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Pactul atlantic
de Tudor Arghezi

Vaporul ancorat în marea mare
De douã zile-n larg, e-n aºteptare.
S-a hotãrât, nainte de-a mai scãdea elanul,
Sã fie mãrturie, în spatiu, ºi oceanul.

Se iscãleºte astãzi jurãmântul
De înfrãþire-a pãcii cu pãmântul
ªi se-ntâlnesc pe bord, nitam-nisam,
Doi negustori, John Bull ºi Onkel Sam.

Asociaþi în duh sã se afirme,
Ei reprezintã, totuºi, douã firme
ªi douã contabilitãþi,
Scrâºnind din dinþi subt rasele mustãþi.

Cã nu s-a rupt gingia-n strâns englezã
E cã mãselele din fãlci sunt de protezã
ªi, cã ºi Sam, vioi sau pesimist,

Circulare
Vasile GRIGORESCU

Editorial

În aceste zile circulã ºtirea cã primul-ministru ºi ºapte dintre membrii cabinetului sãu sunt bãnuiþi de
plagierea lucrãrilor de doctorat. Anterior, un altul îºi asumase vina pe aceeaºi speþã ºi demisionase dupã mai
multe contre. Informaþia nu pare a stârni prea multe valuri, deºi ar trebui sã îngrijoreze în cel mai înalt grad
ºi nu numai lumea academicã. Din pãcate, furtul intelectual ºi complicitatea la furt au devenit obiºnuinþã la
noi. Cazul unui fost prim-ministru ºi al celui care i-a luat apãrarea, împiedicând instituþia de resort sã-i retragã
titlul de doctor, probeazã suficient cele afirmate. Ultimul, „apãrãtorul”, acoperitorul plagiatorului, este azi
ministru al educaþiei ºi hotãrãºte, fãrã ruºine sau remuºcãri, viitorul copiilor noºtri. Oricum, la noi nimeni nu
pleacã de la premisa cã un politician ar trebui sã fie un exemplu de onestitate.

Ne-am aºtepta însã ca revistele de culturã sã nu se confrunte cu goana dupã glorie intelectualã cu orice preþ
a politicienilor. Calitatea ºi pregãtirea celor care scriu în respectivele publicaþii nu se poate compara cu cea din
lumea politicii. Alte principii guverneazã cultura, sau cel puþin aºa ne-am aºtepta sã fie, cãci în redacþia
noastrã, spre exemplu, ne simþim în anumite momente copleºiþi de asaltul celor care vor sã publice fãrã a se
gândi cã trebuie sã respecte neabãtut criteriile deontologice ale profesiei de scriitor/publicist.

Sã lãmurim puþin chestiunea. Plagiatul, sub aspect juridic, este o fraudã. Acelaºi articol trimis spre publicare
la douã sau mai multe reviste, fãrã a indica în mod precis aceasta, denotã intenþia de a înºela. Autoplagiatul
înseamnã sã publici în mod repetat acelaºi text sau cu mici diferenþe între versiuni, fãrã sã menþionezi acest
lucru. Se numeºte cã produci un act de înºelãciune.

Nu mai târziu decât în timpul realizãrii ultimului numãr din anul trecut am exclus din cauzele definite mai
sus, ab initio, trei materiale, pe altul l-am eliminat în ultima clipã, din „ºpalt” carevasãzicã, însã unul ne-a
„pãcãlit” ºi a „scãpat” în paginile revistei.

În acest sens, ne provoacã mâhnire mai ales atitudinea greu de înþeles a unor persoane care nu mai au
nevoie de confirmarea valorii, scriu bine, sunt apreciate de cititori ºi cãutate de editori. Nu sunt nevoite sã
trimitã „circulare” pe la toate revistele precum cei aflaþi la început de drum. Sau cu un entuziast „liber la
publicare oricui doreºte” precum obiºnuiesc unii care îºi închipuie cã revistele au rãmas în panã de materiale
ºi atunci publicã orice, oricum, oricând. Nici nu vreau sã iau în discuþie argumentul, de-a dreptul idiot ºi pe
care sper sã nu-l mai aud vreodatã, cã, vezi Doamne, sunt reviste diferite, deci au alþi cititori ºi prin urmare
„circulara” ce poartã o semnãturã consacratã se justificã.

Ne mai întrebãm atunci de ce la noi în þarã se citeºte din ce în ce mai puþin? De ce publicaþiile culturale
supravieþuiesc la limitã? Ce sã aºteptãm de la cineva care cumpãrã trei-patru reviste ºi întâlneºte un material
repetat de tot atâtea ori? Nu este normal sã se simtã pãcãlit, sã creadã cã i s-au furat banii? Va mai cumpãra
vreodatã vreuna dintre publicaþiile în cauzã?

Iar editorii, în loc sã se facã luntre ºi punte pentru a asigura finanþarea publicaþiei, nu ar fi mai uºor sã dea,
pe o singurã foaie, o scurtã recomandare, un link, o trimitere bibliograficã, fãrã cheltuieli, fãrã stres, fãrã
bãtaie de cap ºi fãrã sã iroseascã hârtia?

M-aº fi asteptat la o solidaritate între oamenii de culturã, între editori, care sã condamne cu fermitate astfel
de practici ºi pe autorii lor. Nu avem suficiente probleme cu administraþiile de tot felul, cu clasa politicã, cu
sistemul de educaþie învechit ºi anchilozat, cãrora numai de culturã nu le pasã? Sper sã ne trezim cât mai
degrabã, pentru cã, adaptând situaþiei zicerea lui Marin Preda: „Timpul nu mai are rãbdare!”

Nicolae Dan Fruntelatã, Moºtenirea
lui Bolintineanu; Bucuria prietenului
meu Andreiþã
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George Apostoiu, Amintirea lui
Constantin Carbarãu
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Titus Vîjeu, Prietenul nostru Pif

Luminiþa Cornea, File de
monografie. O viaþã sub sabie
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Neagu Udroiu, Dimitrie Bolin-
tineanu – un condei eruptiv
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Ioana Ruxandra Fruntelatã,
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naþionalã
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ªerban Codrin, Nicolae Silade sau
pervertirea artei oratorice în artã
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Gheorghe Dragomir, Societãþile
secrete – vectori de putere ºi
influenþã (smart power) la nivel
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intereselor geopolitice, geoeco-
nomice ºi geostrategice ale ocultei
internaþionale

pag. 20

Mona Dobriºan, Cronica teatralã:
Cabaret; Figuranta
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Noi convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului

pag. 22

E cunoscut ca un dibaci dentist.
La bridge, dupã gustare, lãsându-se cortina,
Dolarul se va bate la sânge cu sterlina.

Dar ceasul e solemn, ºi-ncetiºor
Cei doi cumetri urcã pe vapor;
Vulpoi bãtrân, aproape niºte babe,
Ei mestecã în chewing-gum silabe.

Unul ºi altul vin pe punte-agale
Din douã pãrþi, cu cãlcãtura moale,
Citind în câte-o carte, în Biblie, ce spune
Un psalm de-nsufleþire,-o rugãciune.

E vorba sã se afle în lume ºi sã-nveþi
Cã Biblia mai are doi sfinþi ºi doi profeþi.

Gabriel Dragnea, Versuri

Nicolae Scurtu, Firide basarabene.
Pan. Halippa ºi revista „Viaþa
Basarabiei”
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Asediul cetãþii

Intervalul pe care-l traversãm, la începutul unui
nou secol, este marcat de multe convulsii, temeri ºi
incertitudini. Dar, în acelaºi timp, existã încredere,
speranþã ºi o dorinþã de înþelegere a lucrurilor. Iar
rãspunsul la aceastã ecuaþie cu multe necunoscute
este un amestec uneori tensionat, alteori calm al
vocilor colective ºi individuale. Un volum recent

apãrut, „Metropolis” de Ben Wilson, consacrat apariþiei ºi evoluþiei oraºului, a devenit
repede un fenomen editorial mondial. Subtitlul acestei cãrþi este „o istorie a celei mai
mari invenþii a omenirii”. Însã, dincolo de elementele ce þin de arhitecturã ºi de funcþiile
comerciale, politice ºi culturale complexe ale unei asemenea entitãþi, rãmâne, la fel de
important, conceptul de „spirit urban” pe care cetatea l-a produs. Urbanitatea, la toate
nivelurile vieþii sociale ºi personale, transformã, civilizeazã ºi în cele din urmã constituie
o scenã propice evoluþiei calitative.

Astãzi, urbanitatea este afectatã în mod continuu. Teribilul general cartaginez Hannibal
care înainta cu armata sa ameninþând porþile Romei este astãzi metamorfozat în relaþiile
dintre semeni. Asediul soseºte în fiecare zi prin maniera în care suntem „reeducaþi” de
cei aflaþi în vârful structurilor sociale sau de cei subordonaþi lor ºi de la care am fi
îndreptãþiþi sã avem alte aºteptãri. Jocul intereselor economice în primul rând, dezvãluie
zilnic egoisme ºi rapacitãþi, orgolii ºi aroganþe, toate aflate, în cel mai fericit caz, la
adãpostul unei false ºi chiar dispreþuitoare politeþi. La acest comportament se adaugã
cantitatea imensã de conþinut  din mediile de comunicare ce induce o receptare bazatã
pe impuls ºi reflex ºi aproape deloc pe reflexivitate, analizã ºi contextualizare. În plus,
în spaþiul virtual, altfel util pentru comunicare ºi informare, se desfãºoarã un grandios
spectacol narcisist ce migreazã în zona realã. ªi cum progresul mentalitãþilor nu þine
pasul cu cel tehnologic, este atacatã în primul rând „zona urbanã” a comunicãrii ºi
relaþionãrii. Este inhibat spiritul civic ºi cel critic deopotrivã.

La mijlocul veacului trecut, în plin regim totalitar, sensul urbanitãþii era puternic
ameninþat (pânã la încremenire) de un dublu discurs: cel din spaþiul public, în care totul
pãrea decupat din dialogurile unui teatru absurd ºi cel din spaþiu privat, unde puteai fi
tu însuþi alãturi de familie ºi câþiva buni prieteni. Sub acest asalt al duplicitãþii, doi
poeþi au ales o formã de exprimare în care ermetismul ºi întoarcerea la esenþe (contrar
curentelor utilizate de scriitorii din generaþia lor), a constituit un mod elegant de
comunicare cu semenii fãrã a induce în versuri „complexul cetãþii asediate”.

Poet, prozator, editor, filozof, traducãtor, eseist, realizeazã o operã unicat în literatura
românã postbelicã. Un bon viveur al lumii artistice, Mircea Ciobanu (1940-1996) a
fost o persoanã care s-a implicat mult, prin funcþia deþinutã ca redactor de carte, în
publicarea volumelor confraþilor. Ulterior schimbãrilor politice a pledat pentru adevãr,
transparenþã ºi democratizare a vieþii publice. Aparþinând tipologiei poeþilor cerebrali,
critica literarã remarcã utilizarea elementelor stilistice barbiene, dar nu în matricea lor
apollonicã, ci mai degrabã teluricã, scriind despre o lume care reuºeºte sã conserve
partea fragilã, dar deopotrivã rezistentã a individualitãþii. Se va aminti mereu de versul
„am fost poet în vremea lui Ahab”, cãci deºi a scris o liricã retrasã în zonele unei
mitologii primordiale, ea este una justiþiarã ºi militantã prin mesaj. „Atunci se va vedea
ºi nici atunci./ La capete, mãsurii repetate/ i s-au pierdut ºi ros atâtea dungi –/ ori spaþiul
a-nceput sã se dilate?// Se-amânã moartea, loc necucerit./ Cu pas mai scurt împarþi un
drum de searã./ Din ce s-a luat, un rest descoperit/ se-adaugã la numãr, din afarã.//
Atunci ºi nici atunci! Cãci vin porunci/ de secetã, ºi umbra care-nºealã/ e-a scãrilor cu
oasele mai lungi/ ºi-a lucrurilor puse la-ndoialã.” (Scara)

La fel de izolat în grupul de poeþi care au debutat în etapa de resurecþie a poeziei din
anii ºaizeci a fost Cezar Baltag (1939-1997). Originar din Basarabia, autorul a propus
lumii literare un model de intelectual rafinat, de o distincþie aparte, combativ prin
þinutã. Este un autor sensibil, care se exprimã în versuri ºi eseuri remarcabile stilistic.
Realizeazã competente traduceri în limba românã din opera ºtiinþificã a savantului
Mircea Eliade, care manifestã asupra poetului o puternicã influenþã. Poezia sa trece
prin mai multe metamorfoze, ajungând la o forþã vizionarã ºi concentrare în versuri
solare ce spiritualizeazã însãºi maniera de a vedea lucrurile. Obiectivul demersului
contemplativ, uneori ezoteric ºi metafizic fiind acela de a observa ºi interpreta monadele
unei creaþii din care facem parte: „Nu cu sângele te mai þip, Lumina mea,/ nu cu gura./
Nu cu vorbe, cu tãcerea lumilor te rostesc./ Cu ochii tãcerii te vãd încã./ Fulgerul
tãcerii/ îl ridic spre tine/ca un þipãt/ ºi-i spun: naºte ºi lumineazã,/ ºi ce luminezi,
lumineazã odatã pentru totdeauna,/ ºi ce vezi,/ fã sã nu se mai termine niciodatã.”
(Ochii tãcerii)

„Platoºa liricã” folositã de Mircea Ciobanu ºi Cezar Baltag a avut o utilitate
consemnatã de cercetãtori. Însã astãzi modul lor de rãspuns poate cãpãta valenþe noi.
Cãci aºa cum existã oraºe eºuate economic ºi demografic, pot exista aºezãri ºi chiar þãri
întregi având un spirit urban eºuat, care rãneºte ºi alungã. Succesul asediului depinde
de alegerile morale ale locuitorilor cetãþii.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Ipotezã de lucru: un tânãr de 24 de ani se aflã într-un anticariat þinând în
mânã, uºor confuz, o carte de poezie. Ar putea fi oricare dintre acestea: „Poziþia
aºtrilor”, „Zodia leului”, „Privirea lui Orfeu”, „Mountolive” sau „Femeie
dormind”. Nu este unul dintre autorii studiaþi sau dintre alþii adeseori întâlniþi
prin toate reþelele media sau cele internaute, de socializare. Îl simþi cã nu
îndrãzneºte sã cearã informaþii care sã-i potoleascã starea de curiozitate, devenitã
neliniºte. În momentele acelea de revelaþie în care se aflã, i-ai putea spune
tânãrului cã autorul este unul dintre aceia buni, puþini ai generaþiei lui, un poet
al anilor 70 ºi, totuºi, unul proaspãt, cu versuri care te determinã sã ai involuntar
reprize de respiraþie profundã, grea, apãsãtoare, alteori blândã, curatã, ca ºi
cum ai fi prezent într-un tablou al desfãtãrii sentimentelor în mijlocul unei
naturi vii, proiecþie a unui imaginar, purtãtor de cuvânt al unui suflet tulburat
ºi, totodatã, paradoxal, lucid. „Totdeauna m-am temut de femeie/ ascunde-mã
mamã primeºte-mã/ înapoi în pântecul tãu/ voi sta acolo ghemuit// ca un diamant/
strãlucind/ într-un cuib/ de mãtase nocturn// voi fi ocrotit/ de primejdii/ nimeni
nu va bãnui/ cã m-am ascuns chiar acolo// la adãpost de privirile dogorâte de
febrã/ ale acestor tinere preotese/ care mã opresc în drum mã conduc/ în faþa
altarului ºi-mi susurã-n ureche// liturghia cea neagrã rãstignit pe crucea de foc/
parfumuri violete penumbra iatacurilor/ cu muzica anotimpurilor/ Vivaldi la
cãpãtâi ºi Elvis la cãlcâie// ce ospãþ senzual ce sudoare de cal/ mamã ia-mã
înapoi ascunde-mã în pântecul tãu/ voi sta acolo pitit adormit ca un diamant
strãlucind/ într-o cutie de catifea într-un cuib de mãtase neagrã” („On revient
toujours”, din vol. 101 poezii, 1993).

Dan Laurenþiu, „ultimul poet orfic”, dupã cum îl numea Nora Iuga, a reuºit
în cei 39 de ani de activitate poeticã sã se remarce printr-un vers care sã vorbeascã
deschis ºi cu trimitere clarã la propriile temeri, evidenþiazã dezordinea lumii,
care pare sã-i spulbere orice mãsuri de securitate. Lumea însãºi este un atentat la
viaþa pe care autorul o vede altfel, particularizatã, în care nu este loc pentru cei
care nu-i înþeleg visul, atitudinea, propria creaþie, fiinþa în întregul ei. Stãpân
peste o anume formã crescutã de egotism, poetul însuºi este un „diamant
strãlucind/ într-o cutie de catifea într-un cuib de mãtase neagrã”, ca atare,
considerã cã prezenþa lui nu este potrivitã în mijlocul lumii ingrate, nepregãtite
pentru acceptarea ºi înþelegerea lui ca actor pe scena aceleiaºi lumi. Pântecul
mamei, prin repetabilitate în poemele sale tinde sã devinã un laitmotiv pentru
evidenþierea unui alt univers, închis, izolat, oul lui Ion Barbu, un spaþiu al
liniºtii imperturbabile, un paradis particular ºi particularizat, accesibil doar în
poeme. Odatã devenit parte a lumii concrete, poetul Dan Laurenþiu vede lumea
ca un univers cu acþiuni ºi oameni care se manifestã la voia întâmplãrii, mânaþi
de plãceri sporadice, în lipsa prezenþei lui Dumnezeu, singurul autor al lumii
perfecte, locul primelor experienþe înaintea naºterii: „Ce fericire sã-l/ descoperi
pe Dumnezeu/ în pântecul unei femei/ acolo unde se naºte copilul// acolo unde
arta absolutã/ nu mai are nici un sens/ acolo unde toþi poeþii/ ne naºtem// ºi toþi
oamenii trebuie sã murim/ dar ce fericire/ sã-l gãseºti pe Dumnezeu/ în pântecul
unei femei. („Fericirea castã”, din vol. Patul metafizic, 2000).

Deºi mai puþin pregnant decât în versurile lui Cezar Ivãnescu, regãsim ºi în
versurile poetului Dan Laurenþiu filonul religios, în care, uneori, autorul se
vede în ipostaza hristicã de a se chinui, de a suferi fãrã a beneficia de vreun
sprijin din partea divinitãþii. Strict din poziþia sa creºtinã, autorul îºi manifestã
amãrãciunea, nu doar din ipostaza lui de fiu al lui Dumnezeu, ci ºi din aceea de
martor al durerilor ºi lacrimilor lumii: „Am coborât într-o dimineaþã/ era liniºte
era o miºcare/ a astrelor/ am coborât de pe cruce/ ºi m-am uitat/ la marea roºie
ca sângele/ care clipocea la picioarele mele/ rãstignite/ eu mã rugam/ Doamne
de ce m-ai prigonit” („Dumnezeu l-a rãstignit pe Fiul sãu iubit”).

Aºadar, Dan Laurenþiu, o posibilã revelaþie a oricãrui tânãr de astãzi, pasionat
de poezie, un creator liric concret, tulburat ºi tulburãtor, sensibil ºi sensibilizator,
un poet care, în viziunea criticului Alexandru Cistelecan a scris o poezie
„elegiacã, de atmosferã, într-un limbaj de simboluri, în care temele fundamentale
ale morþii ºi ale timpului sunt tratate cu o gravitate care exclude dintru început
derizoriul ºi parodia – tinzând spre maxima esenþializare”.

Dan Laurenþiu –
„un diamant

strãlucind într-un
cuib de mãtase

neagrã”

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Moºtenirea
lui

Bolintineanu
Ceea ce vreau sã vã spun

astãzi seamãnã cu o poveste. Nu
are pretenþia de studiu literar,

nici mãcar de evocare, este doar prelungirea unei stãri de
spirit într-un loc din þara asta a noastrã care a avut parte
de toate bogãþiile, dar ºi de toate nefericirile care pot
exista pe pãmânt.

Credinþa mea e cã orice loc din lume are nevoie de un
Dumnezeu ºi de câþiva sfinþi ai lui. Locul de care vã
povestesc se numeºte Þara Bolintinului, se aflã lângã
Bucureºti, într-un oraº mic, dar cu
inimã mare, pentru cã a ºtiut sã-ºi
pãstreze ºi sã fie pãzit de un sfânt:
poetul Dimitrie Bolintineanu.

Sunt mai multe astfel de teritorii
în þara mea: Ipoteºtii, Rãºinarii,
Lancrãmul, Hobiþa, Târgu-Jiu,
Livenii, atâtea altele în care s-au
nãscut sfinþi artiºti ori meºteri ai
cuvântului, care lumineazã în veac
cerul natal.

Poetul sensibil, îndrãgostitul
etern, obsedat de numele femeilor
frumoase din viaþa lui, cum zice G.
Cãlinescu – Evelina, Helissa, Dora,
Milia, Ziuþa, Migdalina – cel care
îºi începuse cariera poeticã prin
elegia „O fatã tânãrã pe patul
morþii”, îºi deschide universul
poetic, acela din Poesii veki ºi nouã,
spre marile teme ale romantismului
european.

Ce moºtenire lasã poetul locului
natal, Þãrii Bolintinului?

În primul rând, modelul unui
intelectual avid de cunoaºtere,
implicat în tot ce existã în jurul sãu,
el, cãrturarul tânãr ºcolit la
universitãþi pariziene, el,
revoluþionarul ardent, el, care se
implicã în primii paºi ai României moderne, România
lui Cuza, marele rege român, el, Poetul ºi iniþiatorul
prozei autohtone.

El, bãrbatul cu înãlþime peste medie, uscãþiv, musculos,
cu pãrul retezat scurt ºi rotund dupã moda parizianã, el,
urmaºul ohrideanului ºi al bolintinencei, el, aºezat de
istoria literaturii române printre cei care au pregãtit
urcarea stelei eminesciene.

El, pedepsit de viaþã cu boli, cu sãrãcie, deºi avusese
înalte funcþii diplomaticeºti ºi fiind nevoit sã-ºi vândã
biblioteca de valoare ºi puþinele lucruri agonisite pentru
a-ºi îngriji sãnãtatea.

Oraºul Bolintin Vale pãstreazã spiritul Poetului. Cu
mare cinste, aº zice eu, cel venit aici din alte þinuturi
sudice. Prin structura culturalã complexã care-i continuã
în multe feluri opera ºi-i adaugã valori noi.

Iatã, acum s-a inaugurat Centrul Multicultural Bolintin
Vale, patronat de spiritul lui Bolintineanu. Mã întreb,
oare liceul din localitate n-ar putea avea o catedrã specialã
Bolintineanu? Bineînþeles, cu acordul Ministerului
Educaþiei, care ar trebui sã întreþinã astfel de idei peste
tot unde marii ctitori ai culturii române au trãit ºi au
creat. În locul mimãrii unor curricula strãine care nu au
nicio relevanþã pentru sufletul elevului din România, nu
l-am putea lega ºi astfel de oamenii locului cãruia-i
aparþine, de valorile naþionale?

Ne europenizãm prea repede ºi ne deromânizãm la fel
de repede. Oare nu putem gãsi în noi resursele pentru o
reîntoarcere la valorile adevãrate, durabile, credibile?

Sunt întrebãri puse de un scriitor bãtrân care nici mãcar
nu mai sperã într-un rãspuns la ele.

Am scris aceste rânduri amintindu-mi de sãrbãtorile de
Sf. Dumitru de la Bolintin Vale, când, la biserica unde se
aflã ºi monumentul poetului, am vãzut elevii din satele
alãturate, în uniformele de ºcoalã, asistând la slujba de
pomenire a marelui scriitor.

Dã-ne, Doamne, mintea de pe urmã!
P.S. Textul de faþã se vrea ºi o reparaþie cuvenitã oraºului

Bolintin Vale, care a fãcut nu demult obiectul unui scandal
de presã. Nu acela este spiritul Þãrii Bolintinului, ci un
virus adus de interese politice meschine.

Bucuria prietenului
meu Andreiþã

Cu câteva luni în urmã, la prestigioasa Editurã a

Academiei Române, în seria O sutã ºi una de poezii, a
apãrut volumul antologic al bunului meu prieten,
fratello, cum îi zic eu, „Moºu”, cum îi zic alþii, poetul ºi
publicistul Ion Andreiþã.

Deºi nu sunt critic literar, doar poet ºi prieten, am scris
o prezentare-prefaþã a cãrþii.

O reproduc la acest început de an în revista noastrã de
suflet, „Sud”, pentru cã are cititori de calitate ºi, mai
ales, pentru cã, în vremurile noastre, informaþia culturalã
circulã rar ºi greu. Iar bucuria unui asemenea eveniment
meritã împãrtãºitã cu cât mai mulþi oameni.

Deci:

Casa de dor a poetului
Cu ani în urmã, opera în critica literarã româneascã o

dihotomie ce devenise normã de neatins: aceea între
gazetãrie ºi literaturã.

Vezi, Doamne, gazetarii nu aveau acces în lumea
literarã, pentru cã, nu-i aºa, ei trãiau într-o lume a realului,
a efemerului, cu care literatura nu avea nicio tangenþã.

Dihotomie falsã, contestatã de o întreagã istorie a
genurilor literare. Mulþi dintre marii gazetari au fost mari
poeþi, prozatori, dramaturgi, iar gazetãria nu a fost altceva
decât o anticamerã a literaturii adevãrate. Sunt sute de
exemple ilustre în acest sens, sute de nume, sute de
argumente de necontestat.

Într-o redacþie dintr-un oraº columbian, Gabriel García
Márquez îºi scria articolele ºi-ºi pregãtea nemuritoarele
poeme în prozã despre un Macondo al lui. Walt Whitman
a fost gazetar ºi poet etern al firelor de iarbã, iar la noi
acasã, au fãcut aceeaºi meserie Eminescu însuºi, Arghezi
însuºi, coloanele pe care s-a zidit literatura românã.

Dar sã revenim. Aserþiunea anterioarã era menitã sã-mi
deschidã mie, un scriitor fãrã pretenþii de critic literar,
drumul spre înþelegerea unui poet adevãrat, care vine
din lumea gazetãriei, ca atâþia poeþi ºi confraþi ai noºtri.

Ion Andreiþã îndreptãþeºte prin versurile lui, pe deplin,
metafora cea mai puternicã prin care se defineºte poetul:
melcul purtându-ºi în spate casa dorurilor lui, biografia
lui, credinþa lui.

Aceastã antologie pe care i-o oferã una dintre cele mai
prestigioase edituri ale þãrii, Editura Academiei Române,
dã seamã despre creaþia unui autor aflat la maturitate,
poet solar ca sudul din care vine, pãtimaº, cald pânã la
incandescenþã, gândind ºi simþind româneºte.

Poemele lui stau sub semnul Tatãlui, al tatãlui
pãmântesc, dar ºi al Tatãlui ceresc, aºa cum spune într-un
imn al sãu:

„Tata-i un poem frumos/ ªi postum ca o baladã/ Peste
care maiestuos/ Timpu-ntârzie sã cadã.../ ªi tot zace-
ntre ferestre/ Gol ºi singur ca un zeu/ Neºtiind cum sã
mai afle/ Linia lui Dumnezeu”.

Casa dorurilor lui Ion Andreiþã este ziditã temeinic pe
pãmântul lui de lângã apa Iminogului, râu misterios ca un

poem de noapte, pe iarba de
sub care ascultã fiinþele lui
dragi, mama („mama mea cu
vorbe bune”), tatãl, fraþii duºi,
cei din neam care sunt aici, în
lumea cu dor, el ºi sora lui,
chemându-i pe toþi plecaþii,
ca într-un ritual ancestral.

În jur sunt timpul, istoria
cu bãrbaþii ei eroi-ziditori, cu
ªtefan, cu Iancu, Bãlcescu,
Brâncoveanu. ªi lumea
generaþiei în care a trãit el
însuºi, luminatã de Labiº,
Nichita, Ioan Alexandru,
Marin Sorescu, Marin Preda.
Comunicarea cu ei devine
poezie ºi litanie ºi mesaj de
speranþã.

Poetul aude „castanele
cãzând pe acoperiºul lumii”,
ºtie cã „Apele munþilor mei/
Au nume de bãrbaþi/ Au
nume de femei”, simte, ca un
seismograf fin, toate
cutremurele lumii. Poemul
„Ceea ce nu se poate uita”,
un fel de baladã a aºteptãrii,
de cãtre mamã, a bãrbatului

plecat în rãzboi, are o forþã cu totul deosebitã.
Uneori, versul lui capãtã accente de cântec iute,

oltenesc. Alteori vine greu, elaborat, ca sunetul unor
instrumente antice.

Nimic nu-i este strãin poetului care ºi-a exersat toatã
viaþa ochiul în lumea trepidantã a gazetãriei. Nici istoria,
nici boala, nici cãlãtoria în alte spaþii (ciclurile italiene,
pariziene, referirile la zãrile Asiei).

Sã încerci sã-l închizi într-un fagure, sã spui despre el
cã ar fi un poet al lumii tradiþionale, un istorist, un poet
al ludicului, pur ºi simplu, ar fi o greºealã de neiertat.

Pentru cã Ion Andreiþã se adaugã generaþiei sale literare
prin marea deschidere cãtre toate azimuturile. ªi, pentru
mine, prietenul de-o viaþã, Ion Andreiþã, este, înainte de
toate, un poet al iubirii.

Ascultaþi, dar, cum sunã „Eseniana” lui:
„Fã-þi nod la batistã, iubito,/ ªi-ncearcã de nu mã

uita/ E seara atât de aproape/ ªi spânzurã noaptea de-
o stea”.

Aº putea sã adaug, în aceastã încercare de Cuvânt
înainte, multe citate ºi multe referinþe la autorul unor cãrþi
de versuri traduse în greacã ºi francezã, chiar în sanscritã
ºi hindi (?!?), ca Terralupa, transpusã de regretatul nostru
prieten George Anca. Dar toate astea ar pãrea „jocuri de
gleznã” care þin de poncifele criticii literare.

Eu mai spun doar atât ºi subscriu: locul lui Ion Andreiþã
în onoranta serie a Editurii Academiei Române este pe
deplin justificat. Prin talent ºi prin suflu poetic. Punctum.

În vizitã la ªcoala Veche de Ziua Culturii Naþionale, 15 ianuarie 2022

Nicolae Dan
Fruntelatã
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Spre deosebire de mulþi
dintre noi, Constantin
Titel Carbarãu a avut
marele avantaj de a fi
crescut într-o casã-
bibliotecã. Rolul cãrþii în
copilãrie ºi adolescenþã
este major, poveºtile ºi

povestirile, adevãrate sau imaginare, sunt trepte de
construcþie intelectualã solidã. Titel a valorificat acest
avantaj moºtenit din casa copilãriei, cum o va dovedi
fascinaþia lui pentru cultura africanã. Basmul, mitul sau
literatura îl vor þine în ambianþa fermecãtoare a scrisului.
Ar fi putut sã se consacre birocraþiei culturale, cãci
ajunsese consilier la Ministerul Culturii, dar, prevãzãtor,
cu mult timp înainte de a se pensiona, a fondat, în 1996,
prestigioasa revista Sud, refugiu pentru negura zilelor ce
vor sã vinã. Fusese ursit sã investeascã în publicisticã
energie, pasiune ºi mult, foarte mult orgoliu. Nu a avut
angoase existenþiale, aºtepta ziua de mâine ca sã
continue, spre bucuria lui, treaba ce nu se mai termina
nicicum.

Cãpãtase o bunã experienþã gazetãreascã. Pentru Sud
ºi-a propus de la început o strategie a reuºitei. Modelul
lui Bolintineanu, cel care fusese redactor responsabil al
ziarului Poporul suveran, este, cu siguranþã, de luat în
seamã în privinþa iniþiativei. Sud nu a fost gânditã ca o
revistã localã, ci o publicaþie deschisã orizonturilor largi.
Constantin Carbarãu l-a asociat pe Teodor Vârgolici,
exegetul lui Bolintineanu, în organizarea unui concurs
literar ºi aduna, în fiecare octombrie, scriitori importanþi
pentru a-l sãrbãtori pe patronul spiritual al bolintinenilor.
S-a ocupat singur de treaba cea mai dificilã a apariþiei
unei publicaþii, cea pentru obþinerea fondurilor: o parte
de la Primãrie, o alta de la Giurgiu, una din abonamente
ºi, evident, bruma de economii rezultate din colaborãrile
pe vãrãsie. Rezultatele au venit repede, revista a cãpãtat
un bun nume, colaboratori prestigioºi au acceptat sã
publice în paginile acestei publicaþii care refuza cu
obstinaþie condiþia de foaie provincialã. De foaie de
pripas, cum ar fi spus Eminescu. Nu l-a pustiit vanitatea
de a cotropi singur paginile revistei. Decenþa se va vedea
pãgubitoare. Acest om, care a scris destul de mult, nu a
adunat între coperte decât douã volume personale.

I-am fost ani buni aproape. Lucram ,,la ºaibã” cu el,
cum îi plãcea sã numeascã munca redacþionalã. Uneori
venea acasã la mine cu ºpalturile pentru corecturã.
Mirosul ascuþit al cernelurilor îmi producea o micã iritare,
fumul de þigarã mã îneca:

– În tovãrãºia ceºtii de cafea ºi a paharului le sudez,
bãtrâne, îmi zicea fãcându-mi semn sã schimb scrumiera.
Ar mai merge o cafea ºi…

În unele cazuri ne ciorovãiam pe selecþia materialelor
ºi pe delicata aºezare a materialelor în paginã:

– Nu putem pune textul lui Fãnuº Neagu decât pe prima
paginã; acolo, spre onoarea noastrã, îi este locul. ªi cu
litere mai mari, te rog.

– Lasã, bãtrâne, nu mai schimb paginaþia, îi înnebunim
pe ãi din tipografie.

Cele mai multe dispute le declanºam nemulþumit de
lipsa de reacþie a revistei la abandonarea ªcolii vechi.
(Acesta a fost adevãrata cauzã a ieºirii mele din colectivul
de redacþie al revistei Sud): sã facem un numãr special,
nu se poate sã rãmânem indiferenþi faþã de degradarea
ªcolii. Aici ai învãþat ºi tu ºi toþi primarii din sat.

Nu mi-a explicat niciodatã rezerva lui, dar, din priviri,
am înþeles cã se gândea la periclitarea subvenþiilor pentru
revistã. Scria cu multã înþelegere despre bolintineni, despre
fala lor de constructori, despre birturile rãspândite pe la
intersecþii ºi care nu-i erau strãine. Lãsase Bucureºtiul
pentru a redeveni bolintinean. Când nu îl gãseam acasã,
ºtiam cã se rãcoreºte la umbra unei sãlcii care-ºi întindea
ramurile plângãtoare peste masa la care se afla. ªi, niciodatã
nu era singur. Ceva începea sã se piardã fãrã întemeiere.

*
Fãcuse o lungã cãlãtorie în Africa francofonã în

calitatea lui de consilier la Ministerul Culturii ºi
rãmãsese cu o adevãratã pasiune pentru literatura
africanã. S-a apucat de traduceri, ºi-a extins interesul
dincolo de literaturã spre antropologie, ceea ce i-a permis

sã priveascã mai profund fenomenul cultural al acelui
continent care începea sã fie cunoscut românilor. Avea o
înþelegere corectã a stãrii culturii africane, se simþea
gândirea fostului student eminent de la Filozofie. El a
plasat miturile – folosite pentru a propulsa acest continent
într-o lume diferitã de a civilizaþiei europene – la originea
literaturii africane scrise, noi ca manifestare dupã
decolonizare. Recunoºtea cã oralitatea ºi tradiþia salvaserã
cultura mereu vie a africanilor, dar, acum, Africa începea
sã aibã o mare literaturã scrisã. A
þinut sã ilustreze aceastã idee
încã de pe coperta volumului
antologic Liricã negroafricanã
(Ed. Domino, 2009): A aºezat pe
copertã un vers emblematic din
cultura oralã: ,,Voi spune tot
vrãjitorului meu”, un fel de
avertisment cã tradiþia nu poate
fi sufocatã, dar nici nu este
strãinã de cultura scrisã. ªi-a
construit antologia cu poezie
cultã, traducând din Leopold
Sedar Senghor ºi alþi 11 poeþi
moderni. Nu accepta fãrã rezerve
opiniile despre evoluþia
literaturii africane. Avea un
parapon chiar ºi împotriva
africanilor care cãdeau în
capcana istoriei mãsluite. Într-o
discuþie pe care a avut-o la Dakar
cu scriitorul Djibril Tamsir
Niane, guinez de origine, acesta
avansase ideea cã literatura
africanã începe cu basmul ca sã ajungã la roman. O tezã
corectã, pe fond. Reîntors acasã, Constantin Carbarãu
revine asupra acestei discuþii ºi, prin extinderea
investigaþiei, intrã pe teritorii antropologice. „În ce ne
priveºte, apreciem, în concordanþã ºi cu alte opinii, cã
pentru a înþelege evoluþia fenomenului literar
negroafrican (…) trebuie avute în vedere, în primul rând,
unele mutaþii economice ºi social-politice, precum ºi
unele schimbãri culturale petrecute la începutul secolului
XX (…) care stau la originea trezirii conºtiinþei
popoarelor continentului, ale declanºãrii luptei pentru
independenþã… O contribuþie la afirmarea ºi promovarea
culturii africane a avut-o miºcarea Negritudine,
cristalizatã la Paris, în anii ’30. Pentru unul din cei trei
fondatori – Senghor – «negritudinea» este
«personalitatea colectivã negro-africanã»…”.

Astãzi, cu stupida autoritate câºtigatã de teoria
,,corectitudinii politice”, astfel de rânduri nu ar mai fi
putut vedea lumina tiparului.

*
Nu puteam sã trec prin Bolintin sã nu-l vizitez. Avea

doi câini mici ºi rãi, Moli unul – pe celãlalt nu mai ºtiu
cum îl botezase – care nu mã lãsau sã intru în curte. Tigrii,
nu altceva. Ne aºezam pe verandã la taifas, cu ceºtile de
cafea aburindã pregãtite de Marina, fosta mea colegã de
la Filologie. În studenþie, Titel apãrea în holul facultãþii
unde o aºtepta pe firava blondã cu ochi ca douã parale
abia scoase din pãmântul ºantierelor arheologice sã iasã
de la cursuri. Marina îi va deveni soþie, iar domnul
profesor Ion Carbarãu va avea în casã o tânãrã ºi devotatã
colegã la Catedra de limba românã. ªi acum mã cutremur:
Marina s-a stins în somn, în 2012, împãcatã ºi liniºtitã cã
pãrãsea o lume pe care nu o mai înþelegea.

În iarna cu omãturi mari ºi geruri aspre a lui 2011/
2012, l-am vizitat pe Titel la spital. Era dimineaþa ºi a
trebuit sã mã lupt cu nãmeþii de zãpadã ca sã pot ajunge
la salonul în care era gãzduit.

– Ei, bine cã ai venit, bãtrâne! Sãptãmâna viitoare
dãm drumul la revistã. M-am plictisit, nu mai stau aici.

Într-adevãr, nu a mai stat mult timp în spital. A plecat
sã o regãseascã pe Marina, la numai o lunã dupã ce aceasta
refuzase, cred, sã mai trãiascã. În ultima mea vizitã la
spital, l-am gãsit pe Titel neliniºtit, Fãcea eforturi sã mã
convingã sã scoatem cât mai curând revista. Avea
frãmântarea de altãdatã pe care i-o citeam pe faþã în
aºteptarea terminãrii cursurilor care o blocau în amfiteatre
– o veºnicie pentru el – pe Marina. Suferinþa, întipãritã

pe chipul lui, îi sãpa puterile. În nu prea lunga lui viaþã,
Titel avea sã coboare grãbit spre Dincolo. Când am primit
vestea morþii lui, ºtiam de o vreme cã nu mai avea energie
sã se lupte cu viaþa. În 2011, boala i se cuibãrise în trup.
În ultimul an, mã opream mai des la Bolintin sã-l vãd. Îl
gãseam în pat, neputincios. Doar pachetele de þigãri de
pe noptierã îmi vorbeau de patima lui. Pentru mine,
comunicatul de luni, 26 martie 2012 privind plecarea
lui dintre noi a sunat surd, ºi nu voi putea sã iert lipsa de

condescendenþã la redactarea
lui, chiar dacã pare
involuntarã:

„Buna ziua, Vã anunþãm ca
în noaptea trecutã a încetat
din viaþã colegul nostru
Constantin Carbarãu.
Înmormân-tarea va avea loc
mâine, marþi 27.03.2012 la
ora 13.00 la Bolintin...”. O
privire în diagonalã peste text
m-a împiedicat sã continui
lectura. Dupã aproape un
deceniu, când mi-am luat
curajul sã-l citesc pânã la
capãt, mi-a pãrut bine cã,
atunci, îl ignorasem. Era o
zgârieturã pe sufletul celui
plecat definitiv dintre noi. În
amintirea mea, ani de zile, a
stãruit credinþa ultimã a lui
Titel cã vom relua treaba la
revistã. ªi acum îl aud:
sãptãmâna viitoare dãm
drumul la numãrul urmãtor;

sã-mi aduci poezia lui Marice Carême, pe care ai tradus-
o mai de mult, cea cu ruga bãtrânului. ªtiu, am mai
publicat-o, dar vreau sã o…

Nu am mai avut timp sã-i satisfac porunca. Ce-i va fi
spus vrãjitorul lui în ceasurile de suferinþã, nu ºtiu. Nu a
apucat sã mi se destãinuie. Poate de aceea sã-mi fi cerut,
pentru a treia oarã, poezia lui Maurice Carême?

O redau ºi acum, aici:

Ruga sãrmanului bãtrân

Dacã ai sã ajungi înaintea mea la Dumnezeu
Spune-I cã sunt bãtrân,
cã mã simt greu.
Cã umbrele pãsãrilor, prea multe,
Întunecã ochiul ferestrei mele mãrunte.
Cã ploaia-mi bombãne pe furiº.
Cã focul mocnit de sub iascã
Nu mai e în stare sã mã-ncãlzeascã.
Nici iarna nu poate sã mai schimbe ceva,
Începe sã sape ºi ea
Sub pietrele pragului meu, dupã care
Livada va fi mistuitã în noaptea cea mare.

Dacã ai sã ajungi înaintea mea la Dumnezeu
Spune-i cã vin în curând ºi eu.

*
Într-un fel, Constantin Carbarãu nu a putut evita

condiþia lui Dimitrie Bolintineanu. Marele poet a fost
divinizat, scrie Nicolae Cartojan, de contemporanii sãi
ºi a murit uitat ºi sãrac. (Din tainele literaturii române,
Societatea Românã de Radiodifuziune, 2004).

Dupã ce a pus pe picioare una dintre cele mai solide
reviste literare de dupã 1989, Constantin Carbarãu a fost
cãutat insistent ºi curtat de unii ºi de alþii. ªi a fost pãrãsit
când ar fi avut mai multã nevoie de prieteni care sã-i
topeascã din energia consumatã într-o boemã dusã prea
departe.

Din nou Cartojan, cu un gând care i se potriveºte
fostului meu coleg ºi prieten, cãruia i-aº fi dorit sã
pãcãleascã, mãcar pentru o vreme, pe vrãjitorul lui. Adicã,
destinul: ,,Rareori o viaþã omeneascã a cunoscut drumuri
mai întortocheate, cu suiºuri ºi coborâºuri neaºteptate,
cu bucurii ºi satisfacþii ºi cu suferinþe îndelungate”.

Când a venit acea Zi, m-am despãrþit de Titel cu o
apãsare fãrã de leac.

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

George Apostoiu

Amintirea lui Constantin Carbarãu
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Flash-back

Titus Vîjeu

Prietenul nostru PifPrietenul nostru PifPrietenul nostru PifPrietenul nostru PifPrietenul nostru Pif

La necesidad tiene cara de perro.
(Nevoia are chip de câine) –
Gabriel García Márquez.

Cuvântul câine nu muºcã. –
Medeea Marinescu, într-o

emisiune TV.
Sosirea la Bucureºti a lui José Cabrero Arnal reprezenta,

indiscutabil, un eveniment cultural. Marele desenator de benzi
desenate sosise de la Paris, unde trãia de aproape trei decenii,
rãspunzând invitaþiei redacþiei publicaþiilor pentru copii de la
Bucureºti. Alãturi de Placid ºi de Muzo, personajul ce-l fãcuse

celebru în lumea întreagã fusese, desigur, Pif le chien care avea
sã-i detroneze pe ursul ºi vulpoiul mai sus pomeniþi, devenind un
fel de patron al sãptãmânalului Vaillant (Îndrãzneþul) definit pe
bunã dreptate drept „le journal le plus captivant”. De altfel, în acei
ani, glorioasa publicaþie ce data din vremea rãzboiului avea sã-ºi

anexeze în titlu numele patrupedului (Vaillant, le journal de Pif).
Pentru a spori valoarea comercialã a publicaþiei, în 1969 se

nãºtea sãptãmânalul Pif – Gadget care aducea micilor cititori,
admiratori necondiþionaþi ai personajului canin surprize binevenite
sub forma unor daruri ce fixau parcã apariþia din ºapte-n ºapte
zile a unui nevãzut Père Noël.

Cert este cã Pif reuºea sã facã o loialã concurenþã marilor
„cartoon’s characters” ale unor Walt Disney ori Hanna ºi
Barbera, realizatori transoceanici ai animaþiilor cinematografice.
El ajunsese un erou internaþional al copilãriei, pãtrunzând ºi
dincoace de Cortina de Fier cu acordul oficialitãþilor comuniste
încurajate în demersul lor liberizator de acel „côté-gauche” al
revistei franþuzeºti, aflatã totuºi în ograda militantei L’Humanité,
publicaþia cotidianã a Partidului Comunist Francez. Oricum,

pentru micii cititori din rãsãritul Europei, ce dobândiserã acces la
Vaillant, Pif era un personaj hrãnit cu aerul unei libertãþi uluitoare.
Mai multe promoþii june fuseserã condamnate la lectura unui
anume tip de literaturã, scrisã în marea patrie a Sovietelor ºi

multiplicatã prin traduceri în toate þãrile aºa-zisei „democraþii
populare” coordonate de Kremlin. Fusesem eu însumi
beneficiarul unor astfel de cãrþi, foarte ieftine, din care aflam
„cine sparge gheaþa grea / de pe râul Moscova” ºi care ne aduceau
în atenþie faptele eroice ale unor copii ce pãreau coborâþi, ca
Herakles, din cuibul zeilor nemuritori.

Existau modele oarecum benigne precum Ciuk ºi Ghek ale lui
Arkadi Gaidar, dar ºi unele dubioase precum Pavlik Morozov,
pionierul delator ce avea sã-i aducã o
nedreaptã condamnare bunicului care nu
înþelegea avantajele colectivizãrii
(faimosul kolhoz). ªi mai erau bravii eroi
ai rãzboiului civil sau ai rãzboiului de
Apãrarea Patriei. Adicã acei copii vieþuind
pe Strada Mezinului  (Kassil ºi
Poleanovski) sau grupul din jurul lui
Vasiok Trubaciov. Pentru a nu mai vorbi
de cei ceva mai rãsãriþi, adicã adolescenþi,
din jurul lui Oleg Koºevoi, formând
Tânãra Gardã a tragicului sinucigaº
Alexandr Fadeev. Se mai încerca ºi o
apropiere a noilor generaþii de autoritãþile
sistemului comunist ca în Diadia Stiopka
miliþioner cum arãta titlul originar, adicã
Unchiul Stiopa, miliþianul aparþinând
însuºi autorului versurilor atotcântatului
Imn al URSS (dar ºi al actualului imn al
Rusiei), Serghei Mihalkov, a cãrui operã
cu adevãrat valoroasã avea sã fie
reprezentatã de talentaþii sãi fii, cineaºtii
Nikita Mihalkov ºi Andrei Mihalkov-
Koncealovski...

Dupã 1964 în România aceastã
literaturã de import avea sã disparã ca ºi
copia sa autohtonã aparþinând unor scriitori mai mult decât
conformiºti. Iar deschiderea culturalã neaºteptatã ce începuse sã
funcþioneze includea ºi literatura destinatã noilor generaþii. În
acest context apãruse la Bucureºti (pe lângã vechile Luminiþa ºi
Arici Pogonici) revista Cutezãtorii, al cãrui titlu se trãgea, vizibil,
din faimosul Vaillant, forþând însã pluralul.

Acolo, în biroul redactorului ºef, mereu zâmbitorul poet Mihai
Negulescu, l-am întâlnit pe José Cabrero Arnal, un bãrbat distins
ce pãrea mult mai tânãr decât vârsta pe care-o avea. Proaspãt
sexagenar, trecuse prin tot felul de încercãri ºi care, în loc sã-l
îngenuncheze pãreau a-l fi întinerit pur ºi simplu. Nãscut în toamna
anului 1909 (6 septembrie) ºi-a petrecut prima parte a tinereþii la
Barcelona unde ºi-a început cariera de desenator. În paginile revistei
TBO, specializatã în texte ºi imagini pline de umor, Arnal a introdus
personajul Top, un câine care, dupã retuºurile zoomorfice de mai
târziu avea sã devinã celebru sub chipul lui Pif.

Începutul rãzboiului civil spaniol, acea repetiþie generalã a celui
de-al doilea rãzboi mondial, l-a aºezat pe artist în rândurile
combatanþilor republicani. A luat parte la încleºtãrile sângeroase
cu naþionaliºtii generalului Franco, ajunºi la capãtul celor trei ani
de rãzboi în poziþia de învingãtori. Pentru a nu cãdea sub gloanþele
plutoanelor de execuþie ce refuzau judecarea învinºilor, zeci de
mii de luptãtori de partea Republicii Spaniole au luat calea exilului,
trecând podul de la Irun, în Franþa ce-ºi deschisese larg porþile
pentru aceºti nefericiþi, adunând în lungile convoaie copii, femei,
bãrbaþi în putere ori bãtrâni transportaþi pe targã, precum marele
poet Antonio Machado care avea sã se stingã repede pe pãmântul
Hexagonului. Cel ce scrisese în Caminante, no hay Camino cã
„nunca persegui la gloria” (nicicând n-am cãutat faima) murea
pe pãmânt strãin. Acelaºi lucru avea sã se întâmple cu zecile de
conaþionali risipiþi prin þãrile Europei.

Arnal a avut ºansa de a se salva din hecatombã. ªi-a reluat
munca sa de autor de BD-uri, atât de cãutate de copiii care, ei
înºiºi traumatizaþi de rãzboi îºi regãseau „cãrarea pierdutã” cãtre
copilãrie despre care scrisese atât de poetic Alain Fournier
scriitorul ucis încã din prima lunã a Marelui Rãzboi.

Întotdeauna, dupã atari dezastre, lumea are nevoie de sprijin
pentru a-ºi reveni. Accesul la zâmbet nu se obþine uºor dupã ani
lungi de spaimã. Iar José Cabrero Arnal se prenumãra între cei ce
aduseserã zâmbetul pe chipul noilor generaþii prin acel patruped
inventiv ºi plin de curaj: Pif.

ªtia cã micii cititori din partea noastrã de lume îl descoperiserã
destul de târziu dar era interesat de „efectul Pif” asupra ºcolarilor
ºi preºcolarilor din România, ai cãror pãrinþi profitaserã din plin
de deschiderea spre lumea liberã a sistemelor autohtone de
difuzare a presei ºi a cãrþilor.

Mihai Negulescu, redactorul ºef care-l cunoscuse în vara lui
’69 la Paris, îi oferea informaþiile solicitate, manifestându-ºi
speranþa cã Minitehnicus, noul personaj al revistei româneºti,
desenat de Arnal, va avea la rându-i o carierã la fel de glorioasã.
Interveneau în discuþie adjunctul sãu Ovidiu Zotta ºi Petre
Ghelmez, Aureliu Weiss, Costache Anton ºi Biti Caragiale,
redactori ºi graficienii Pompiliu Dumitrescu ºi Ioan Donca.
Traducãtoarea Monica S., studentã la secþia hispanisticã a
Facultãþii de limbi strãine, abia prididea.

Oaspetele era vizibil interesat de sistemul de educaþie din
România. Personal, mã abþin deocamdatã. ªtiu bine cã stânga
franþuzeascã (în care activau ºi militanþii spanioli de cândva) se
împãrþise dupã invazia Cehoslovaciei de cãtre Armata Roºie ºi
sateliþii din Tratatul de la Varºovia în august 1968. România se
opusese cu energie ºi vizita la Bucureºti a lui Arnal mãrturisea
parcã de la sine de ce parte a „cauzei” se situa.

Discuþia era realmente interesantã, la ea luând parte mai cu
seamã energicul Ovidiu Zotta ºi „moderatorul” reuniunii, Mihai
Negulescu. El fusese cel ce mã invitase în redacþia de la Casa
Scânteii, în calitatea mea de colaborator al publicaþiei ºi de
specialist „in spe” în artele vizuale. Ca student la IATC eram
invitat sã susþin cauza „filmului pe hârtie”, adicã a BD-urilor ºi
sã propun viitoare scenarii pentru noul personaj desenat de
domnul Arnal.

La data aceea nimeni nu bãnuia cã peste doar un an ºi jumãtate
perioada de relaxare ideologicã de la Bucureºti va fi blocatã de
aºa zisele „teze din iulie” 1971, când Partidul Comunist Român
avea sã-ºi însuºeascã faimoasa „volte-face” a liderului sãu Nicolae
Ceauºescu faþã de libertatea expresiei ºi chiar a gândirii.

Interesat de studiile mele cinematografice, Arnal a vrut sã afle
câte ceva despre filmul românesc al
momentului, dar ºi despre prezenþa
cinematografiilor strãine în România.

Fãrã îndoialã, filmul românesc se afla –
dupã premiul pentru regie dobândit în 1964
la Cannes de Liviu Ciulei pentru Pãdurea
spânzuraþilor ºi dupã premiul pentru
„opera prima” acordat lui Mircea Mureºan
pentru Rãscoala în anul urmãtor – într-un
evident proces de regenerare esteticã. Iar
cea mai recentã dovadã a forþei sale artistice
ºi sociale era, neîndoielnic, Reconstituirea
lui Lucian Pintilie, pe scenariul scris de
colegul meu de la IATC Horia Pãtraºcu...

Cât despre prezenþa pe ecranele româneºti
a filmelor strãine (din Vest ºi din Est,
deopotrivã) ne aflam într-un moment fast.
Filme americane, britanice ºi franþuzeºti
rulau alãturi de producþii poloneze, cehe,
iugoslave ºi sovietice de foarte bunã calitate.
În acest context n-am putut sã nu aduc în
discuþie un film de Alain Resnais (altul decât
faimosul L’année dernière à Marienbad
ce fãcea sãli pline la Bucureºti, poate mai
pline decât la Paris ºi Marsilia). Se numea
La guerre est finie (Rãzboiul s-a sfârºit),

un film în care juca o vedetã a cântecului francez, Yves Montand.
I-am sugerat asemãnarea sa fizicã cu vestitul interpret, descoperitã
în momentul în care-l vãzusem în biroul redacþional de la
Cutezãtorii. A zâmbit, fãrã a comenta, chiar dacã filmul lui
Resnais fuziona cu propria-i biografie. Cãlãtoriile ilegale pe care
le fãcea personajul lui Jorge Semprun între Paris ºi Madrid
reprezenta cratima simbolicã între exilul spaniol ºi patria aflatã
sub dictatura franchistã. La ora aceea nu ºtiam cã în vremea celui
de-al doilea rãzboi mondial scenaristul ºi romancierul Semprun
fusese internat de germanii ce ocupaserã Franþa la Buchenwald,
iar Arnal petrecuse (ce termen ironic!) câþiva ani din viaþã în
lagãrul de concentrare de la Mauthausen. Poate cã aceastã cumplitã
experienþã a tinereþii îl marcase într-atât încât dobândise o anume
tristeþe a privirii ºi o anume rezervã în dialogul cu ceilalþi. Ceea
ce nu-l împiedica sã se bucure de semnalele vieþii. Astfel încât,
aflând cã sunt junele tatã al unui bãiat de doar un an, care va face
parte din viitoarea generaþie a prietenilor lui Pif (dupã cum îl
asigurasem) a desenat imediat silueta recognoscibilã a acestui
personaj important pentru o bunã parte din copiii planetei, cu o
dedicaþie emoþionantã: „A mi mas joven amigo Vadim, con toda
la simpatia de C. Arnal.”

Nu cred cã e nevoie de traducerea acestor cuvinte, aºa cum
nici benzile sale desenate nu trebuiau tãlmãcite. Povestea se
impunea de la sine prin limbajul particular al personajelor sale.

Au trecut bune decenii de la vizita sa în România. Între timp
Pif a cunoscut propria sa aventurã, condiþionatã de realitãþile
economice ale timpului. Publicaþiile au dispãrut la un moment
dat dar au renãscut, la cererea cititorilor. Adicã a milioanelor de
copii (printre care se amestecã ºi numeroºi adulþi, cu pãlãria
lãsatã pe ochi, pentru a nu li se ghici vârsta) ce viseazã zi de zi ºi
sãptãmânã de sãptãmânã la prietenul lor, desenat de Arnal.

José Cabrero Arnal - autograf

Arnal ºi personajele sale

Poetul Mihai Negulescu redactorul-ºef
al revistei “Cutezãtorii”

Doi prieteni desenaþi de Arnal: Pif ºi Minitehnicus
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Rugu îºi manifestã disponibilitãþile lirice cu dezinvolturã pe coordonate tradiþionaliste dar ºi moderne. Poezia sa are o fluenþã luminoasã, strãbãtutã uneori de un

fior melancolic ce-i conferã o notã de nobleþe rarã ºi neostentativã. (Victoria Milescu)

A FI

A fi în ape sau în soare

a fi în flãcãri sau pustiu

în arborele ce nu moare

a fi în zidul plâns, cel viu

a fi în pajiºtea din unde

a fi în miezul de argint

al lunii de pe-ascunsa punte

a fi-n statuia de granit

a fi în râul dinspre munte

în delta pãsãrii de-azur

a fi în pleoapa de pe frunte

ori în paingul de pe mur

a fi-n lucarna serii-aprinse

când pasul e-nsetat de zbor

a fi în umbra umbrei ninse

a fi un sol, un cãlãtor

a fi corabia din zare

a fi un cântec nerostit

a fi în macul de pe-ogoare

a fi un foc în asfinþit

a fi privirea de pe cruce

a fi cuvântul din Cuvânt

a fi troiþa din rãscruce

a fi cascada de sub vânt

a fi un sâmbure de glie

pe dunga cerului deschis

ori curcubeul din tãrie

când ploi cãzut-au prin abis

a fi o sorã pentru-un frate

ce-n palme þine-un univers

a fi o inimã ce bate

a fi o rimã dintr-un vers

a fi albastra primãvarã

ce-n foc ºi-n sânge a rãmas

a fi sãrutul dintr-o garã

a fi un strigãt fãrã glas

a fi un drum ce curge-n lume

a fi un vis fãrã popas

a fi un cal gonit în spume

a fi al neuitãrii ceas

a fi un sunet dintr-o varã

ce-adunã frunze peste nori

a fi un velier de searã

ce-ºi uitã umbra pânã-n zori

a fi un gheizer, colþ de stâncã

ecou de ochi printre ninsori

un leagãn de ocean ºi încã

o stea arzândã printre sori

a fi un susur de luminã

prin frunze arse de-ntomnãri

a fi pãdurea fãrã tinã

a fi un cocostârc în zãri

a fi ce eºti sau ce rãmâne

din toate cele ce visezi

a fi un vin vãrsat pe-o pâine

ori lacrima dintre zãpezi

ARS POETICA

Poezia este arcul de argint al unui

impetuos râu freatic

e un contur de aur

dintr-un cerc-descântec

strãveziu

de neconfundat

o matcã a tuturor cuvintelor

oarbe

ce-ncearcã sã pipãie

realitatea

cum ai încerca

sã respiri în noiembrie

boarea

unor pãduri de portocali în floare

ori vântul sãrat

dintre geamandurile mãrii

ºi albastra lizierã-ndepãrtatã a visului

Poezia este o ranã

prin care ochiul priveºte

în adâncurile

însângerate

ale adevãrului

MÃ DOARE GÂNDUL
se dedicã Marelui Poet

Arome cerne liniºtea de brazi

ºi înfrunzesc în cale amintiri

topit e drumul proaspetei iubiri

„când melancolic iar pe gânduri cazi”

arome cerne liniºtea de brazi

se naºte dorul dintr-un fir de cer

ºi înfloreºte pajiºtea din sânge

apusul tot în lacrima-þi se frânge

când veºtile din noi pe râuri pier

se naºte dorul dintr-un fir de cer

mã doare gândul cã tu suferi iar

de parcã aº muri în nord departe

sortitã crud zãpezilor deºarte

ºi pasul tãu mã cautã în zadar

mã doare gândul cã tu suferi iar

arunc pe umeri cântecul de jale

ºi vin spre tine ca-ntr-un început

ºi-þi spun cã mi-este dor ºi c-aº fi vrut

sã fim doi maci pe înspicata vale

arunc pe umeri cântecul de jale

cununi de spini pe frunte ne-nveºmântã

solara mantie cu freamãt pur

când îngeri ard pe tâmple ºi-mprejur

altare de ienuperi alb cuvântã

cununi de spini pe frunte ne-nveºmântã

pe drum de ploi te-aºtept sã fim din nou

când cerul va fi una cu pãmântul

va zãmisli grãdini de sori cuvântul

ºi-n ape vom afla lunar ecou

pe drum de ploi te-aºtept sã fim din nou

pe lame de cuþit vom trece frânt

ºi crengi de rugi ne vor izbi în faþã

dar aripi ne vor creºte-n dimineaþã

ºi ne vom înãlþa pe culmi de vânt

pe lame de cuþit vom trece frânt

cu tine-alãturi viaþa e-o poveste

prin inimi troienite de zãpezi

oglinzi rãsar când flacãra veghezi

ºi arbori curg pe-nvãlurite creste

cu tine-alãturi viaþa e-o poveste

ºi iar visez ce ochiul nu cunoaºte

ºi caut o pasãre cu-nfiorate nume

de parcã nimeni în aceastã lume

trupul de foc nu mi-l mai poate paºte

ºi iar visez ce ochiul nu cunoaºte

CÂNTUL EREMITULUI

Piedestalul orei sacre peste lume se întinde

peste lacrima din sânge peste pajiºtea din vis

pãsãri înfrunzind uitarea luna-n tainã le cuprinde

printre pagini de-odisee le adunã-ntr-un zapis

Flãcãri curg spre ora serii prin lucarnele stelare

somnul mi te-aduce aproape – plumb topit prin paºi de jar

ancorând luciri de-argilã peste miriºtea de sare

între noi ºi între oameni e acelaºi limb amar

de luminã ne-nseratã prinsã-n chinga dinspre îngeri

priponitã-n crucea nopþii lângã steaua din zenit

ce adastã-n unghiul orei rugãciunile de plângeri

psalmi crestând prin trunchi de cercuri turla veche dintr-un schit

UMBRA FLUTURELUI DE ABANOS
Mamei

Amprenta clipei peste zãpezi

arborii solstiþiului îºi înfig rãdãcinile

în inimi

coboarã tãceri peste spinii aducerilor-aminte

strigãtul tãu neauzit îmi rãscoleºte viscerele

e tot mai puternic

tot mai ascuþit

cu cât lacãtul memoriei

rugineºte sub nãvala frunziºului de ape

zãgazuri sfãrâmate þipãtul îmi sfredeleºte viaþa

gaj pentru liniºtea respiraþiei tale

dincolo

umbrã a fluturelui de abanos

aºchiile timpului mi se aºtern

sub tãlpile goale

Persida Rugu
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În Ardeal, preotul Ioan Graure cu
familia s-a acomodat în satele ce nu se
deosebeau economic de satul copilãriei
sale de pe malul Dunãrii. Simþea
permanent sabia care îi atârnã deasupra
capului, totuºi se simþea liber când, în
fiecare varã, cãlãtorea, din Transilvania,
acasã, la Giurgiu ºi în cele douã sate,
Remuº ºi Oinacu. Privesc douã vechi
ilustrate cu Giurgiu, reprezentând
„Gara fluvialã”, adicã portul (ce

frumos aratã Dunãrea!) ºi, a doua, „Foiºorul turcesc, monument

istoric, sec. XVI”, aºa cum
arãta odinioarã. Însemnãrile
de pe verso ne dezvãluie
faptul cã au fost scrise de tata
în iulie ºi, respectiv, august
1966, cuprinzând informaþii
familiale scrise de preotul
Graure, informaþii care,
astãzi, se transmit prin
telefon.

Oare atunci, în 1966,
aflându-se prin locurile de
unde au pornit suferinþele
sale, se va fi gândit la cele
petrecute prin anii 1950-
1954? În urmã cu
ºaisprezece ani, informatorul
ªtefan Terpez, aºa-zisul lui
prieten, scria despre el note
informative pe care le transmitea organelor de securitate. Redãm
în continuare douã asemenea note informative redactate la o
maºinã de scris care folosea inclusiv diacritice la ã, â, º, þ, dar nu
la î ºi nu cu diacritice la majuscule. Am pãstrat textul aºa cum a
fost scris.

Dar ce înseamnã o notã informativã? Descrierea amãnunþitã a
unei întâlniri cu o anumitã persoanã, tot ceea ce au vorbit,
amãnunþit, cu data ºi ora deplasãrilor ºi întâlnirilor. Informatorul
pare un om instruit, în general, nu are greºeli de ortografie, nici
chiar de punctuaþie – am corectat doar greºelile de dactilografiere
(înlocuirea unor litere); respectã ortografia de atunci, inclusiv
scrierea cu majuscule a numelor  lunilor ºi zilelor sãptãmânii;
uneori, fraze lungi, fãrã semne de punctuaþie, ceea ce îngreuneazã
înþelegerea textului; numele persoanelor despre care dãdea
informaþii sunt scrise, în întregime, cu majuscule, probabil sã
iasã în evidenþã informaþia, inclusiv numele lui de agent, cu care
semneazã la finalul notei informative.

Informaþiile sunt punctuale cu atenþia asupra persoanei urmãrite,
dar ºi a altor situaþii, precum problema votului din decembrie
1950 cu interesul arãtat de comuniºti; despre alcãtuirea
conþinutului ºi greutatea redactãrii manifestelor la care îi îndemna
omul Securitãþii, aºa-zisul prieten; totul se petrecea fãrã ºtirea
soþiei; despre intenþia tânãrului Ion Graure de a pleca în
Pensilvania, în America, prin 1947, despre care familia de astãzi
nu ºtie nimic. Informatorul este interesat de avocatul Ion Marian
Pariseºti, fost prefect al judeþului Vlaºca, ca membru al Partidului
Naþional-Þãrãnesc, pe care comuniºtii doreau sã-l vadã dupã
gratii.

„NOTA INFORMATIVA
În ziua de 28.XII.1950, orele 10.20, am stat de vorbã cu

învãþãtorul GRAURE, pe sala intreprinderei. Eu în zilele de
Crãciun, adicã pe ziua de 25 ºi 27 Decembrie, l-am gãsit acasã,
iar în ziua de 28.XII, când a venit el la mine, am discutat
urmãtoarele:

Eu l-am întrebat dacã a venit prietenul lui dela Tarcãu acela
care i-a scris cã vine de Crãciun, mi-a spus cã nu a venit, dar el
tot îl aºteaptã.

L-am întrebat dacã mai are aparatul acela de scris manifeste
ºi mi-a spus cã îl are în coteþul gãinilor. L-am întrebat ce a mai
fãcut cu PARISEªTI, ºi mi-a spus cã nu-l gãseºte, cã a fost de
cca. 6-8 ori, cã a vrut sã-l invite pe la el sau la tatãl lui la Oinac,
ca sã stea cu el de vorbã ºi mi-a spus mie ca sã mã interesez
unde e, dacã e în Giurgiu ºi unde poate sã-l gãseascã pe
PARISEªTI. Eu i-am spus cã mã voi interesa. Eu l-am întrebat
cum a fost la vot pe 3.XII., el mi-a spus cã a votat în comuna

Turbatu ºi ºtie pe mulþi cari au anulat votul ºi cari nu au votat.
L-am mai întrebat despre MARINESCU ºi mi-a spus cã el a

stat de vorbã cu el ºi sã mã cheme ºi pe mine, cã el s-a gândit
sã facã mai multe manifeste, dar ajutat de mine ºi MARINESCU
ºi când va face suficiente, sã treacã la acþiune, sã le plaseze,
dar vrea sã facã numãr mare.

Mi-a spus cã trebuie sã mã duc mai în fiecare searã la el sã-
i ajut. În ziua de Sft. Ion mi-a spus sã mã duc la el cã vom sta
mai pe larg de vorbã ºi îmi va spune tot ce vrea sã facã. Eu i-am
spus cã mã duc, dar sã-l cheme ºi pe MARINESCU ºi mi-
a promis cã-l cheamã.

Eu i-am propus ca sã-l gãseascã pe învãþãtorul din
Arsache ºi sã-l roage sã ia el

legãtura cu Petroºani, deoarece sunt grupe ºi când are
legãturã sã anunþe prin mine pe GRAURE, sã mergem la
Arsache ºi Petroºani. El a spus cã va cãuta ºi pe aceastã
cale sã ia contact cu Petroºani. Eu i-am propus chiar noi
amândoi sã mergem, dar el a spus cã nu, graba stricã
treaba ºi nu a acceptat. Atunci eu nu am mai insistat.

Când a plecat mi-a spus încãodatã sã mã duc de Sft. Ion
la el.

«FANEL»
28.XII.1950"

„NOTA INFORMATIVA
În seara zilei de 22 Ian. 1951, m-am deplasat în comuna

Remuº, la învãþãtorul GRAURE, unde am ajuns la orele
19,30. În casã era el ºi soþia.

L-am întrebat ce a fãcut Duminicã la Oinac ºi dacã a
stat de vorbã cu MARINESCU. Mi-a spus cã el a fost mai
mult la pãrinþii lui, ca sã le cearã cãruþã sã-ºi aducã lemne
din pãdure, cã i-a aprobat un metru ºi jumãtate de lemne
ºi cã a fost la MARINESCU, care e bolnav în pat acasã la
un unchiu al lui. Mi-a mai spus cã MARINESCU bate în
retragere ºi a spus cã nu-l mai poate ajuta din cauzã cã e
bolnav.

Între timp, soþia lui GRAURE a adus o gustare ºi a
servit câte-o ceaºcã de þuicã ºi a început sã povesteascã cã
i-a furat carnea dela streaºinã într-o noapte ºi pe urmã a
început sã povesteascã din viaþa lui cât a fost în ºcoalã.
Pânã la urmã a ajuns sã-mi spunã cã el ºi fratele lui
ANGHEL, acum trei ani erau sã plece în Pensilvania în
America. L-am întrebat cum ºi nu prea voia sã-mi spunã,
dar pânã la urmã mi-a spus cã a fost înscris ºi chiar are
ºi carnet dela Organizaþia Y.M.C.A. ºi cã trebuia sã plece
prin Ambasada Americanã, dar pe urmã s-a rãzgândit,
cã are familia aici ºi e mai bine sã rãmânã în þarã.

În timpul când a ieºit soþia lui pe afarã, l-am întrebat
când se apucã sã facã manifeste ºi mi-a spus cã va face el
ºi sã mã duc ºi eu cum am stabilit, sã facã conþinutul
manifestului ºi pe urmã sã facem rost de hârtie ºi sã le
tragem în numãr cât mai multe, aºa cã astãsearã se face
conþinutul, cãci el trebuie sã-ºi trimitã soþia sã nu vadã.

Mi-a spus cã în camera cealaltã nu are sobã ºi e frig.
Mi-a dat de înþeles asearã cã nu putem lucra ºi nici nu
pot rãmâne peste noapte la el, aºa cã la ora 23 am
plecat la Giurgiu înapoi chiar cu bicicleta lui, iar el a
rãmas sã vinã la Giurgiu astãzi 23 Ian., cã are treabã
în oraº ºi sã-ºi ia ºi bicicleta dela mine, sã facã rost ºi
de hârtie.

«FANEL»
23 Ian.1951"

În continuare, redãm o adeverinþã care se aflã în dosarul
Ion Graure de la CNSAS; nu are consemnatã data emiterii
ei, dar aflându-se în acest dosar, în mod sigur, dateazã
din perioada când învãþãtorul Graure era deþinut, probabil
a fost solicitatã pentru procesul care a avut loc la
Tribunalul Militar Teritorial Bucureºti, în data de
29.06.1954.

Întovãrãºirea Agricolã „Lumina”
Com. Oinac Raionul Giurgiu
Reg. Bucureºti
Adeverinþã
Noi, Preºedintele Întovãrãºirii Agricole „Lumina”

adeverim prin prezenta cã tov. Ilie Graure din aceastã
comunã este membru al întovãrãºirii dela înfiinþarea ei,
cu suprafaþa de 4,50 ha teren arabil, contribuind la
socializarea agriculturii.

Preºedinte (indescifrabil)               Secretar
(indescifrabil)

Sigiliu

Dupã cum ºtim, în România, s-au înfiinþat mai întâi,
întovãrãºirile agricole, apoi gospodãriile agricole
colective ºi gospodãriile agricole de stat. În comuna Oinacu s-a
înfiinþat Întovãrãºirea Agricolã „Lumina”, în care bunicul Ilie

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (XIV)
File de monografie:

(Va urma)

Nota informativã din 23 ianuarie 1951, Arhivele
CNSAS

Adeverinþa de la Întovãrãºirea agricolã „Lumina”
Oinacu

Ilustraþie din Giurgiu 1966

Ilustraþie din Giurgiu 1966

Graure s-a înscris obligat fiind de situaþia copiilor lui: fiul Ion
Graure se aflã închis, iar fiica Aniºoara era la ºcoalã la Drãgãneºti-
Vlaºca. Harnic fiind, o viaþã întreagã a muncit din greu, a cumpãrat
pãmânt pentru cei patru copii (celor doi, rãmaºi în sat, le-a dat alte
hectare de pãmânt) – cum sã nu se îmbolnãveascã, el ºi soþia,
când a fost obligat sã dea tot pãmântul, caii, atelajele agricole?!
Aºa a contribuit, vrând-nevrând, „la socializarea agriculturii”.
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXXII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

În anul nu demult încheiat d-na
Passionaria Stoicescu a aniversat nu mai
puþin de cinci decenii de la debutul literar
(cu vol. Lume micã, lumea mare, 1971),
care lãsa sã se întrevadã apariþia unei poete
cu rarã ºi adâncã sensibilitate faþã de cei

mici ºi totodatã a unei scriitoare ce promitea sã ocupe în acest
domeniu un loc important, sigur ºi de frunte. O promisiune care
avea sã se adevereascã din plin în anii, deceniile care au urmat.
D-na Passionaria Stoicescu avea sã publice un mare numãr de
cãrþi pentru cei mici, iar mai încoace textele d-sale sã fie incluse
în manualele ºcolare pentru clasele primare. Nu ºtiu (ºi pânã la
urmã nici nu mai are importanþã) cum ºi când s-a ivit la aceastã
scriitoare o empatie totalã cu gândurile ºi
sentimentele, în cele din urmã cu trãirile
celor aflaþi la vârste fragede. Sã se fi
petrecut asta graþie faptului cã niºte ani buni
scriitoarea (absolventã de ºcoalã
pedagogicã, înaintea Facultãþii de Filologie)
a lucrat ca învãþãtoare în mediul rural? Sã
fi fost înnãscutã predilecþia pentru poezia
pentru copii? Tot ce se poate. În orice caz,
cel puþin eu unul, care i-am citit o bunã
parte din aceste volume sunt înclinat sã
cred cã la baza amintitei empatii stau
amândouã: ºi profesia iniþialã ºi vocaþia.

Lirica d-nei Passionaria Stoicescu,
inspiratã de lumea celor mici ºi adresatã
tot lor avea sã punã parþial în umbrã cealaltã
poezie, aceea în care autoarea nu se mai
copilãreºte, iese din lumea animalelor ºi
pãsãrilor (ariciul, bufniþa º.a.) ºi la anume
intervale, prin alte cãrþi þine sã atragã atenþia
cui n-a ºtiut/nu ºtie încã, asupra faptului cã
este preocupatã ºi de idei ºi concepte
majore, ca orice poet care are ceva de
comunicat ºi cititorilor maturi.

Dar cum lumea noastrã literarã a fost ºi a rãmas pânã azi
populatã de destui inºi cu prejudecãþi, aceastã a doua categorie
de scrieri (alãturi de care se pot ataºa oricând ºi cele câteva
volume de prozã) nu s-au bucurat întotdeauna de primirea pe
care o meritau. Faptul se poate verifica ºi prin simpla parcurgere
a „reperelor bibliografice” de la finele articolului care i-a fost
consacrat în Dicþionarul general al literaturii române, Literele
S/T, editat de Academie în 2007.

Nota bibliograficã ce însoþeºte cel mai recent volum al sãu
(Plusfiinþa, eLiteratura, Bucureºti, 2019) – probabil solicitatã de
editurã ºi pusã în fruntea cãrþii, aminteºte cititorului cã autoarea
a publicat atât de mult încât scrierile d-sale ar putea ocupa un
întreg raft de bibliotecã, aºa cum se spune îndeobºte (70 de

titluri: 20 de poezie, 9 de prozã, 41 de literaturã pentru copii), la
care se adaugã alte 40 de prozã, poezie, dramaturgie ºi traduceri
(în colaborare). Unele dintre ele i-au adus ºi importante premii ºi
recunoaºteri în þarã ºi în strãinãtate.

Aºadar, avem a face cu un nume de scriitor aproape clasicizat
atât datoritã palmaresului literar, cât ºi graþie receptãrii lui de
cãtre contemporani. De fapt, fãrã a exagera cu nimic ºi a nu fi
interpretaþi în cine ºtie ce fel, noi, cei care i-am parcurs paginile
o putem considera deja „clasicã”, de vreme ce figureazã ºi în mai
multe manuale ºcolare.

Personal, o cunosc pe d-na Passionaria Stoicescu încã din anii
frumoºi ºi demult apuºi ai adolescenþei noastre, când ne citeam
cu sfialã poeziile la un cenaclu buzoian vestit pe vremuri „Al.

Sahia”. Acolo „oficia” un inginer întors
de pe front cu Divizia „Tudor
Vladimirescu” ºi (ins aflat încã la vârsta
elanurilor tinereºti) „cultiva” (e termenul
cel mai potrivit) tot ce i se pãrea cã are
sau dã semne de talent literar.

Desigur, cum era ºi firesc, puþini din
acea adunare de visãtori au ajuns sã
însemne ceva în literaturã: Ion
Gheorghe, Ion Bãieºu, A.I. Zãinescu,
iar mai încoace Nicolae Cabel, Dumitru
Ion Dincã ºi, fireºte, autoarea despre
care scriu aci.

Într-o solidaritate pe care nici vârsta
noastrã, nici timpul trecut de atunci n-
au alterat-o cu nimic, ne-am urmãrit unii
pe alþii prin gazete, ne-am citit cãrþile,
uneori ne-am ºi întâlnit pe diverse
manifestãri literare ºi ne-am bucurat de
fiecare succes, de fiecare apariþie
editorialã a celuilalt.

Pentru mine (ºi cred cã ºi pentru mulþi
alþii) Passionaria Stoicescu reprezintã

ceea ce aº putea numi, fãrã teama exagerãrii, „un caz special”.
Asta vrea sã zicã o scriitoare originalã în tot, ce trimite la tipar ºi
totodatã, ca om un personaj de neconfundat, recunoscut ca atare
pretutindeni pe unde a purtat-o/ o poartã viaþa: jovialã, plinã de
umor, gata sã se împrieteneascã cu oricine îi inspirã încredere ºi
cu care gãseºte subiecte comune de dialog, iubitoare de anturaje
care o fac sã uite (cel puþin o vreme) de problemele personale ºi
de o serie de posibile neîmpliniri. O iubire din anii ºcolii, eºuatã,
a marcat-o pentru toatã viaþa ºi poate cã de aceea, nu de puþine ori
la anii deplinei maturitãþi a gãsit un refugiu în literaturã.

Plusfiinþa este ºi totodatã nu este ceva nou în poezia d-nei
Passionaria Stoicescu.

Sã mã explic.
Este ceva nou în mãsura în care autoarea a simþit nevoia sã dea

Passionaria Stoicescu, o scriitoare convinsã
cã „poetul e plusfiinþã, nu plusvaloare”

straie personale unor gânduri ºi sentimente pe care, probabil,
alþii le-ar fi exprimat în aforisme – ca formulãri ale unor experienþe
de viaþã individuale, experienþe care, prin generalizare, pot deveni
pilde ºi pentru alþii. Mai exact spus prin volumul acesta trece ca
un fior, ca un vânt, ca o adiere rece de toamnã sau de iarnã o mare
tristeþe. O tristeþe motivatã de cauze strict subiective, dar ºi de
„teme” ºi probleme existenþiale ºi general valabile, cum ar fi
condiþia creatorului (în speþã poetul) într-o lume supertehnicizatã.
O lume în care poezia abia dacã-ºi mai poate gãsi locul, dar
tocmai de aceea ea nu trebuie sã se dea bãtutã. Citim într-un loc:
„Am locuit întâi într-o carte/ºi nu într-o casã,/ cuvântului i-am
fost/ ºi i-am rãmas mireasã,/ o mireasã cãruntã/ întru credinþã ºi
nuntã...// Mi-a fost naº cerul/ spuzit de stele/ sã nu pun cruce
scrisului,/ patimii mele:/ casa mea cu patru pereþi/ îmi e între
coperþi/ ºi tot acolo sufletul/ sfâºiat nopþi ºi zile/ ca Vodã cel rupt
de cãmile...” (O mireasã cãruntã), iar în altul: „În aceastã lume/
fãrã dragoste dar plinã de urã,/ de avariþie ºi imposturã,/ de gratii
ºi colivie/ sunt bolnavã de fãrãatingere,/ de fãrãmângâiere,/ pentru
cã am rãmas eu însãmi,/ pentru cã exist prea vie...” (Despre
mângâiere ºi dans).

Condiþia ºi rostul scriitorului pe lume constituie la Passionaria
Stoicescu o temã prezentã de mai multe volume încoace. Primul
care a observat, care a sesizat aceastã adevãratã obsesie a fost
Laurenþiu Ulici, urmat apoi de un întreg ºir de comentatori ai poeziei
sale: Ileana Ciocârlie, Radu Cârneci, Mariana Ionescu, Titi Damian
(care a scris ºi o monografie „Passionaria Stoicescu”) ºi alþii.

Extrapolând, de pildã o ocazie ivitã într-o redacþie, îi inspirã
autoarei versuri de o amarã tristeþe ºi de o autoironie fãrã leac:
„Cai verzi pe pereþi!/ Bieþii poeþi.../ Scriu pe unde apucã,/ îºi
transcriu sufletul pe tavan,/ îºi zãgãzuiesc dorul de ducã/ în ireala
Poeziei cãtuºã,/ transcriindu-se pe pereþi,/ pe ferestre, pe uºã,/ pe
tot ce se-nchide,/ pentru a se deschide,/ despre tot ce proslãveºte,/
dar viaþa desfide,/ ºi stãruie, stãruie, stãruie/ zidind noaptea ceea
ce ziua se nãruie,/ pe aer, pe apã/pe râs, pe „a plânge”,/ iscãlindu-
se cu propriul sânge,/ adicã versul curs în poeme,/ adicã sângele
verzilor cai,/ sã mai existe încã o vreme,/ sã traducã acel «Clipã,
stai!»” (Despre caii verzi).

Singurãtatea, refugiul în cuvânt (respectiv în creaþie),
încrederea în poezie, singura care n-a trãdat-o ºi n-o va trãda
niciodatã ºi peste toate, ca un linþoliu, aripa timpului ce se curge
prea repede („De fapt patinezi pe un gheþar/ negru de zgurã/ ºi
dârdâi în jãraticul unui rug,/ cineva te culcã/ în casa nãruitã a
copilãriei/ ºi te trezeºte/ în viitorul tãu coºciug...” – Somnul).

Nouã nu este, în acest volum, o anume tendinþã de a transforma
totul în vers, fiindcã autoarea, aidoma legendarului rege Midas,
crede cã tot ce atinge se poate transforma în aur, altfel spus
încearcã sã mute cursul tuturor izvoarelor cãtre un singur vad
(Vocea din off, Mâine, Droguri), însã nu totdeauna îi iese. Luatã
de valul rostirii alunecã pe alocuri într-un prozaism care umbreºte
strãlucirea de briliant a întregii cãrþi.

În blamata perioadã a comunismului a existat, totuºi, o politicã
de promovare a culturii româneºti peste hotare, despre care se
ºtia ºi în þarã. Nu ºtiu dacã acea politicã a fost/nu este continuatã
ºi astãzi de noile autoritãþi ale statului. Bine ar fi sã fie aºa!

În orice caz ceea ce l-a ajutat pe dl. Nicolae Ioniþã sã alcãtuiascã
minunatul sãu album în care a adunat nenumãrate portrete ale
scriitorilor români, realizate de graficieni din toatã lumea, a fost
politica de difuzare ºi popularizare a culturii române în lume de
dinainte de 1989. Aºa se explicã accesul graficienilor strãini la
operele ºi portretele scriitorilor noºtri.

Luatã în întregul ei, cartea d-lui Nicolae Ioniþã este, în fond, un
adevãrat spectacol, ori, dacã vreþi, o uriaºã expoziþie de graficã.
O expoziþie în care mari fãuritori de literaturã românã apar în
varii viziuni.

Parcurgând sumarul amintitului album, ajungem ºi la Varlaam.
ªi pentru cã în mod sigur nu toþi cititorii revistei noastre, au

cunoºtinþe filologice, altfel spus n-au trecut prin amfiteatrele
Universitãþii din Bucureºti ori ale altor universitãþi din þarã, iar în
manualele ºcolare istoria noastrã este prezentatã fragmentar, ca
vai de ea, se impune mai întâi o micã introducere.

Deci Varlaam (1580-1657), cãrturar ºi traducãtor, a fost
mitropolit al Moldovei între 1632-1653, iar în 1639 s-a numãrat
printre cei trei candidaþi la ocuparea funcþiei de Patriarh al
Constantinopolului. A participat în 1642 la sinodul Ecumenic de
la Iaºi, unde s-au dezbãtut probleme legate de dogmele ortodoxiei

ºi de propaganda calvinã în zonele aflate sub influenþa Bisericii
Rãsãritene. A scris Cazania sau Carte româneascã de învãþãturã,
duminecele preste an ºi la praznice împãrãteºti ºi la svanþi
mari (1643) ºi Cartea carea se chiamã Rãspunsul împotriva
Catihismului calvinesc (1645).

Figura marelui cãrturar a reþinut atenþia a nu mai puþin de
unsprezece graficieni din toatã lumea: Luis Carlos Fernandes
(Brazilia), Sergio Raul Morettini (Brazilia), Dai Pei Cheng
(China), Wan Yongkui (China), Ian Davy Brown (Marea
Britanie), Rosario Roman Alonso (Mexic), Deng Coy Chew
(Singapore), Nikolaj Kapusta (Ucraina), Peter Zsoldos
(Ungaria), Carmen Cottin (Venezuela), Hugo Sotana (Venezuela).

Este interesant de observat ºi de subliniat cã fiecare dintre
aceºti artiºti are o viziune proprie asupra mitropolitului cãrturar,
cãutând sã-i scoatã în evidenþã personalitatea, intuindu-i universul
de gândire ºi totodatã comportamentul în lumea comunã a
credincioºilor. Pe unii i-a impresionat privirea, pe alþii þinuta
maiestuoasã de cleric, iar pe alþii atitudinea faþã de public, cu toþii
punând un anume accent pe barba mare ºi stufoasã, strãjuind o
figurã ce sugereazã maiestuozitate ºi credinþã.

Brazilianul Luis Carlos Fernandes ne propune un Varlaam
vãzut în manierã cubistã, un chip conturat din linii drepte, aproape
geometrice, alungit, cu o faþã prelungã, ca ºi barba ºi pletele care
dau mãreþie întregului tablou. Ochii – aceastã oglindã a sufletului,

Florentin POPESCU

Am citit despre...
Scriitori români, vãzuþi de mari graficieni ai lumii (III)

sunt larg deschiºi, ca ºi cum atunci, în acea clipã ar descoperi
lumea cu toate ale ei.

Lui Wan Yongkui din China ierarhul îi apare ca venind din
legendã: potcapul acoperã o faþã palidã, cu ochi minusculi, cu
nas prelung ºi – fireºte – cu
zãpada unei bãrbi albe ce se
continuã în jos, pânã dincolo
de rama portretului. ªi tot
acest artist mai propune ºi o
a doua variantã: un chip ce
aduce a chinez bãtrân,
purtând pe cap povara a patru
cãrþi bisericeºti.

Deng Coy Chew
(Singapore) ºi Hugo Sotana
(Venezuela) au fost cel mai
mult fascinaþi de privirea
mitropolitului. Ochii din
desenele lor sunt atât de vii
ºi de pãtrunzãtori încât ai
impresia cã te strãpung cu
privirea ºi cã în faþa lor se
aflã o mare adunare de
enoriaºi aºteptând predica
ierarhului.

Lui Nicolaj Kapusta, din
Ucraina, dimpotrivã,
mitropolitul pare a se afla în faþa unui necredincios, cãruia îi
întinde o carte bisericeascã, de care e nevoie sã-ºi argumenteze
spusele ºi ideile. O atitudine pe cât de umanã ºi de fireascã tot pe
atât de convingãtoare.

Luiz Carlos Fernandes
(Brazilia)
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Neagu Udroiu

Datele lui de biografie ne sunt
bine cunoscute celor de vârsta
mea. Numele nu lipsea din
manualele ºcolare, iar la
serbãrile de trecerea clasei nu
lipseau recitãri din versurile sale
patriotice. Pentru noi, cei legaþi
într-un fel sau altul de localitatea
în care s-a nãscut, este ºi mai
lesne de explicat interesul
crescut pentru propria-i
existenþã, pentru creaþia izbutitã.

Data naºterii este încã în
disputã, anul învãþat de noi la ºcoalã – 1819, fiind pus în cauzã
de pãreri cã poetul a venit pe lume ceva mai târziu, în 1825. În
rest, lucrurile sunt clare. Tatãl, aromân din Ohrid, s-a stabilit pe
Argeº în dorinþa de a-ºi gãsi un rost. Mama, o localnicã. Îl
chema Ienache Cosmad ºi avea sã se manifeste la diferite adrese:

în afaceri poºtale, implicat în arendarea pãmântului,
ajungând chiar mic proprietar ºi chiar subprefect cu
sediul la Bolintinul din Vale.

Voi recunoaºte cã, eu unul, nu ºtiu prea clar unde
putea fi aºezatã casa pãrinteascã a poetului. Am auzit
mai multe pãreri, dar nu am sesizat ºi certitudini. Sigur
e faptul cã poetul ºi-a legat copilãria de satul natal, iar la
încetarea din viaþã va fi adus tot aici ºi aºezat lângã
altarul bisericii. Monumentul ce îi perpetueazã memoria,
din apropierea clopotniþei, poartã o semnãturã distinsã:
Carol Storck, fiul lui Karl Storck, artistul care va fi
gândit ºi realizat la timpul potrivit placa de marmurã
aºezatã pe mormânt.

Opera lui Bolintineanu este deosebit de întinsã ºi
variatã, remarcã cercetãtorii care s-au aplecat asupra
creaþiei scriitorului. A publicat, în decursul a trei decenii
de activitate, peste 50 de volume, cultivând aproape
toate genurile ºi speciile literare ºtiute. Criticul Nicolae
Manolescu ne asigurã cã Bolintineanu a scris de toate:
cântece, idile,reverii, elegii, anacreontice, pastorale,
balade, ode, basme, epigrame, legende, satire, fabule,
poeme epice, roman în versuri ºi epopee. Dar a rãmas
convins cã poezia trebuie sã fie „naturalã, simplã,
adevãratã”. Drept care, scriitorul rãmâne înainte de toate,
poet. Profesorul Ion Roman, care îi prefaþeazã unul din
volumele de poezie apãrut târziu, încoace, în „Biblioteca
pentru toþi”, subliniazã: „A fost cel dintâi printre poeþii
români care a intuit puterea de sugestie a cuvântului cu
alcãtuire sonorã, calitate care i-a îngãduit sã schiþeze
armonii noi ºi sã deschidã perspective pentru urmaºi”.

Existenþa poetului bolintinean este traforatã ºi agresatã
de evenimente deloc de trecut cu vederea. Debuteazã ca
poet în „Curierul de ambe sexe” cu elegia „O fatã tânãrã
pe patul morþii”. Eliade simte nevoia sã semnaleze numele
ivit pe cerul literar al momentului: „Câþi cunosc
frumuseþile poeziei, acea legãnatã ºi linã cadenþare, acel
repaus al semistilului, acele expresii ºi asemãnãri
rãpitoare ce întineresc inima; câþi, pe lângã acestea, dupã dreptate,
mai cer ºi o limbã de la poet, pot judeca versurile d-lui
Bolintineanu, acestui nume necunoscut încã, ca floricela
împresuratã în mijlocul unei lese, a-i saluta talentul ºi a aºtepta
de la dânsul opere vrednice de un veac mai ferice”. Eminescu va
gãsi potrivit sã-l fixeze în conºtiinþa contemporanilor ºi a celor
de dupã ei prin renumita strofã ce avertiza: „ªi astfel Bolintineanu
începu cântecul sãu”...

Fie cã ai doar 18 ani – dupã unii autori, fie chiar 24 – dupã alþii,
asemenea vorbe îþi picã bine ºi altfel te simþi creditat sã pleci la
drum. Iar pe el drumurile nu îl vor ocoli. Ajunge la Paris cu
bursa oferitã de „Societatea literarã”. Ascultã, la „College de
France”, printre alþii, pe Jules Michelet, Adam Mickiewicz, Edgar
Quinet. Paºoptismul francez îl surprinde în imediata apropiere.
Revine în þarã împreunã cu alþi intelectuali de vârsta lui pentru a
se situa alãturi de paºoptiºtii din Valahia. Se va implica, în felul
sãu, în agitaþia vremii. Se crede fãcut sã convingã pe turci sã ne
lase în durerea noastrã. Abia ce va fi mai uºor de sechestrat ºi
împachetat pentru exil. O ghimie pe Dunãre îi va ºi adãpost ºi
carcerã de drum lung.

Aproape un deceniu va trebui sã rãmânã departe de þarã.
Revenit în Principate joacã deschis pe cartea Unirii. Îl susþine

pe Cuza ºi pe ai lui. Primeºte însãrcinãri de înalt demnitar. Ajunge
membru în Comisia Europeanã a Dunãrii. Un scurt timp este

ministru de externe. A intrat în guvernul condus de Kogãlniceanu
ca ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor. De numele lui se
leagã iniþiative de þinut minte: înfiinþarea Universitãþii din
Bucureºti, a Facultãþii de Litere, a celei de Medicinã, crearea de
ºcoli primare ºi gimnaziale, secularizarea averilor mânãstireºti.
Ca demnitar al statului, Bolintineanu a dat dovadã de „iscusinþã,
putere de muncã, patriotism, spirit democratic, modestie,
onestitate”, relevã profesorul universitar D. Pãcurariu.

*

Publicate fie în þarã, fie în diferite alte pãrþi ale Europei, poeziile
lui Bolintineanu reclamã o grijã specialã pentru a le prelua ºi
cataloga corect. În ediþia din 1865 ele se vãd catalogate ºi
distribuite dupã rigorile unui „Tabel al lui Mendeleev” suis-
generis. Astfel, la loc de frunte se situeazã „Florile Bosforului”,
afiºatã cu bunã credinþã pe podium. „Florile…”, afirmã N.

Manolescu, constituie „un fel de idile exotice ºi cu substrat
tragic”, considerând cã avem în faþã „culegerea incontestabil cea
mai rezistentã a lui Bolintineanu”. El se situeazã explicit pe altã
poziþie decât Cãlinescu, destul de rezervat în sa „Istorie…”. Dar
asta nu înseamnã cã nu-i vom gãsi ºi împreunã în faþa altor
secvenþe din creaþia lui Bolintineanu.

O discuþie separatã propune domnul Manolescu legat de
„Legendele istorice”. Ca ºi Cãlinescu, recunoaºte rolul pe care
manualul ºcolar l-a jucat în difuzia versului la nivel de opinie
publicã.

Urmeazã la rând „Basmele”, versificarea unor teme smulse
folclorului; „Macedonele” ni-l dezvãluie pe coborâtorul din
Ohrida cu ochii pe secvenþe ale trãirii pe plaiuri depãrtate, acasã
la bunicii, pãstori primitori, în poienile bãtute cu pasul de pãstoriþe
sensibile la „jocuri, râsuri, desfãtãri”. „Reveriile” includ, cum
era de aºteptat, ºi poezia de debut, semnalatã de Eliade ºi
Eminescu. Titluri „lucrate” capãtã satirele politice (ºi fabule):
„Nemesis”, „Menadele”, „Eumenidele”.

Prozatorul D. Bolintineanu este primit atent ºi tratat omeneºte.
Zice George Cãlinescu: „Romanele «Manoil», «Elena» nu sunt
chiar aºa de imposibile cum ne-am aºteptat. Pentru viaþa
mondenã, Bolintineanu are o aptitudine incontestabilã”. „Mult
mai valoroase decât diverse prolixe biografii ºi oricum mai
însemnate în istoria genului, «Manoil» este primul nostru roman

epistolar”. „Net superior este «Elena», cel mai bun roman
românesc de dinainte de «Viaþa la þarã» al lui Duiliu Zamfirescu”.

Criticul introduce o observaþie de luat în seamã: „femeile sunt
vioara întâi în romanele ca ºi în teatrul scriitorului”. Aºa trebuie
cã este ºi nu poþi omite un detaliu: Bolintineanu nu a fost niciodatã
cãsãtorit… Dar una-i una, alta-i alta. „Divinul critic” nu sare nici
el peste subiect, ba chiar are rãbdare sã alcãtuiascã un breviar de
nume proprii în domeniu. Ele se numesc: Evelina, Dora, Lilia,
Silica, Tecla, Amelia, Milia, Ziuþa, Zilia, Adica, Dula, Dila, Lilidia,
Lisa, Erminia, Almea, Alvina, Dilia, Binica, Elora, Lucia, Viorica,
Corela, Tedica, Helisa, Lusica, Zorela, Luisa, Ada, Vitica, Dolica,
Migdulina, Zora, Edila, Elma, Alaisa, Roza, Edora, Elzina, Duþica.

Bolintineanu a cãlãtorit mult. Drumurile sale intereseazã în
cazul de faþã doar vãzute prin prisma impresiilor puse pe hârtie ºi
acestea ocupã un raft apreciabil în propria bibliotecã a scriitorului.
Textele sunt pline de însemnãri la faþa locului, lungi decupaje din
viaþa la zi ºi mai ales convocãri de fapte istorice.

Sunt numeroase participãrile lui Bolintineanu în presa vremii.

O face în calitate de colaborator permanent sau ocazional,
de om de echipã, de coordonator al afacerilor.

La puþin timp dupã debutul ca poet în „Curierul de
ambe sexe”, supliment cultural al „Curierului românesc”,
îl gãsim semnând în paginile sãptãmânalului „Propãºirea”
scos la Iaºi de V. Alecsandri, Kogãlniceanu, P. Balº ºi
Ion Ghica. Este publicaþia unde Bãlcescu îºi tipãreºte
studiul despre puterea armatã ºi arta militarã în Valahia.
Pe durata evenimentelor de la Bucureºti, între 11 iunie ºi
11 septembrie scoate publicaþia „Poporul suveran”, unde
promoveazã linia politicã a lui N. Bãlcescu. Între fondatori
figureazã ªtefan ºi Atanasie Bolintineanu, ultimul, se
pare, cumnatul poetului. Directorul se mulþumeºte sã
asigure existenþa publicaþiei, fãrã a-ºi propune sã se
comporte ca un redactor de toatã ziua. În tumultul anului
1848, „Poporul suveran” a respirat cu putere oxigenul
evenimentelor din Þara Româneascã având bãtaie atât de
lungã.

Trimis în exil, trece împreunã cu Bãlcescu ºi Bolliac în
Transilvania. Prilej de a colabora la „Foaie pentru minte,
inimã ºi literaturã”, supliment al „Gazetei de
Transilvania”, patronatã de George Bariþiu. Ajuns la Paris
ia parte la pregãtirea revistei „România viitoare” din care
nu va apãrea decât un singur numãr, în care el va publica
o poezie alãturi de articolul lui Bãlcescu privind mersul
revoluþiei în istoria românilor. Bolintineanu scoate în
capitala Franþei trei numere din „Albumul pelerinilor
români” ºi participã la editarea revistei „Junimea Românã”.
Îi apar în revista „România literarã” poezii cu marcat
caracter patriotic ºi romanul „Manoil”. Sub direcþia lui
Vasile Alecsandri apare la Iaºi revista „România literarã”,
care numãrã pe D. Bolintineanu printre colaboratori.

Amnistiat, se reîntoarce în þarã, oprindu-se pentru
început în Moldova. Colaboreazã la ziarul unionist
„Concordia”. Începând din anul urmãtor scoate
„Dâmboviþa”, „foaie politicã ºi literarã”, unionistã de la
un cap la altul. Cu intermitenþe, aceasta apare pânã în

1870.
Bolintineanu se dovedeºte un înflãcãrat susþinãtor al

românismului, al drepturilor românilor de a se uni. Împreunã cu
prietenul sãu, Al. Zane ºi cu Pantazi Ghica scoate „Calendar
istoric ºi literar”. În 1861 apare o nouã ediþie, numit acum
„geografic, istoric ºi literar”. În 1864 poetul începe sã publice în
„Dâmboviþa” romanul, rãmas neterminat, „Doritorii nebuni”.

Apãrutã la Budapesta, revista „Familia”, editatã de Iosif Vulcan,
îi publicã lui Dimitrie Bolintineanu poezii numeroase.

În 1866, Bolintineanu scoate la Bucureºti „Eumenidele sau
satire politice”, la început sãptãmânal, iar ulterior lunar.
Colaboreazã la „Trompeta Carpaþilor”, preluând la un moment
dat locul lui Cezar Bolliac la conducerea publicaþiei. Va colabora
susþinut la revista „Albina Pindului”, unde publicã, între altele,
ºi studiul „despre poezia românã în diverse epoce”. În paralel îºi
începe colaborarea la „Românul” lui C.A. Rosetti.

Ultimii ani de viaþã ai poetului au fost marcaþi de lipsuri
stânjenitoare. La internarea în spital este consemnatã starea lui
materialã: „fost ministru, intrat fãrã haine”. Prietenii au ideea de
a organiza o loterie având ca subiect în principal biblioteca sa. O
câºtigã Alecsandri, care îl roagã sã o pãstreze.

Trecem atâþia pe lângã biserica din Bolintin Vale ºi ne oprim în
dreptul monumentului care adunã ºi rãmãºiþele sale pãmânteºti.
Lacrima de mulþumire pentru ce a rãmas în urma lui este însoþitã
de crispãri provocate de câte a îndurat.

DIMITRIE  BOLINTINEANU –DIMITRIE  BOLINTINEANU –DIMITRIE  BOLINTINEANU –DIMITRIE  BOLINTINEANU –DIMITRIE  BOLINTINEANU –
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Monumentul original al  lui Dimitrie Bolintineanu, realizat
în 1888 de Carol Storck
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Nicolae
Scurtu

MIRCEA
DEM.

RÃDULESCU
ÎN

DOCUMENTE
DE „STARE

CIVILÃ”
Poetul, dramaturgul, publicistul, traducãtorul ºi memorialistul

Mircea Dem. Rãdulescu (n. 21 iulie 1889, Giurgiu – m. 6 iulie
1946, Bucureºti) s-a bucurat de atenþia lui E. Lovinescu,
Alexandru Busuioceanu, ªerban Cioculescu, Constantin
Ciopraga ºi, recent, a Luciei Toader, care îi elaboreazã o temeinicã
fiºã de istorie literarã1.

Timp de ºaptezeci ºi cinci de ani, de la trecerea în altã lume a
celui ce a publicat cartea Eroice, premiatã de Academia Românã,
în urma unui raport elogios al lui Barbu Delavrancea, nu s-a mai
restituit nici una din operele sale.

Cauza sau mai bine zis cauzele sunt multe ºi de aceea trebuie
cercetate cu atenþi ºi maximã rigoare profesionalã de cãtre cei ce
i-au citit opera ºi i-au studiat biografia fizicã ºi creatoare.

A participat, activ, în prima conflagraþie mondialã ºi a luptat la
Bãlãnoaia ºi Comana, ca soldat, în Regimentul 5 Vlaºca.

A cunoscut ororile ºi dezastrele produse de acest rãzboi, direct,
de pe câmpul de luptã ºi din tranºee.

Experienþa aceasta o va transfigura în poezia rãzboiului pe
care o va include în câteva plachete deloc exterioare sau
descriptive cum s-a afirmat uneori.

Restitui, aici, integral, cele trei certificate de naºtere, de cãsãtorie
ºi de moarte spre a întregi imaginea unui intelectual care a luat
parte la viaþa cetãþii, indiferent de timp, de loc sau de împrejurãri.

Asupra destinului acestor rare exemplare umane se cuvine sã
revenim.

*
Primãria Oraºului Giurgiu
Oficiul Stãrii Civile
Extract nr. 320 din Registrul actelor de naºtere pe anul 1889

Mircea Dimitrie Rãdulescu
Nr. 760

Din anul una mie opt sute optzeci ºi nouã, luna iulie, ziua
douãzeci ºi douã, ora cinci dupã amiazã. Act de naºterea lui
Mircea, de sex bãrbãtesc, nãscut [i]eri, la ora nouã ºi un sfert de
dimineaþã, în oraºul Giurgiu, la casa pãrinþilor sãi din str[ada]
Serurie, nr. 2, fiu al d[omnu]lui Dimitrie Rãdulescu, de ani treizeci
ºi ºapte, de profesie avocat ºi al Ecaterinei Dimitrie Rãdulescu,
de ani douãzeci ºi ºapte, de profesie menajerã, ambii români, de
religie ortodoxã, domiciliaþi în culoarea albastrã.

Dupã declaraþia fãcutã de tatãl care ne-a prezentat copilul,
primul martor, Rose ªtefãnescu, de ani patruzeci ºi nouã, avocat
ºi al doilea martor, Teodor Mãrculescu, de ani patruzeci ºi ºapte,
de profesie avocat, amici cu declarantele, domiciliaþi în Giurgiu,
au subscris acest act, dupã ce li s-a citit, împreunã cu noi ºi

declarantele, constatat dupã lege de noi George Petreanu, ofiþerul
Stãrii Civile din urbea Giurgiu.

Declarante: D. Rãdulescu
Martori: R. ªtefãnescu

T. Mãrculescu

Ofiþer: G. Petrescu

ªef birou,

Drãgãnescu

Dat conform cu Registrul, astãzi, 24 aprilie 1946
Ofiþer,
H. Niculescu

ªef birou

C. Dumitrescu

P[entru] con[formitate],

N. Enache

*
Republica Popularã Românã
Sfatul Popular al Capitalei – Raionul Stalin
Starea Civilã

Certificat de cãsãtorie
Seria Cf., nr. 801076

Numele soþului – Rãdulescu
Prenumele soþului – Mircea
Numele tatãlui – Rãdulescu
Prenumele tatãlui – Dimitrie
Locul ºi data naºterii soþului – Giurgiu
Numele soþiei – Grozãvescu
Prenumele soþiei – Maria
Numele tatãlui – Grozãvescu
Prenumele tatãlui – Petre
Locul ºi data naºterii soþiei – Focºani
Locul ºi data încheierii cãsãtoriei – Bucureºti, Raionul Stalin
Anul – 1919 (una mie nouã sute nouãsprezece)
Luna – august, ziua – 22 (douãzeci ºi douã)

Cãsãtoria a fost trecutã în Registrul Stãrii Civile la nr. 2726,
din anul 1919, luna august, ziua 22

Numele dupã cãsãtorie: Soþul: Rãdulescu
Soþia: Rãdulescu

Locul înregistrãrii: Bucureºti, Raionul I.V. Stalin
Eliberat astãzi, 22 decembrie 1956, cu nr. 62408
Semnãtura
Indescifrabil

*
Republica Popularã Românã
Sfatul Popular al Raionului Tudor Vladimirescu
Starea Civilã

Certificat de moarte
Seria M. a., nr. 973138

Numele – Rãdulescu
Prenumele – Mircea
Numele ºi prenumele tatãlui – Rãdulescu Dumitrache
Locul naºterii – Giurgiu - Vlaºca
Vârsta – 56 ani. Sexul – bãrbãtesc
Data morþii – anul 1946 (una mie nouã sute patruzeci ºi ºase)
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ÎNCÃ O MÃRTURISIRE
DE ISTORIE LITERARÃ

A LUI NICHIFOR
CRAINIC

Într-o tulburãtoare confesiune despre începuturile sale literare
ºi, mai ales, despre alegerea pseudonimului, care l-a consacrat
definitiv, Nichifor Crainic (1889-1972) a publicat o excelentã
radiografie, sugestiv intitulatã, Povestea unui nume literar2.

În aceastã mãrturisire, de o rarã onestitate, autorul plachetei
ªesuri natale evocã anii de formare intelectualã în arhicunoscuta
instituþie de învãþãmânt, Seminarul Central, unde s-au iniþiat ºi
format unii dintre cei mai însemnaþi oameni de culturã din
România.

Aici a întâlnit pe Constantin Diculescu3, pedagog ºi pe distinsul
ºi elegantul profesor de Limba Românã, ªtefan Pop4, director al
Colegiului Naþional „Sfântul Sava”, care i-au «îngãduit» sã scrie
poezii ºi, desigur, au acceptat tacit sã-ºi publice unele versuri.

Mãrturisirea, peste ani, a acestor izbânzi literare, sporeºte
admiraþia pentru tenacitatea ºi talentul unui adolescent pornit din
lumea satului, mai exact din Bulbucata, judeþul Vlaºca.

Revistele amintite aici de Nichifor Crainic, Spre luminã (Iaºi),
Revista politicã ºi literarã, Cosânzeana (Ardeal) ºi Cãminul
nostru (Bucureºti), în care ºi-a publicat unele poezii, uzitând
mai multe variante de pseudonim, nu au fost consultate ºi, deci,
nefolosite de Mihail Straje5 în dicþionarul sãu, consacrat
pseudonimelor cu toate cã autorul Punctelor cardinale în haos
încã mai trãia.

Remarcabile, sub multiple aspecte, sunt informaþiile despre
învãþãmântul liceal ºi seminarul de la început de secol, despre
colegi ºi despre dascãli.

Impresioneazã, în chip special, mãrturia cã a fost fermecat de
verbele poetice ale lui Vasile Alecsandri ºi George Coºbuc despre
care a scris, întotdeauna, cu dragoste ºi înþelegere.

Astfel de confesiuni contribuie la întregirea unui itinerar de
autentic scriitor ºi cãrturar care s-a identificat cu idealurile acestui
topos – România.

*

Povestea unui nume literar

Numele meu de azi a fost la început un pseudonim. Eram pe
atunci elev la Seminarul Central din Bucureºti, care, alãturi de
Colegiul Naþional al Sfântului Sava, e ºcoala secundarã cea mai
însemnatã din þara noastrã. Colegiul Sfântului Sava e însãºi vatra
de foc a culturii româneºti moderne. Eu, când mã gândesc cã în
aceastã ºcoalã a propovãduit un Gheorghe Lazãr ºi au învãþat un
Heliade Rãdulescu ºi un Nicolae Bãlcescu, nu-mi pot stãpâni un
fior de mândrie, de recunoºtinþã ºi de evlavie, pe care îl am în
faþa tuturor marilor aºezãminte, lãsate moºtenire de geniul creator
al strãmoºilor noºtri. Seminarul Central, care îºi va serba anul
acesta un veac încheiat de existenþã, e numai ceva mai tânãr decât
Colegiul Naþional. Colegiul a fost de la început o ºcoalã a boierimii;
Seminarul o ºcoalã a þãrãnimii. Dar amândouã aceste aºezãminte,
cu elevi din straturi sociale atât de deosebite, au dat în mare
mãsurã aristocraþia intelectualã a þãrii noastre.

Ce personalitãþi au primit botezul luminii, la Sfântul Sava,
ºtim cu toþii. Dar trebuie sã ºtim cã din Seminarul Central au ieºit
nu numai preoþii, episcopii ºi mitropoliþii Þãrii Româneºti, ci o
numeroasã pleiadã de cãrturari, savanþi ºi erudiþi, unii dintre ei
de renume mondial, cum e marele neurolog Gh. Marinescu. Un
considerabil numãr de profesori universitari la Facultãþile de
Teologie, la Facultãþile de Litere, la Facultãþile de Drept ºi la
Facultãþile de Medicinã ale Universitãþilor noastre, sunt foºti
elevi ai acestui Seminar.

Ce sunt eu astãzi o datorez în mare parte acestei ºcoli de
disciplinã severã ºi de adâncã seriozitate. Dar tot ei îi datorez ºi
numele pe care îl port acuma ºi pe care nu l-am avut întotdeauna.

Ca elev mã chema Ioan N. Dobre. Adversarii mei de azi, când
vor sã mã necãjeascã, scriu cã acest nume de Dobre e bulgãresc
ºi, prin urmare, eu însumi aº fi bulgar de origine. Numele acesta
însã, slavon de provenienþã, ca atâtea altele pe care le purtãm, e
general românesc. Prin cronicile vechi îl întâlnim la mulþi boieri
chiar. Eu sunt neam de neamul meu þãran ºi satul unde m-am
nãscut – Bulbucata pe râul Neajlov – e format prin transhumanþã
de plugari români, veniþi aici din comuna Mierleºti, þinutul Oltului.
Mã trag, prin urmare, dintr-o familie olteanã, alungatã pe vremuri,
de sãrãcie, cãtre ºesul rodnic al Dunãrii. Sunt întâiul om care am
învãþat carte, din aceastã familie de þãrani, care numãrã în negura
veacurilor generaþii nesfârºite ºi anonime de agramaþi.

În 1901, anul când am pus întâia oarã ghete în picioare, am
cucerit una din primele burse ale Seminarului Central, la care
aspirau atunci vreo ºapte sute de copii de þarã, tot aºa de sãraci ºi
dornici de luminã ca ºi mine. Versuri fãceam din clasele primare,
învãþate în satul meu. Citisem încã de atunci pe Alecsandri ºi pe
Coºbuc ºi ascultasem în viforoasele nopþi de iarnã mãreþele
noastre balade populare, spuse de tatãl meu. La Seminar, în
regimul de internat, cu viaþa mãsuratã în orele ºi minutele unei
discipline de neînfrânt, visam ºi scriam pentru mine, în ascuns.
Când eram în clasa a treia, ne-a venit de la Iaºi o revistã
ºcolãreascã, scoasã de elevii Liceului de-acolo. În aceastã revistã,
care se chema Spre luminã, am publicat întâia poezie cu numele
meu de familie. Ceea ce þinusem pânã atunci în tainã, ºtia acum
tot Seminarul. Direcþia ºcolii nu vedea însã cu ochi buni asemenea
manifestãri ale elevilor, oricât de nevinovate ar fi fost ele. Ca sã
înþelegi ce însemna disciplina seminarialã, trebuie sã spun cã, pe
când ajunsesem în cursul superior, un coleg al meu a fost eliminat
o lunã fiindcã fusese surprins citind „La noi în Viiºoara” de
Mihail Sadoveanu! Astfel a trebuit sã mã resemnez ºi sã-mi înec
imprudenþa din nou în mister.

Nu mai ºtiau de-acum încolo de versurile mele decât doi colegi
de o discreþie fãrã margini ºi un pedagog tot atât de discret,
d[omnul] Const. Diculescu, azi profesor de istorie la Universitatea
din Cluj. Seara, când elevii intrau la meditaþie, ieºeam pe
coridorul nesfârºit de lung, unde mã aºtepta domnul pedagog
sã-i citesc noile isprãvi literare. El m-a îndemnat sã le public ºi
sã-mi aleg un pseudonim. Cum sorbisem cu patimã vechile cronici,
reþinusem din ele un cuvânt care mã încânta: crainic! Mi-am
alcãtuit pseudonimul D. Crainic ºi am început sã public versuri
în douã reviste din Ardeal: Revista politicã ºi literarã ºi
Cosinzeana. Nenorocire însã! Tocmai când eu credeam cã acest
nume neaoº s-a ºi încetãþenit în literaturã, descopãr cã... un dentist
evreu din Bucureºti rãspunde la acelaºi nume ºi încã scris cu K.
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Krainik! Indignat peste mãsurã la gândul cã aº putea fi luat drept
un... poet evreu, am renunþat cu totul la pseudonimul meu, deºi
îmi devenise teribil de scump. ªi am gãsit un altul D. Nichifor, de
astãdatã sugerat de istoria monahismului.

Am publicat aºa încã o vreme, când o altã nenorocire se ivi:
descoperii cu groazã cã Dumitru Nichifor se numea un scrib
colaborator la niºte fiþuici pornografice, atârnate pe la toate
chioºcurile din Capitalã. De la Krainik, evreu ºi dentist, la Nichifor
pornograful! Imediat m-am lepãdat ºi de noul pseudonim.

Eram acum în clasa a ºaptea ºi aveam în urmã câþiva ani de
„viaþã literarã”. M-a apucat o straºnicã duioºie la gândul cã trebuie
sã mã despart de ea ºi s-o iau de la capãt cu un al treilea debut.
Atunci mi-a venit o idee: ce-ar fi sã împreun cele douã pseudonime
într-unul singur? Crainic Nichifor! Nu sunã bine. Silabele nic-
nic se bat în cap ca douã pietre. Sã inversãm: Nichifor Crainic.
Aºa da! E ritmic ºi eufonic. Întâia poezie apãrutã în Capitalã cu
noul pseudonim, de care eram acum sigur cã nu-l mai întâlnesc
nici în lumea dentiºtilor evrei, nici în lumea pornografilor, a fost
„Vãrul Dionis”. Ea s-a publicat în revista Cãminul nostru, scoasã
de prozatorul sãmãnãtorist, d[omnul] I. Ionescu-Boteni.

Dar la aceastã revistã colabora ºi iubitul meu dascãl de limba
românã, d[omnul] ªtefan Pop, actualul director al Colegiului
Naþional Sfântul Sava. Boteni, care þinuse sã mã cunoascã
personal, i-a comunicat secretul. ªi dascãlul meu, când intra
acum în clasã, la frumoasa-i orã de românã ºi când mã punea sã-
mi citesc temele ºcolare, pe care îi plãcea sã le înfãþiºeze ca
model clasei, mã învãluia cu o privire în care era ºi bunãvoinþã ºi
încurajare ºi nu ºtiu ce neprihãnitã complicitate. Parcã zicea:
„ªtiu totul, dar tu scrie mai departe fãrã grijã! Eu îþi voi pãstra
secretul!”

ªi într-adevãr, pânã am absolvit Seminarul Central, n-au ºtiut
de lucrurile acestea decât cei doi colegi ai mei, pedagogul ºi
profesorul meu, d[omnul] ªtefan Pop. Pseudonimul Nichifor
Crainic s-a nãscut astfel dintr-o infracþiune, cu totul nevinovatã în
fond, la disciplina severã a ºcolii unde am învãþat.

Târziu de tot, dupã rãzboi, am fost nevoit sã-l legalizez ºi sã
fac din el un nume adevãrat. Scosesem câteva cãrþi, dirijasem
reviste, întemeiasem ziare. Nimeni nu mai cunoºtea vechiul meu
nume de familie. Chiar foºtii colegi de ºcoalã mã strigau acum cu
pseudonimul literar. O împrejurare deosebitã m-a silit sã-l
legalizez:

La întemeierea familiei mele, având nevoie de un împrumut,
m-a girat marele industriaº român ºi vechiul meu prieten, D.
Mociorniþã. Când am iscãlit poliþa Ioan N. Dobre, el a fãcut ochii
mari de nedumerire.

– Ce faci, dragã? Râzi de mine?
Nici prin gând nu-i trecea cã mã cheamã altfel decât Nichifor

Crainic!

O COLABORARE
NECUNOSCUTÃ A LUI
VICTOR BRÃTULESCU

Bibliografia ca ºi biografia istoricului, prozatorului, cãrturarului
ºi memorialistului Victor Brãtulescu (n. 11 noiembrie 1899, Podul
Doamnei, jud. Giurgiu – m. 5 februarie 1976, Bucureºti) nu
sunt cunoscute, în detaliu, aºa cum s-ar cuveni unui autentic
cercetãtor, care s-a format la ºcoala lui Nicolae Iorga.

Instruit temeinic în câteva licee din Bucureºti, precum Sfântul
Gheorghe, Dimitrie Cantemir, Matei Basarab, Sfântul Sava ºi
Gheorghe Lazãr, precum ºi Seminarul Central, absolvent al
Facultãþii de Litere ºi Filosofie din acelaºi oraº, la care se adaugã
ºi un strãlucit doctorat în istorie, coordonat de Nicolae Iorga,
Victor Brãtulescu a fost unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai
manuscriselor religioase de la noi.

A fost, în acelaºi timp, unul dintre cei mai fideli, mai harnici ºi
mai competenþi colaboratori ai lui Nicolae Iorga care avea o
desãvârºitã încredere în caracterul ºi nobleþea lui Victor Brãtulescu.

La o distanþã de aproape douã decenii de la finalizarea studiilor
liceale de la Liceul Sfântul Sava, Victor Brãtulescu elaboreazã ºi
publicã o evocare despre Începuturile Societãþii literare „Ion
Heliade Rãdulescu”6, în cadrul cãreia a citit proza Pe malul
Neajlovului.

Societatea literarã „Ion Heliade Rãdulescu” a fost înfiinþatã de
cãtre unii dintre cei mai talentaþi elevi de la secþia modernã a
Liceului Sfântul Sava, iar dintre profesorii de «emoþii estetice»
care s-au ocupat, în chip nemijlocit, de lucrãrile literare care se
citeau în ºedinþele Societãþii literare „Ion Heliade Rãdulescu”,
amintim pe Gheorghe Adamescu, Raul Teodorescu ºi Nicolae
Georgescu-Tistu.

Uneori participa ºi profesorul ªtefan Pop care, pe atunci, era
directorul Liceului „Sfântul Sava” ºi care era un intelectual dintre
cei mai receptivi la evoluþia tinerelor talente.

În aceastã evocare, nesemnalatã pânã acum, mai sunt amintiþi

profesorii Ioan S. Floru, Ion Grama, precum ºi elevii Radu
Budiºteanu, Alexandru Vianu ºi M.A. Constantinescu, pictorul
ºi „sculptorul de astãzi Mac” ºi, de asemenea, pianistul Ion
Filionescu.

Se impune sã menþionãm cã în aceastã evocare autorul face
trimitere la debutul sãu literar, cu o poezie, în Revista Tinerimii
din 1920, fapt confirmat ºi de informaþiile existente în
„Chestionarul” lui Gheorghe Cardaº7 din 28 ianuarie 1967.

*

Începuturile Societãþii literare
„Ion Heliade Rãdulescu”

Era prin luna noiembrie 1918. Pe atunci Colegiul Naþional
Sf[ântul] Sava era adãpostit într-o ºcoalã de fete, din strada Barbu
Catargi.

Elevii, risipiþi pe unde îi apucase vârtejul rãzboiului, se întorceau
cu dor la ºcoala pe care o lãsaserã cu doi ani înainte. Profesorii,
câþi mai rãmaserã în viaþã, se adunau ºi ei la aceastã alma mater,
care nu fusese cruþatã de pârjolul ocupaþiei duºmane. În locul
directorului, plecat pe front, era d[omnul] Ion Floru, profesorul
nostru de istorie, om bun ºi pe atât de îngãduitor pe cât era de
înflãcãrat când noi elevii, vrând sã facem o manifestaþie unor
francezi, ne asculta ºi pornea cu noi la garã, împreunã cu rãposatul
Ion Grama, profesorul de limba latinã ºi alþii. Fireºte, asta însemna
suspendarea cursurilor pentru dupã-amiaza aceea ºi prilej pentru
noi ca împreunã cu studenþii ºi cu mulþimile bucureºtene sã pornim
pe Calea Victoriei, pe la Ateneu, Palatul Regal, pânã la Cercul
Militar, de unde porneam apoi spre Palat, unde strigam ura pânã
rãguºeam. O lume întreagã lua parte la aceastã sãrbãtoare
tinereascã ºi cânta în rând cu noi cântece patriotice, unele mai
bine, altele mai prost, dupã cum se întâmpla ºi dupã cum îl ajutau
puterile pe fiecare. De multe ori am jucat noi Hora Unirii în piaþa
ºi curtea Palatului, la statuia lui Mihai Viteazul ºi în faþa Cercului
Militar, de unde cu câteva zile înainte, cu un curaj de nebuni, o
mânã de elevi, înfruntând garda germanã, care s-a strecurat
strategic prin Ciºmigiu, spre Gara de Nord, a luat mitraliera de
pe terasa Cercului Militar ºi a purtat-o în triumf pe toatã Calea
Victoriei.

Cred cã era în dimineaþa zilei în a cãrei dupã amiazã am întâlnit
aproape de Teatrul Naþional un cãpitan în uniformã francezã,
care însã vorbea româneºte cu un domn, venind spre Palat. Cum l-
am întâlnit, n-am mai aºteptat nici semnul lui Botez, un coleg
voinic, azi ofiþer, nici vreun alt îndemn: ne-am repezit ca unul, l-
am urcat pe umeri ºi am pornit spre Palat cu dânsul.

– „Fiþi cuminþi, mãi bãieþi”, ne-a sfãtuit cãpitanul nostru, cãci
nemþii nu plecaserã cu totul din Bucureºti, dar þi-ai gãsit, lumea
s-a grãmãdit împrejurul nostru ºi câþiva au recunoscut în uniforma
francezã pe domnul Victor Antonescu, ministrul de Finanþe de
astãzi. Ce a urmat, nu se poate descrie: a vuit strada de urale
clocotind pânã departe ºi de bucurie am plâns cu toþii: tineri ºi
bãtrâni.

Era primul sol al biruinþelor noastre, la capãtul atâtor suferinþe,
venise cu avionul de pe frontul francez, din Bulgaria.

Pe la începutul lui decembrie s-a întors din Moldova ºi
directorul liceului, domnul ªtefan Pop, pe care l-am vãzut pentru
întâiaºi datã la biserica Sf[ântul] Spiridon, în ziua patronului
liceului nostru, la Sf[ântul] Sava, la 5 decembrie 1918, cu prilejul
aniversãrii de 100 de ani a ºcolii româneºti, a lui Gheorghe
Lazãr. Cu figura blândã, bine legat, cãrunt, cu mustaþa blondã, în
uniformã de maior de artilerie, nu ne mai sãturam privindu-l. Îl
cãutam în mintea mea de copil, sã-l pot apropia de chipul zugrãvit
de colegi ºi-l întrezãream încã printre figurile din „Icoanele vremii”
de Nichifor Crainic.

În astfel de împrejurãri a apãrut fireascã propunerea lui Radu
Budiºteanu de a se înfiinþa o societate literarã cu numele lui
Heliade Rãdulescu, la care elevii sã vinã cu producþii originale,
în versuri sau în prozã. Au urmat discuþii multe împrejurul sobelor
din clasa mea, a cincea ºi din clasa a ºaptea, în care era
Budiºteanu. Printre cei dintâi care s-au înscris în societate am
fost eu ºi colegul meu de bancã, Alexandru Vianu, un spirit
cumpãnit, critic obiectiv la Societate ºi bun camarad. Cred cã
prima ºedinþã s-a þinut în jurul vacanþei de Crãciun, pe cât stau
sã-mi amintesc.

Trebuie sã fie pe undeva pe acasã, la þarã la mine, programele
acelor ºezãtori, pe care le-am pãstrat cu sfinþenie, cãci ele îmi
amintesc cele dintâi dibuiri în literaturã ºi toatã strãdania noastrã
de copii de a face un lucru bun.

Câtã grijã nu ne dãdea apropierea ceasului, când în faþa
domnului director, a profesorilor ºi a elevilor, trebuia sã citim o
bucatã originalã. Atunci am venit ºi eu cu o schiþã, intitulatã „Pe
malul Neajlovului”, pe care mi-a citit-o la ºezãtoare Radu
Budiºteanu, cãruia i-am fost foarte recunoscãtor, cã m-a scutit de
o emoþie cum n-am avut de multe ori în viaþã.

Schiþa a plãcut, domnul ªtefan Pop m-a lãudat, iar domnul
Adamescu, vrând sã mã cunoascã mai bine, m-a fãcut sã mã
ridic, de unde parcã eram lipit ºi sã mã apropii. Eram mulþumit de
succesul lui Budiºteanu, dar ºtiu cã mã roºisem ºi nu mai vedeam
bine. Aplauzele publicului nostru ºcolãresc ºi zgomotele fãcute
cu picioarele de colegii mei, bucuroºi ºi ei de succes, parcã le aud
ºi acum.

ªezãtorile noastre cuprindeau ºi bucãþi de muzicã aleasã ºi cel
care a dat dovada talentului sãu, încã de pe atunci, a fost pianistul
de azi, colegul nostru Ion Filionescu. Tot acolo a debutat ºi
violoncelistul Cocea, elev la Sf[ântul] Sava.

Recita frumos M. A. Constantinescu din clasa a ºaptea,
sculptorul talentat de astãzi, Mac; lui i-am rãmas dator ºi astãzi o
poezie, pe care mi-o cerea pentru una din ºezãtorile din toamna
anului 1919. ªi doar încercasem eu sã compun de hatârul lui
Mac ºi în cinstea cuiva... o poezie, a cãrei inspiraþie o cãutam
noaptea cu lunã plinã, printre duzii Seminarului Central, pe aleea
din vârful dealului, de pe care oraºul luminat ºi potolit pãrea
muiat în ape de argint. Cred cã o am în acelaºi caiet, în care
pãstrez schiþa de mai sus, scrisã înghesuit ºi îndreptatã cu creionul
în vreo douã locuri de Budiºteanu. Într-un loc, ºtiu cã el vrea sã
scriu „ghioace” în loc de „ghioage” ºi poate cã aºa a ºi apãrut în
Revista Tinerimii, unde mi-a publicat-o colegul Vianu, în iarna
aceea, în 1920.

Scria nuvele cu un caracter prea realist un coleg, Drãgãnescu,
mult mai poetice, unul ªtefãnescu, de care nu mai ºtiu ce s-a
fãcut.

Primãvara, urmãtoare începuturilor Societãþii noastre, ne-am
mutat la liceul Lazãr, unde eu am urmat puþin, fiindcã am dat
examen particular de clasa a cincea, iar într-a ºasea pânã la sfârºitul
anului nu m-am putut înscrie, fiind prea târziu. Fiind aproape de
Bucureºti, veneam des ºi mergeam la ºezãtorile societãþii. Pe
acea vreme ºedinþele de comitet se þineau dupã ºezãtoare, într-o
salã de la etaj, dinspre bulevardul Schitu Mãgureanu.

Într-o searã, s-a întâmplat ca discuþia sã dureze, spre marea
supãrare a servitorului Ion Cupa, care aºtepta sã ieºim pentru ca
sã mãture. Vãzând el c-o sã întârzie, a intrat peste noi ºi a început
sã mãture, ridicând praful. Noi, bãieþi cuminþi, l-am rugat sã mai
aºtepte niþeluº, cã isprãvim, dar omul n-a vrut ºi vãzând cã n-o
sã-i fie moale – cã ne cam întãrâtasem – s-a repezit pe uºã, ne-a
încuiat în salã ºi a dat fuga sã cheme sergentul sã ne dea afarã,
jãluindu-se cã am vrut sã-l batem.

Vãzându-ne puºi la oprealã, am continuat liniºtiþi discuþiile
noastre, pânã ce a venit Ion Cupa sã ne descuie uºa. De data
aceasta ne-am gândit sã-l ciomãgim niþel, cu un baston de
gimnasticã, dar odatã cu el venise ºi autoritatea întruchipatã într-
un sergent bãtrâior, care ne-a poftit sã trecem cu toþii pe la
comisariat.

Mergem cu toþii, am zis noi înºiruindu-ne în urma lor, în timp
ce servitorii, unii din vârful scãrii, alþii de pe la jumãtate, priveau
la noi puþin cam pe sub sprâncene.

Bastonul cu pricina a ajuns dupã mai multe miºcãri în mâna
mea, care aveam datoria sã-l arunc undeva în curte, cãci zicea
Budiºteanu – viitor jurist – ciomagul ar putea sã fie corp delict.

Tovarãºii lui Cupa au bãgat de seamã când eu mã îndreptam
grãbit spre [i]eºirea ce da în Ciºmigiu, lãsând pe ceilalþi sã meargã
spre uºa principalã, s-au înºirat dupã mine.

– Puneþi mâna pe el, am auzit în urmã.
Ce puteam sã mai aºtept? Am rupt-o la fugã, am dat în

Ciºmigiu, am azvârlit ciomagul în niºte lilieci, am trecut trotuarul
pe partea de dincolo ºi cu inima bãtând, priveam cum mã cautã
prin tufe oamenii lui Cupa.

Bãnuind cã au sã mã urmãreascã, m-am depãrtat spre
Dâmboviþa, cu gândul sã mã duc liniºtit acasã, la Seminarul
Central, când mi s-a pãrut cã vine unul dupã mine. Nu cred cã
era urmãritorul meu, dar m-am temut ºi am luat-o iar la fugã, mi-
am fãcut o cruce la Mihai Vodã, alta la biserica Albã – Postãvari
– unde s-a rugat ºi Mihai Viteazul, când îl ducea la moarte, m-am
rugat în gând la Antim, ceva mai mult la Sf[ântul] Niculae, din
bulevardul Maria – pe vremea aceea, neºtiind drumul cel mai
drept – bãteam pe cel mai cunoscut, fãcând ocoluri mari ºi când
într-un târziu am ajuns acasã, am apucat eu întâi ºi am spus
gazdei: „Sã nu dea Dumnezeu omului, cât poate sã fugã”. Apoi
le-am povestit tot, am mâncat ºi m-am culcat trudit.

Dar când ne-a mutat în cuibul nostru la Sf[ântul] Sava, atunci
am început cu puteri înnoite activitatea la Societate, þinând ºezãtori
sãptãmânale, sub calda îndrumare a d[omnu]lui director, care n-
a lipsit mai de la nici o ºezãtoare.

Zi de zi ºi an de an societatea literarã înfiinþatã de noi a crescut,
sub ochiul veghetor al domnului ªtefan Pop, care s-a îngrijit ca
în fiecare an un profesor de limba românã sã ajute la îndrumarea
activitãþii. La început a fost domnul profesor Adamescu, adevãrat
ctitor al Societãþii, apoi o vreme a fost domnul profesor Raul
Teodorescu, iar de câþiva ani de la plecarea domniei sale se
ocupã cu îndrumarea societãþii, domnul N. Georgescu-Tistu,
harnic dascãl ºi cu mult entuziasm tineresc.

Se împlinesc optsprezece ani de atunci, Societatea merge tot
mai bine ºi val dupã val, ca talazurile mãrii, vin tinerii care ne
mânã pe noi înainte, pentru cã dupã ei vin alþii, dupã cum este
rostul lumii acesteia.

La cele câteva ºezãtori din anul acesta, la care am luat parte, m-
am simþit bine, ca în vremurile de acum aproape douã zeci de ani,
m-am bucurat ºi am zis: Dã-i, Doamne, zile multe directorului
nostru, cã bun om este ºi de toate se îngrijeºte în via ce i-ai
încredinþat-o, Amin!

Victor Brãtulescu
Profesor
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Etimologic, cuvântul
„mit” provine din limba
greacã veche, în care

mythos/
înseamnã „cuvânt rostit,
discurs”; în Iliada, apare
opus lui ergon =
„muncã”, iar în Odiseea,
asociat cu epos = „ceva
despre care se vorbeºte”.

Un alt sens, pe care-l gãsim în tragediile lui Sofocle, este acela de
„zvon, veste”; în Istoriile lui Herodot, cuvântul „mit” desemneazã
o relatare confirmatã de mãrturii, aºadar, aflatã în circulaþie în
tradiþia oralã; Platon înþelege prin „mit” fie „obiect al discursului
sau conversaþiei”, fie „relatare fabuloasã”, „poveste” (Pentru
sensurile cuvântului                       în limba greacã veche, v. Anatole

Bailly, Le grand dictionnaire Grec-Français, rédigé avec le
concours de E. Egger, ediþie revãzutã ºi notiþe de mitologie ºi
religie de L. Séchan, 2000, Hachette, Paris, s.v.).

În opera lui Platon apar primele referinþe critice la „mituri” ºi
„fãcãtorii” lor (mythopoioi), cei ce „mitologizeazã”, adicã îºi pun
ideile într-un spectacol epic, în stilul „aedic” al rapsozilor (Maria-
Luiza Dumitru Oancea, Mitologie greco-romanã. Curs atelier,
Institutul de Studii Clasice, Editura Universitãþii din Bucureºti,
2010, p. 32-33). Însã, aºa cum s-a observat în urma studierii
narativitãþii în culturile populare tradiþionale, existã mari
povestitori care nu „performeazã” la modul profesionist, ci doar
pentru cei apropiaþi, din familie ºi din comunitate, fiind înzestraþi
cu darul strãvechi al fãuririi lumilor din cuvinte ºi al aºezãrii
experienþelor particulare – ale lor ºi ale altora – în modele de sens
universal recunoscute.

În cadrul mai larg al narativitãþii indispensabile omului,
etnologii înþeleg prin „mit” un mod de gândire analogic-simbolicã,
specific atât „primitivilor”, pentru care „lumea cea gânditã” avea
„fiinþã”, cât ºi copiilor, ce nu fac o distincþie calitativã între

realitatea imaginatã, interioarã ºi aceea mãsurabilã fizic, exterioarã.
Observãm, însã, cã aceastã facultate a „gândirii sãlbatice” (aºa
cum o numea Claude Lévi-Strauss) s-a pãstrat ºi la omul
contemporan, care se raporteazã, cu aceeaºi fascinaþie ca ºi
strãmoºii sãi, la „poveºtile” primordiale despre supranatural,
îmbrãcate astãzi în haina „de consum” a filmelor cu eroi
extraordinari, a jocurilor pe computer, a comunitãþilor ad-hoc de
fani (ai unor vedete din varii domenii ale vieþii artistice ºi
sociale, ai unor „aventuri extreme” frizând depãºirea
limitelor, ai legendaria virtuale º.a.m.d.).

Cu toate cã unii etnologi afirmã cã putem vorbi ºi despre
„mitologii” create în oralitate, opinia noastrã este aceea cã
miturile devin „mitologii” doar odatã cu scrierea lor, când
sunt ordonate ºi epurate de excrescenþele ambigue sau
difuze ºi se transformã în sisteme de sensuri ce comunicã
mesaje integral inteligibile. Printr-o astfel de
„sistematizare”, mitologiile linearizeazã, oarecum, miturile,

deºi bogãþia lor simbolicã întreþine iluzia cã au
adâncimi ºi suprafeþe. Dupã cum spune profesorul
Silviu Angelescu: „S-a crezut, multã vreme, cã o
mitologie este un sistem unitar, coerent,
asemãnãtor, oarecum, cu sistemul limbii. În
realitate, marile mitologii au cãpãtat acest aspect
unitar în urma prezentãrii lor de cãtre mitografi ce
le-au fixat prin scriere cu mult înaintea erei
creºtine” (Din rãspunsul la dezbaterea privind
mitologia româneascã, iniþiatã de I. Opriºan în
1986 în „Revista de Istorie ºi Teorie Literarã”. I.
Opriºan, „În dezbatere – mitologia româneascã”,
p. 411-542, în La hotarul dintre lumi: studii de
etnologie româneascã, Bucureºti, Editura
Saeculum I.O., 2006, p. 421).

Acceptând cã mitologiile sunt raportãri
cãrturãreºti la miturile ºi „mitologizãrile”
purtãtorilor de tradiþie oralã din orice culturã,
înþelegem, totodatã, cã tocmai pentru cã au legãturã
cu „fibra” miticã a omului generic, mitologiile
intelectualilor au o funcþie fondatoare a conºtiinþei
colective. Dupã Iliada, Odiseea, Eneida sau
Infernul – pentru a da numai câteva exemple
celebre din paradigma europocentristã occidentalã
– gândirea noastrã despre Grecia, Roma ori
imperiul creºtinãtãþii apusene se altoieºte cu
sentimentul unei aderenþe profunde la valorile
identitare ale popoarelor idealizate în operele literare.
Astfel se explicã, desigur, ºi miza alcãtuirii „epopeilor”
savante în perioada romanticã a „construcþiei naþiunilor”
din secolul al XIX-lea.

În galeria „pãrinþilor” paºoptiºti ai mitologiei
româneºti, Dimitrie Bolintineanu a urmat în operã,
consecvent cu vocaþia ºi idealurile lui, un adevãrat
program de glorificare a istoriei neamului ºi a
personalitãþilor marilor conducãtori, ridicând valorile
tradiþionale ºi naþionale în orizontul unui patetism
sublim, greu de înþeles pentru cei nãscuþi mai târziu,

într-o þarã „gata fãcutã” de înaintaºii lor.
Recitim câteva dintre „legendele istorice” publicate de

Bolintineanu începând cu anul 1858 (când apare volumul Legende
sau basme naþionale în versuri) ºi reunite în antologia Dimitrie
Bolintineanu, Legende istorice: versuri, colecþie iniþiatã ºi
coordonatã de Anatol ºi Dan Vidraºcu (concepþia graficã a
colecþiei: Vladimir Zmeev, coperta de Isai Cârmu, ilustraþii de
Emil Childescu, „Biblioteca ºcolarului”, serie nouã, nr. 219,
Grupul Editorial „Litera”, Chiºinãu, Editura „Litera
Internaþional”, Bucureºti, 2001).

„Ce e viaþa noastrã în sclavie oare?/ Noapte fãrã stele, ziuã
fãrã soare./ Cei ce rabdã jugul º-a trãi mai vor,/ Meritã sã-l poarte
spre ruºinea lor!/ Sufletul lor nu e mai presus de fierul/ Ce le-
ncinge braþul, iau de martur cerul!/ Dar românul nu va câmpuri
fãrã flori,/ Zile lungi ºi triste fãrã sãrbãtori” (D. Bolintineanu,
„Cea de pe urmã noapte a lui Mihai cel Mare”, în Legende..., op.
cit., p. 12).

„Cel ce a sa viaþã þãrii sale-nchinã/ Piere ca lumina într-a sa
luminã/ Ce e-n viaþa þãrii viaþa unui om?/ Ce e-n primãvarã floarea
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Dimitrie Bolintineanu ºi mitologia naþionalã

Coperta antologiei din care au fost extrase citatele.
Sursa: domeniul public.

unui pom?” („Mircea la bãtaie”, în Legende..., op. cit., p. 18).
„De deºarte vise sã nu ne-nºelãm/ Moarte ºi sclavie la strãini

aflãm./ Viitor de aur þara noastrã are/ ªi prevãz prin secoli a ei
înãlþare./ Însã mai-nainte trebuie sã ºtim/ Pentru ea cu toþii martiri
sã murim!/ Cãci fãrã aceasta lanþul ne va strânge/ ªi nu vom ºti
încã nici chiar a ne plânge!” („Mircea cel Mare ºi solii”, în
Legende..., op. cit., p. 22).

„Domnii mari nãlþarã sfinte monastiri/ Sã aminte þãrii zile de
mãriri./ Tu le surpi, o, doamne! Tu nu le-nþelegi,/ Cãci tu nu ai
fapte de urmaºi sã legi./ Când un domn la aur inima-ºi robeºte,/
Tronul se degradã, þara veºtejeºte” („Monastirea Putna”, în
Legende..., op. cit., p. 35).

„Trage-þi înc-o datã spada fulgeroasã/ Þarã de mari fapte, þara
mea frumoasã./ Un minut în viaþã tu te-ai odihnit/ ªi pe pãru-þi
mândru florile-au pãlit!” („Baia”, în Legende..., op. cit., p. 43).

Dupã cum ºtim, asemenea unor poezii eminesciene, ºi câteva
dintre „legendele istorice” scrise de Bolintineanu au intrat în
„folclorul ºcolar parodic” al literaturii române, „Muma lui ªtefan
cel Mare” fiind, probabil, exemplul cel mai cunoscut. Prefacerea
comicã a versurilor lui Bolintineanu confirmã, desigur, seducþia
pe care forma lor armonioasã a exercitat-o asupra receptorilor,
aceºtia transformând, dupã mãsura „hazului” propriu, un conþinut
care li se pãrea inadecvat.

Necesitatea de raportare prin parodiere la o viziune artisticã
depãºitã poate produce, dupã cum ºtim, capodopere, aºa cum
sunt Don Quijote de la Mancha sau Þiganiada, pe care le-am
putea privi, în mare, ca pe niºte „anti-epopei” naþionale. În cazul
operei lui Bolintineanu, însã, parodia a rãmas la un nivel trivial ºi
totuºi reprezentativ pentru impactul profund al discursului lui
profetic ºi rapsodic asupra unei conºtiinþe publice marcate
definitiv de „mitologia naþionalã”.

Chiar dacã, între timp, patriotismul s-a demonetizat prin clamare
demagogicã în arena politicã iar sentimentalismul romantic nu a
mai „consunat” cu retorica la modã, creaþia lui Dimitrie
Bolintineanu ne impresioneazã ºi astãzi, asemenea celei a lui
Nicolae Bãlcescu sau Mihai Eminescu, în primul rând prin
autenticitatea trãirii idealului naþional, pânã la ardere de sine.

Dimitrie Bolintineanu - propovãduitorul libertãþii
române. Sursa: domeniul public.
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Întorºi la Perileºti, satul
natal, cea mai mare bucurie
o trãi bãtrâna lor mamã ºi
soacrã, vãduva Anica. „Mã
luase pustiul, maicã, ºi
uitam de mine cu ceasul,
nici nu ºtiam pe unde mã
umblã, pe ce cãi nebãtute
îmi chinuia gândul mai rãu
ca picioarele, dar tot pustiul

mã aducea înapoi, la celãlalt pustiu, de acasã. Bine cã
venirãþi, cã nu sunt sigurã cât mai rãbdam, ºi mã gãseaþi
lângã Ion, în deal, la crucea lui cu groapa goalã, s-o umplu
cu mine”. Se bucurarã ºi ei, se îmbrãþiºarã ºi plânserã
împreunã. Se bucurã frate-su Chiþu, cu care fãcuse
rãzboiul ºi cu care, acum,
împãrþeau aceeaºi bãtãturã. Se
bucurarã ºi oamenii satului, cã
le venise înapoi legea dreaptã,
atât cât putea fi ea de dreaptã,
dar nu mai puþin – asta apreciau
ei la notarul-omul legii.

Un timp, viaþa înaintã uºor ºi
frumos. La primãrie, Marin
Antoniþã refuzã biroul în care
stãtuse fostul notar, o încãpere mare, de sã faci nuntã-n
ea; îºi pregãti vechea odãiþã, de secretar, în care se simþise
bine ºi ca notar – iar în hardughia asta, zise el, aduceþi
niºte scaune, sã stea oamenii când vin cu treburi, nu sã
adaste-n picioare, pe trepte, pe ploaie sau arºiþã. Acasã,
bãtrâna mamã Anica nu-ºi mai gãsea astâmpãrul. Florica
înflorea. ªi-au dus-o aºa mai mulþi ani. Cu o micã
ciupiturã de soartã, la începutul rãzboiului, ãsta, al II-
lea, când Marin Antoniþã fu concentrat douã luni, apoi
lãsat la vatrã; fãcuse primul rãzboi, la Mãrãºeºti, pe atunci
secretar de primãrie ºi sublocotenent de infanterie, iar pe
deasupra, depãºise ºi anii ca vârstã încorporabilã.

Soarta, adicã Dumnezeu, îºi arãtã încã o faþã, semn cã
nu i-a uitat – ºi-i iubeºte: dupã cincisprezece ani de
cãsãtorie, chiar în pragul rãzboiului, li se nãscu un fiu,
cãruia ei îi puserã numele Emil, dupã o ciondãnealã cu
naºul, care þinea sã-l cheme Vasile, ca pe el. Emil, se
împotrivise tatãl, înseamnã om bun ºi blând ºi gingaº –
aºa auzise el pe un profesor la Liceul Militar „Mihai
Viteazul” din Târgu Mureº, unde lucrase câþiva ani,
imediat dupã rãzboi, ca ofiþer de administraþie.

Emil s-a nãscut în ziua de 11 iunie 1939 – duminica,
la ora 2 dupã-amiazã, îi precizase mama Florica mai târziu,
când se fãcuse mare ºi începuse sã înþeleagã cât de cât
viaþa.

Urmã rãzboiul, al doilea, pe care familia notarului
Antoniþã îl trecu în rând cu toatã lumea; când mai greu,
mai apãsãtor, când mai puþin apãsãtor. Iar dupã rãzboi, se
aºternu dezastrul bolºevic, comunist – de care nu scãpã
nici lumea, nici notarul Antoniþã. Prima loviturã pentru
notar veni odatã cu desfiinþarea primãriilor ºi
transformarea lor în sfaturi populare. Cu acest prilej,
dispãrurã ºi funcþiile de primar ºi notar; apãrurã altele
noi, de Preºedinte ºi Secretar, de Sfat Popular. Pe Antoniþã,
nesigur politic, îl expediarã la starea civilã, sector nou-
înfiinþat, ca referent; sã þinã socoteala morþilor ºi-a
nãscuþilor, sã elibereze certificatele necesare, alte daraveli
ºi încurcãturi ce s-ar ivi.

Dar timpul, nerãbdãtor, se precipita. Comunismul
bolºevic pârjolea totul: pãmânturi, roade, flori, obiceiuri
– ºi însãmânþa, în loc, niºte buruieni cu miros înºelãtor
de parfum. Þãranii – deznodaþi de muncã ºi datorii. Cotele
– cu astea pornise sã le frângã ºira spinãrii statul popular,
al Republicii Populare, înfiinþate dupã 30 decembrie ºi
abdicarea regelui. Cotele se fixau pe suprafaþa de pãmânt
deþinutã de proprietar ºi constau în foarte multe produse,
indiferent dacã le cultiva sau nu þãranul respectiv: mai
întâi, desigur, grâu ºi porumb. Grâul era ridicat direct de
la arie ºi trimis cu cãruþele, ºapte kilometri, la Baza CFR
Bãlteni; mai multe magazii, din care era încãrcat în
vagoane plumbuite, cu direcþia URSS. (URSS bastion al
pãcii e! – strigau prin sat cinci-ºase inºi, foºti slugi la
Massu ºi la Colonelul Dinu, agitând un steag roºu). Cei
care aveau patru-cinci hectare, rar se întorceau de la arie
c-un sac de grâu. Porumbul era sãltat din bãtãtura omului;
dupã ce era cules în câmp, adus acasã ºi depãnuºat –
hop! ºi delegatul Sfatului Popular cu cãruþa! Cam aºa
se întâmpla ºi cu cotele de orz ºi floarea-soarelui. Veneau,
la rând, cotele de carne, pe categorii: porc, vitã, oaie/

caprã, pãsãri. Nu conta cã ai sau nu în bãtãturã aºa ceva;
cumpãrai ºi dãdeai; uneori, era acceptatã contravaloarea
în bani, la preþul pieþei. Cota de struguri era transformatã
în vin. Câþiva ani, au fost ºi cote de tutun ºi de bumbac,
plante improprii locului, dar obligaþi, þãranii, sã le cultive
(în totalã pagubã). Era o jale de la un capãt la altul al
satului; o jale mocnitã; cine se încumeta s-o dea pe faþã
se pomenea noaptea cu duba neagrã la poartã, care-l lua
cu ea – ºi nu se ºtie când ºi cum avea sã se mai întoarcã.

Necazurile nu-l scutirã nici pe Marin Antoniþã. Dupã
trei-patru ani de referent la starea civilã, se trezi scos la
pensie, pe neanunþate. Se grãbea sã-i ia locul un proaspãt
membru de partid (Comunist devenit Muncitoresc, prin
unirea cu social-democraþii lui Voitec) – patru clase
primare, abia de putea sã se iscãleascã, dar tocmise un
elev cu scris frumos, ca sã-i completeze certificatele pe
care le elibera.

Acasã, sãrãcia se iþi mai mult; cotele scuturaserã
bãtãtura, podul casei ºi magazia; leafa îi mai þinuse la

suprafaþã, iar acum, pensia îi scufundã tot mai apãsat în
neajunsuri. ªi, de parcã n-ar fi fost suficient, nu întârzie
sã aparã ºi momentul-ghilotinã: i se tãie ºi pensia – ºi fu
încadrat la categoria chiaburi, din cea de þãrani mijlocaºi.
„Nu se poate, tovarãºi – se indignase Þîntoc, secretarul
de partid – opt hectare? ºaisprezece pogoane! Ãsta-i
pãmânt, nu glumã, tovarãºi!... ºi doar mijlocaº? Unde-i
lupta noastrã de clasã?”. ªi lupta de clasã îºi spuse
cuvântul, ascuþindu-se.

Dar, cum se fãcu, cum se-ntâmplã, cã tot cele opt
hectare de pãmânt îi scoaserã la liman. Dupã mai multe
memorii adresate la toate nivelele – în care arãtã cã
hectarele acuzate nu fuseserã nici moºtenite, nici
cumpãrate, ci proveneau din împroprietãrirea de rãzboi,
cinci, iar celelalte trei, zestre de la nevastã; pe lângã
faptul cã în familie apãruserã încã trei copii: Constantin,
Gheorghe ºi Maria – veni decizia de scoatere de la chiaburi
ºi trecere înapoi, la mijlocaºi. Iar Sfatul Popular (cãruia
oamenii continuau sã-i zicã tot primãrie) þinu decizia un
timp în sertar, câteva luni, acolo, atât cât sã-l facã sã dea
un rând de cote (evident, mãrite) în starea de chiabur.

Dupã alt timp – alte memorii, plângeri, audienþe – îi
fu recalculatã ºi pensia; ieºi mai micã, dar îi fu datã.

Greul casei cãzu pe umerii Mamei Florica. Fostul
notar Marin Antoniþã, dupã ce-l fãcu de râs vânzãtoarea
Ghiþuria, la cei câþiva muºterii cu þoiu-n mânã de
dimineaþa pânã seara, c-a ajuns sã-ºi cumpere þigãri pe
ouã – cei doi copilaºi pe care-i trimitea zilnic la mat
(Monopol-Alcool-Tutun) nu pãstraserã secretul – se
închise tot mai mult în sine, meditativ ºi monosilabic.
Dorul þigãrii, însã, nu l-a dus: nepotul Mãrin, fiul lui
frate-su Chiþu, îl aproviziona cu pãpuºi de tutun verde
din câmp, pe care le tãia mãrunt-mãrunþel, le usca la soare
ºi-ºi fãcea câte-o þigarã cât o lulea, din care trãgea o juma
de zi; tuºea, se-neca ºi din nou trãgea. Demn, însã, în
aceastã tuse suspectã.

Notãriþa – cum i se adresau, cu simpatie ºi respect,
oamenii – lãsã conciul la o parte (cã tot nu se fãlise cu el;
nu ieºea din modestia fireascã a femeii de la þarã) ºi se
înhãmã la cãruþã. Îºi aminti cã maicã-sa, de la care
deprinsese puþina croitorie, în scurtul timp cât fuseserã
împreunã, o învãþase cum sã croiascã ºi sã coasã izmene
pantaloneºti, lucru neºtiut pe Valea Iminogului. Se instalã
la maºina (zestre) Singer, ºi comenzile nu întârziarã.
Femeile satului voiau sã-ºi primeneascã bãrbaþii cu
izmene ca la oraº. Câºtigul, modest, ajuta la traiul casei:
câteva ouã, o felie de brânzã, mai rar un pui de gãinã – ºi
încã ºi mai rar, puþini bani.

Tot cam pe-atunci cãzu altã belea peste sat: obligaþia
de-a creºte viermi de mãtase. Statul venea cu seminþele
ºi þãranul cu munca. Fiecare casã avea cel puþin o odaie
amenajatã special, cu mese acoperite cu ziare, pe care
ronþãiau frunzã de dud ºi se împlineau preþioasele omizi.
Trebuiau hrãnite de trei ori pe zi cu frunzã proaspãtã,
numai de dud – ºi sarcina aceasta era a copiilor, care se
cãþãrau ca maimuþele în copaci, cu sacul de gât. Când
viermii ajungeau la maturitate (Emil nu-ºi mai aminteºte
dupã câte sãptãmâni) începeau sã se înveleascã într-o
gogoaºã, pe care ºi-o tricotau din fir de borangic – ºi-n
care, când totul era împlinit, se cufundau în somnul cel
lung. (De aici, ºi expresia „l-a cuprins/l-a luat somnul

mãtãsii”, din care s-ar putea sã nu te mai trezeºti). Din
aceste gogoºi, statul lua optzeci la sutã, lãsându-i ºi
þãrãncii (cã ei îi revenea, în familie, aceastã muncã) atât
cât sã-ºi facã o ie, o maramã, o amintire. ªi asta nu-i
totul; din gogoºi, trebuia extras firul de borangic –
îndeletnicire în care se specializase, de nevoie, Florica,
ajutându-se de câteva unelte anume: un rodan, o sucalã,
o vârtelniþã, pe care se aduna firul de borangic extras din
gogoºile moi, þinute într-o cãldare cu apã fierbinte. Firul
subþire, tras ºi modelat între degetul mare ºi arãtãtor, tãia
adânc în carne, pricinuind o durere care-o sãgeta în tot
corpul. ªi, din nou: câteva ouã… o felie de brânzã… ªi
demnitatea statuarã a mamei, care fãcea totul cu
sentimentul firesc al unei îndatoriri de nobleþe – ºi care,
împreunã cu demnitatea ºi modestia tatãlui, alcãtuiau o
pereche deosebitã, parcurgând cu spirit superior
vicisitudinile veacului. Reflectând astfel, Emil avu brusc
revelaþia cã se trage dintr-o sãrãcie aristocratã – stare
care nu-l mai pãrãsi.

Gândul lui Emil alergã,
în continuare, pe urmele
durute ale mamei: drumuri,
câmpuri, miriºti, zloatã – de
i-au lãsat atâtea tranºee în
tãlpi ºi în suflet. O vede
bãtând calea oraºului – ºi-ºi
aminteºte cum, în clasa a IX-
a de liceu, toamna (pânã sã

pãþeascã pocinogul din primãvarã, cu exmatricularea)
se îmbolnãvise de icter mecanic, încât abia l-a salvat
doctorul Ortopan de la spitalul din Slatina (care-l
operase, pe când era elev la primarã, de apendicitã).
Consultându-se, cei doi doctori mari ºi laþi câþi avea
Spitalul Raional, i-au recomandat sã mãnânce un litru
de lapte pe zi, timp de trei luni. ªi vreme de trei luni de
zile, sãptãmânã de sãptãmânã, mama Florica bãtea
drumul (ploaie, vânt, zãpadã) cu damigeana de-o vadrã
cu lapte-n spinare, cale de ºapte kilometri, între Perileºti
ºi Gara Bãlteni, de unde lua trenul pânã la Slatina, ºi
încã doi kilometri pânã la gazda lui.

Dar ceea ce-l impresiona pe Emil pânã la lacrimi, de
câte ori îºi aducea aminte, pânã la lacrimi ºi dincolo de
lacrimi, în adâncul durerii, era amintirea acelei strãchini
de grâu.

…Se treiera de câteva zile bune la arie – ºi în sat nu
se oprea nicio cãruþã cu grâu. Cote grele, vremuri
dogoritoare, oameni arºi, înfricoºaþi de pelagra suferinþei
sociale, mai greu de îndurat decât pelagra mãmãligii
stricate ce le mãcina pielea ºi fiinþa.

Cãruþele treceau prin sat, coborând de la arie,
strãbãteau satul de la un capãt la altul – însoþite de
miliþieni ºi colectori – ºi se opreau la garã, la magaziile
de tranzit, unde se eliberau de povarã. Înainte de-a pleca
mai departe, grâul era atent „cântãrit”, cât sã te tragã
magazionerul pe sfoara… cântarului – ºi tu sã dai, sã dai
orice, numai sã nu te scoatã lipsã la cântar; ori, Doamne
fereºte, rãuvoitor cu datoria faþã de stat.

Mama dãduse, în doi ani, salba moºtenitã de la mama
ei. A dat-o, pentru ca hoþul de cântar sã batã cât de cât
exact.

A venit, apoi, anul când n-a mai putut, nu mai avea
ce sã dea. Cotele nu scãdeau, însã. Vave, preºedintele
colectivului, i-a zis din deal, de la arie, c-ar fi mai bine sã
te spânzuri, decât sã te duci la garã c-o jumãtate de cãruþã
lipsã. Mama a privit la cele cinci cãruþe cu grâu – loitrare
cu cergã întinsã în patru colþuri; ºi-n cergã, aurul sudorii
ei – ºi s-a luat dupã ele, flãmândã, spre sat. În dreptul
casei, a zis: „Hoo! Opriþi cãruþele!”. S-a mirat miliþianul,
a fãcut feþe-feþe colectorul. Ea n-a scos un cuvânt. Boii
aºteptau, înjugaþi, cu privirea-n pãmânt Cu privirea-n
pãmânt aºteptau ºi cei care mânau boii – cãruþaºii. Mama
a intrat în curte – ºi s-a întors cu o strachinã luatã dintr-
un par. A înfipt-o în ºalele ultimei cãruþe, cea pe jumãtate,
ºi-a oftat: „Pentru pomana morþilor”. Apoi, s-a rãstit:
„Acum, plecaþi!”.

N-au trecut trei zile – ºi a fost ridicatã. (Oh, cuvântul
acesta, care nu însemna nici „arestare”, nici „invitaþie”;
ridicat, adicã dispãrut).

Sabotaj, furt din avutul obºtesc – i s-a spus la Raion.
Ea stãtea încremenitã, ca o zeiþã albitã brusc, detronatã
pânã ºi din amintiri.

Reîntoarsã acasã, o vreme n-a vorbit cu nimeni.

(Fragment dintr-un posibil, întârziat roman, „Banii
miresei”)

Ion Andreitã,

JURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLU,,,,,

O strachinã de grâu
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(continuare în pag.15)

Societãþile secrete – vectori de putere ºi influenþã
(smart power) la nivel planetar. România în

menghina intereselor geopolitice, geoeconomice
ºi geostrategice ale ocultei internaþionale

Motto: Cuvântul „secret” este
inadmisibil într-o societate liberã
ºi deschisã, iar noi, ca popor,
intrinsec ºi din punct de vedere

istoric suntem împotriva societãþilor secrete. Pentru cã existã
împotriva noastrã o conspiraþie monoliticã ºi cruntã care se
bazeazã în principal pe modalitãþi ascunse, iar pentru a-ºi
extinde sfera de influenþã se bazeazã pe infiltrare în loc de
invadare, pe subversiune în loc de alegeri, pe intimidare în loc
de liberã alegere. Este un sistem care a comasat vaste resurse
umane ºi materiale pentru clãdirea unei maºinãrii strâns unite
ºi foarte eficientã economic, ºtiinþific ºi politic. Operaþiunile
sale sunt ascunse, nu publicate, greºelile sunt îngropate, nu
puse pe prima paginã, criticii sãi sunt reduºi la tãcere, nu
lãudaþi. Nicio cheltuialã nu este pusã sub semnul întrebãrii, nici
un secret nu este dezvãluit. De aceea judecãtorul atenian Solon
a decretat ca fiind ilegal pentru orice cetãþean sã se sustragã de
la controverse... Vã cer ajutorul pentru sarcina foarte grea de a
informa ºi alerta poporul american, încrezãtor cã împreunã cu
ajutorul vostru omul ce a fost destinat a fi liber ºi independent
sã fie într-adevãr liber ºi independent. (Conferinþa de presã a
preºedintelui J.F. Kennedy, octombrie 1961, de condamnare ºi
demascare a Iluminati.)

Se cuvine a face unele precizãri privind contextul în care
regretatul preºedinte american a organizat aceastã conferinþã de
presã având drept obiectiv demascarea implicãrii masoneriei ºi
altor organizaþii secrete sau „discrete”, gen Iluminati, în modul
de organizare spiritualã a societãþii americane ºi de guvernanþã la
nivel planetar.

Concluziile exprimate public ºi solicitarea de ajutor din partea
presei ºi societãþii civile pentru „ecologizarea” sistemului, aveau
la bazã raportul întocmit de un grup de experþi independenþi cu
solide convingeri în valorile creºtine ºi puterea democraþiei, care
a evidenþiat cã însãºi naºterea naþiunii americane ºi a statului
sunt creaþii ale elitei masonice provenitã din Europa, care a
„exportat” ºi sãdit în solul fertil al Americii seminþele diverselor
ordine ºi obedienþe ale masoneriei britanice, franceze, italiene, la
nivelul comunitãþilor etnice, pentru ca apoi sã se extindã la nivelul
cel mai înalt al tinerei democraþii americane. Interesant cã sunt
puþine exemple în istoria Americii de preºedinþi, înalþi demnitari
civili ºi militari, bancheri, diplomaþi ºi politicieni, care nu s-au
înrolat încã de pe bãncile facultãþilor în puzderia de „frãþii”
aparþinând masoneriei, de unde sã fie selectaþi ºi propulsaþi ulterior
în poziþii cheie, în structurile de putere ºi la nivelul societãþii
civile, aceste organizaþii devenind cu timpul tentaculare, servind
interesele marilor corporaþii care le asigura finanþarea.

Raportul fãcea referire ºi la infiltrarea acestor societãþi în cadrul
serviciilor de informaþii ºi la nivelul structurilor de comandã ale
armatei (inclusiv în marile centre de pregãtire a viitoarelor elite
militare), jurãmintele prestate în interiorul acestor societãþi
prevalau jurãmântului militar pentru apãrarea naþiunii ºi
Constituþiei americane. De fapt, ancheta viza activitatea clanului
Dulles (Allen ºi Foster) care au subordonat CIA ºi respectiv
Departamentul de Stat intereselor oculte prin înfiinþarea unei
adevãrate reþele globale de ONG-uri, fundaþii, trusturi de presã,
posturi ilegale de radio etc. (filiale ale unor ordine masonice)
finanþate din fondurile secrete ale CIA ºi Departamentului de
stat ºi folosite drept vectori de putere ºi influenþã, dar ºi drept
instituþii de acoperire pentru operaþiuni „murdare” ale CIA, fãrã
a fi supuse controlului guvernamental, civil sau parlamentar.

În acest context s-au scos la ivealã o serie de nereguli în
folosirea bugetelor acestor organizaþii existând date privind
deturnarea de fonduri din partea fraþilor Dulles, îndeosebi a celor
destinate organizãrii unor acþiuni „secrete” vizând rãsturnarea de
guverne, lovituri de stat, vânzarea de armament unor organizaþii
paramilitare, rãpirea de personalitãþi politice incomode, asasinate.

Asemenea „operaþiuni secrete” vizau îndeosebi state din
America Latinã, Orientul Mijlociu Extins, Africa, Asia, Europa,
unde imediat dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial se instalaserã
la putere guverne de stânga, acþiunile CIA fiind motivate de
stoparea influenþei globale a socialismului de sorginte sovietic ºi
maoist. Pe teritoriul Europei, CIA a înfiinþat organizaþii
paramilitare de dreapta (Gladio, Cagula, Acþiunea Francezã etc.),
care funcþionau pe principii clandestine, având drept obiectiv
organizarea de acþiuni de intimidare ºi lichidare a unor lideri
politici ºi sindicali, dar ºi ziariºti suspectaþi de legãturi cu Moscova
ºi Beijing.

De asemenea, regãsim influenþa ocultei americane ºi în
finanþarea secretã a unor organizaþii separatiste din Europa (IRA,
ETA, Liga Nordului º.a.) pentru a slãbi coeziunea în interiorul
CEE ºi a mãri neîncrederea în viitorul acestui proiect economico-
politic care se putea transforma într-un rival al intereselor
americane.

La finalul anchetei, preºedintele J.F. Kennedy a dispus o
verificare riguroasã a organismelor ilegale create de fraþii Dulles,
selectând doar cele care prezentau utilitate pentru politica externã,
însã existenþa lor a fost oficializatã prin includerea lor în structurile
guvernamentale care le asigura bugetarea, dar ºi controlul, restul
organizaþiilor fiind desfiinþate.

La 29.11.1961, cel mai longeviv ºef al CIA, Allen Dulles a
fost decorat de preºedinte ºi forþat sã demisioneze, iar CIA a fost
supusã unui amplu proces de reorganizare, deºi iniþial preºedintele
se pronunþase pentru: „spargerea CIA în mii de bucãþi ºi
aruncarea lor în vânt”.

Gestul curajos al preºedintelui nu a rãmas fãrã urmãri,
asasinarea sa la 22.11.1963 în Dallas-Texas, rãmâne în continuare

un secret bine pãzit de structurile oculte care au devenit
atotputernice ºi atotcuprinzãtoare la nivel global, în ciuda
promisiunilor actualului preºedinte de desecretizare a
documentelor anchetei.

Paradoxul istoriei secrete americane este cã Allen Dulles a
fost desemnat sã facã parte din comisia de anchetã Warren care
s-a ocupat de cercetarea asasinãrii preºedintelui Kennedy.

De altfel, modelul american de integrare civilo-militarã ºi
influenþa sa (infiltrat de organizaþiile secrete) a fost evocat de
fostul secretar de stat la externe, Collin Powel, în oct. 2001 când
declara: „ONG-urile americane constituie multiplicatori ai
forþelor, fiind agenþii politicii externe americane ºi instrumente
de luptã împotriva terorismului. Marile ONG-uri americane sunt
factori de putere ºi vectori de influenþã normativã americanã,
constituie pilonul esenþial al unei strategii globale bazatã pe
dezvoltarea de reþele informaþionale pentru dezvoltarea
mijloacelor de putere inteligentã – smart power.”

Iatã cã peste câteva decenii de la declaraþia de condamnare a
societãþilor secrete ºi ONG-urilor create de fraþii Dulles, se
recunoaºte oficial cã locul lor în arsenalul strategic american este
bine definit, implicarea lor în jocurile geopolitice la nivel planetar
este foarte important ºi în unele situaþii chiar esenþial.

Astãzi, la nivel planetar sunt 40.000 ONG-uri internaþionale,
însã la nivelul SUA, Europa ºi China sunt de ordinul milioanelor
(în Rusia sunt peste 400.000, iar în India sunt înregistrate douã
milioane de asociaþii ºi fundaþii), unele fiind înfiinþate pe domenii
de activitate: protecþia mediului (Greenpeace cu 2,8 milioane
susþinãtori); respectarea drepturilor omului (Amnesty
Internaþional); apãrarea ºi respectarea dreptului la educaþie a
copiilor (UNICEF); creºterea ºi dezvoltarea conþinutului
educaþional multilingv liber (Wikipedia Foundation); acordarea
de ajutor sanitar în þãrile lovite de epidemii ºi pandemii (Medicins
Sans Frontieres) etc.

Despre ocultism, politicã ºi legãturile serviciilor secrete cu
organizaþiile iniþiatice am mai scris ºi nu doresc sã reiau problema,
cu atât mai mult cu cât existã o bogatã literaturã de profil, însã
cred cã este util cititorului sã aduc în atenþie câteva elemente
definitorii privind rolul, locul ºi modul de implicare a acestora în
rescrierea istoriei ºi în miºcãrile „surprizã” de pe tabla de ºah a
jocului planetar ºi cum se creioneazã noile hãrþi geopolitice,
geoeconomice ºi geostrategice cu alianþe de conjuncturã ºi
geometrie variabilã, care proiecteazã viitorul omenirii în era
Inteligenþei Artificiale.

Grand Larousse defineºte o societate ca fiind „o comuniune
de persoane supuse unui regulament comun sau având la bazã
convenþii în vederea unei activitãþi comune pentru apãrarea
intereselor lor”, iar Petit Robert completeazã cu caracterul secret,
adãugând: „a persoanelor care acþioneazã în mod clandestin ºi în
afarã ordinei stabilite pentru a urmãri scopuri subversive”.

O societate este secretã prin modul de recrutare a adepþilor
care sunt supuºi unor ritualuri specifice ºi în legãturã cu activitãþile
ce se desfãºoarã în interior, departe de „ochii” profanilor.

În 1946, sub numele mistic al demnitarului Ordinului
Templierilor, eruditul M. Husson a publicat un studiu denumit:
„Synarchie politique” (Ed. Medicis, Paris) în care distinge trei
categorii de societãþi secrete:

1. Societãþi secrete inferioare printre care francmasoneria
albastrã, Societatea Theosofica; grupuri politice extremiste
(troþkiºti, maoiºti); grupuri ºi miºcãri separatiste etc., în care
aderenþii posedã mentalitatea de militanþi, crezând sincer într-un
ideal religios, filozofic sau politic. Aceste societãþi sunt
considerate ºi astãzi drept „mesageri ai nemulþumirilor populare
în faþa abuzurilor de putere ºi derapajelor de la democraþie ºi
statul de drept. Sunt un fel de avertizori de integritate ai societãþii
civile, însã manipulate cu abilitate de «superiori» necunoscuþi
lor, care trag sforile ºi-i folosesc ca instigatori în declanºarea
unor campanii de calomnie ºi acþiuni de stradã, de obicei violente.
Aceºti adepþi reprezintã de fapt masa de manevrã ºi sacrificiu a
pãpuºarilor care acþioneazã din umbrã”.

2. Societãþile secrete intermediare ai cãror membri rãmân
necunoscuþi nu numai lumii profane, ci ºi membrilor societãþilor
secrete de bazã. Aceste societãþi îºi modificã, în funcþie de
împrejurãri, numele ºi chiar structura, astfel cã este greu de
identificat. În aceste categorie pot fi menþionate: Iluminati
Bavariei, The High Brotherhood of Luxor, Edel-Weiss,
Compagne du Saint-Sacrement, Kabaliºtii de la Kehilla etc. În
aceste grupuri, prin osmozã, controleazã mecanismele esenþiale
ale statelor, cã marile organizaþii mondiale ale politicii, economiei,
finanþelor, alianþelor militare.

3. Societãþile secrete superioare sunt în totalitate secrete, nu
li se cunosc numele, existenþa ori afiliaþii. În scurta sa agonie
dupã ce a fost þinta unui atentat, Walter Ratheneau a mãrturisit
cã: „Cei 72 care conduc lumea... Acest stat major internaþional
nu cuprinde decât un numãr mic de iniþiaþi, majoritatea fiind din
rândul «conducãtorilor» sau marilor oameni de stat. Dar unii
dintre ei trãiesc în clandestinitate, nimeni nu suspecteazã influenþa
lor sau chiar identitatea lor adevãratã”.

Am putea compara serenitatea conducãtorilor din umbra cu
învãþãturile extrase din Bhagavad Gita: „fiþi atenþi la îndeplinirea
operelor, niciodatã la fructele lor; nu faceþi operã de dragul
fructelor pe care ele le procurã, dar nu cãutaþi sã evitaþi opera.
Constant în propria unitate, realizaþi opera ºi vânaþi dorinþa. Fiþi
egali în succes ºi în eºecuri. Aveþi încredere în misiunea universalã
ºi providenþiala pe care o aveþi de îndeplinit.”

În lucrarea sa „Cãtre un nou profetism”, Raymond Abellio ne
oferã cheia evoluþiei lumii actuale, accelerarea istoriei ºi a

cataclismului apocaliptic: „Popoarele vor deveni câmpul de
aplicare a Magiei captivante care þine sã selecþioneze, sã adune,
sã perfecþioneze ºi sã manipuleze fiinþele umane ºi grupurile
printr-un soi de creºtere savantã, ierarhicã ºi dinamicã. Singura
cale care rãmâne deschisã ºefilor tehnocraþiei europene este
exploatarea tehnicã a metafizicii ºi derivatelor ºtiinþelor oculte
(ºtiinþa sufletului, astrologia) în scopul asigurãrii unui control ºi
unei supuneri totale a oamenilor.”

Un alt unghi de examinare a evoluþiei lumii de azi aflatã sub
dictatura ameninþãrilor ºi temerilor de tot felul, care împinge la
violenþã ºi conflicte sângeroase, ni-l oferã Joseph de Maistre,
considerat „profetul zilelor noaste”: „Nu auziþi cã Terra þipã ºi
cere sânge?... Terra nu a strigat în van: rãzboiul se aprinde.
Omul, înþelege dintr-o datã mânia divinã, strãinã urii, se îndreaptã
spre câmpul de luptã fãrã sã ºtie ce vrea, nici chiar ceea ce face...”
Într-un cuvânt, oamenii sunt transformaþi prin manipulãri oculte
în adevãraþi zombi care executã ordinele orbeºte ºi fãrã sã
realizeze consecinþele faptelor lor. Este o realitate tulburãtoare ce
a intrat în cotidianul vieþii noastre ºi se manifestã prin violenþã de
limbaj asezonat cu ameninþãri fãrã justificare, de lipsa de rãbdare
în ascultarea celuilalt sau celorlalþi, diplomaþie agresivã ºi
jignitoare la nivelul ºefilor de state, violenþã domesticã ºi în ºcoli
etc. Trãim într-o lume a relativitãþii ºi ameninþãrilor care slãbesc
puterea de rezistenþã a popoarelor în faþa acestui tumult
cutremurãtor.

Este de fapt o descriere criptatã a modului în care omul
contemporan este supus unor tehnici de manipulare psihologicã
care foloseºte drept instrumente noile tehnologii bazate pe
Inteligenþa Artificialã, reþele de socializare din spaþiul cibernetic
care cheamã la mobilizare ºi revoltã civicã împotriva sistemului
de guvernanþã, fãrã însã a-ºi asuma rãspunderea iniþierii unor
reforme structurale. Miza acestor acþiuni de stradã este crearea
haosului, radicalizarea discursului public, neîncredere în sistemul
legislativ etc.

Mai nou, manifestãrile anti-vaccin sau anti-certificat verde
ascund de fapt un plan bine gândit de oculta internaþionalã de a
transforma continentul european într-un stat federal compozit
(Uniunea Statelor Europene), ca o etapã necesarã instaurãrii Noii
Ordini Mondiale (NOM), urmând ca modelul sã fie multiplicat
în Orientul Mijlociu Extins, Asia-Pacific, Eurasia.

În Africa de Nord, SUA a lansat deja proiectul de dezvoltare
ºi integrare economicã ºi de securitate a Maghrebului în jurul
Marocului (Algeria, Tunisia, Libia, Mauritania).

Un rol important în realizarea acestor proiecte, îl vor avea în
continuare societãþile secrete, îndeosebi cele americane, care vor
folosi puzderia de ONG-uri drept laboratoare de idei ºi strategii
pentru cã politica externã americanã sã creascã în putere ºi sã
devinã un factor de influenþa ºi o prezenþã mai activã pe scenã
internaþionalã în domeniile apãrãrii ºi descurajãrii nucleare.

La orizontul secolului XXI, SUA dispun de 1200 laboratoare
de idei care sunt constituite într-un ansamblu eterogen, variind
prin mãrimea ºi amploarea lor din punct de vedere al resurselor
financiare ºi al notorietãþii profesionale, devenind o sursã
valoroasã pentru guvern ºi parlament prin experþii pe care îi pun
la dispoziþie.

Putem menþiona aici un nume cu rezonanþã ºi influenþã
crescândã în regimul politic american – Rand Corporation
(înfiinþatã în 1948, are în componenþa sa veterani ai serviciilor de
informaþii ºi din armatã cu expertizã în organizarea de lovituri de
stat, rãzboi psihologic, dezinformare, cercetare ºi diversiune etc.).

În august 1989 am intrat în posesia unui studiu amplu privind
modul de organizare a acþiunilor de rãsturnare a regimurilor
politice din Europa de Est, cu precãdere despre România, în care
se prezenta pe etape (zile ºi localitãþi) strategia de rãsturnare a
regimului ceauºist, variante de scenarii ºi personajele implicate,
inclusiv sloganurile ce urmau sã fie scandate de manifestanþi
(securiºti-teroriºti, moarte dictatorului etc.).

Documentul a fost prezentat personal ºefului DSS, generalul
Iulian Vlad. Modelul laboratoarelor de idei create de oculta
americanã a fost „exportat” ºi în Europa prin intermediul
diverselor ordine ºi obedienþe masonice, devenind sursa de
inspiraþie pentru serviciile de spionaj ale Rusiei ºi Chinei.

Ca orice fenomen ºi societãþile secrete sau „discrete” au avut
ºi au propria evoluþie în pas cu vremurile la care au fost nu numai
martore, dar ºi declanºatoare ale unor evenimente care au grãbit
evoluþia societãþii omeneºti într-o direcþie sau alta, în funcþie de
interesele marilor puteri masonice americane ºi europene.

Aºa s-a întâmplat ºi în cazul României post-decembriste care
a devenit „o pradã de rãzboi” râvnitã ºi disputatã de cãtre
organizaþiile oculte din vest ºi est datoritã resurselor naturale,
rezervelor valutare (inclusiv de aur), patrimoniului material ºi
imaterial lãsat „moºtenire” de regimul comunist.

Evenimentele sângeroase din decembrie 1989 au dezvãluit
practici de rãzboi psihologic pentru inducerea haosului ºi
temerilor de tot felul, individuale ºi colective, intimidarea ºi
anihilarea structurilor de securitate naþionalã prin folosirea TV ºi
mass-media, aruncându-se pe piaþã dezinformãri cu otrãvirea
apei de cãtre teroriºtii securiºti; atacarea de cãtre aceºtia a unor
obiective strategice etc., dar ºi prin ritualul de tip masonic de
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judecare, condamnare ºi executare imediatã a cuplului Ceauºescu.
De altfel, încã din 1984-1985 au existat informaþii potrivit

cãrora organizaþia masonicã Propaganda Due, condusã de Licio
Gelli, a încercat racolarea preºedintelui Ceauºescu profitând de
izolarea sa externã, promiþându-i sprijin pe lângã cancelariile
occidentale ºi Vatican (de care P 2 era legatã prin fire nevãzute
ale afacerilor cu Mafia italianã), însã Nicolae Ceauºescu ar fi
ezitat, dar apropiaþi din anturajul sãu din ierarhia PCR au aderat
în secret la aceastã organizaþie. Deci, în evenimentele din dec.
1989, pe lângã serviciile de informaþii strãine au fost implicate ºi
organizaþii iniþiatice occidentale sprijinite de Vatican, personal
de cãtre Papa care se declarase deschis duºmanul comunismului,
iar serviciile de informaþii ale Curiei Romane încheiase în acest
sens acorduri de colaborare ºi schimb de informaþii cu omologii
americani, europeni ºi cu KGB.

De ce a fost luatã cu asalt România post-decembristã de
cãtre organizaþiile masonice euro-atlantice?

Explicaþia o putem gãsi în istoria francmasoneriei române care
a fost conectatã de la începuturi la societãþile iniþiatice europene
ºi mai apoi la cele americane prin elitele ºcolite în Occident ºi
prin vocaþia pentru ezoterism a strãmoºilor noºtri, adoratori ai
cultului lui Zamolxis, Apollo, Mithra, care practicau ritualuri
solare pentru a dobândi nemurirea.

Aceste practici ºi tradiþii precreºtine au oferit un teren fertil
apariþiei ºi rãspândirii rapide pe întreg teritoriul dacic a principiilor
masonice, inclusiv la nivelul breslelor meºteºugarilor (cu
precãdere în Transilvania ºi Bucovina de Nord) ºi în rândul
þãrãnimii educate.

Avem exemplul lojilor þãrãneºti înfiinþate de crãiºorul Horea
ºi afiliate la o lojã austriacã cu legãturi directe cu familia imperialã.
Nu doresc sã insist în privinþa istoriei francmasoneriei române
întrucât existã o bogatã literaturã de specialitate, ci sã ne aplecãm
pentru o clipã la perioada comunistã.

Masoneria românã a fost trecutã în adormire din 1938, situaþie
ce a fost menþinutã ºi în perioada comunistã, materialele de arhivã
fiind în majoritatea lor pãstrate de venerabili ºi de unii fraþi care
dispuneau de spaþiu de depozitare. Interesant cã în perioada
comunistã membri de frunte ai masoneriei au beneficiat de poziþii
influenþe în zona culturii, educaþiei, uniunii scriitorilor ºi
compozitorilor etc. (Mihail Sadoveanu, Miron Constantinescu,
Mihai Beniuc º.a.), deºi securitatea internã ºi externã aveau
deschis dosarul de problemã „OCULTA” pentru a supraveghea
informativ legãturile interne ºi externe ale masonilor de rang
înalt cu serviciile de informaþii occidentale.

Cu toate acestea, în anturajul intim al conducãtorilor de partid
ºi de stat, inclusiv cel al cuplului Ceauºescu, „roiau” reprezentanþi
ai masoneriei aparþinând diverselor ordine ºi obedienþe. Aceastã
stare de toleranþã reciprocã între serviciile de informaþii româneºti
care se foloseau mai ales pentru exterior de posibilitãþile
informative ºi de influenþa foºtilor demnitari masoni, a facilitat
aderarea la diverse ordine ºi obedienþe a cadrelor active ºi în
rezervã din servicii ºi armatã odatã cu aprinderea luminilor în
atelierele ºi lojile româneºti dupã 1990.

În decurs de un deceniu România a redevenit o putere masonicã
importantã în Europa de Est, având cele mai multe loje ºi ateliere
cu orientãri ºi afilieri, unele bizare ºi cu un numãr impresionant
de membri cotizanþi proveniþi cu precãdere din rândul tineretului
utecist, noilor „oameni de afaceri”, politicieni, interlopi cu bani,
ariviºti din rândul civililor ºi militarilor dornici sã se caþere rapid
în ierarhiile profesionale ºi în piramida puterii.

Acest „mozaic” de personaje pitoreºti, care îºi cumpãrau
gradele ºi poziþiile în ierarhia masonicã, au maculat imaginea
masoneriei care ar fi trebuit sã reuneascã elite din toate domeniile
hotãrâte sã acceadã la Pomul Cunoaºterii pentru desãvârºire
spiritualã.

Din nefericire, situaþia de „stat eºuat” sau „stat mafiot” definitã
de foºti preºedinþi care s-au perindat la cârma þãrii ºi sunt
rãspunzãtori pentru aceastã evoluþie a societãþii româneºti post-
decembriste, se datoreazã ºi modului în care Marea Lojã Naþionalã
a României (MLNR) ºi celelalte structuri masonice autonome au
funcþionat pe bazã de ºpagã ºi trafic de influenþã, promovând în
structurile de putere persoane corupte, incompetente, care s-au
implicat în privatizãri frauduloase, fonduri de investiþii ºi jocuri
piramidale dubioase, devalizarea unor bãnci, contribuind astfel
la distrugerea ºi prãdarea avuþiei naþionale în cârdãºie cu „fraþii”
ºi „superiorii” din lojele strãine la care erau afiliaþi.

Consecinþa fireascã a fost apariþia de numeroase scandaluri în
care erau implicaþi masoni infiltraþi în guverne ºi consilii de
administraþie ale companiilor de stat, dar ºi legate de nereguli
financiare constatate în interiorul lojelor ºi atelierelor, cât ºi la
nivelul demnitarilor masoni. Astfel România a devenit treptat
„câmpul de confruntare” între puterile masonice euro-atlantice ºi
de est, lupta pentru acapararea resurselor naturale, rezervelor
valutare, privatizarea frauduloasã a obiectivelor strategice ºi
infrastructurii critice ºi pentru influenþa politicã a devenit acerbã
ºi nemiloasã, românii fiind transformaþi în victime colaterale.

Degradarea progresivã a masoneriei din România a culminat
cu arderea între coloane a unor înalþi demnitari pentru fapte de
corupþie, ajungându-se la dizolvarea ordinului ºi lojelor,
reconstrucþia noilor structuri generând lupte „fratricide” pentru
putere. Rezultatul a fost înlocuirea unei echipe compromise cu
alta, dornicã de schimbare, însã putregaiul care a mãcinat de-a
lungul vremii osatura moralã ºi eticã a membrilor s-a dovedit a fi
greu de curãþat, vechile metehne apãrând în forme sofisticate de
manifestare, afectând credibilitatea ºi coeziunea societãþii. Am
ajuns astfel ca la nivelul MLNR sã nu existe o viziune clarã
privind modul de implicare a organizaþiei în promovarea unui
proiect de þarã care sã fie însuºit ºi aplicat de forþele politice
indiferent de coloraturã când ajung la guvernare sau în legislativ,
proiect de þarã care sã rãspundã provocãrilor viitoare, care nu
vor fi puþine în era noilor tehnologii bazate pe Inteligenþa
Artificialã.

Tendinþe ale implicãrii masonice în modelarea noii
arhitecturi spirituale euro-atlantice

Societãþile iniþiatice, inclusiv masoneria, au avut un rol pozitiv
în asigurarea tranziþiei de la societatea feudalã cu prejudecãþile

Inchiziþiei, segregarea rasialã, lipsa drepturilor cetãþeneºti etc., la
o societate nouã care avea la bazã principiile Revoluþiei franceze:
Libertate, Egalitate, Fraternitate, chiar dacã ulterior în numele
acestui slogan s-au comis crime ºi s-au instaurat regimuri care
promovau teroarea pentru a-ºi atinge obiectivele.

Revoluþia masonicã francezã a marcat acest salt istoric
pregãtind terenul pentru declanºarea revoluþiilor ce i-au urmat pe
tot parcursul secolului XIX, culminând cu cele paºoptiste care
anunþau zorile creãrii statelor naþionale europene ºi a tinerei
democraþii americane.

Odatã consolidate ºi instalate în fruntea partidelor politice ºi la
conducerea parlamentelor, organizaþiile masonice s-au infiltrat
ºi în guverne ºi la nivelul instituþiilor de forþã, exercitând presiuni
pentru introducerea de reforme structurale dupã chipul ºi
asemãnarea lor, fiind motorul progresului economic ºi social
purtãtor al germenilor conceptelor viitoare de Ligã a Naþiunilor,
coexistentã paºnicã, mondializare prin liberalizarea comerþului,
capitalurilor ºi a forþei de muncã. Ieºirea în lume ºi participarea
tot mai activã a SUA la masa jocurilor geo-politice internaþionale
ºi „descoperirea miraculoasã” a misiunii sale mesianice de a fi
jandarmul lumii pentru apãrarea democraþiei, libertãþii ºi statului
de drept, este de fapt rodul eforturilor stãruitoare depuse în
atelierele, lojele ºi frãþiile de tot felul care s-au înfiinþat în
universitãþi, pregãtind elitele viitoare în spiritul valorilor
americane ºi hegemoniei SUA în lume. Dar, ghinion! Secolul
XX este puternic influenþat în evoluþia societãþii omeneºti la
nivel planetar, de cãtre confruntarea fãrã menajamente între
puterile masonice relevante pentru acapararea ºi vasalizarea noilor
„dansatori” ai horei frãþiei, apãrând astfel conflicte politice,
ideologice, economice ºi militare care au degenerat în cele douã
rãzboaie mondiale ºi sute de conflicte regionale în spatele cãrora
s-au aflat interesele marilor organizaþii masonice americane ºi
europene.

În ultimele decenii, societãþile iniþiatice care se închinã lui
Lucifer ºi Moloch ºi-au rafinat modul de operare prin lansarea
pe „piaþã” a unor noi concepte care sã modeleze organizarea ºi
funcþionarea societãþii omeneºti în secolul XXI ºi sistemul de
guvernanþã planetar, folosindu-se de noile tehnologii bazate pe
inteligenta artificialã, robotizând umanitatea ºi umanizând roboþii.
În acest context ºi-au fãcut apariþia în SUA noi miºcãri sociale
concepute în laboratoarele de idei ale ocultei, care cer ºi acþioneazã
violent pentru revizuirea istoriei popoarelor, demolarea
simbolurilor cu încãrcãtura istoricã, pentru ca, pe mãsurã ce
aceste curente se extind la nivel european ºi nu numai, sã treacã
la un alt nivel ºi sã atace Omul (creaþie divinã rezultatã din uniunea
femeii cu bãrbatul) promovându-se cãsãtoriile gay,
transgenderismul, eliminându-se din conºtiinþa individualã ºi
colectivã noþiunea de familie tradiþionalã compusã din pãrinþi ºi
copii. S-a revenit la perioada neagrã a inchiziþiei când erai
condamnat pentru simple suspiciuni cã eºti eretic dacã nu erai un
credincios bigot. Fanatismul cu care sunt susþinute ºi apãrate de
cãtre instituþiile europene suprastatale aceste noi concepte în ciuda
reacþiilor parlamentelor naþionale ºi bisericii creºtine ºi ameninþarea
cu impunerea de sancþiuni dacã nu ne conformãm, vor genera cu
siguranþã apariþia ºi generalizarea la nivel european a organizaþiilor
ºi miºcãrilor extremiste ultranaþionaliste ºi islamofobe. Faptul cã
în plinã crizã economicã, sanitarã ºi de încredere în instituþiile
europene (conduse de organizaþii ºi societãþi oculte) s-a lansat ºi
o nouã Cruciadã împotriva creºtinismului prin iniþierea de cãtre
Comisia Europeanã a unui demers ce ar fi trebuit sã fie transformat
în lege, prin care se interzice folosirea în vocabularul laic ºi
religios a sãrbãtorilor creºtine: Crãciun (Naºterea Mântuitorului
Iisus Hristos, Maica Domnului), Paºtele (Sfintele Patimi ºi
Învierea Domnului Iisus Hristos), cât ºi referiri la alte sãrbãtori
religioase creºtine, argumentându-se „grija pentru respectul altor
religii necreºtine”, indicã intrarea într-o nouã fazã a luptei dintre
forþele Întunericului reprezentate de aceste organizaþii oculte ºi
Fii luminii, care menþin flacãra vie a credinþei, ºtiind cã Omul la
crearea sa conþine în ADN gena credinþei.

Ca de obicei, Franþa este purtãtoarea drapelului Cruciadei
laicitãþii împotriva Creºtinismului, slogan în jurul cãruia se va
purta campania electoralã pentru realegerea preºedintelui Macron,
sens în care au fost mobilizate „forþele progresiste” (masonii) sã
susþinã prin toate mijloacele, inclusiv prin colaborarea cu Marele
Orient Arab care este reprezentat în comunitãþile arabo-
musulmane din Franþa de cãtre elitele ºi conducãtorii religioºi.
Sã nu uitãm cã atât în Franþa, cât ºi în Germania, guvernele
indiferent de culoarea politicã au sprijinit financiar construcþia
de moschei ºi înfiinþarea de ºcoli pentru educarea în spiritul
limbii ºi culturii arabe a emigranþilor din zona Orientului Mijlociu,
care constituie ºi o masã electoralã importantã.

Biserica catolicã, prin vocile unor înalþi prelaþi, a reacþionat în
fata acþiunilor „globaliºtilor” ºi „neo-marxiºtilor anarhiºti” care
se folosesc de orice oportunitate pentru a impune dictatura elitelor
bogate ale planetei care au acumulat averi nebãnuite ce le permit
sã impunã noi concepte ºi ideologii care fasoneazã civilizaþia
umanã prin folosirea Inteligenþei Artificiale instaurând treptat
Nouã Ordine Mondialã. Astfel, cardinalul german Gerhard
Ludwig Mueller, care este unul dintre judecãtorii de rang înalt de
la Vatican, a declarat la 17 dec. 2021, cu ocazia interviului
reprezentanþilor institutului Sf. Bonifaciu din Austria: „Oamenii
care stau pe tronul bogãþiei lor profitã de oportunitatea pandemiei
pentru a provoca haos ºi frãmântãri pentru a instaura la nivel
global un sistem de supraveghere totalã. De asemenea, globaliºtii
fac eforturi pentru a forma omul nou, creat dupã propria imagine
ºi asemãnarea lor, iar acest lucru nu are nimic de-a face cu
democraþia”.

Tot pe aceastã linie se înscrie ºi poziþia exprimatã recent de
cardinalul Raymond Burke, unul dintre cei mai influenþi
conducãtori catolici din SUA, care a þinut o omilie în care a atacat
„forþele seculare” care vor sã ne „facã sclavii agendei lor malefice,
fãrã Dumnezeu”.

În noiembrie 2020, arhiepiscopul Carlo Maria Vigano a trimis
o scrisoare preºedintelui Donald Trump în care susþinea cã
„pandemia de Covid-19 face parte dintr-un complot de impunere
a dictaturii sãnãtãþii. Vedem ºefi de naþiuni ºi lideri religioºi
rãbdând la aceastã sinucidere a culturii occidentale ºi a sufletului
creºtin, în timp ce drepturile fundamentale ale cetãþenilor ºi

credincioºilor sunt negate în numele unei urgenþe de sãnãtate
care dezvãluie din ce în ce pe deplin cã e instrumentatã pentru
instaurarea unei tiranii inumane fãrã chip”.

Cardinalul de culoare Robert Sarah a avertizat recent cã
„Creºtinismul este în declin, iar societatea occidentalã este
pierdutã pentru cã dacã suntem rupþi de Dumnezeu suntem
pierduþi ºi Dumnezeu tace. Civilizaþia occidentalã se afla într-o
stare profundã de decadenþã ºi ruinã din cauza obsesiei oamenilor
pentru bunuri materiale ºi cã situaþia este similarã cu cea a
Imperiului Roman înainte de prãbuºire.” Interesant cã la nivelul
Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul patriarh Daniel s-a
abþinut de la asemenea aprecieri, atitudine care ridicã unele semne
de întrebare privind apartenenþa sa la ordine ºi societãþi oculte la
care ar fi aderat în timpul doctoratului efectuat în Elveþia.

Demn de reþinut ºi periculos pentru sãnãtatea fizicã ºi psihicã
a viitoarelor generaþii este dacã ºi în ce mãsurã Centrul de
Planificare Familialã ºi Consiliul pentru Informare ºi Educaþie
din SUA reuºesc sã adopte la presiunea exercitatã asupra
legislativului american ºi european mult „aºteptata” lege pentru
licenþierea viitorilor soþi sã devinã pãrinþi, ceea ce ar permite
statului sã decidã dacã pãrinþii biologici sunt capabili sã-ºi creascã
copiii, ori aceºtia vor fi daþi spre creºtere unor persoane licenþiate.
Se revine astfel la o idee mai veche, din 1980, promovatã în
mediul academic de cãtre profesorul de eticã Hugh la Follete, de
„pãrinþi cu licenþã”, care presupunea ca pãrinþii biologici sã treacã
printr-un proces de interviuri ºi teste psihologice.

Tot de peste ocean se fac presiuni ca europenii sã adopte
„legislaþia privind drepturile sexuale” sau drepturile „de gen”
care sunt trecute în categoria drepturilor omului ºi include
prevederi privind dreptul de a consimþi la sex bazat nu pe vârstã,
ci pe „capacitatea” de evoluþie a copilului, aceasta presupunând
orice vârstã la care un copil pretinde ºi îºi dã acordul. Aceste
reglementãri vor deschide cale liberã pedofililor ºi violatorilor,
care vor fi protejaþi de lege. Deja în Germania s-a înfiinþat
Jungendamt, instituþie cu puteri nelimitate ºi cu un buget de 33
miliarde euro, care anual lua de la pãrinþii biologici 52.900 copii
care erau plasaþi în familii sociale ori în cãmine sociale.

Raportul recent întocmit de ECOSOC condamna asemenea
practici care au legãturi cu reþelele de pedofili care gestionau
asemenea cãmine sociale ºi care au în creat o adevãratã „industrie”
cu dezvoltatorii imobiliari pentru construirea lor.

Din pãcate, Curtea Constituþionalã germanã a refuzat revizuirea
acestor cazuri îndreptate împotriva Jungendamt. Cazul familiei
Furdui se înscrie în aceastã matrice, mitingurile de solidaritate
organizate pentru ca autoritãþile germane sã intervinã au rãmas
fãrã efect. De altfel în multe þãri ale Europei occidentale este
semnalatã anual dispariþia a mii de copii, îndeosebi din taberele
de emigranþi, existând informaþii cã au fost tranzacþionaþi de
reþelele de traficanþi de carne vie pentru prostituþie ºi trafic cu
organe, existând burse ilegale pentru aceastã formã de sclavie
modernã.

Societãþile secrete americane de anvergurã globalã ca Bohemian
Grove (club privat care are drept membri foºti ºefi de stat, de
guvern, militari de rang înalt, preºedinþi ai marilor corporaþii,
politologi de prestigiu etc.) practicã ceremonialul „Cremation of
Care” în care se simuleazã aducerea de jertfe umane diavolului
prin incinerare; Craniu ºi Oase; The Hermetic Order of the
Golden Dawn; Iluminati, ºi-au extins influenþa ºi exercitã
presiuni asupra afiliaþilor europeni pentru a susþine proiectul de
schimbare a naturii Omului ºi a lumii în cadrul Noii Ordini
Mondiale.

Pentru atingerea acestui obiectiv final, aceste societãþi ºi nu
numai se folosesc de ºtiinþele oculte pentru menþinerea dominaþiei
ºi controlului, inclusiv spiritual al civilizaþiei umane, sens în care
investesc în noile tehnologii ºi Inteligenþa Artificialã, pregãtind
urmãtoarea etapã a evoluþiei rasei umane când Omul se va integra
în tehnologie devenind supraom. Pe un alt plan, Inteligenta
Artificialã se va dezvolta în aºa mãsurã încât vom asista la apariþia
roboþilor care se autoreproduc, adicã se multiplicã singuri,
existând riscul ca Inteligenþa Artificialã autonomã sã ia decizii
fãrã consultarea oamenilor, apreciind cã ea ºtie mai bine de ce are
nevoie omul.

În aceste condiþii nu mai putem vorbi de liberul arbitru al
omului, nici de democraþie participativã sau reprezentativã, ci
despre dictatura Inteligenþei Artificiale, devenitã atotºtiutoare,
atotvãzãtoare, atotcuprinzãtoare, atotputernicã, înlocuind
divinitatea.

Aceºti Luciferi plini de trufie ºi aroganþã, Molochi însetaþi de
sânge de copii, sunt cei care la lumina înºelãtoare a templelor
urzesc comploturi, pregãtesc rãzboaie hibride ºi crize de tot felul,
provoacã pandemii ºi calamitãþi naturale, învrãjbesc state ºi
popoare sub pretexte etnice, religioase, apãrarea libertãþii ºi
democraþiei etc., pentru a-ºi satisface dorinþa de control ºi
dominaþie a lumii prin manipulare, acaparare ºi devorare. Sunt
Fiii întunericului, descendenþi din stirpea îngerilor cãzuþi ºi a lui
Cain, care în întuneric lucreazã, mimând contrariul în ochii
adepþilor, menþinând la vibraþie joasã planetã, pe care o vor
abandona dupã ce o vor seca de resurse. Sunt adevãraþi vampiri
energetici, care ºi-au pregãtit deja „bagajele” pentru turismul
spaþial, deschizând „sezonul colonizãrii” spaþiului extraterestru
de cãtre entitãþi statale ºi private.

Acestea sunt semnele vremii care indicã cã timpul din Clepsidrã
este pe cale sã se termine, anunþând apropierea Apocalipsei care
va abate asupra Terrei stihiile Universului, aºa cum este descrisã
în cãrþile sacre ale Orientului ºi Occidentului.

În încheiere, reamintesc cititorului ultimele cuvinte rostite de
un reprezentant marcant al ordinului Roza-Cruce, Goethe, pe
patul de moarte: „Luminã, mai multã luminã!”, ceea ce ar
simboliza cã sufletul sãu s-a aflat în întuneric ºi în ultimele clipe
pe Terra sufletul sãu tânjeºte dupã lumina care îl va însoþi în
cãlãtoria cãtre casa sufletelor.

Morala ar fi cã ºi în întuneric este luminã. Trebuie doar sã o
cãutãm ºi sã o eliberãm prin rugãciuni.

Priveºte spre luminã ºi întunericul se va risipi ca ceaþa la ivirea
razelor de soare.

Sã sperãm cã lumina care mai pâlpâie în colþurile tenebroase
ale sufletelor luciferiene sã se transforme într-o luminã beneficã
pentru salvarea umanitãþii ºi nu pentru distrugerea ei!
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Nãscutã în Nenciuleºtii Teleormanului
(numele satului de la care îºi va lua
pseudonimul literar), ca fiicã a unor „pãrinþi
iubitori, buni povestitori ºi muncitori, care
o îndrumã spre carte, arãtându-i, în acelaºi
timp, valoarea muncii ºi a fiecãrui lucru”,
dupã propria mãrturisire, ºi ale cãror poveºti
cunoscute sau inventate au stat la originea
hotãrârii de a scrie încã din timpul
copilãriei petrecute pe meleagurile natale
„înconjuratã de cãrþi, de poveºti, de iarbã,
de stele, de animale, de flori, de pomi, de
tot ce stimuleazã imaginaþia”, Lia Nenciu a
considerat dintotdeauna cã „poezia […]
trebuie sã transmitã nevoia de frumos,
emoþie […], sã se adreseze minþii, sã

trezeascã un sentiment estetic”, fiindcã poetul are în vedere
„frumosul, speranþa, nãzuinþa”, vorbind „ºi sufletului, ºi spiritului
cititorului” (Între poveste ºi pasiune nechibzuitã”, în Taina
scrisului, vol. II, 2019, coordonator, George Roca).

Toate aceste gânduri, întruchipând o adevãratã profesiune de
credinþã, s-au aflat la originea versurilor sale cuprinse în cele
patru volume publicate pânã acum (Drumeþ la porþi de toamnã,
2011; E-c-lipsã, 2015; Clepsidrã în flagrant, 2016; Orfan de
vise, 2019), toate fiind rodul unui creator care conºtientizeazã
faptul cã s-a nãscut „cu darul acesta, pentru poezie, de la
Dumnezeu”, momentul fiind marcat de un semn al divinitãþii
simbolizat de un fulger (reprezentând scânteia vieþii ºi energia
fertilã care naºte o luminã lãuntricã, cea a spiritului) ºi de un
curcubeu (ca limbaj divin care leagã pãmântul de cer anunþând
evenimente fericite cum ar fi naºterea unui poet), atunci „când
zorii obosiþi de-atâta rouã / s-au hotãrât sã se împartã-n douã / un
fulger a fost tot ce-am vãzut / º-un curcubeu ce-n iarbã s-a nãscut”
(Curcubeu în iarbã), chemarea sa spre liricã manifestându-se
încã din copilãrie: „Poetã, cred, cã am fost dintotdeauna, mai
precis cam de prin ºcoala generalã”.

Începând de pe la aceastã vârstã, Lia Nenciu va umple „un
caiet cu foaie velinã” cu „o mie de poeme”, dar, odatã cu lecturile
(bogate, pe mãsura trecerii timpului) ºi cu experienþa cãpãtatã
(mai ales ca asistentã medicalã care a cunoscut ºi a trãit din plin
binele ºi rãul), îºi dã seama cã exigenþa ºi responsabilitatea unui
creator înseamnã mult mai mult, mai ales când sufletul îi este plin
de Cuvântul lui Dumnezeu: „Am devenit, cred eu, poet în
adevãratul sens al cuvântului, când L-am descoperit pe Dumnezeu
ºi am scris pentru El. […] Atunci am început sã cred cã ceea ce
produce sufletul meu poate servi la ceva. Pânã nu ai conºtiinþa
semnificaþiei creaþiei tale, totul este sterp”.

Aceste cãutãri au condus la constatarea cã poeziile sale „nu
erau nici filozofice, nici religioase, nici laice”, ci erau „ceva din
fiecare”, adicã rodul „meditaþiilor” asupra unor teme ºi aspecte
de viaþã, dându-i posibilitatea sã se autodefineascã „poet-drapel”,
creatorul care „sensibilizeazã inima, dezvoltã nevoi superioare,

conºtientizeazã ºi motiveazã”, astfel încât Lia Nenciu este atrasã
de „poezia socialã, poezia-diagnostic ºi poezia-tratament”, toate
strâns legate de „soarta poporului”, creaþia sa devenind nu numai
o „condiþie de a fi”, ci ºi „o necesitate de a alina prin ea ori de a
educa”, idei personale pe care le materializeazã ºi în cel mai
recent volum al sãu, Orfan de vise, publicat în anul 2019, la
propria editurã, „Liane Books”, din Nenciuleºti.

Pornind de la propria experienþã („Viaþa a dat cu mine de
pãmânt de multe ori.”), o bunã parte din ea cãpãtatã în satul natal
ºi, mai ales, în casa pãrinteascã, unde „mi-am copt destinul lângã
pâinea-n þest / ºi mi-am dezlegat zãgazurile-n vatrã”, astfel încât
a cãpãtat puterea de a lua viaþa în piept prin propriile puteri
constatând cã „acum mai sunt doar eu, doar vatra ºi doar þestul, /
cã tot plãtit-am vieþii, fãrã a-i cere restul” (Coacere). Lia Nenciu
dedicã un poem omului necãjit, celui ce nu gãseºte nicãieri o
mânã de ajutor („Cauþi buimac ºi orb sprijin în jur / Când singur
ºi amãrât îþi iei dejunul de lacrimi”), celui care, ca un adevãrat
Sisif, încearcã sã depãºeascã muntele de vicisitudini („Fãcând
aici un bine, mai încolo tot urcând / Un deal, cu alt om în spinare
dupã tine, / Te uiþi la umbra-þi cum creºte-agonizând, / Pe când
urcuºul pasu-þi abia þine”), dar care, prin muncã ºi dârzenie („Ori
poate c-ai sãpat ogoru-þi dintre vii / ªi ai descoperit speranþa,
încetul cu încetul”), a depãºit toate dificultãþile încrezãtor în Bine,
în Adevãr ºi în Dreptatea divinã: „Pãºeºti ciudat de sigur printre
mãri de plângeri / ªi uiþi ºi cã fuseºi înfrânt ºi abãtut / […] / Ai
reuºit sã treci Iordanul singur, / În suflet cu pustiul ºi în ochi c-o
stea” (Ai reuºit sã treci Iordanul singur).

Un profund sentiment de dragoste de þarã ºi de neam este umbrit
de adânca dezamãgire trãitã din cauza degradãrii morale a societãþii
contemporane ºi, astfel, poeta înfiereazã „ºleahta de tâlhari” puºi pe
hoþie, corupþie ºi minciunã („Lupi lacomi din guvern ºi voi,
parlamentari, / Aþi aruncat o þarã-n închisoare”) ºi pentru care valorile
morale fundamentale sunt niºte bagatele nedemne de bãgat în seamã
ºi, cu atât mai puþin, de respectat („V-aþi bãtut joc de cinste ºi onoare
/ ªi-aþi coborât adâncul peste-un neam”), încãlcând legile ºi tradiþiile
luminoase ale poporului ca niºte „ciocoi moderni, stãpâni de sclavi
hulpavi, / ce-aþi violat zapisul bunilor mei bravi!”. Dar speranþa ºi
dorinþa de mai bine înflãcãreazã inima poetei, convinsã cã valorile
morale perene vor avea câºtig de cauzã „ca sã ne creascã muguri,
sub vaietul de mierlã, / sã ne-nvieze al nostru pus pe cruce miel”, cu
ajutorul „Celui Necuprins” (Ciocoi moderni). Aceºti „ºacali” ºi
„trãdãtori de neam ºi þarã” care nu au „nici neam, nici lege, nici vreo
virtute-anume / puºi pe cãpãtuialã” îºi vor gãsi sfârºitul atunci când
„ne vom scula din zgurã, ne-om naºte din noroi / ºi ne-om croi iar
drumul, cu gândul la Luminã”, având ca far cãlãuzitor iubirea ºi
credinþa în Dumnezeu: „Cãci unde-i cel ce rabdã, cu Dumnezeu fac

doi!” (Eu nu vreau zid al plângerii).
Oricare cititor va fi impresionat de profundul sentiment filial ce

strãbate versurile câtorva poeme dedicate pãrinþilor sãi. În primul
rând, mama „cu ochi adânci ca noaptea, dar vii ca douã stele” este
cea a cãrei hãrnicie fãrã seamãn întreþine totul viu, având spiritul
tineresc încã verde, cãci „tu-þi afli odihnirea în muncã, de cu zori /
ºi pentru tine, tinereþea este / un suflet fãrã margini” (Mama).

Plecatã de mulþi ani din sânul familiei, dorul pentru bãtrâna sa
mamã o va readuce la casa pãrinteascã („M-am bucurat de mama
un an ºi jumãtate.”), dar trecerea acesteia spre cele sfinte îi va
potenþa sentimentul de tristeþe în sufletul strãbãtut de lacrimi,
impresionante fiind duioºia, dragostea, durerea pierderii mamei
dragi exprimate în dedicaþia uneia dintre poeziile respective
(„Mamei mele, cu ocazia primului 8 martie în care nu i-am auzit
glasul, nu i-am sãrutat obrajii ºi nu i-am oferit o floare în mânã,
ci la crucea unde doarme trupul ei, care era însufleþit odinioarã de
atâta viaþã, gingãºie, credinþã ºi puritate. Pe curând, mamã!”),
mama fiind fiinþa care va rãmâne veºnic „cer de varã ºi scânteieri
de stea / […] /râu de viaþã ºi primãvara mea” ºi-i va fi „candelã
aprinsã la tronul Celui Veºnic / spre-a alunga din mine potop de
întuneric” (Mamã, primãvara mea). Grãdina, în care „au înflorit
viorelele” sau „au înflorit lalelele” ºi unde „caisul ºi viºinii înflorit-
au stingheri”, alãturi de care „liliacul îmboboci ºi el, mai ieri”, ca
atunci când mama muncea cu hãrnicie, îi împãrtãºeºte tristeþea ºi
dorul pentru cea plecatã în cer: „Adun zâmbetul tãu, ºi paºii, ºi
dorul / ªi te recompun printre liliac ºi lalele, / Sã-mi mângâi
amiaza aceasta fiorul / Ce-þi desparte grãdina de cerul cu stele”
(Au înflorit lalelele, mamã).

Când durerea pentru pierderea tatãlui îi înfioreazã sufletul, poeta
îi rememoreazã chipul care-i încânta copilãria („Mi-ai pus în suflet
cântul ºi fabulosul basm / Îmi potoleai durerea cu ritmuri de baladã
/ […] / M-ai învãþat cu drag istoria strãbunã”), rãmânându-i
recunoscãtoare pentru cã a învãþat-o ce este viaþa ºi cum poate învinge
greutãþile ei: „Mi-ai spus cã pot orice, dar îmi cereai sã pot. / M-ai
învãþat frumosul ascuns în ierbi ºi stele” (Tata).

Deºi tematica volumului este cu mult mai diversã, am selectat
acele poeme care transmit sensibilitatea, sentimentele sincere,
trãirile afective profunde ºi, mai ales, principiile de viaþã ale unui
Om pentru care respectarea valorilor morale este o profesiune de
credinþã. ªi Lia Nenciu este Omul care le pune în vers cu talent ºi
mãiestrie artisticã, dând glas întrebãrilor existenþiale ºi meditaþiilor
ce-i frãmântã inima ºi mintea mãrturisindu-ºi trãirile cu sinceritate
(„Am întâlnit simplitatea / ªi am transformat-o în condei / […] /
Am întâlnit zborul / ªi l-am convertit în cuvânt”) ºi etalându-ºi
viaþa pe „atâtea file veline / spre a se hrãni caietul cu mine”
(Conversie).

Slujitor devotat al muzei Clio,
cercetãtor neobosit, scriitor
talentat ºi autor prolific, Cristian
Marin s-a nãscut la 29 iunie 1949
la Hulubeºti, în Vlaºca, acolo unde
„Neajlovul ºi Cãlugãrenii stau
mãrturie veºnicã de neînfricata
vitejie româneascã ºi amintesc
mereu de sabia învingãtoare a lui
Mihai Viteazul”, cum afirma la
mijlocul secolului al XIX-lea
Nicolae Bãlcescu. Ajuns la apusul
unei cariere prodigioase, Cristian
Marin este îndreptãþit sã susþinã,
apelând la zicala milenarã a
poetului ce-ºi doarme somnul de
veci la Tomis, în spaþiul dacic:
sfârºitul încoroneazã opera! În

tinereþe ºi-a croit, prin munca stãruitoare, cariera, obþinând
doctoratul, rara avis în breaslã, care i-a devenit prieten ºi însoþitor
de neînlocuit la catedrã, în bibliotecã, arhive sau la masa de lucru,
rezultatul fiind cãrþi noi, scrise cu talent ºi consecvenþã, viziuni
personale, curajoase, documentate ºi incitante, despre adevãruri
istorice, asimilate de generaþii întregi, precum locul bãtãliei
memorabile, sau originea celui ce a înfãptuit prima unire, politicã,
a þinuturilor strãmoºeºti.

Craiul Daciei, noua sa carte (Ed. Betta, Bucureºti, 2021, 555
pag.) roman istoric în accepþia purã a cuvântului, oferã cititorilor
privilegiul descoperirii acelor dimensiuni ce se întrezãreau în unele
din cãrþile sale, publicate cu deosebire în ultimul deceniu, acribia
aplecãrii asupra izvoarelor istorice, talentul literar de-a dreptul
exploziv, plãcerea de a povesti despre vremuri trecute, oameni ºi
faptele lor, capacitatea de a captiva ºi menþine atenþia asupra unui
segment de istorie româneascã zbuciumatã, premergãtoare celui mai
semnificativ eveniment al istoriei noastre medievale. Acþiunea
romanului, structuratã în treisprezece capitole, este plasatã începând
cu a doua jumãtate a secolului XVI, în timpul celei de a treia domnii
a lui Mircea Ciobanul, avându-l în prim plan pe Iane, din stirpea
vestitã a Cantacuzinilor bizantini, împuternicit de pe vremea lui
Pãtraºcu cel Bun cu strângerea birurilor pentru Poarta Otomanã.
Dupã ce strãbate Bãrãganul prin sate cu colibe sãrace ºi uliþe prãfuite,
unele, precum obºtea Sãrãþeni, deja „bãjenite”, Iane Cantacuzino se
opreºte spre înnoptare la Târgul de Floci, nu departe de vãrsarea
Ialomiþei în Dunãre, fiind tratat regeºte de hangiþa Teodora („caviar
de morun, batog de crap, pastramã de oaie, icre de ºtiucã, pilaf de
dropie”), o femeie atrãgãtoare ºi isteaþã care tot iscodindu-l aflã cã
este aromân din Epir, dupã cinã invitându-l împreunã cu însoþitorii
sãi, vizitiul ºi armaºul, sã rãmânã peste noapte, hanul având pregãtite
camere pentru muºteriii de soi. Povestea începe sã creascã în intensitate
cu talent ºi metafore subtile („þoiul spânzurat cu o aþã este introdus sã
se adape cu rachiu direct din butoi”), autorul îºi îndrumã cititorii
spre mister ºi întrebãri, mai ales dupã schimbãrile din comportarea ºi
înfãþiºarea frumoasei Teodora. Hangiþa, rãmasã „grea” dupã noaptea
de pominã, în anul urmãtor (1558) va da naºtere unui bãiat care va
primi numele Mihai ºi al cãrui destin mãreþ a fost prevestit de ursitoare:
„va ajunge departe, va fi voinic, viteaz, va sãvârºi isprãvi grele, va
strãluci în norocire ºi-n nenorocire” ºi va rãmâne pe vecie în amintirea
neamului!... Revenit de la Istanbul dupã un an de zile, Iane
Cantacuzino o sãrutã cu patos pe Teodora ºi recunoaºte cã el este tatãl
copilului, înmânându-i un inel de aur cu diamante spre a fi folosit la

nevoie, ceea ce avea sã se întâmple...
Dupã care, povestirea intrã pe un culoar favorabil evenimentelor,

de naturã sã lumineze ºi sã atenueze deruta cititorului, mai mult
sau mai puþin avizat. În primii ani dupã moartea lui Mircea
Ciobanul asupra Valahiei se abat vremuri furtunoase, luptele pentru
tron se vor prelungi suficient pentru ca Doamna Chiajna, os
domnesc din neamul muºatin (fiica lui Petru Rareº, n.n.), vãduvã,
mamã a trei bãieþi ºi cinci fete care trebuiau cãpãtuite, sã intre pe
scena istoriei valahe.

Gerul, vântul ºi arºiþa, deopotrivã anii, trec peste satele rãsfirate
ºi sãrãcãcioase ale Bãrãganului ialomiþean, Mihai, copilul Teodorei
ºi al lui Iane Cantacuzino creºte, se maturizeazã, învaþã din secretele
negustoriei cu animale („oile se vând mai bine la streaºina iernii”,
iar boii, dacã sunt „înveliþi în mantale de carne, rãsucitã cu seu
sub pieile strãlucitoare”), concomitent limbile greacã ºi turcã,
începe sã adune avere ºi sã punã întrebãri: „eu de ce nu am tatã”,
la care Teodora nu mai poate amâna rãspunsul, arãtându-i inelul
de aur cu diamante ºi concomitent povestea lui. Aºa cum þigãncile
ursitoare au prezis, Mihai va avea familie, se va cãsãtori, aleasa
fiind Stancã din neamul bogat al boierilor Isvorani de Muscel, cu
care a avut doi copii, Nicolae ºi Florica, averea i s-a întregit cu
patru moºii permiþându-i accederea în tagma marilor boieri, pas
important cãtre dregãtoriile cele mai înalte.

Dacã în timpul lui Petru Cercel Mihai nu reuºeºte sã deþinã
niciuna din dregãtoriile apropiate domniei, în vremea urmaºului
acestuia, Mihnea, devine bãniºor de Mehedinþi, mare stolnic, mare
agã, apoi ban al Craiovei, sprijinit fiind de tatãl sãu, Iane
Cantacuzino, capuchehaie al Valahiei ºi Moldovei în capitala
otomanã. Cititorii romanului, anticipãm, deja cunoscãtori ai
evenimentelor pe care autorul le povesteºte în stil balzacian, încep
sã presimtã apropierea momentului aºteptat, mai ales cã, în ultimul
deceniu al secolului al XVI-lea acestea se precipitã. Prin mazilirea
de cãtre sultan a lui Mihnea Turcitul, numele lui Mihai apare tot
mai des între pretendenþii la tron, iar zvonul cã este os domnesc,
fiu al lui Pãtraºcu, îl înspãimântã pe noul domn, Alexandru cel
Rãu, care-l obligã sã jure în faþa a doisprezece boieri cã nu este
adevãrat, salvându-ºi astfel viaþa.

Dupã moartea lui Iane Cantacuzino, protectorul sãu la Istanbul,
Mihai, sprijinit de fratele acestuia, Andronic, reuºeºte, în schimbul
pungilor grele de galbeni, sã obþinã firmanul de domnie din
partea sultanului Mehmet al III-lea la 1 septembrie 1593, moment
ce avea sã declanºeze epopeea româneascã, în frunte cu cel ce va
rãmâne în conºtiinþa neamului drept voievodul cel Viteaz, care la
numai 35 de ani le va cere boierilor divaniþi sã treacã pârleazul
cutezanþei ºi sã înceapã lupta pentru alungarea turcilor.

Douã treimi din romanul lui Cristian Marin sunt dedicate celor
opt ani de domnie ai lui Mihail Viteazul ºi povestesc despre marile
evenimente produse în spaþiul românesc în ultimul deceniu al
secolului XVI, desfãºurate neîntrerupt, din primãvarã pânã în
iarnã. Hotãrât „sã asculte suspinul þãrii”, Mihai ordona
bombardarea visteriei din Bucureºti unde turcii aºteptau birul,
dând semnalul rãscoalei antiotomane, pregãtind totodatã oastea

þãrii pentru confrun-
tarea supremã care a
avut loc la 13/25
august 1595 la
Hulubeºti, nu departe
de Cãlugãreni,
considerat secole de-a
rândul drept locul
celebrei bãtãlii,

„briliantul cel mai strãlucitor al cununei gloriei romane” (N.
Bãlcescu). Astfel autorul, „savant adevãrat”, transferã ºi în literaturã
concluzia cercetãrilor sale laborioase cu privire la locul bãtãliei
care a uluit la vremea respectivã Europa, ºi expusã, dupã cum, nu
ne îndoim, mulþi cititori ºtiu, în cele trei lucrãri de referinþã:
Mihai Viteazul, restaurator Daciei ºi al bisericii strãmoºeºti (2011),
Cãlugãrenii de pe Neajlov, în timp ºi spaþiu (2013) ºi Io Mihai
Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Þãrii Româneºti ºi al
Ardealului ºi a toatã Þara Moldovei (2013).

Tronul Þãrii Romaneºti continuã sã fie ameninþat de turci ºi
tãtari, dar ºi de instabilitatea politicã din Transilvania ºi Moldova,
cele trei þãri surori, vatra Daciei strãbune. Evenimentele se
desfãºoarã cu repeziciune, oastea valahã în frunte cu voievodul
pãtrunde în Ardeal prin „umblãtoarea” Oituz ºi Valea Oltului,
înfrânge la ªelimbãr pe cea condusã de principele Sigismund
Bathory, intrã în Alba-Iulia la 1 noiembrie 1599, începând sã
conducã þara dupã reguli româneºti ºi în spiritul credinþei ortodoxe.

Consecvent, autorul se apleacã ºi asupra unor momente
romantice, cãsãtoria dintre Maria Christina ºi Sigismund Bathory,
sau avansurile pe care ºi le fac reciproc, Mihai învingãtorul ºi
Velica, nepoata Chiajnei, care îi declarã fãrã nici o perdea: „Mã
ascund în grãdina raiului din inima Mariei Tale”, descriind
totodatã pericolele cu care familia voievodului s-a confruntat.

În primãvara anului 1600 la curþile domnitoare din Europa se
dãdea ca inevitabilã intrarea lui Mihai Viteazul în Moldova, unde
ªtefan Rãzvan fusese înlocuit cu Ieremia Movilã aflat sub influenþã
polonã; campania fulgerãtoare s-a încheiat victorios în luna mai
acelaºi an, când visul lui Mihai de a vedea laolaltã cele trei þãri
române ºi a deveni Craiul Daciei se înfãptuia pentru prima oarã:
„Domn al Þãrii Româneºti, al Ardealului ºi a toatã Þara Moldovei,
pohta ce-am pohtit!”.

Autorul, istoric ºi scriitor versat, ºtie cã deºi mai este doar un
pas, în realitate, a trebuit sã mai curgã multã apã pe Dunãre ºi
sânge romanesc pe meleagurile dacice pânã când povestea Craiului
Daciei se va încheia, la propriu, cãci voievodul înfrânt al
Ardealului, împreunã cu nobilii ardeleni, uneltesc împotriva lui,
iar împãratul creºtinãtãþii, Rudolf al II-lea, duplicitar, îl primeºte
pe Mihai la Praga, facilitând o împãcare a acestuia cu omul sãu,
generalul Basta, urmatã de victoria de la Gorãslau contra nobilimii
maghiare ºi ceea ce avea sã se întâmple, pe 9 august 1601, pe
Câmpia Turzii, când Mihai Viteazul a fost asasinat miºeleºte –
„cãzu trupul cel viteaz, cãci nu avu timp a-ºi prijeli sabia în mâna
lui cea viteazã”. spune cu durere cronicarul.

Roman cu valente instructive ºi educative generoase, cartea lui
Cristian Marin, Craiul Daciei, satisface cu supramãsurã, în opinia
noastrã, exigenþele cititorului pasionat de istorie prin stilul plãcut,
rigoarea cronologicã a evenimentelor ºi genealogia personajelor,
cât ºi pe ale iubitorilor de literaturã prin acurateþea descrierilor,
multitudinea ºi accesibilitatea termenilor istorici, deºi, pentru unii
(fârºerot, deftendar, mirlivale, serhat...) vor cerceta dicþionarul
sau internetul, aceastã minune de la cumpãnã veacurilor!

Constantin
Bãrbutã,

Când inima bate în ritmul poeziei

Craiul Daciei
Epoca, omul ºi fapta sa istoricã

Nicolae
Dina
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Poetul, liric prin excelenþã, nu este nici prozator, nici dramaturg,
însã invers totul devine cu putinþã, prozatorul adoptã lirismul,
dramaturgul la fel, ba mai mult, prozatorul se metamorfozeazã
poet în prozã, dramaturgul poet dramatic. Cu cât ne apropiem de
modernitate, poeþii îmbracã din ce în ce mai ostentativ haine epice,
dramatice, chiar jurnalistice, însã esenþa nu este trãdatã, ci numai
mascatã, jucatã, trucatã ironic cel mai adesea. Astfel ajungem la un
creator de poezie, nici pe departe unicul, versat în deghizãri ºi
toate, sã recunoaºtem, îl reprezintã foarte bine, dovadã ca acþiunea
sa literarã are temeiuri de mare seriozitate, profunzime.

Poemele frãmântatului, agitatului, dezabuzatului, dureros de
lucidului, adeseori panicatului  poet, unul dintre cele mai
pregnante, convingãtoare nume din poezia românã a primului
sfert din secolul XXI, te îndeamnã sã cercetezi marile epoci ale
cuvântului scris sau rostit, spre exemplu discursurile oratorilor,
luate în rãspãr, de unde contemporanul nostru preia repetiþia,
tautologia, insistenþa, simetria, calamburul, pe care le compromite,
le parodiazã cu fineþe, metamorfozându-le în propriile sale figuri
de stil poetice de data aceasta. O altã cascadã Niagara se revarsã,
de cuvinte, cuvinte, cuvinte, sã nu spunem Duruitoarea, în
structuri bine temperate, dovadã a unei insistenþe pe teritoriul
subtilitãþilor pânã la cel mai desãvârºit amãnunt, unde poezia se
recomandã ca stil al poetului, iar poetul ca stil al poeziei. Existã
creatori lirici care au destule de spus, însã într-un limbaj
dezordonat, tern, fãrã vibraþie, dar iatã, dintr-odatã nimerim, ca
dintr-o întâmplare neîntâmplãtoare, peste un creator cu altfel  de
rostire, una de sintezã, superficial acuzabilã de a fi preluatã de
pretutindeni, inclusiv din arta oratoricã, aparent, cea mai liberã,
mai tranºantã, mai directã.

Arta discursului literar a lui Nicolae Silade, încerc sã anticipez,
în toate adâncimile ei, va merita analize odatã cu devoalarea întregii
opere a poetului; pânã atunci sã îi luãm în seamã câteva provocãri,
descãtuºãri, desfãºurãri, evidenþe.

Pe de o parte o formã fals oratoricã ºi antiliricã, pe de altã parte
conþinutul, deci lestul greu al poeziei siladiene, un cuvânt nou, un
adjectiv necesar, nu pleacã de nicãieri, ci îºi are origini dezvãluite,
capcanã sau nu, chiar de autorul predispus la perfide ori adevãrate
confesiuni; aºadar uriaºul teritoriu al conþinutului se autopropune
o prelungire evidentã sau numai mascatã a secolului trecut, oarecum
din „cel mai poet” ivit în literatura românã: „ascultã-mã fiule ascultã-
mã cu atenþie ºi cu luare aminte ascultã-mã/ stau lângã ploi
bacoviene lungi ºi stropii bat în sufletul de cretã durerea/ lui
rãmâne violetã stau lângã ploi bacoviene lungi în parc pe-o
bancã/ toamnele de plumb se-aºeazã leneº le privesc în faþã
sunt laticlave// ce-au ieºit din ceaþã sã zguduie simþurile de
plumb da ai ghicit sunt/ sunt versurile mele de la douã zeci de ani
dedicate lui bacovia pe când eram/ ºi eu bacovian dar acum vreau
sã-þi spun ceea ce nimeni nu-þi spune/ vreau sã-þi spun ceea ce
nimeni nu ºtie vreau sã-þi spun cã bacovia// este cel mai poet stai
lângã mine ºi ascultã un poem de bacovia eu trebuie sã beau sã
uit ceea ce nu ºtie nimeni ascuns în pivniþa / adâncã fãrã a spune
un cuvânt singur sã fumez acolo neºtiut de/ nimeni altfel e greu
pe pãmânt parcã nu seamãnã a bacovia// ºi totuºi e ºi totuºi
întreabã-te ce ºtia el fãrã ca nimeni sã ºtie/ nimeni nimeni nimeni
ºi s-asculþi pustiul ce melancolie” („miniepistole”, 3; textul în
cursive este subliniat de autor).

Mai mult de atât, poetul continuã prin cele mai sincere mãrturisiri:
„îþi mulþumesc þie doamne pentru aceastã libertate de a gândi de a
fi/ de a spune ºi de facere (...) care mã cãlãuzeºte spre tine când
fratele soare ºi sora lunã/ ºi sfântul francisc din assisi dãruie omului
liniºtea ºi neliniºtea/ ºi dorinþa de cãutare a unui sens pierdut îþi
mulþumesc pentru/ prietenii mei întorºi la tine ºi care dorm în
pacea ta elitis seferis/ montale ºi eliot ºi pentru þara pustie pe care
ne-ai dat-o nouã” („binecuvântãrile”, II)

Poezia lui Nicolae Silade nu este rugãciune, cum ne îndeamnã
sã credem, sau este ºi rugãciune, aºa cum este destãinuire,
încredinþare, spovedanie, dar ºi contrariul tuturora: „dupã cum
vezi nu mã pricep la cântare de laudã dar inima mea/ te laudã
neîncetat ºi gândul meu spre tine strãluceºte ºi pasul meu/ numai
spre tine se îndreaptã ºi sufletul o rugãciune mi se face/ acum
când cele de vãzut au fost vãzute ºi cele de urmat au fost/ urmate
aratã-ne calea ta aratã-ne împãrãþia ta aratã-ni-te”
(„binecuvântãrile”, II).

Acestea fiind scrise, iatã alt poem de Nicolae Silade dintr-o
fazã revolutã: „Ne despãrþim, dar mai rãmânem încã/ Uniþi în
amintiri, în idealuri,/ Aºa cum valul e legat de stâncã,/ Dar despãrþit
mereu de alte valuri.// Ne despãrþim ºi nu-þi gãsesc vreo vinã,/
Nici eu nu mã consider vinovat,/ Dar duci în beznã sfânta mea
luminã,/ Schimbând pãcatul cu un alt pãcat.// Ne despãrþim ºi nu
ºtim dacã doare,/ Doar clipa asta, nu ºi mai târziu,/ Cunoaºtem
însã dubla vindecare:/ Tu leac îmi eºti, eu doctor pot sã-þi fiu./ Ne
despãrþim ºi parcã nu pot crede/ Cã nu mai eºti, când inima te
vede!” („Surâsul Bucovinei”, nr. 3, octombrie 2021)

Este un cu totul alt stil, cantabil, romantic/romanþios, cu notaþii
uºor demagogice, discursiv cu elocvenþã, probabil cultivat cândva
cu asiduitate, de vreme ce sonetul poartã numãrul 56; celãlalt stil,
elocvent-parodic, sarcastic pare mai actual, e cultivat în poemele
publicate numãr de numãr în revista pe care poetul o pãstoreºte
în Lugojul bãnãþean: „tocmai luasem premiul nobel ºi începuse
sã ningã ºi am intrat/ într-un bar sã beau o cafea sã mã gândesc la
mine la tine la/ trecutul tãu viu la prezentul meu înstelat la viitorul
nostru mai/ alb ca o paginã albã peste care tot el aºeazã cuvinte
cuvinte// (...) mã gândeam sã îþi dau sms sã îþi scriu o scrisoare

din care sã afli/ unde sunt cine sunt ce gândesc ºi cum mã împac
cu el care este/ dar am trecut peste pentru cã începuse sã ningã
atât de frumos/ începuse sã ningã ºi era atât de frumos ºi atâta alb
în afarã// cã mi-am bãut pe nerãsuflate cafeaua ºi am ieºit de
îndatã/ singur singur singur ºi strãlucitor în marea albire stelarã”
(„miniepistole”, 2)

În definitiv, ce vrea poetul? Nimic, de aceea e poet, adicã se
strãduieºte sã dea cuvintelor niºte sensuri ºi nonsensuri noi.
Rememoraþi-i pe George Sion „Mult e dulce ºi frumoasã, limba
ce-o vorbim, altã limbã-armonioasã ca ea nu gãsim, românaºul o
iubeºte/ ca sufletul sãu/ vorbiþi, scrieþi româneºte/ pentru
Dumnezeu!” sau pe Alexei Mateevici cu „Limba noastrã e-o
comoarã”; pe acelaºi drum înalt, „patria mea e limba românã”,
sau bãtãtorit pânã la pustiire ºi banalizare prin repetiþie, sã ne
dãm întâlnire cu încã o miniepistolã de Nicolae Silade: „pentru
mine românia a devenit literarã îmi duc viaþa printre/ litere sunt
un om de litere aºadar îmi duc viaþa printre cuvinte/ sunt un om
de cuvânt aºadar un om de litere un om de cuvânt/ printre cuvintele
limbii române aici în românia mea literarã// ºi limba românã este
cea mai frumoasã dintre toate limbile/ pãmântului ºi cuvintele
limbii române sunt cele mai frumoase/ mai melodioase cuvinte ºi
dumnezeu este român ºi ce mi-am zis/ eu mie hai sã-mi fac un
imperiu un imperiu al limbii române da// ºi o armatã de cuvinte
care sã cucereascã lumea sã o facã mai/ bunã mai frumoasã un
popor de cuvinte care sã se înmulþeascã/ sã dea naºtere cuvântului
sã scrie istoria doamnelor ºi domnilor/ istoria limbii române
istoria româniei mele literare istoria acestei// împãrãþii care pentru
noi oamenii ºi pentru a noastrã mântuire/ da pentru noi oamenii
ºi pentru a noastrã mântuire va fi” („miniepistole”, 19).

Plecând din aventura limbii/limbajului, se ajunge la marile întrebãri,
de unde poetul alege câte poate ºi ne trage de mânecã sã nu trecem
nepãsãtori pe lângã ele, cã ne bate conºtiinþa peste obraz:  „bine sunt
de acord cã sufletul cântãreºte douãzeci ºi una de grame/ cã are
aripi cã seamãnã cu un înger dar cum rãmâne cu cel rãu cu/ cel
bun cu cel fãrã de suflet iubito despre asta ºtiinþa nu spune nimic/
nici eu nu þi-aº spune iubito câte grame cântãreºti în sufletul
meu/ (...) // ºtiinþa e bunã ok dar mi se rupe sufletul mi-e sufletul

Serban
Codrin
,

greu ºi/ negru mi-e sufletul când vãd atâtea suflete tari atâtea
suflete/ de vânzare când vãd cum omul ia sufletul omului când
vãd/ cum omul îºi dã sufletul fãrã sã ºtie cui fãrã sã ºtie când// iar
dacã sufletul cântãreºte douãzeci ºi una de grame/ cum spune
ºtiinþa cât cântãreºte ura dar iubirea cât” („miniepistole”, 12)

Întrebãrile se adunã, se suprapun, devin din ce în ce mai
alarmante, poemul devine tragic din ironic. Am încercat sã scurtez
citatul, dar mai degrabã am mutilat un mesaj cu totul neliniºtitor,
cu atât mai îngrijorãtor, aproape de o tragedie euripidianã, unde
biata fiinþã umanã suportã cel mai neîntrerupt asediu al maleficului.

Aparenta capcanã a simplitãþii, a detaºãrii, fie oricât de trucate
de fapt nu funcþioneazã decât în mãsura cât suntem induºi în
eroare de simplitate, detaºare. Nici ironia nu îºi mai aratã puterile
tocite dinaintea unor copii bãtrâni. Iatã un fapt aparent banal,
probabil real printre întâmplãrile de zi cu zi ale unui poet, o
lecturã publicã într-un azil, fie chiar de ziua poeziei, noroc cã este
sãrbãtoritã anual, deci cât mai rar posibil: „de ziua poeziei am
fost invitat/ sã recit niºte versuri într-un cãmin de bãtrâni./ bãtrânii
erau mulþi ºi cuminþi ºi atenþi. atât de mulþi/ ºi cuminþi ºi atenþi cã
puteai vedea copiii înlãuntrul lor.// ºi le-am citit douã poeme de
dragoste. din dragostea/ aceea care miºcã sori ºi stele. ºi am
vãzut copiii înlãuntrul/ lor. am vãzut cuvântul. am vãzut ºi sori ºi
stele. de parcã/ se-ntrupaserã din versuri. de parcã tinereþea//
reînflorirea în ei. ºi le-am spus cã sufletul n-are vârstã./ ºi le-am
spus cã bãtrân e doar podul de fier. podul acela/ de fier dintre
lumea de mâine ºi lumea de ieri. apoi nu/ mai ºtiu ce le-am spus.
dar i-am vãzut privindu-mã// ºi i-am vãzut ascultându-mã ca ºi
cum/ dragostea singura noastrã avere.” („miniepistole”, 15)

Dincolo de aluziile danteºti, biblice, poetul construieºte utopia
unei grãdiniþe de copii bãtrâni, unde funcþioneazã un singur drept
de proprietate asupra singurei averi, dragostea. În rest, existã
decrepitudinea unui pod de fier, senectutea unei lumi, probabil
însãºi bãtrâneþea bãtrâneþii, aºa cã pânã la urmã totul ar trebui sã
fie dragoste, deci la ce bun deformarea, urâþirea, gârbovirea,
decãderea prin timpul criminal?

În aceastã dezolantã utopie, poetul ajunge pânã în pragul unde
sã îºi punã întrebãri despre propria identitate birocraticã, unde
viaþa devine un amestec de legitimitãþi, inclusiv dreptul de a
muri, însã numai prin „eliberarea” unui anume certificat, aºadar
alt triumf al scriptologiei. Atunci apare parºiva, insidioasa,
insinuanta întrebare: ce deosebiri mai existã între a scrie, scriiturã,
scriptologie, poezie ca scriere, ca dragoste, ca viaþã?

„tocmai când mã gândeam ce frumoasã ar fi viaþa fãrã acte/ m-
am trezit cã îmi expirã buletinul fain mi-am zis ºi o vreme/ am
trãit aºa cu identitatea expiratã în afara lumii într-o lume/ de dupã
lume ca un supravieþuitor al propriei identitãþi// am înþeles cã
certificatul de naºtere þi-l fac pãrinþii sã ai ºi tu/ o dovadã cã ai
venit pe lume ca ºi cum þipãtul n-ar fi de ajuns/  am înþeles cã
buletinul þi-l faci singur cã din zece ani în zece/ mergi sã mai iei
o porþie de viaþã dupã care te duci s-o trãieºti// am înþeles cã
atunci când îþi alegi jumãtatea ai nevoie de/ o dovadã de dragoste
certificat de cãsãtorie adicã dar de ce/ îþi mai trebuie certificat de
deces asta n-am înþeles niciodatã/ dacã oricum nu-l mai vezi dacã
dincolo n-ai nevoie de acte// dacã dincolo tocmai moartea lipseºte
oare nu e ciudat/ cã în viaþa asta se elibereazã certificate de moarte”
(„miniepistole”, 27)

Poezia existã pentru „miniepistolierul” lugojean, devenit „un
om care simte gândeºte ºi scrie nimic din ce e omenesc/ nu mi-e
strãin nici dumnezeirea nu mi-e strãinã (...) ºi am iubit pânã când
am început sã// urãsc ºi într-atât de mult am urât încât ura s-a
transformat în iubire/ ºi cu aceastã iubire am învãluit eu lumea
(...)/ am urmat ºcoala vieþii am absolvit-o ºi am transformat-o în
ºcoalã// de poezie convins cã poezia e viaþa ºi mai mult decât
viaþa (...) nimic din ce e omenesc nu mi-e strãin îmi spun/ singur
noapte bunã bunã dimineaþa bunã ziua ºi iarãºi noapte bunã (...)”
(„miniepistole”, 28) Astfel sfârºeºte, esenþializat numai în câteva
versete sau versuri lungi discursul omenesc, prea omenesc al
poetului dispus sã ne convingã de adevãrul sãu (poetic). Convins
cã orice supralicitare este maleficã, nepotrivitã, chiar periculoasã,
îºi opreºte discursul printr-un „insert” de aceeaºi abundenþã
ideaticã, subîmpãrþit în trei poeme, din ce în ce mai ample, însã
divizate strict în secvenþe de aceeaºi lungime de 20 sau 15 versete/
versuri lungi, ceea ce obligã din nou pe cititor la atenþie maximã.
Fiindcã poetul se adreseazã direct divinitãþii, ca între vechi prieteni:
„îþi mulþumesc þie doamne pentru aceastã libertate de a gândi de
a fi/ de a spune” („binecuvântãrile”, I), discursul poetic devine,
la fel, din ce în ce mai solemn, pe o muchie ascuþitã, la cel mai
mic semn fascinaþia devenind antifascinaþie, parodie a
grandilocventului: „dar sã revin/ la ceea ce spuneam mai înainte
în paradis ajungi întotdeauna în zori”.

Întrerup aici „în cãutarea oratorului pierdut” ºi vã invit sã
cercetãm împreunã, mai în amãnunþime, „insert”-ul inclus în
mijlocul celor 56 de miniepistole.

(Nicolae Silade, „miniepistole”,
Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2019)

NICOLAE SILADE
sau pervertirea artei

oratorice în artã
poeticã (I)
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Gabriel DRAGNEA (n. 06.10.1979, Bucureºti, este poet, jurnalist ºi redactorul ºef adjunct al revistei SUD, redactor al revistelor Salonul Literar (Odobeºti)
ºi Armonii Culturale (Adjud), membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România. Debuteazã cu poezie în 1998 cu volumul de versuri „Blestemul îngerilor
decãzuþi”, apoi, trei ani mai târziu, în 2001, revine tot cu poezie în volumul „Aici nu sunt cuvinte”. A urmat în 2013 lucrarea „27 Dialoguri - Construcþii
incomplete”, o carte de interviuri realizate cu mari personalitãþi culturale (Romul Munteanu, Adrian Marino, Alex ªtefãnescu, Andrei Pleºu, Dumitru Þepeneag,
Haralamb Zincã, Nina Cassian, Nicolae Breban, Nicolae Manolescu sau Zoe Dumitrescu Buºulenga) în perioada în care autorul a lucrat ca ziarist la ziarul
Independent, condus de regretatul Horia Alexandrescu. Autorul revine cu versuri în volumele „Vinovãþia ferestrelor”, 2018, coautor al antologiei literare
„Grupul de la Bolintin”, Ed. RawexComs, 2018 ºi „Altharul lui Cronos”, poezii, 2019. În 2019 apare în „Enciclopedia Scriitorilor Români Contemporani
de Pretutindeni”, lucrare amplã coordonatã de acad. Mihai Cimpoi. De-a lungul anilor a publicat în reviste precum Tribuna, Timpul, Bucureºtiul literar ºi artistic,
Familia, Armonii Culturale, Vatra Veche, Curtea de la Argeº, Oglinda Literarã, Sud, Luminã Linã, Miºcarea literarã, Mesagerul literar ºi artistic, Boema,
Basarabia Literarã, Caiete Silvane, Actualitatea literarã, Litera 13, Climate literare, Pro Saeculum, Caligraf, Argeº, Sintagme literare, Alternanþe º.a. Cãrþi în
lucru: „Publicistica lui Panait Istrati – Un jurnalist nedreptãþit”, „Regizorale” (poezie), „Dupã aceastã virgulã” (poezie), „Reportaje imaginare de cãlãtorie”.

POLICROMIA VÂRSTELOR

Vârsta albastrã, anii cailor
Împletiþi cu aºteptarea poeþilor
De a li se împrumuta aripi spre Helicon.
Anii albi sunt în calendarul mireselor
ªi-n tremuratul bãrbiei acoperitã de mascã.
Noaptea, nebunii amestecã toate culorile
Întrebându-se în zori cât verde sã punã în iarbã
ªi cât roºu în rãnile îngerilor.
Mâine, nu voi pleca nicãieri.
Vreau sã mã gãseascã acasã
Când vor veni
Pentru recensãmântul pãsãrilor.

DIN AUTOBUZUL 243

Din autobuzul 243
Copacii de pe marginea drumului
Pãreau soldaþi rigizi
În marºul orgoliilor.
Niciun arc de triumf
Nicio medalie, fãrã urmãri glorioase
Îi privesc ºi mã întreb
Unde pãtrund rãdãcinile
În câte trupuri anesteziate
ªi câþi vor împrumuta privirile lacome
Din tablourile lui Caravaggio.
Cãderea lor de pe soclul de lut
Pe strãzile fãrã epoleþi
Pe treptele blocurilor cucerite de nonculori
La parter, lângã temerile psihologului B
Maligna tãcere a mimului M de la
etajul 1
Clarviziunea orbului astrolog S de la mansardã...
La fiecare semafor, copacii sunt oameni
Care aºteaptã sã primeascã dreptul la verde.

ZÂMBETUL TÃU
A RÃMAS ACELAªI...

...au îngheþat ºi iernile-n tablouri
ªi-n fotografiile cu noi
La partajul anotimpurilor!
Zâmbetul tãu a rãmas acelaºi,
Ca în jocul umbrelor dansând
Printre gândurile tale ascunse-n viori,
Deasupra pântecului de unde mâna lui
Îþi aratã Calea Lactee.

RESEMNARE

În colivia de pe soclul aflat în Parcul Libertãþii
Nu se mai zbate nicio pasãre.
Nici eu nu mai pot sã mã joc cu aripile
Peste visele copiilor
ªi nimeni nu mai are voie
Sã decupeze zboruri din peºterile rupestre.
În fiecare zi, la apus
Un porumbel aºezat pe ceasul gãrii
Numãrã întristãrile celor care aºteaptã.

PE STRADA CU UN SINGUR FELINAR

Pe strada cu un singur felinar
Nu a locuit nimeni, niciodatã.
Au trecut în grabã doar temeri
Camuflate în soldaþi ºi îngeri invalizi,
Copii ai anotimpurilor fãrã nume
Colindând la ferestre, vestind incertitudini.

Pe aici au mai trecut ultimii cai de lemn,
În galopul copilãriei îndepãrtate
ªi zvonuri despre o stradã New Age.
Ca-ntr-un ritual pe un drum iniþiatic
Mai trec din când în când
Fumând o Karelia Royal Red.

ÎNTRE DOUÃ CÃDERI

Un ceas abandonat în prima ninsoare
Va mãsura regretul toamnei alungate
Din tabloul cu rãtãciri ruginii.
Ceasul plimbându-se între douã îmbrãþiºãri
Deghizate în secunde împletite
Va genera acorduri noi ºi un adagio
Într-o altfel de primãvarã vivaldianã.
Între douã cãderi de pe pragul Cerului
Minutele, zilele sunt eternitãþi distincte
În cel mai mediatizat show al echilibrului fragil
Între deºertãciuni ºi micile trãiri.
Ieri s-a tocit repede în dinþii timpului
Care muºcã fãrã încetare
Din tatuajul meu cu iluzii ºi poeme.

BREAKING NEWS

I-au spus cã cineva a bãtut de douã ori în uºã.
Dar el, într-un echilibru derutant ºi incert
Continua demersul aflãrii adevãrului
Pe o sârmã veche între douã iluzii.
Conjugând în cor neclarul “a trãi”
Noi i-am decupat soarele definitiv
Lãsându-l sã-ºi deseneze paºii
În ultimul vals
Transmis ca breaking news
În subconºtientul trecãtorilor
Din tabloul lui Caravaggio.
Cu tãlpile în praf de cretã
Aºteptãm o nouã tragere la sorþi.

...ÎN TRANªEELE ALBASTRE

De ce o lacrimã-piatrã? Am întrebat clovnul.
De ce doar un semafor roºu? Îmi rãspunse el.
Mã construiesc din plânsul lumii
ªi prin zâmbet visez cã mã sparg
ªi renasc într-o nouã generaþie de anotimpuri.
Da, un vis gratuit ca
Iluzia libertãþii mâinii atingând orizonturi,
Iluzia secundei perfecte,
Manechinul mereu zâmbind la turnul cu ceas,
La tine aºteptând derutat
În faþa interdicþiei de a trece
Prin curcubeie.
Când ne vom întâlni în tranºeele albastre
Aminteºte-mi sã lãcrimez
Peste fostele tale neputinþe.

SCAUNUL DINTRE LINII

Doar priveam cu ochii încercãnaþi
Cum fiecare se aºeazã pentru un minut
Pe scaunul dintre ºine.
Proba practicã a asumãrii,
Botezul tãcerii dintre linii.
În sala de aºteptare douã umbre valsau
Pe ritmul inimii singurului copil
Care îºi exersa singurãtatea
Pe un ºotron improvizat
Sãrind pe scaunele abandonate,
Rupte ºi roºii, legate cu lanþ.
Mai sunt douã minute
ªi trebuie sã îmi hrãnesc pãsãrile.
Fiecare aºezare pe scaunul dintre linii
Este un zbor în sine.

UªA SPRE ÎNAPOI

Un teatru are douã uºi
o intrare ºi o uºã de urgenþã.
Din grãdinile suspendate nu poþi ieºi
pentru cã nu vrei sã pleci.
Un spital are ºi el multe uºi
pentru cei cu gânduri
împodobite de îngeri de gips
ºi cu visele alungate pe uºile de evacuare.
Dupã întâlnirea cu nopþile -
singurele poeme rãmase dupã moartea poeþilor -
poate fi deschisã doar uºa zilei
luând de mânã copiii cerºind
sub zborul pãsãrilor oarbe.
Dincolo de mare nu este nicio uºã...
Doar în rugãciunea de searã
ºi în cerul policromatic
aºteptând ultimii Oameni.

Care uºã poate fi deschisã
dacã vreau sã revãd lumea în alb-negru?

INTEROGAÞIE

Tãcerea mea este tãcerea amintirilor
Ascunse în fotografii sepia.
Manechinul din vitrina cu neputinþe
Îmi cere sã-i înapoiez privirea catatonicã
ªi singurul braþ-protezã
Care ºtie sã arate cerul.
Dacã nu mi-aº fi desenat palma-cãuº
Aº fi putut bea precum caii sãlbatici
Savurând cu înghiþituri mici libertatea?

REMEMBER

Un text despre renunþare
Dintr-o veche paginã de almanah cenzurat
Mi-a adus aminte de ultima îmbrãþiºare
Lângã un Pinot Noir sinonim cu singurãtatea.
Era asemenea unui strigãt încondeiat
Pe cel mai sferic ou
Din care nu mai avea sã vinã
Nicio veste.

O BANALÃ NOAPTE DIN EST

ªi noaptea aceasta este decupatã
Din amintirile soldaþilor
Întorºi acasã de toamnele culese
De copiii rãmaºi singuri
Sã înveþe despre speranþã
Silabisind numele sfinþilor.

ªi noaptea aceasta a evadat din vechi colecþii
Care vorbesc ºi astãzi despre fricã ºi moarte,
Despre clovni înlãcrimaþi
Bãtând disperaþi la porþile florilor arestate.

Copiii nu se mai rãtãcesc în poveºti,
Pãsãrile ºi-au înlocuit aripile cu braþele pruncilor
Gângurind inconºtient despre singurãtate
În cartierul din estul urbei resemnate.

Eu sunt singurul care spre dimineaþã
Stinge lumina.

Gabriel Dragnea
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Alexandra
Firitã,

Viaþa este un castel luminat, cu numeroase încãperi prin care
trebuie sã treci ºi de fiecare datã sã deschizi o altã uºã ºi o alta
pânã ajungi sã o cunoºti, explorând-o la început cu timiditate ºi
stângãcie, mai apoi cu dorinþã ºi pasiune. ªi tot lungindu-þi paºii
prin coridoarele timpului încerci sã aduni ºi sã pui de o parte
valori-amintiri care îþi aduc bucuria regãsirii de tine, a arderilor
ºi frãmântãrilor din acea fereastrã la care te-ai oprit de multe ori
sã admiri o bucatã de cer. ªi nu de puþine ori ne întoarcem în
cãutarea minunii de a fi fost martor la înflorirea cireºilor, la
ploile tumultoase ce ne-au inundat grãdinile, la zâmbetul
pruncilor. ªi nu de puþine ori ne regãsim sufletele de
copil în durerea zidirii unui cuvânt, a unui vers sau a
unei fraze pe care sã le lãsãm urmaºilor noºtri, celor ce
vor trece prin castel. Cãci timpul ne împrãºtie în cele
patru zãri, dar tot el ne adunã ºi ne mântuieºte în cuvinte.
Cuvântul este darul divin lãsat nouã spre a ne construi
ºi a ne înãlþa pânã la cerul din Înalturi ºi a cânta
frumuseþea Pãmântului.

ªi mã opresc, întorcându-mã la semeni cunoscuþi,
oameni dragi cu care deseori cãlãtoream printr-un timp
ce minunat fu, timp în care ne aplecam cu osârdie
asupra cuvântului scris, lãsând deoparte vicisitudinile
materiale ale zilei. Trãiam intens, trãiam frumos în
mirificul spaþiu bolintinean, unde oameni de suflet scriu
istoria evoluþiei unei vetre strãmoºeºti de incontestabilã
vechime.

Despre Dan Floricã, poetul, scriitorul, înþeleptul din
proverbe, un bolintinean, puþini ºtiu cã la 1 ianuarie
2022 se ridicã pe a 75-a treaptã a castelului vieþii, dar ºi
mai puþini îºi amintesc de generozitatea, priceperea ºi
talentul pe care le-a pus la dispoziþie în creºterea culturalã
a oraºului Bolintin Vale. S-a format ca om ºi ca intelectual
pe bãncile ºcolii ºi liceului din Bolintin Vale ºi mai
apoi la Academia de Studii Economice din
Bucureºti. Pe lângã activitatea profesionalã
desfãºuratã ca economisit la PETROM ºi-a dãruit
o parte a existenþei sale dezvoltãrii culturale a
Bolintinului. S-a implicat în înfiinþarea Fundaþiei
Culturale Dimitrie Bolintineanu (1996) ºi
împreunã cu Constantin Carbarãu, Constantin
Bãrbuþã, Dan Milica, Alexandra Firiþã, au pus
bazele revistei Sud ºi a deþinut rolul de
vicepreºedinte al fundaþiei ºi redactor al revistei
Sud, precum ºi membru activ în organizarea, timp
de peste 20 de ani, a manifestãrilor culturale ºi a
Festivalului Naþional „D. Bolintineanu”. Este
membru fondator al Asociaþiei pentru Culturã ºi
Tradiþie Istoricã Bolintineanu, membru al Societãþii
Române de Haiku, membru al cenaclurilor literare
Dimitrie Bolintineanu, Amurg Sentimental,
Paradox ºi Destine.

Dragostea pentru poezie s-a nãscut din
adolescenþã, scriind versuri încã de pe bãncile
ºcolii, pentru ca între anii 1975-1980 sã participe
la ºedinþele cenaclului literar „D. Bolintineanu” condus de
profesoara Ioana ªandru. Debutul literar l-a fãcut 1979 într-o
antologie de poezie ºi prozã a Inspectoratului pentru Culturã al
judeþului Giurgiu, continuând sã publice la revista Albina
condusã de poetul Dumitran Frunzã. A continuat sã frecventeze
mai multe cercuri literare bucureºtene, printre care ºi Cenaclul
„Amurg Sentimental”, anul 1997 gãsindu-l prezent în antologia
„Paºi prin catedrale”. Debutul editorial l-a fãcut în 1998, la Amurg
Sentimental, cu placheta Micropoeme, poezie cu trei versuri,
definitã tristih ºi despre care profesorul Marcel Crihanã scria în
revista Sud nr .4 (10) din 1998: „Debutul editorial de azi al lui
Dan Floricã este un triumf al sãu ºi al micropoemului. Este un
debut sãrbãtoresc. Felicitãri!”. Prezentarea cãrþii a fost fãcutã la
Bolintin Vale alãturi de alþi doi autori bolintineni, Florin Vlad ºi
Alexandra Firiþã ºi s-a desfãºurat în actuala locaþie a bibliotecii,
prezentare care a reunit un mare numãr de personalitãþi culturale
ºi poeþi: Petre Ghelmez, Marcel Crihanã, Ion Machidon, Teodora
Moþet, Constantin Carbarãu, Bogdan I. Pascu, George Tei,
Alexandru Saºa Ghiþã ºi alþii.

Între anii1997-2007, poetul Dan Floricã, atent ºi fin observator
la spectacolul vieþii, se dedicã haiku-ului, gen de poezie japonezã
cu formã fixã ºi alcãtuieºte volumul „Greieri pânã la stele” în
limba românã, francezã ºi englezã, apãrut la Editura Haiku,
Bucureºti, 1999, în a cãrui prefaþã Florin Vasiliu, preºedintele
Societãþii Române de Haiku scria: „Am citat patru haiku-uri. Cu
ultimul, «Împovãratã/ de propria-i culoare/ o dalie», ar câºtiga
sigur un concurs internaþional. Haiku-ul românesc s-a îmbogãþit

Neobosit cãlãtor prin þarã
Împovãratã/ de propria-i culoare/ o dalie.

(Dan Floricã)
cu un nou poet, Dan Floricã”. Poetul Radu Cârneci recunoºtea
cã „nu poþi sã scrii dalie împovãratã de culoare esenþializând
într-un vers frumuseþea, sã aºezi într-un bob de rouã imensitatea
cerului, fãrã sã fi cunoscut poezia lumii ºi sã ai o sensibilitate
acutã pentru tot ce te înconjoarã”. Experienþa dobânditã în aceºti
ani îl determinã sã îºi croiascã drum cãtre poemul într-un vers,
poemul pillatian, „cel mai scurt poem din lume” ºi publicã
„Majestatea sa clipa”, Ed. Orion, Bucureºti, 2000, „Ia zâmbetul
cu tine”, Amurg Sentimental, 2002, „Cu fiecare stea privim

nemãrginirea”, Amurg Sentimental, Bucureºti, 2003, „În þara
râurilor”, Ed. Semne, Bucureºti, 2004. În revista Sud nr. 5-6 din
2015 poetul Dan Fruntelatã îl numeºte „prinþ de Bolintin al
poemului într-un vers”, iar criticul Florentin Popescu, în prefaþa
cãrþii „Cu fiecare stea privim nemãrginirea”, subliniazã: „poemul
într-un vers îl reprezintã ºi îl situeazã pe poetul Dan Floricã într-
un loc inconfundabil ºi stabil în vâltoarea miriadelor de volume
care apar astãzi”.

Tot mai dedicat artei scrisului, ostoindu-ºi setea cunoaºterii cu
lecturi din domeniul filozofiei, istoriei, religiei ºi beletristicii, îºi
consolideazã exerciþiul scriind cugetãri, 1996-2021, dând la
lumina tiparului „Înþelepciune din înþelepciune”, Ed. Perpessicius,
Bucureºti, 2006, „Între Ion Pillat ºi Zhuang-zi”, Ed. Dominor,
2008, „Rãsplata ascultãrii”, „Cugetãri de fiecare zi”. Profesorul
universitar dr. Marcel Crihanã consemna în prefaþa volumului
„Înþelepciune din înþelepciune”: „De fapt, majoritatea cugetãrilor
din volum au aspect de poem într-un vers. Cu aceastã nouã carte,
palmaresul lui Dan Floricã sporeºte cât nici nu gândesc cei care
obsedaþi chipurile de valori, nu iau în seamã minoratul artistic al
zilelor noastre. Înþelepciune din înþelepciune încununeazã un
talent veritabil.”

O altã piatrã de încercare pe care poetul ºi-o propune este
pseudo-sonetul, 1996-2021, „Momentul Adevãrului”, Ed.
Arefeana, Bucureºti, 2018, „Pe tãrâmul iubirii”, Ed. Arefeana,
Bucureºti, 2016, „Uitând trecutul, pierdem viitorul”, RavexComs,
2021. Regretatul poet Ion C. ªtefan în postfaþa volumului „Pe
tãrâmul iubirii” scria: „Poetul din câmpie al iubirii cultivã

expresivitatea aleasã a spunerii,
strãlucirea gândirii, muzicalitatea
versului clasic dintr-un Tãrâm al
iubirii ca împlinire creatoare,
reprezentând un creator de
excepþie”.

Poezia religioasã vine ca o
experienþã a omului ajuns la
maturitate, preocupat în a aduce
un imn profundelor concepte
spirituale ºi a atinge acea luminã
misticã insuflatã de însãºi credinþa
creºtinã în drumul nostru spre
mântuire „Adevãrul la hotarul istoriei”, Ed. Arefeana, 2018 ºi
„Caratele din noi”, Ed. RavexComs, 2020. Poetul Victor Pencu,
înþelegând drumul autorului pe calea mântuirii, scrie despre aceastã
carte: „Poeziile sale sunt niºte adevãruri ale credinþei, îmbrãcându-
l pe autor cu un veºmânt cu care va pleca acolo sus.” Lucian

Stuparu aflã trãinicia credinþei strãmoºeºti în versurile:
„În mintea noastrã dacã L-avem pe Dumnezeu,/ Cu
inimã curatã vedem ce-a pus în Carte/ Aºa cum a fost
pe vremuri, aºa va fi mereu”.

Preocupat de istoria neamului, fascinat de faptele
eroice ale înaintaºilor, dar animat ºi de un fierbinte
patriotism (aº zice, chiar influenþat de mai marele înaintaº
bolintinean, poetul Legendelor istorice, Dimitrie
Bolintineanu), Dan Floricã, se opreºte la poezia istoricã
ºi publicã „Sumerul ºi Tãrtãria”, Ed. Betta, 2020,
„Cãlãtor prin munþii Europei”, Ed. Arfeeana, Bucureºti,
2000 ºi „Uitând trecutul pierzi din viitor”, RawexComs,
Bucureºti, 2021, „Din þara râurilor”, Ed. Semne,
Bucureºti, 2014.

Prietenul sãu de o viaþã, poetul Corneliu C. Cristescu,
scrie în prefaþa cãrþii „Sumerul ºi Tãrtãria”: „Dorinþa
fireascã de aºezare a locuitorilor acestor locuri acolo
unde meritã în ierarhia popoarelor l-au determinat pe
poet sã ia atitudine mai ales prin scris, acolo unde se
gãseºte în toatã plenitudinea sa creatoare”. Petre
Fluieraºu, într-una din însemnãrile de autor constatã cã
„aceste cãrþi se impun cu o forþã cãreia nu-i poþi nega

puterea ºi frumuseþea”. Poeta ºi traducãtoarea
Paula Romanescu consemneazã despre poezia
istoricã a lui Dan Florica: „Zidite în poeme într-
un vers, adevãruri istorice se înalþã în cuvânt de
o lungã trecere, cu forþa luminii, pânã la pragul
casei sufletului care ni-i timp þara de curgãtoare
ape, de timp în necurmatã trecere spre Marea
cea Mare a înþelesurilor toate”.

Poezia pentru copii „Lumina din gutui”,
Arefeana, 2016, „Comoara de pe munte”, Ed.
Destine, 2017, ne dezvãluie sensibilitatea ºi
candoarea sufleteascã cu care poetul este
înzestrat.

În prefaþa cãrþii „Lumina din gutui” poetul
Gabriel Dragnea consemneazã: „Lumina din
gutui reaminteºte de ludicul eliberat de poet în
vers, de universul copilãriei transpus în poeme,
aºa cum precizeazã autorul, pentru cei mari ºi
pentru cei mici”.

Activitatea sa publicisticã foarte bogatã este
reprezentatã prin participarea la numeroase
antologii naþionale: poezie, prozã ºi criticã
literarã a cenaclului literar Amurg Sentimental

din anii 1997-1999, haiku, tanka ºi poem într-un vers ale Societãþii
Naþionale de Haiku, Poetes, vos papiers! în limba francezã, Ed.
Tipo Moldova, 2014 realizatã de Paula Romanescu, Scriitori
din generaþia 2000, coordonator Nicolae Vasile, Un dicþionar al
scriitorilor români contemporani, Tipo Moldova, 2020,
coordonator Ion Holban, Grupul de la Bolintin, Ed. RavexComs,
2018, coordonator Gabriel Dragnea. Este coautor la lucrãrile
monografice ale oraºului Bolintin Vale intitulate: Bolintinul,
bolintinenii, Bolintineanu, Ed. Dominor, 2004, coordonator
Constantin Carbarãu ºi Bolintin, cartea oraºului, Ed. Oscar Print,
2017, coordonator Vasile Grigore.

Dan Floricã, poetul, scriitorul, personalitate complexã cu un
înalt grad de conºtientizare a rolului artistului în societate, ne aduce
pe masa de lucru o bogãþie de cuvinte ºlefuite în clipele sale de
neliniºte, de meditaþie, de durere, de zbatere ºi ne îndeamnã prin
propriul exemplu, al dãruirii, sã ne cãutãm adevãrata identitate în
valorile profund umane ale esteticului. Dan Floricã omul ne poartã
de mânã prin minunatul castel ºi ne deschide ferestrele visului, ne
aratã cerul senin ºi ne umple cãmãrile sufletului cu roadele culese
din grãdina muzelor. Dan Floricã prietenul ne dãruie din preaplinul
sufletului sãu bucuria de a fi colindat prin multe din încãperile
castelului luminat unde a gustat frumuseþea înserãrilor, a rãsãritului
de soare, a ninsorii, a înmuguririi, a iubirii. Neobosit cãlãtor prin
þara cuvintelor a poposit pe a 75-a treaptã a castelului sã ne
istoriseascã despre vremea poeziei din noi, viaþa, acest dar minunat
pe care Prea Înaltul Fãuritor ni L-a fãcut.

Acum la ceas aniversar La Mulþi ani, Domnule Poet!
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Alexandru CAZACU

O invitaþie multiplã

Biografia poetului, publicistului, memorialistului ºi excepþionalului om politic
Pan. Halippa (n. 1 august 1883, Cubolta, Sângerei – m. 30 aprilie 1975, Bucureºti)
necesitã reexaminãri, recercetãri ºi numeroase clarificãri spre a-i întregi profilul ºi
portretul moral ºi intelectual.

A iubit Basarabia ºi pãmânturile ei cu o dragoste nestinsã ºi provocatoare de noi
ºi profunde incizii în tot ceea ce a rãmas ca moºtenire istoricã, literarã ºi culturalã.

A înfiinþat, a condus ºi a coordonat revistele Cuvânt moldovenesc ºi Viaþa
Basarabiei1 în paginile cãrora s-au publicat contribuþii fundamentale privitoare la
istoria, civilizaþia, cultura ºi literatura din aceastã parte a Europei.

A apelat, consecvent, la toþi prietenii, colegii ºi cãrturarii din Basarabia ºi
România sã participe ºi sã colaboreze la cele douã publicaþii pe care le-a
întemeiat.

Cu prilejul împlinirii unui
pãtrar de secol de la moartea
prolificului învãþat ºi enciclopedist
Bogdan Petriceicu Hasdeu, revista
Viaþa Basarabiei2 îi dedicã un
numãr omagial, la care
colaboreazã cei mai buni
cunoscãtori ai marelui învãþat.

Pan. Halippa solicitã o
contribuþie, în acest sens, ºi lui
Nicolae Iorga, care din motive
încã necunoscute, nu dã curs
invitaþiei publicistului ºi
cãrturarului basarabean.

Epistola lui Pan. Halippa se
constituie într-o elocventã ºi
pilduitoare invitaþie de a-l avea pe
Nicolae Iorga printre colaboratorii
sãi chiar din primul an de apariþie
a prestigioasei reviste „Viaþa
Basarabiei”.

*
„Viaþa Basarabiei”
Revistã lunarã de culturã

româneascã
          Director: Pan. Halippa
          Redacþia ºi Administraþia
          Chiºinãu, Str[ada] Iaºilor, nr. 15
          Secretariatul
         [Chiºinãu, 5 august 1932]
         Mult stimate domnule profesor,

Dupã cum ºtiþi la 25 august a[nul] c[urent] se împlinesc 25 de ani de când s-a
stins din viaþã marele fiu al Basarabiei, Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Cu prilejul aniversãrii zilei morþii, revista noastrã va consacra în întregime
numãrul ei pe luna august vieþii ºi operei genialului hotinean care a creat acum o
jumãtate de veac atâtea vaste opere istorice ºi filologice.

Au fost invitaþi sã colaboreze
puþinii sãi prieteni în viaþã ºi
fruntaºii ºtiinþei ºi literelor
româneºti.

Aº fi foarte bucuros dacã ºi
d[umnea]v[oa]s[trã] aþi consimþi
sã îmbogãþiþi paginile acestui
excepþional numãr comemorativ
cu valoroasa
d[umnea]v[oa]s[trã] contribuþie.

Manuscrisele se pot trimite
pânã la 15 august.

Cu cele mai distinse salutãri,
Pan. Halippa

D[omniei] sale domnului
profesor N. Iorga, Vãlenii de
Munte

Notã: Originalul acestei
epistole, inedite, se aflã la
Biblioteca Academiei Române.
Corespondenþã primitã de N.
Iorga. Volumul 389, f. 101r.

firide basarabene

Nicolae SCURTU

PAN. HALIPPA
ªI REVISTA

„VIAÞA BASARABIEI”

1 Revista „Viaþa Basarabiei” apare cu întreruperi, lunar, la Chiºinãu, în rãstimpul
1932-1940 ºi la Bucureºti, în perioada ianuarie 1941 – iulie 1944. Director Pan.
Halippa ºi redactorii Al. Terziman, Nicolai Costenco, Sergiu Matei Nica ºi Octav
Sargeþiu.
2 Viaþa Basarabiei, 1, nr. 8, august 1932. Este integral închinatã memoriei lui Bogdan Petriceicu
Hasdeu.

Pan. Halippa

Poetul, eseistul, criticul de film ºi universitarul Titus Vîjeu, într-un comentariu referitor la o lucrarea a sa
despre regizorul Andrzej Wajda afirma: „Am fost întotdeauna atras de autori pe care am încercat sã-i înþeleg
în întreaga desfãºurare a operei ºi totodatã în lumea lor interioarã”. Despre o astfel de analizã este vorba în
cartea „F – de la Film Dumitru Radu Popescu. Scenaristul unor îngeri veseli, scenaristul unor îngeri
triºti” tipãritã la editura Noi Media Print în anul 2019 în colecþia Cinematografia. Volumul, apãrut în condiþii
grafice deosebite, este sosit dupã alte sinteze de referinþã dedicate unor cineaºti autohtoni aproape canonici
precum Dan Piþa, Mircea Daneliuc, Nicolae Mãrgineanu, Elisabeta Bostan, sau despre directorul de imagine
Florin Mihãiescu.

Trãsãtura acestei cãrþi rezidã în deschiderea ei multipolarã care se relevã cititorului au fur et à mesure. Firul
central îl reprezintã analiza remarcabilei activitãþi a scenaristului Dumitru Radu Popescu. Domnul Titus Vîjeu,
în debutul volumului, face o binevenitã panoramare istoricã a relaþiei, nu mereu profitabilã, dintre mari scriitori
ºi cinematografie, atât la nivel internaþional, cât ºi naþional. Sunt create astfel premisele contextualizãrii apariþiei

ºi evoluþiei a ceea ce mulþi numesc „cazul
D.R.P.” (iniþialele acestui autor fiind
inconfundabile în epocã). Cãci D.R.
Popescu este un prolific ºi original
scenarist al cinema-ului românesc,
abordând teme diverse pe parcursul a mai
multe decenii. Iar toatã aceastã participare
la realizarea filmelor este înfãptuitã pe
mãsurã ce are o evoluþie spectaculoasã în
peisajul literelor, fiind considerat unul
dintre cei mai importanþi dramaturgi ºi
romancieri ai literaturii române, chiar dacã
recepþia operelor sale a suferit temporar
din cauza poziþionãrii sale sociale avute
cãtre sfârºitul anilor optzeci ai secolului
trecut. De altfel în titlul volumului lui Titus
Vîjeu se adunã titlurile a douã dintre
operele literare cunoscute, apreciate ºi
reprezentative ale lui D.R. Popescu:
romanul „F” ºi piesa de teatru „Aceºti
îngeri triºti”.

Filmologul realizeazã o radioscopie artisticã a tuturor peliculelor, reuºind de fiecare datã sã contextualizeze
ºi sã extragã esenþialul. Sunt redate în ordine cronologicã mici sinteze despre transpunerea pe celuloid a
universului specific scriitorului care a fost numit la unison de critica literarã „un Faulkner român”. Cãci, cu
excepþia filmelor de comedie (ºi aceasta amarã) se propune un univers baroc apar istorii tulburãtoare, îndrãznealã
ºi conformism, destine distorsionate, vinovãþii amestecate cu inocenþã, totul aflându-se sub determinismul unei
istorii neiertãtoare. Iar personajele principale, cu preþul vieþii ori al alienãrii, reuºesc reabilitarea adevãrului ºi
restabilirea condiþiei umane, aici, unde, dupã cum precizeazã D.R. Popescu, „pãmântul este o bisericã”, iar
„trecerea prin altar” este apanajul celor puri ºi dispuºi la sacrificiu. Acest concept îi prilejuieºte lui Titus Vîjeu
conceperea unui adevãrat eseu demonstrativ cu privire la ficþiune, la eroii acesteia ºi la rolul ei. Peliculele care
definesc universul scenaristului pot fi segmentate în jurul câtorva teme principale: Umorul, la începutul carierei
fiind o fazã la care scenaristul nu va mai reveni, deºi succesul „de casã” este unul important („Un surâs in plinã
varã”, „Pãcalã”, „Balul de sâmbãtã seara”, „La porþile pãmântului”); Starea de tensiune ºi beligeranþã („Prea
mic pentru un rãzboi atât de mare”, „Zbor planat”, „Duios Anastasia trecea”, „15"); Nunta („Mireasa din tren”,
„Rochia albã de dantelã”, „Fructe de pãdure”, „Turnul din Pisa”); Condiþia tinerilor („Cãruþa cu mere”, „Nelu”,
„Cenuºa pãsãrii din vis”).

Sunt câteva vârfuri care se demarcã din aceste titluri ºi cãrora li se alocã un spaþiu mai amplu. Referindu-se
la „Prea mic pentru un rãzboi atât de mare” (regizor Radu Gabrea la debut), ecranizarea romanului cinematografic
(chiar astfel intitulat) scris de D.R. Popescu dupã un caz real, domnul Vîjeu face juste ºi interesante apropieri
de capodopere internaþionale cum ar fi „Copilãria lui Ivan” de Andrei Tarkovski, dar ºi descoperind prioritãþi în
folosirea anumitor concepte precum „narative network” (David Bordwell) sau „imaginea psihologicã” (R.
Wellek ºi A. Warren). Poate nu întâmplãtor unele romane ale lui Dumitru Radu Popescu sunt astãzi revizitate
de anumiþi critici considerându-le ca printre primele texte „post-psihologice” din literatura noastrã. „Eternul
feminin” este analizat în capodopera (atât filmicã, cât ºi nuvelisticã) „Duios Anastasia trecea” (regizor Alexandru
Tatos), în „Mireasa din tren” (regia Lucian Bratu) ºi „Rochia albã de dantelã” (regizor Dan Piþa). O nouã
Antigona este învãþãtoarea dintr-un sat de frontierã aflat sub ocupaþie germanã care plãteºte cu viaþa dorinþa ei
de a înhuma corpul partizanului în ciuda tuturor, lãsat ca exemplu punitiv în centrul satului. Ospãtãriþa de la
marginea unei ºosele doreºte sã fie fericitã, mireasã într-un tren în fiecare duminicã, sfidând convenþiile dintr-
un mic burg transilvan industrializat, unde tinerii trebuie sã se comporte dupã false ºabloane. O creatoare de
modã, tânãrã, frumoasã, deºi curtatã de un medic cinic ºi un sculptor celebru, preferã un om simplu ºi fiind
bolnavã incurabil îºi croieºte o rochie de mireasã pentru întâlnirea cu punctul final al scurtei sale existenþe. Toate
aceste personaje au în ele forþa de a demasca, cu orice preþ, zona de confort nedreaptã a societãþii ºi pe
reprezentanþii ei. Un întreg establisment este ameninþat ºi chiar zdruncinat de componenta lui cea mai fragilã.

De altfel „omul-nou” ºi „omul-om” (titlul unui capitol al cãrþii) îºi disputã întâietatea într-o lume asemãnãtoare
cu cea sositã din pânzele lui Hyeronimus Bosch, unde toatã forþa ºi speranþa unui normalitãþi se aflã pe umerii
unor „îngeri triºti”. Aceºtia sunt personaje marginale: un copil care aflã cã tatãl sãu este dispus sã ia asuprã-i o
vinã penalã care nu îi aparþinea, în timp ce mama alege sã-ºi refacã viaþa cu un semi-interlop („Nelu”, regia
Dorin Mircea Doroftei), un trubadur saltimbanc rãtãcitor care încercã sã aducã bucurie, dar ºi adevãr prin satele
sãrãcite de dupã rãzboi fiind ucis pentru asta („Cãruþa cu mere”, regia George Cornea), ori o simplã fatã abia
ieºitã din adolescenþã, dintr-o zonã forestierã, abandonatã de un militar în termen care o lasã însãrcinatã ºi un
fost deþinut care pentru acoperirea unui prejudiciu este nevoit sã se cãsãtoreascã formal cu o „mireasã de
meserie” („Fructe de pãdure”, regia Alexandru Tatos).

Toate comentariile din volum sunt pline de referinþe la cãrþi, filme ºi artã ce ajutã la demersul înþelegerii
peliculelor. Existã în pagini ºi un aggiornamento uneori trist ºi dureros cu privire la evoluþia situaþiilor,
actorilor sau mizelor prezentate în aceste filme. Se demonstreazã acea ciclicitate a istoriei, dar ºi o actualizare a
acestor filme ºi scenarii care definesc acea est-eticã specificã unui spaþiu social unde adesea demagogia,
falsitatea, degradeazã pânã ºi tragicul, convertindu-l în farsã ºi absurd ionescian. Revine noului spectator ºi
actor social al secolului douãzeci ºi unu care parcurge lucrarea sã poatã realiza regãsirea cu sine ºi cu ceilalþi
întocmai cum în romanul „F” se propunea (dupã o epocã de tãcere) o dezbatere despre „poetica adevãrului”.

Cartea domnului Titus Vîjeu realizeazã o sintezã globalã asupra peliculelor ce poartã amprenta lui Dumitru
Radu Popescu demonstrând cum acesta este un „scenarist-autor”. Se aduce astfel un omagiu scriitorului în
particular ºi scenariului de film în general. Totul într-o lucrare scrisã cu acribie multidisciplinarã. Un produs
artistic sincretic, text-imagine, ce invitã la lectura operei cinematografice ºi literare a autorului analizat, dar mai
ales la frecventarea celei de-a ºaptea arte, privitã ca un imago mundi ºi o alternativã artisticã a istoriei asupra
cãreia avem obligaþia sã reflectãm.
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Ce este actorul?
Cât de mult dureazã sã înveþi un text? Cum sunt plãtiþi actorii?

Câte nãzuinþe sunt legate de aceastã profesie care îþi dezgoleºte
sufletul ºi câte împliniri ai dupã ce termini studiile ºi începi sã
joci sau nu, funcþie de „baftã”? Cum trec anii ºi ce ai fi putut sã
dai publicului tãu spectator, pe care-l iubeºti de copil pentru cã îþi
face plãcere sã fii pe scenã?

Cât din tine rãmâne dupã un spectacol dupã ce ai dat tot ºi cum

ºtii cã nu vei înnebuni dupã ce ai fost timp de douã ore rege
nebun, mãscãrici sau Ania, fata fãrã noroc?

La aceste întrebãri încearcã sã rãspundã dramaturgul-actor
Andreas Petrescu, pentru cã pe scenã oamenii „vãd doar uºurinþa
jocului actorilor”. Spectatorii cred cã viaþa actorilor este minunatã
ºi cã ei „duc aplauzele cu ei acasã”. Uneori se întâmplã asta,
alteori nu, dar nu e nevoie doar de talent pentru a reuºi.

„Figuranta” este un spectacol one-women show în care Ania,
o actriþã dornicã sã joace, îndrãgostitã de meseria ei, dar ºi de
copilul adus pe lume întâmplãtor, se dezbracã de toate veºmintele
sufletului ca sã aparã la finalul spectacolului în toatã goliciunea
ºi vulnerabilitatea femeii, actriþei, care ºi-a dorit puþin de la viaþã
ºi a primit ºi mai puþin.

Figuranta este o tânãrã care ºi-a dorit sã aibã succes pe scenã,
dar care a fãcut doar figuraþie, aºteptând un telefon ce poate suna
oricând schimbându-i viaþa.

Regia aparþine Taniei Popa, actriþã cu o bogatã zestre
repertorialã. Absolventã a UNATC „I.L. Caragiale” în 1994 (clasa
Grigore Gonþa), debuteazã pe scena TNB în „Ondine” care o
propulseazã ºi o recomandã ca actriþã cu mare potenþial, talent ºi
cu mare încãrcãturã emoþionalã. Actriþa a
jucat în zeci de spectacole la TNB, teatre
independente, filme etc.; mai are un
spectacol one-women show în regia Liei
Bugnar („Fata din curcubeu”, 2008) pentru
care a obþinut mai multe premii, ca ºi pentru
„Farsa cocoºaþilor” (premiu pentru cel mai
bun rol feminin la TIF Sibiu, 1993 ºi
premiu pentru interpretare femininã la
Casablanca, Maroc, 1993). Deþine din
2004 Ordinul „Meritul Cultural” clasa a
II-a acordat de Preºedinþia României.

Textul scris de Andreas Petrescu special
pentru actriþa Tania Popa este un omagiu
adus interpretei cu multiple valenþe
actoriceºti, emoþionale, dar ºi un loz
câºtigãtor tras prin încredinþarea unei
partituri complexe în care timp de peste o
orã protagonista trece printr-o multitudine
de stãri: râde ºi plânge în acelaºi timp, se
zbate, iubeºte ºi urãºte, pentru ca la final
spectatorii sã descopere în faþa lor ºi în ei
înºiºi fragilitatea unei fiinþe labile, singure
ºi nefericite.

Scenografia este cu un pat simplu, un
telefon cu disc, multe foi pe care Ania are
scris, probabil, texte ale unor roluri repetate
doar la castinguri ºi niciodatã într-un spectacol adevãrat.

Într-o cãmãruþã parþial luminatã Ania repetã la nesfârºit texte
pe care nu le va asculta nimeni ºi rememoreazã întâlniri din
copilãrie ºi viaþa ei recentã. Binecuvântatã cu un copil în urma
unei relaþii abuzive ºi pasagere, nu are posibilitatea sã-l creascã
ºi-l vinde, cu inima care-i va rãmâne sfâºiatã pânã la sfârºitul
scurtei sale vieþi, unei familii înstãrite. Din pãcate accesul la
copil (Sacha) nu i se va mai permite niciodatã, iar acesta este
lucrul care o va distruge psihic.

În camera cu decor simplu, Ania e însoþitã în momentele sale
de veselie sau durere de amintirea mamei cu care la un moment
dat poartã o conversaþie telefonicã (mai târziu se va dovedi a fi

imaginarã), repetã, repetã roluri pe care sperã sã le spunã în faþa
unui mare regizor care sã o aprecieze pentru talentul sãu. Are ore
fixe la care priveºte pe fereastra holului imobilului la bãieþelul
iubit, Sacha, care merge la ºcoalã. Fereastra minusculã este singura
legãturã cu lumea de afarã care pentru ea înseamnã doar copilul
ei.

Telefonul nu sunã niciodatã cu adevãrat. Doar în imaginaþia
Aniei mai întreabã câte cineva
de ea: mama, un prieten sau
un regizor pentru cine ºtie ce
câºtig important.

Dar pentru cã figuranta nu
face decât figuraþie ºi pentru
cã ºi în viaþa realã dinainte de
captivitatea camerei ºi a
sufletului ei durerea a fost
nepermis de constantã,
spectacolul doare.

Piesa vorbeºte însã despre
viaþã în general ºi asta ar
trebui sã ne dea ºi speranþã.
Speranþa cã niciun om nu
meritã sã fie nefericit pânã la
capãt, cã suntem buni ºi rãi,
dar ºi captivi în propriile
noastre iluzii. Pentru cã dacã
ne-am nãscut pe acest pãmânt
aceasta înseamnã cã am
primit o ºansã ºi la a fi fericiþi.
Pentru cã a fi înseamnã tot!

Tania Popa este, aºa cum
afirmã însuºi dramaturgul, „o
bombã cu ceas de lux”.
Poartã, trãieºte, joacã partitura

întregii piese acompaniatã reuºit de muzica lui Liviu Elekes.
Aceastã actriþã vulcanicã þine în mâna publicul, râde, plânge ºi
fiecare cuvânt scos cu sinceritate pe gurã ajunge la spectatori ca
un efect al trãirilor implozive ºi specifice.

Nu-i uºor sã duci singur în spate un spectacol întreg, cu scena
aproape goalã, cu un public flãmând de tine care te judecã ºi îþi
soarbe fiecare cuvânt, care te vrea vesel, trist, dezbrãcat,
descãtuºat, generos cu el, sincer, umil, dar nu foarte, murind, dar
nu de tot, sperând, pentru ca la final sã te rãsplãteascã cu aplauze
efemere.

Tania Popa reuºeºte!
(„Figuranta”, Teatrul Naþional Bucureºti, regia Tania Popa)

Spectacolul experimental al Teatrului
Odeon (regia Rãzvan Mazilu), plin de
culoare, sparge nocturna  noastrã
pandemicã.

Maestrul Mazilu, deschizãtor de drum
în teatru-dans, propune acest music-hall
cu celebrul libret al lui Joe Masterhoff dupã
piesa lui John Van
Druten ºi povestirile lui
Christopher Isherwood,

pentru cã, nu-i aºa, music-hallul era la începutul
secolului XX oglinda unei societãþi libere,
extravagante, opulente, mare amatoare de petreceri ºi
plãceri deochiate.

În umbra acestor pitoreºti evenimente cotidiene,
a vieþii strãlucitoare de noapte în care dansatoare
celebre ca Anita Berber incitau prin nuditate
asistenþa exaltatã ºi dansau erotic încãlzind
imaginaþia domnilor cu dare de mânã ºi nu numai,
aripa neagrã a nazismului începea sã acopere cerul
unei Germanii mult prea ocupatã sã-ºi trãiascã
libertãþile sexuale, de exprimare,    dar neatentã
la realitatea politicã ce urma sã vinã.

Negura unui regim totalitar al lui Adolf Hitler
ºi gemetele milioanelor de victime ale nazismului
cu piele albã, ochi albaºtri ºi dinþi impecabili
pãreau sã nu fie percepute de o societate dornicã
sã se distreze în cabarete decât sã recunoascã
pericolul politic fascist.

Tema, ofertantã pentru orice regizor (Bob
Fosse, în 1972, adapteazã „Cabaret” pentru film cu Liza Minelli
ºi câºtigã opt premii Oscar), iatã cã-l provoacã pe acest minunat
om de teatru Rãzvan Mazilu, care reuºeºte într-o societate fãrã

culoare, nuanþe ºi lipsitã din ce în ce mai mult de micile bucurii
ale vieþi, un spectacol minunat.

Provocarea acestui spectacol cu muzicã live nu este subiectul
în sine, emoþia cu care începi sã miroºi sub
voluptãþi, costume strãlucitoare ºi performeri
de cabaret, substratul socio-economic
problematic ºi dureros, ci povestea
de iubire dintre Sally Bowles
(Ioana Mãrcoiu) ºi tânãrul scriitor
englez Clifford Bradshow (Silvian
Vâlcu) ºi cea dintre fraulein
Schneider (Gabriela Popescu) ºi
Herr Schultz (interpretat cu duioºie
de Ionel Mihãilescu) – iubiri care-
ºi þipã povestea cãtre finalul
nefericit, dureros.

Dincolo de performanþele clare,
muzical-coregrafice ale întregii
echipe (este un spectacol ce se joacã
cu scena plinã, numai trupa Kit Kat
Club are ºapte fete, printre care Meda Victor,
cunoscutã publicului iubitor de film din
„Nunta mutã”), obþinute dupã repetiþii
susþinute timp de doi ani de zile, am putut
observa unitatea echipei de actori; ei nu
performeazã individual neapãrat, deºi Ioana

Mãrcoiu ºi Marius Smarandache se remarcã prin complexitatea
ºi mãrimea partiturilor lor.

Ei (n.r. actorii) alunecã precum o bilã de bowling ce conþine mai

Cronica teatralã

CABARET

multe voci ºi dãrâmã preconcepþiile publicului cum cã s-ar cânta
dificil cu muzicã live sau cã s-ar dansa greu coregrafii à la Moulin
Rouge ºi s-ar observa bâlbâieli, împiedicãri de picioare sau distonanþe.

Echipa e formidabilã, actorii sunt iubiþi de regizor ºi asta se
vede, au lucrat cu bucurie, presteazã cu bucurie ºi scot din ei ce
au mai bun.

Nu vreau sã dau o notã prea personalã acestei cronici, dar din loja
în care am urmãrit de douã ori acest spectacol vã pot spune cã
machiajul (concept make-up Ioana Roman), costumele
impecabile, de calitate, aºa cum ne dorim sã vedem din ce în ce mai
des pe scenele bucureºtene, vibraþia pe care o dã orchestra ce cântã
live ºi jocul fin al actorilor (nota bene, trei steluþe pentru Marius
Smarandache care face un Maestru de Ceremonii cinic, frumos,
viril, talentat, grotesc, magnific, seducãtor ºi de fapt, ºocant de

sensibil)...
Toate acestea recomandã un spectacol admirabil, ce meritã vãzut,

revãzut, pentru a observa nuanþele fiecãrui rol ºi replicile fine,
pline de substrat ale fiecãrui actor.

Mergeþi la teatru! Viaþa-i un cabaret.
Mergeþi sã râdeþi ºi sã plângeþi pentru cã vã veþi vedea pe voi

înºivã!
,,Sã stai ca tristul în camera ta, nu are haz deloc, vino la

Cabareeeet!”

Mona
Dobrisan,

FIGURANTA
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A consemnat Luminiþa Cornea

Noi convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (I)
„Iatã, ce praznic este praznicul Naºterii Domnului: Praznicul cel Mare al milei lui Dumnezeu!”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,
vã rog sã ne prezentaþi câteva idei din Pastorala la
Naºterea Domnului pe care aþi transmis-o credincioºilor
ortodocºi din Banat la Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului din anul 2021.

Îps. Ioan: Prin mila lui Dumnezeu am ajuns ºi în acest
an la Peºtera din Betleem, sã ne închinãm Pruncului
Divin, Oaspetelui Ceresc. Lumea a primit un Oaspete, ºi
nu oricare, ci un Oaspete din Cer, Fiul lui Dumnezeu.
Acesta a fost momentul astral din
istoria mântuirii omului, când Fiul
lui Dumnezeu vine pe pãmânt sã-l
caute pe om, comoara lui Dumnezeu,
rãpitã de pãcat ºi de moarte. Iatã de
ce a venit Hristos pe pãmânt, sã mã
caute pe mine ºi pe tine care eram
rãpiþi de pãcat ºi apoi ascunºi în
pântecele pãmântului de moarte.

Timpul aºteptãrii se împlinise;
pânã aici Legea Vechiului Testament
l-a condus pe om, pânã aici, ca timp
ºi ca loc, pânã la Betleemul Iudeii.
Apoi vorbim de timpul plinirii
vremii: „Iar când a venit plinirea
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul
Sãu, nãscut din femeie, nãscut sub
Lege, ca pe cei de sub Lege sã-i
rãscumpere, ca sã dobândim
înfierea” (Galateni 4, 4-5).

O, Preasfântã Fecioarã, ce mare har
ai aflat înaintea lui Dumnezeu, acela
de a-L naºte pe Fiul mântuirii
noastre! Ce Pãrinþi Sfinþi te-au nãscut ºi cum pronia lui
Dumnezeu a fost cu tine!

Prin Întruparea Sa, Hristos ne-a deschis calea spre Sine
ca Dumnezeu. Prin profeþi, Dumnezeu a grãit mereu cãtre
poporul lui Israel, chemându-l sã-L urmeze. Iatã, însã, ce
grãieºte Dumnezeu prin Profetul Osea, cu aproape opt
sute de ani înainte de Întruparea lui Hristos: „Dar poporul
Meu este hotãrât sã se despartã de Mine. Îl strig, dar el
nici nu-ºi ridicã ochii spre Mine” (Osea 11, 7). Auziþi ce
i-a spus Dumnezeu profetului Osea, cu opt sute de ani
înainte de Hristos?! Ce a vãzut Dumnezeu? Cum
poporul Sãu se hotãrâse sã se lepede de El. ªi zice
Dumnezeu cãtre Osea: Iatã, Eu îl strig, dar el nici nu-ºi
ridicã ochii spre Mine.

L.C.: Înþelegem, Pãrinte Mitropolit, cã aceste cuvinte,
spuse atât de demult, adicã cu aproape opt sute de ani
înainte de Hristos, sunt valabile ºi astãzi.

Îps. Ioan: Profetul Osea a trãit în timpul domniei lui
Ieroboam al II-lea (783-743 î. Hr.), aºa ne dã mãrturie
istoria, ºi aºa grãia Dumnezeu prin el atunci. Oare aceste
cuvinte nu ne sunt adresate ºi nouã astãzi, când
Dumnezeu, prin Fiul Sãu, pe Care L-a trimis în lume,
strigã cãtre noi?! Cãtre poporul lui Israel a strigat prin
profeþi, iar cãtre noi strigã prin Fiul Sãu. Azi, tot mai
mulþi dintre fraþii noºtri vor sã se despartã de Dumnezeu
ºi puþini mai sunt cei care îºi ridicã ochii cãtre Hristos
Domnul. La Betleem, azi, sunt mai mulþi îngeri decât
oameni.

Mâhnitu-S-a Dumnezeu vãzând starea poporului ºi,
totuºi, El nu Se rãzbunã. Îºi trimite Fiul în lume, nu într-
un pelerinaj, ci, ca prin Jertfã, sã-ªi aducã poporul din
nou în casa iubirii Sale. Mâhnit, dar iubitor mai grãieºte
Dumnezeu prin Osea: „O, cum te voi lãsa, Efraime! (…).
Mila Mã cuprinde!” (Osea 11, 8). Mâhnitu-S-a
Dumnezeu, chiar dacã nu toþi fraþii noºtri au pãºit pragul
bisericii, dar Dumnezeu nu se rãzbunã, doar îi este milã.

Iatã, ce praznic este praznicul Naºterii Domnului!
Praznicul cel Mare al milei lui Dumnezeu!

Acum, prin milã, primim cel mai de preþ Dar de la
Dumnezeu Tatãl, pe Fiul Sãu. Dacã dreptãþii lui
Dumnezeu nu-i rãspundem cum se cuvine ºi nu-I
acceptãm totdeauna dreptatea, nici mãcar acum, când Îl
vedem pe Pruncul Iisus, nu putem sã-I rãspundem cu
smerenie ºi cu recunoºtinþã milei Sale celei cereºti?!
Analizând istoric, se vede cã nu am rãspuns cum se
cuvine milei lui Dumnezeu faþã de noi.

Sã ne amintim de atitudinea lui Irod, atunci când au
sosit magii ºi i-au adus lui vestea Naºterii Pruncului
Împãrat. Aici vedem o sincopã în gândirea lui Irod, el
nu-ºi trimite ostaºii cu magii sã-L caute pe Pruncul Împãrat
ºi apoi sã-L ucidã. A fost o sincopã în gândirea lui Irod.
Imaginaþi-vã cã, de nu i-ar fi ºters Dumnezeu din minte
gândul acesta, atunci când au venit magii ºi i-au spus pe

cine cautã, el ar fi putut sã le dea magilor câþiva ostaºi,
cãrora, cu viclenie, sã le spunã: Iubiþi magi, vã dau sã vã
însoþeascã câþiva ostaºi, ca sã nu rãtãciþi, sã nu fiþi tâlhãriþi
cumva, dar le-ar fi spus ostaºilor, în tainã: când vor gãsi
magii Pruncul, dupã mergerea stelei, voi sã-L ucideþi!
De aceea am spus cã a fost o sincopã în gândirea lui Irod.
Dumnezeu nu l-a lãsat sã poatã face aceasta, pentru cã
Hristos trebuia sã moarã prin rãstignire.

Însã, dupã plecarea magilor, îngerul lui Dumnezeu îi
dã poruncã în vis lui Iosif sã ia
Pruncul ºi pe Mama Sa ºi sã fugã
în Egipt.

Iatã purtarea de grijã a lui
Dumnezeu faþã de Pruncul Iisus,
faþã de Fecioara Maria ºi de
Dreptul Iosif, cel care îºi asumase
marea responsabilitate de-a o
ocroti pe tânãra Fecioarã atunci
când a pãrãsit Templul din
Ierusalim.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã
rugãm, oare de ce a plecat Iosif cu
Fecioara Maria în Egipt? Oare n-
ar fi putut pleca ºi în altã parte?
Trebuie sã fie ceva cu referire la
motto-ul pus în Pastorala
menþionatã: „Din Egipt am chemat
pe Fiul Meu.” (Osea 11, 1).

Îps. Ioan: De ce în Egipt?! Ca
astfel sã se împlineascã ceea ce
spune Scriptura: „Când Israel era
tânãr, eu îl iubeam, ºi din Egipt

am chemat pe Fiul Meu” (Osea 11, 1). „Din Egipt am
chemat pe Fiul Meu” nu este o metaforã poeticã, ci are
un fundament istoric bine întemeiat. În vremea
Mântuitorului Hristos, în Egipt trãiau câteva sute de mii
de israeliþi, Egiptul fiind astfel locul de scãpare pentru
cei nãpãstuiþi de legile celor care guvernau atunci Þara
lui Israel. În Egipt, îngerul lui Dumnezeu l-a trimis pe
Iosif împreunã cu Pruncul ºi cu Mama Sa.

„Mila Mã cuprinde”, zice ºi azi Dumnezeu cãtre noi.
Doamne, fãrã mila Ta, pierim pe valurile atât de
învolburate ale acestei lumi. Doamne, nu ne pãrãsi!

Dacã Irod s-a întristat de venirea în lume a lui Mesia,
au fost însã oameni care L-au primit cu bucurie ºi anume
pãstorii din þinutul Betleemului. Bucurie mare a fost ºi
în rândul îngerilor. Iatã, ceata îngereascã a cântat cu
bucurie, dând slavã lui Dumnezeu pentru cele vãzute ºi
de cele împlinite (cf. Luca 2, 13-14); vãd ºi îngerii
descoperitã „Taina cea din veac ascunsã ºi de îngeri
neºtiutã” (Troparul Nãscãtoarei, glas 4).

Cred cã pãstorii au fost primii oameni care au venit cu
darurile lor la Pruncul Iisus. Ei nu I-au adus daruri scumpe
asemenea magilor, aur, tãmâie ºi smirnã (cf. Matei 2, 11),
ci I-au adus din sudoarea frunþii lor de pãstori.

Naºterea lui Iisus Hristos a fost acel moment astral din
istoria omenirii, dupã creaþie, când, în mod cu totul direct,
Cerul s-a coborât pe pãmânt, s-a întâlnit Cerul cu
pãmântul. Pãcatul ridicase un munte de nerecunoºtinþã
între om ºi Dumnezeu. Omul alerga dupã moarte, în ea
vedea alinarea durerilor pãmânteºti. Omul nu mai privea
spre cer, ci numai spre pãmânt. Omul pierduse drumul
spre Iubire. Moartea, în esenþa ei, nu este iubire, ci
frângere a oaselor, dar nu ºi a vieþii.

Omul iubea mai mult întunericul, decât Lumina: „Cã
oricine face rele, urãºte lumina ºi nu vine la Luminã,
pentru ca faptele lui sã nu se vãdeascã” (Ioan 3, 19-20).

Evanghelia lui Hristos ne îndeamnã sã ne renaºtem ºi
noi azi din uitare, sã ne regãsim drumul spre noi ºi spre
semenii noºtri. Sã ne regãsim drumul spre noi ºi spre
semenii noºtri. Nu ne mai regãsim, atât de mult ne-am
depãrtat de Dumnezeu.

Cât de aproape ne este inima în noi ºi n-o gãsim, n-o
deschidem sã intre în ea, sã Se odihneascã ºi sã Se roage
Duhul Sfânt. Oare inima noastrã trebuie sã o gãseascã
doar cardiologii?! Înainte de a ne gãsi ei inima, ar trebui
s-o gãsim noi ºi sã o deschidem, sã se roage în ea Duhul
Sfânt, pentru cã omul este catedrala în care vrea sã se
roage Duhul Sfânt.

Nu cãutãm nevãzutul din noi, ci ne îndreptãm mintea
spre întunericul astral. Omul a fost semãnat de Dumnezeu
sã rãsarã în veºnicie, iar el vrea sã rãmânã mereu în
subsolul vremelnicei istorii.

La Întruparea Sa, Hristos nu ia chip de înger, ci chip
iconic, de om, ºi-i aratã omului cã este ºi el chemat sã fie

o icoanã vie.
L.C.: Iertaþi-mã, Înaltpreasfinþite Pãrinte, dar am

observat cã în discursurile Înaltpreasfinþiei Voastre este
redatã pregnant aceastã idee, anume cã omul este o icoanã
vie.

Îps. Ioan: Se împlineºte încã o datã ce scrie în Cartea
Facerii: „ªi a zis Dumnezeu: «Sã facem om dupã chipul
ºi dupã asemãnarea Noastrã (….)». ªi a fãcut Dumnezeu
pe om dupã chipul Sãu” (Facere 1, 26-27).

Priviþi icoana Naºterii Domnului ºi veþi vedea lumina
de pe faþa Pruncului. Ce frumuseþe divinã! Aºa era ºi faþa
lui Adam înainte de cãderea în pãcat. Lumina ºi iubirea
erau înveºmântate în veºnicie.

Iatã, vedem ºi icoana istoricã a lui Hristos, Cel Care, de
azi, este Dumnezeu ºi Om: Dumnezeu adevãrat ºi Om
adevãrat. L-am vãzut prin mãrturia Sfinþilor Evangheliºti
ca Dumnezeu, fãcând minuni, dar L-am vãzut, aºa cum L-
a vãzut ºi Isaia Profetul, suferind ca Om, pãrãsit de toþi ºi
atârnat pe lemnul Crucii.

Omul, în viaþa lui, trece prin mari provocãri, dar se
pare cã cele mai grele provocãri sunt acelea de a iubi ºi
de a trece pragul bisericii. Iatã, omul împlineºte unele
dintre poruncile Evangheliei, însã, când e vorba de
porunca iubirii, ne poticnim cei mai mulþi dintre noi.

Cât de greu este a urî, a face rãu ºi cât de uºor ºi de
plãcut lui Dumnezeu este a face binele! Cui îi ceri ajutorul
când faci rãu, iubite frate creºtine?! ªi cui îi ceri ajutorul
când faci binele?! Unde priveºti când faci rãu ºi unde
priveºti când faci binele! Cui îi ceri ajutorul când faci
rãu?! ªi cui îi ceri ajutorul când faci binele?! Unde
priveºti când faci rãu ºi unde priveºti când faci binele?!

Sã privim icoana Naºterii Domnului, ºtiind cã milã I-a
fost lui Dumnezeu de noi, atunci când ªi-a trimis Fiul în
lume s-o izbãveascã din robia pãcatului ºi a morþii.

Iatã, au ajuns ºi magii la Peºtera din Betleem. Sunt
osteniþi de drum, dar vedem în mâinile lor darurile pe
care le-au adus Pruncului Împãrat, iar pe chip, bucuria de
a-L întâlni pe Cel Care a fãcut cerul ºi pãmântul. Dupã
colindul îngerilor: „Slavã întru cei de Sus, lui Dumnezeu,
ºi pe pãmânt pace, între oameni bunãvoire!” (Luca 2,
14), care i-a adus bucurie Maicii Domnului, iatã acum o
altã bucurie ºi mângâiere adusã de cãtre cei trei magi.
Darurile magilor erau de mare preþ, probabil cã,
valorificându-le, Dreptul Iosif va fi reuºit sã asigure fuga
în Egipt. Am putea spune cã astfel ºi magii L-au ajutat pe
Prunc sã fugã în Egipt.

Mi-am pus aceastã întrebare: m-am gândit pentru mine
ºi dacã nu cu aurul acela ºi-au cumpãrat un asin, ori cele
de trebuinþã pentru o asemenea cãlãtorie de multe ºi multe
sãptãmâni.

Dacã magii I-au adus daruri lui Iisus, oare noi, azi, cui
ducem daruri?! Azi, Hristos nu are nevoie de aur, de
tãmâie ºi de smirnã, ci are nevoie de iubirea noastrã, de
iubirea faþã de cei aflaþi în suferinþã, fraþii mai mici ai
Lui: „Întrucât aþi fãcut unuia dintre aceºti fraþi ai Mei
prea mici, Mie Mi-aþi fãcut” (Matei 25, 40). Lacrimile
pocãinþei noastre sunt aurul cel aºteptat de Hristos de la
noi. Lacrimile omului cad în cer, nu pe pãmânt.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, înþeleg cã
sfatul Înaltpreasfinþiei Voastre este sã facem fapte bune,
sã aducem mângâiere celor necãjiþi. Vã rog ºi un cuvânt
de binecuvântare.

Îps. Ioan: Lacrimile sunt pâinea ºi cuvântul de
mângâiere pentru cel aflat în suferinþã. Iatã aurul, smirna
ºi tãmâia ta, pe care le poþi aduce lui Hristos azi ºi ori de
câte ori vei trece prin faþa unei case, unde vei vedea o
mamã, o vãduvã sau vreun frate care au nevoie de ajutorul
tãu. Nu fi nepãsãtor, ci ajutã-i sã fugã din foamete, din
frig ºi din sãrãcie.

Îl rog pe Bunul Dumnezeu sã vã mângâie pe toþi, mai
ales pe cei aflaþi în suferinþã ºi sã-ªi reverse mila Sa cea
bogatã peste neamul nostru greu încercat în aceste vremi.
Sã aveþi parte cu toþii de sãnãtate, de pace ºi de bucurii în
Duhul Sfânt! Bunul Dumnezeu sã vã mângâie pe toþi!

Notã: Prezenta convorbire este prima dintr-o altã serie.
Cele publicate anterior în aceastã revistã au intrat în
volumul Omul, comoara lui Dumnezeu, convorbiri
duhovniceºti cu Înaltpreasfinþitul Ioan, Mitropolitul
Banatului, realizate de prof. dr. Luminiþa Cornea, Editura
Agnos, Sibiu, 2021, 318 p.
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Zilele trecute mi-am dat seama cã noi, poporul, trãim exact aºa cum fãceam ºcoalã, pe vremuri, într-un sat de
munte, unde însã nu existau prea mulþi elevi. Mi-am adus aminte cã eu eram în clasa întâia ºi fãceam orele împreunã
cu clasa a treia. Un rând de bãnci era ocupat de elevii din clasa întâia, iar celãlalt rând de elevii din clasa a treia.
Evident cã noi cei dintr-a-ntâia eram mucoºii, picii, iar cei dintr-a-treia erau seniorii. Noi cei dintr-a-ntâia abia
învãþam adunarea ºi scãderea cu beþiºoare ºi câte o literã din alfabet. Cei mai mari, adicã din rândul celãlalt, râdeau
de noi dacã fãceam vreo greºealã, pe când noi nu aveam voie sã râdem de cei mari.

Urmãrind la televizor o emisiune în care erau invitaþi parlamentari ºi miniºtri, am avut exact aceeaºi impresie ca
atunci când eram elev într-a-ntâia. Sã mã explic. În primul rând toþi cei din parlament ºi ministere ºtiau totul ºi se
refereau la doleanþele poporului cu superioritatea celui care le ºtie mai bine ce e bine pentru acest popor, necãjit ºi
supus tuturor vicisitudinilor vieþii în niºte vremuri grele, dacã nu foarte grele. Adicã ei, parlamentarii ºi guvernanþii,
care au venituri imense cu beneficii pe care nu le-ar merita (evident din banii luaþi de la popor) ºi care ºtiu doar
„tabla adunãrii” (în mod special pentru ei înºiºi ºi acoliþii lor) ºi înmulþirea (averilor lor ºi a tuturor rudelor lor), sã
citeascã legile þãrii ca sã le fie lor bine (de exemplu discutau cã o mãrire a pensiilor ºi salariilor minime se poate face
doar dacã existã posibilitatea, dar niciun moment nu discutã faptul cã ei dispun de tot ce le doreºte inima, locuinþe
luxoase, maºini la dispoziþie, vacanþe în locuri exotice din bani publici) erau clasa a treia, iar ceilalþi, adicã noi,
oamenii de rând, suntem clasa întâia ºi nu ºtim nici a socoti nici a scrie ºi citi. Dar noi ocupãm tot atâtea bãnci câte
ocupã ei, adicã noi toþi oamenii de rând avem bugete (adunate) cât au ei ºi cei care îi sprijinã. ªi toþi aceºtia din clasa
a treia au dreptul sã râdã de noi (dând legi în favoarea lor), pe când noi cei dintr-a-ntâia trebuie sã tãcem chitic ºi sã-
i votãm în continuare la cârma treburilor þãrii.

Eu care am trãit ºi în vremea comunismului ºi încã mai trãiesc (cât mi-o da bunul Dumnezeu) ºi în vremea
democraþiei, constat cã întotdeauna a fost ºi va fi la fel, adicã unii au de toate (dar plâng pe umãrul celor necãjiþi ºi
bãtuþi de soartã), iar ceilalþi sã se mulþumeascã cu votul „liber” ca sã-i aleagã tot pe ei, grupaþi în aºa zisele partide,
care de fapt sunt asociaþii pentru prosperitatea lor.

Adio, Doamnã
Romaniþa-Maria ªtenþel

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga
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Îmi este tare greu sã vorbesc la trecut despre Romaniþa ªtenþel. Suferinþa ºi teama zilei de mâine
apropiase mult, amândoi eram victimele aceleiaºi traume care ne macinã sãnãtatea încet ºi sigur.

Ea s-a grãbit acolo în edenul pãsãrilor mele pe care le admira ºi o vor însoþi în eternitate.
Iartã-mã pentru cã nu am avut puterea fizicã sã te conduc pe ultimul drum, dar întâlnirea nu este

departe. Adeseori ne încruciºam în aºteptãri obositoare sã ne vinã rândul la cabinetul de radioterapie,
ne confensam, ne încurajam reciproc cu speranþa în Dumnezeu sã ne fie mai bine, dar n-a fost sã fie.

Îmi amintesc vocea ta adolescentinã în telefon când nu uitam sã te sun de ziua ta pe 23 octombrie,
sã-þi fac urãrile de sãnãtate. Ultima oarã mi-a rãspuns Nae ºi m-a anunþat cã nu te simþi deloc bine ºi
cã se aºteaptã la ce e mai rãu.

Din prietenie ºi respect pentru amândoi, l-am întrebat cu ce îl pot ajuta, nefericitã întrebare când
zilele Romaniþei erau numãrate. Ochii mi s-au umezit când am auzit cã i se administreazã morfinã ºi
cã nu mai apucã Anul Nou. Din pãcate aºa s-a ºi întâmplat.

Sudiºtii îþi simt lipsa, îºi amintesc cu empatie zâmbetul tãu inconfundabil, pofta de viaþã pe care o
afiºai. Aveai câte o vorbã de încurajare pentru fiecare.

Adio dragã prietenã, Dumnezeu sã te ocroteascã!

Douã clase în
aceeaºi salã (þarã)

Virtual

Holograma eternitãþii
de Marioara Viºan

Nu, nu dorm pe aripa dinspre miazã-noapte
din simplul motiv cã punctele cardinale

       au dispãrut
aripile mele se zbat între azi ºi mâine fãrã sã poatã
gãsi drumul spre nicãieri al inexistenþelor pe cale

     de dispariþie.
Poate pãrea o stradã a Atlantidei din imensul

      ocean al dispãruþilor
sau o hologramã a existenþelor imaginare din

videoclipul X Factory.
Nu, nu dorm nici pe aripa dinspre cei ce

      nu mai sunt
dintr-un motiv simplu
nu se ºtie ce drum a înghiþit o întreagã umanitate
doar gãurile negre presãrate ici colo pe rute

elicoidale ale absolutului
þin loc de semafoare intergalactice
ale autostrãzilor spre infinitul din sufletele celor

        expulzaþi din viaþã
Nu, nu dorm pe nicio aripã de timp
Doar sunt holograma eternitãþii

Câte un fir
de Cornel Florin Cubleºan

Bunicul se plimbã
cu automobilul de flori
printre nori
bunica
îmi þese
precum Penelopa –
din lungi ºi subþiri rãdãcini –
un covor.
Atunci când voi ajunge în casa
vecinã cu cârtiþa
sã-mi fie bine.
Pãmântul
se roteºte ca un ghem
în mâinile lui Dumnezeu
ce îmi mai lasã
câte-un fir de viaþã.
E o miºcare în iarba
ce simte ºuierul coasei
e o miºcare în viermii albi
ca îngerii ce
cu rãbdare aºteaptã
dincolo de prag.
În rest totul e bine
în timp ce-mi beau ceaiul
bunicul se plimbã
cu automobilul de flori
bunica îmi þese covorul
Dumnezeu
mai trage din ghem
îmi mai lasã milostiv
câte-un fir.

Tudor MEILOIU

Romaniþa-Maria
ªtenþel

(1944-2021)
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EXPOZIÞII LA MUZEUL DIN GIURGIU
DESCHISE DE ZIUA CULTURII NAÞIONALE

Gelu BRÎNCOVEANUMuzeul judeþean „Teohari Antonescu” a sãrbãtorit
Ziua Culturii Naþionale la sediul central de lângã
Parcul Alei, sâmbãtã, 15 ianuarie a. c., ora 10.00,
prin vernisarea a douã expoziþii cu bunuri culturale
din patrimoniul propriu. La vernisaj au participat
Dumitru Beianu (preºedintele Consiliului judeþean),
Ionel Muscalu (administrator public al municipiului),
reprezentanþi ai mass-media localã, membri ai
Cenaclului literar „Luceafãrul” ºi alþi oameni de
culturã. Cele douã etalãri pot fi vizitate gratuit ºi în
luna urmãtoare.

Avanpremierã „Tudor Vianu 125"
Intitulatã „Vianu ºi Eminescu (Repere ale unei

relaþii)”, prima etalare cuprinde exponate de epocã,
dar ºi contemporane, referitoare la legãtura pe tãrâmul
literelor dintre poetul Mihai Eminescu ºi esteticianul
Tudor Vianu. Între piesele expuse, la loc de cinste se
regãsesc volume din biblioteca savantului nãscut la
Giurgiu. Una dintre cãrþi (George Cãlinescu, Opera
lui Mihai Eminescu, Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã
„Regele Carol II”, Bucureºti, 1936) conþine dedicaþia
autografã a autorului, care dovedeºte respectul purtat
de acest important istoric literar eminescologului Vianu
(înscrisã pe pagina de gardã: Domnului Tudor Vianu /
Cu afecþiune / G. Cãlinescu). Dintre volumele editate
cu contribuþia Muzeului ºi a autoritãþilor giurgiuvene
amintim: Tudor Vianu ºi oraºul Giurgiu (Editura
Tentant, Giurgiu, 1997), Vianu. Fereastra luminatã
(Editura Vinea, Bucureºti, ed. I, 1998), Culturã ºi
adevãr (Editura Academiei Române, Bucureºti, 2007).
Alãturi de tipãrituri, publicul mai poate admira o
reprezentare artisticã în bronz a lui Tudor Vianu, bust
realizat de sculptoriþa Miliþa Petraºcu, precum ºi piese
de medalisticã emise în urmã cu un sfert de veac din
iniþiativa Muzeului judeþean „Teohari Antonescu” la
centenarul naºterii fiului cel mare al doctorului
Alexandru Vianu.

O a doua legãturã sugeratã în expoziþie între Vianu
ºi Eminescu este urmare a sprijinului oferit de
academician pentru ridicarea bustului poetului în
Parcul Alei, colaborarea sa cu Comitetul giurgiuvean
fiind importantã la strângerea fondurilor necesare ºi
esenþialã la alegerea sculptorului.

Expoziþia a fost gânditã drept o avanpremierã la
programul dedicat aniversãrii împlinirii a 125 de ani
de la naºterea lui Tudor Vianu, personalitate care va fi
omagiatã în acest an jubiliar de cãtre Muzeu prin secþia
sa de istorie memorialã.

Chipuri expresive
Denumitã „Donaþia Ana Constantin, din nou în

actualitate (Feminitate ºi adevãr)”, cea de-a doua
etalare propusã publicului readuce în atenþie, dupã mai
bine de douã decenii, o parte dintre tablourile ºi
schiþele de lucru dãruite Muzeului judeþean „Teohari
Antonescu” de cãtre o pictoriþã amatoare spre finalul
secolului al XX-lea. Realizate în tehnica uleiului pe
pânzã, picturile înfãþiºeazã chipuri umane,
preponderent feminine, în ipostaze diverse. Lotul
integral de creaþii donate la Giurgiu de cãtre Ana

Constantin a fost prezentat publicului în primãvara
anului 1999, la puþin timp dupã preluarea acestora de
cãtre Muzeu.

Amatoare de succes
Originarã din judeþul Buzãu, lucrãtoare

în industria textilã, Ana Constantin (1921-
2001?) a deprins pictura la Cercul de artã
plasticã al întreprinderii „23 August” din
Bucureºti, unde a activat din anul 1955 ºi
a expus pentru prima datã. Ulterior a
colaborat cu Casa Creaþiei Populare, sub
egida cãreia s-a remarcat la expoziþii
municipale. Pentru perfecþionare, a
frecventat atelierele unor maeºtri, precum
Alexandru Ciucurencu, Corneliu Baba,
Ion Pacea ºi Sabin Bãlaºa.

Membrã fondatoare a Asociaþiei
Artiºtilor Plastici din Bucureºti ºi membrã
a Fondului Plastic din România, ea a
realizat expoziþii personale ºi a participat
la etalãri de grup în Capitalã (Sala Dalles,
Galeriile municipiului Bucureºti, Casa
Corpului Didactic, Centrul creaþiei
populare) ºi în þarã (Ploieºti, Alba Iulia,
Câmpina etc.).

Premiatã la expoziþii naþionale de
graficã ºi picturã, la festivaluri judeþene
ºi interjudeþene, la saloane ale Uniunii
Artiºtilor Plastici, amatoarea Ana
Constantin a primit aprecieri din partea
unor personalitãþi de prim rang ale artelor
plastice din România.

Cuvinte colorate
Reunitã în etalãri dintre cele mai diverse, prezentate

în þarã ºi în strãinãtate, creaþia sa a avut ecouri ºi în
rândul unor teoreticieni ºi artiºti plastici importanþi în
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România acelor vremuri. Nume de marcã ale epocii
au comentat despre talentul cu care a fost înzestratã.

Criticul Ion Tãtaru consemna în 1971: „Prezenþã
laborioasã ºi constantã în cadrul muncitorilor
plasticieni […] Ana Constantin ilustreazã din plin
drumul ascendent al omului pasionat de artã. Talent
real ºi puternic, împãrþindu-ºi timpul între munca în
fabricã ºi cea de mamã ºi gospodinã cu cea de
pictoriþã, cu o rarã tenacitate ºi sârguinþã, ea a deprins
nu numai tainele meºteºugului, dar ºi-a format un stil
ºi o manierã proprii”.

Tot atunci, în exprimãri publice, Alexandru
Ciucurencu afirma: „Ana Constantin stãpâneºte
desenul, are un sentiment al armoniilor cromatice, ºtie
sã compunã filtrând realitatea prin o gândire plasticã
maturã”. Simultan, Ion Pacea a evidenþiat principala
caracteristicã a pictoriþei: „Este, fãrã îndoialã, una
dintre acele femei înzestrate cu un autentic talent, cu
ceea ce se numeºte har, dar pe care de veacuri îl scoate
la ivealã poporul român”.

Opinii despre aceeaºi creatoare muncitoare se
regãsesc ºi în afirmaþiile mai târzii ale lui Spiru
Vergulescu: „Este un pictor autentic ºi, cu modestia
care transpare din admirabilul sãu autoportret, vine
în faþa privitorului sã-ºi arate rodul muncii fãrã sã
epateze, având drept unicã pretenþie sã fie privitã
îndelung ºi cu respectul pe care-l impune creaþia sa”.

Dincolo de cuvintele colorate ale maeºtrilor
contemporani ai penelului românesc amintite în acest
context, rãmâne gestul nobil fãcut de Ana Constantin
în beneficiul unui muzeu de provincie, donaþie care a
dus la îmbogãþirea patrimoniului artistic al judeþului
Giurgiu. Alte lucrãri din creaþia sa sunt prezente în
colecþii publice ºi particulare din Europa (România,
Italia, Germania) ºi America (S.U.A.).



2525252525EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT

Dihotomie bolintineanã – identitate / alteritate
Ciprian NECªUÞU

Prof. Nicolae Scurtu vorbind
despre Eminescu, dar ºi despre
motivaþia donatorului

Copii fericiþi în
compania lui Eminescu:
Emona Dobriºan ºi
Dinu Grigore

De pe înãlþimea soclului monumentului sãu, marele nostru înaintaº Dimitrie Bolintineanu
a putut lua act pe 15 ianuarie 2022 de cele douã feþe ale Bolintinului actual.

A fost ziua în care a fost înmormântatã nefericita victimã a unei bande de nenorociþi, bandã
lãsatã sã se manifeste ºi sã se dezvolte în voie de indiferenþa criminalã a instituþiilor însãrcinate
cu apãrarea ordinii publice. Nu conteazã cãrei etnii aparþinea victima sau cãlãii, ci conteazã
starea falimentarã a legii în þara noastrã care ne învrãjbeºte ºi ne tulburã traiul.

Bolintinenii s-au revoltat, au strigat, au fost vãzuþi, au fost auziþi, iar acum se aflã în
starea de reintrare în amorþire. La români, nicio minune nu þine mai mult de trei zile...

Pe acest fond, al tulburãrilor la care a fost martorã întreaga þarã, la Bolintin Vale a fost
sãrbãtoritã Ziua Culturii Naþionale. Cu fast, cu o numeroasã participare, aºa cum este
bine ºi cum ne-am obiºnuit sã fie în micul oraº de la poalele Capitalei.

Organizatori ai manifestãrii au fost revista „Sud”, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu, Compartimentul Culturã din cadrul Primãriei Bolintin Vale.
Participare, aºa cum am mai spus, numeroasã, peste aºteptãri... Invitat special a fost
Biblioteca Judeþeanã „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, reprezentatã de directorul instituþiei,
d-na Daniela Bardan. Tema manifestãrii, aºa cum rezultã ºi din afiºul de promovare
realizat de organizatori, a fost generoasã: „Donatori – donaþie – culturã. Motivaþia
donatorului ºi valorificarea donaþiei”.

Gazdã a întâlnirii a fost Biblioteca Orãºeneascã Bolintin Vale, care ºi-a pus la dispoziþie
sediul adãpostit într-o clãdire monument istoric – Poºta Veche – construcþie datând din
anul 1906 dupã planurile arhitectului Alexandru Clavel. De altfel, manifestarea a debutat
cu familiarizarea participanþilor cu aceastã preþioasã clãdire, cu colecþia bibliotecii ºi cu
cele trei expoziþii pe care le adãposteºte, respectiv „Genealogica – Bolintinenii lui
Bolintineanu. Episodul I – familia Dobriºan”, „Galeria Cetãþenilor de Onoare
Bolintineni” ºi „Grupul de la Bolintin. Autori din arealul bolintinean”, toate reprezentând
argumente puternice pentru afirmarea forþei de creaþie ºi de rezistenþã la agresiune, la
anihilare culturalã, a acestui spaþiu.

Vizita efectuatã la clãdirea recent restauratã a monumentului istoric ªcoala Veche a
constituit un moment de vie emoþie, mai cu seamã cã unii dintre participanþi pãstrau
amintirea anilor petrecuþi aici, pe bãncile ºcolii, a foºtilor colegi, a frumoºilor ani ai
copilãriei ºi adolescenþei.

Odatã reîntorºi la sediul Bibliotecii, manifestarea a debutat cu un moment poetic pe
versuri de Mihai Eminescu susþinut cu talent de Monica Dobriºan ºi Iulian Bãeþel.
Profesionalismului celor doi s-a adãugat, ad-hoc, emoþia insuflatã de cei mai mici dintre
participanþi, care s-au oferit voluntar ºi fãrã ezitare sã recite din Eminescu, fapt care ne
face sã privim cu oarece speranþã spre viitor. I-am ascultat astfel pe Luca Miron, Dinu

Grigore, Vlad Crudu ºi Ileana Dragomir, care au fost rãsplãtiþi nu numai cu aplauze,
dar ºi cu un delicios tort aniversar dedicat poetului nostru naþional, Mihai Eminescu.

Urmãtorul moment a aparþinut invitatului de onoare al manifestãrii, Biblioteca
Judeþeanã „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, care prin glasul doamnei directoare Daniela
Bardan ne-a vorbit despre activitatea desfãºuratã în cadrul instituþiei, proiectele
derulate, planuri de viitor. Participanþii au remarcat o revigorare ºi o diversificare a
activitãþii bibliotecii, desigur datoratã managementului eficient al conducerii acestei
importante instituþii de culturã din judeþul nostru. Ne-a bucurat vizita oaspeþilor
giurgiuveni, schimbul de experienþã ºi impresii ce a avut loc ºi sperãm ca
evenimentele comune sã se multiplice în viitor.

Despre filantropi, donatori, mecena din spaþiul bolintinean ºi cel brãilean au
susþinut interesante prezentãri Laura Nicolau ºi Vasile Grigore. Din pãcate, în urma
prezentãrilor peste asistenþã s-a aºternut o undã de tristeþe, cãci soarta darurilor
acelor oameni cu suflet mare, doritori sã contribuie la propãºirea semenilor, a fost,
cel mai adesea, nefericitã, acoperitã de uitarea beneficiarilor.

O altã componentã a actului de donaþie – motivaþia donatorului – ne-a fost
dezvoltatã în continuarea manifestãrii de cãtre prof. Nicolae Scurtu, unul dintre cei
mai vechi ºi constanþi contributori la îmbogãþirea zestrei de cãrþi valoroase a
comunitãþii bolintinene, de pr. Vasile Valeriu Dumitrescu, donatorul unei preþioase
lucrãri de artã bisericeascã ºi de Marius Dumitru, cel care a dãruit bibliotecii un
important numãr de volume. Cei trei sunt doar câþiva dintre aceia care în ultima
vreme ºi-au manifestat empatia cu comunitatea spiritualã bolintineanã prin donarea
de cãrþi, gest acompaniat de creºterea îmbucurãtoare a numãrului celor care trec
pragul bibliotecii publice din oraº. Fenomenul a cãpãtat amploare odatã cu mutarea
colecþiei de carte în noul sediu oferit de Primãrie, respectiv Poºta Veche ºi cu punerea
la dispoziþia publicului a catalogului digital al fondului de carte ºi publicaþii.
Astfel, diriguitorii instituþiei ne-au informat cã din luna octombrie 2021 ºi pânã la
momentul sãrbãtoririi Zilei Culturii Naþionale la 15 ianuarie 2022, biblioteca ºi
expoziþiile gãzduite în incintã au fost vizitate de peste opt sute de vizitatori, atât
din localitate, cât ºi din þarã, ba chiar ºi din strãinãtate (Franþa, Canada, Grecia,
Italia). Semne bune aºadar, pentru cultura bolintineanã ºi nu numai.

Evenimentul ocazionat de sãrbãtorirea Zilei Culturii Naþionale a prilejuit ºi alte
luãri de cuvânt, discuþii ºi prezentãri, desfãºurate de-a lungul a peste trei ore în care
nimeni nu a dat semne de obosealã. Un exerciþiu de rezistenþã prin culturã al unei
comunitãþi de la care ar fi bine sã luãm exemplu. La Bolintin sau aiurea...

D-na Daniela Bardan, directoarea
Bibliotecii Judeþene Giurgiu
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

31.10.2021: Iepuri,
bice ºi turtã dulce

Nu ºtiu cum se face cã, în
ultima perioadã, zilele de târg
sunt parcã sub binecuvântarea
unui ocrotitor nenumit, dar care
are grijã de oameni ºi de
bunãstarea lor. Dovada este faptul
cã timp de patru zile, începând

cu 26 octombrie (Sf. Dumitru), nopþile ºi dimineþile
au fost foarte friguroase, cu temperaturi sub zero
grade. Ca atare au fost primele brume ºi a îngheþat
chiar apa în puierniþe. La munte s-a ajuns la o minimã
istoricã pentru aceastã perioadã (minus zece grade).
În grãdini legumele ºi zarzavaturile au fost afectate
iremediabil. Au rãmas doar cele din solarii ºi sere.
Oricum, se recoltase preventiv ce era perisabil. Aºa cã
deoarece vremea ºi-a revenit de ieri, astãzi chiar a
fost perfectã pentru târg, a fost lume multã de la prima
orã, parcare full, du-te vino ºi gurã-cascã, marfã þintitã,
sacoºe pline, ofertã suficientã. Multã varzã care a
aºteptat fãrã succes pentru cã cei interesaþi deja au
pus-o la murat. De aceea preþul ei a scãzut la 1,5-1,6
lei/kg. La unele legume se observã cã sunt mai mici ºi
în culori de galben, verde ºi mai puþin roºu. Se vând
la plase de 3-5 kg, cu preþuri convenabile. Cartofii se
menþin la 2 lei/kg ºi cred cã preþul lor nu va mai scãdea
de acum încolo. Preþul benzinei (ºi al motorinei) creºte
continuu, aproape în fiecare zi ºi va influenþa sigur
preþul alimentelor. Instabilitatea politicã, pandemia în
fazã maximã ºi restricþiile nou apãrute îºi aratã efectele
negative peste tot, inclusiv în târg. Toþi oamenii poartã
mascã, iar poliþia ºi jandarmeria vegheazã. Unele
târguri s-au închis ºi de aceea la noi pare mai extins ca
de obicei. Târgul înseamnã ºi altceva, nu numai
legume ºi fructe, cherestea, cereale ºi furaje sau
manufacturate. Pentru mulþi ar fi fost momentul de a-
ºi valorifica la maxim produsele: ceramicã, obiecte
casnice artizanale (cojocãrie, pielãrie, lemnãrie etc.).
Nu a fost sã fie din cauza pandemiei. Micii producãtori
nu-ºi mai gãsesc locul cu toate cã sunt încã utili. Deºi
oboarele s-au închis, pãsãrile interzise, carnea proaspãtã
ºi pastrama tradiþionalã inexistentã, am vãzut totuºi
câteva lucruri cam ascunse între maºinile din „parcare”.
Douã cuºti cu iepuri dolofani de casã într-o dubã. Un
nene vindea bice frumos împletite pentru colindãtori:
100 lei bucata. Mult prea scump, i-am spus. Mi-a
replicat cã e scumpã cânepa. O fi! La intrarea în zona
cerealelor, lângã o dubã, pe mãsuþe pliante, multã turtã
dulce. Am cumpãrat pentru mine, sã-i simt gustul.
Copiii de azi sunt sãtui de dulciuri de tot felul. Pentru
noi, copiii de acum peste 60 de ani, turta dulce era
doritã ca o delicatesã ce sosea odatã cu Sf. Dumitru.
Amintire olfactiv-papilarã de neºters. Vã recomand
însã ºi zona cu obiecte recuperate unde puteþi gãsi
lucruri neaºteptat de interesante, ieftine. ªi nu vã sfiiþi
sã priviþi oamenii ºi sã-i ascultaþi. Ei sunt barometrul
vremurilor pe care le trãim.

21.11.2021: Giurgiu, staþie terminus
Covid-19
În faþa naturii ºi a bolilor oamenii sunt în general

neputincioºi ºi instinctiv ar trebui sã fie prevãzãtori.
Din nefericire, nu se întâmplã aºa. Vremea ne
influenþeazã viaþa în permanenþã, indiferent de
anotimp. Mai ales toamna, cu fluctuaþiile de
temperaturã de la o zi la alta sau de la zi la noapte. În
sãptãmâna ce a trecut a fost însã destul de bine, cu
temperaturi puþin peste media statisticã ºi cu dimineþi
fãrã brume. Asta pânã azi dimineaþã când fiind sub
zero grade mi-au îngheþat mâinile. La ora ºapte nu
eram primul, cãci unii deja se întorceau cu sacoºele
încãrcate, fiind mai expeditivi. Am gãsit ce-am dorit
(legume bune) ºi încã altele ce mi-au ieºit în cale. Am
fãcut safteaua la mãturi cu coadã (20 lei/buc) vândute
de un meºter puþin brunet care mi-a ºi mulþumit. Alãturi
de el, un bãiat de 8-9 ani aºtepta probabil acest moment
ca sã-ºi cumpere o gogoaºã. Vãd multã sãrãcie, din
pãcate, în aceste vremuri. Încã nu avem guvern dupã
douã luni de instabilitate, iar problemele þãrii sunt
acute. Scumpirile se observã la orice, inclusiv în târg
unde nici mãcar producãtorii nu mai lasã din preþ.
Doar legãturile de mãrar ºi pãtrunjel verde sau de
cimbru uscat s-au vândut cu un leu, dar ºi ele erau
mai mici decât normal. Roºiile, ardeii capia, gogoºari
sau graºi, aflaþi încã pe tarabe, erau scumpe (5-6 lei/

kg). Oferta generalã încã bogatã ºi de o diversitate
surprinzãtoare ºi îmbietoare. Fructe multe ºi deosebit
de frumoase. Chiar ºi lactate ºi brânzeturi erau din
belºug, prea puþine însã de la animalele proprii. Mulþi
vânzãtori, mai ales cei intermediari au început sã aducã
sortimente multe de legume ºi fructe în speranþa cã
vor tenta cumpãrãtorii. Am numãrat din curiozitate la
o tarabã (de fapt în lãdiþe) nu mai puþin de 34 de
feluri! Pe certificatele de producãtor sunt admise
maximum zece cu toate cã în mod normal cu greu
poþi cultiva în familie mai mult de 5-6 legume ºi/sau
zarzavaturi. Cam acesta-i târgul nostru, atât de
frecventat de fiecare datã. La varzã, deºi a scãzut preþul
la 1,5 lei/kg, nu s-au mai înghesuit mulþi cumpãrãtori.
De aceea aveau ºi saci cu doar 0,8-1 leu/kg pentru
pãsãri. În realitate sunt tocmai bune pentru salatã (cea
verde, 2,5 lei/buc). Ridichi roºii de lunã proaspete cu
2 lei/legãturã. Am revenit în târg la ora 11 când am
trecut ºi pe la fiare. Am rãsfoit maldãrul de cãrþi de pe
o folie ºi am gãsit câteva interesante pe care le-am
achiziþionat cu doar 5 lei. Am observat apoi cã nu se
vânduse toatã marfa expusã ºi mai scãzuse puþin preþul
la câþiva vânzãtori de unde cumpãrasem la prima orã.
Dacã m-aþi întreba ce merge bine în Bolintin Vale v-
aº rãspunde imediat: târgul! Numai cã el este efemer.
Ceea ce m-a marcat în ultimele zile au fost veºtile rele
legate de decesele de Covid-19 ale unor persoane, mai
mult sau mai puþin cunoscute. Toþi cei despre care am
aflat au fost internaþi la spitalul din Giurgiu care are
un renume sumbru: de acolo se iese doar în saci negri.
Sinistre veºti. Printre cei care au decedat acolo s-a
aflat ºi colegul nostru de Asociaþie, bolintineanul Nicu
Ciubuc. Din anumite motive au lipsit informaþii sigure
despre starea lui realã, aºa cã au apãrut diverse zvonuri,
toate legate de sfârºitul lui. De aceea am încercat sã
aflu adevãrul, dar nimeni nu ºtia nimic. M-a surprins
neplãcut indiferenþa vecinilor ºi a unor rude sau
apropiaþi. Aºa cã am bãtut destule drumuri ca sã aflu
ceva, dar fãrã succes. M-am întâlnit cu Mihaela care
nu scapã nicio ocazie de pomeni. ªtia cã ar fi murit
cineva (o femeie) – „de coroanã, mã!” – ºi mi-a
indicat sugestiv cu mâna, spatele, respectiv coloana
vertebralã. Atât o duce mintea, dar era dezamãgitã cã
nu aflase la timp. Pânã la urmã, dupã prea multe
cãutãri, abia marþi dimineaþã am aflat situaþia realã de
la preotul paroh Ion ªerban care se afla la capela
funerarã unde se lucra la astãrealã. În acea zi, la ora
13, am fost alãturi de prietenul nostru pe ultimul sãu
drum. Dacã-mi va fi dor de el îl voi gãsi pe aceeaºi
alee din cimitir, ziua sau noaptea. Asta pânã când...

28.11.2021: Rãmas bun, toamnã bogatã
Vãzând cã ºi-a îndeplinit cu bine misiunea, toamna

a hotãrât sã ne lase cu cãmãrile pline pentru ca sã
putem trece de iminentul anotimp al frigului. Fiind o
doamnã, ne-a oferit o zi de târg minunatã, caldã ºi
însoritã. Cei care s-au regãsit ºi azi pe str. Republicii
au avut de ce sã se bucure, fiind întâmpinaþi de o bogatã
ofertã de legume ºi fructe, în special, dar ºi numeroase
alte lucruri necesare oamenilor, fie þãrani ori orãºeni.
Ca atare, am fãcut cumpãrãturi de plãcere, nu neapãrat
de nevoie. Câte puþin din fiecare legumã gãsitã la
producãtorii cunoscuþi. Pe cei care aveau amalgam de
legume ºi fructe din en-gros i-am evitat. Totuºi, au
cumpãrãtori. Varza zisã pentru pãsãri, ambalatã în saci/
plase a ajuns la 0,5 lei/kg iar cea aleasã nici cu un leu
nu mai este cãutatã. Pânã la urmã e firesc, sfârºit de
sezon, cam toþi s-au aprovizionat din timp. Am trecut
ºi pe la fiare unde am gãsit revista „Flacãra” nr. 5/
1953 cu doar 2 lei. Pentru un „Mauger” m-am târguit
mult ºi am ajuns la 3 lei de la 20. Au rãmas în stoc
mulþi puieþi de pomi ºi arbuºti fructiferi al cãror preþ
a scãzut la 15 lei/exemplar. S-a ajuns la saturaþie, cum
era firesc, pentru cã în ultimii ani s-au cumpãrat foarte
mulþi. În piaþeta centralã se inverseazã sintagma „în
spatele unui bãrbat puternic se aflã o femeie”. Eu aº
zice: „în spatele unei femei care vinde orice (dar nu
produce) se aflã un bãrbat care o aprovizioneazã din
en-gros sau direct de la producãtori”. Iar preþurile sunt
exagerat de mari, nejustificate. Chiar ºi aºa, tot sunt
cumpãrãtori. Oricum, scumpirile sunt vizibile ºi le
simþim la orice: alimente, combustibil, medicamente,
materiale de construcþii.

Întâmplãtor am auzit o discuþie între doi elevi (de
etnie spoitori) care, deºi relativ mici, gândeau matur:

– Cicã banii n-aduc fericirea!
– Sã vezi sãrãcia ce a dracu’ este!
E strict autenticã, cuvânt cu cuvânt, ºi spune multe.

E clar, sãrãcia cuprinde ºi copleºeºte România. În plus,
o ºtire mã nedumireºte. Consiliul Europei a autorizat
folosirea în alimentaþia oamenilor a lãcustelor
comestibile. O fi având o explicaþie. Una ar fi cã
oamenii s-au înmulþit precum lãcustele (pe glob). Mã

gândesc sã le introduc în meniul de Crãciun, ca
delicatesã africanã deocamdatã. Porcul este deja prea
scump. Adio toamnã!

5.12.2021: Cerul cerne cernealã
cernutã!

Pânã ieri la ora cinci vremea a fost acceptabilã
pentru ultimele activitãþi în curþi ºi grãdini (arãturi de
toamnã, plantãri de pomi fructiferi, reparaþii solarii).
Apoi (deja anunþatã de meteorologi) a început o ploaie
rece ºi lapoviþã ce ne-a surprins anunþând anotimpul
în care am intrat deja. Sigur cã totul s-a transformat
repede în apã, dar frigul (maxima de plus cinci grade)
ne-a trimis în case ºi a trebuit sã amânãm ce ne
propusesem. Aºa cã imediat m-am gândit cu îngrijorare
cum se va desfãºura mâine târgul. La fel de repede
cum a venit, cu puþin vânt, drumurile s-au uscat, iar
în târg au fost condiþii bune de desfãºurare. Am ajuns
la prima orã, împins de grijile planificate ale zilei.
Am cumpãrat repede ce mi-am propus (lapte, brânzã
dulce, usturoi, covrigi, ridichi negre ºi sfeclã roºie) ºi
am plecat la un drum relativ lung. Am putut sã vãd cã
preþurile nu erau modificate (nici în minus, nici în
plus), cã era destulã marfã, dar deja puþine legume
(ultimele rãmase nevândute) proaspete. Multe fructe
pe alese, zarzavaturi din solarii (salatã verde, spanac
– 10 lei/kg sau la legãturi, mãrar ºi pãtrunjel ºi ceapã
verde). Încã e rãsad de salatã verde pentru cei curajoºi
sau dispuºi sã riºte (ca mine). Douã tinere vindeau
ornamente frumoase, realizate de ele, cu 30-40 lei/
buc. ªi tot aºa, de toate, în speranþa cã se va vinde
ceva de fiecare. Asta pentru cã (spunea un vânzãtor de
legume unuia de fructe): „ieri, la Corbi nu s-a vândut
mai deloc”! Îl cred pentru cã ploaia rece ºi lapoviþa
au înfricoºat cumpãrãtorii, care ºi aºa îºi cam
drãmuiesc banii pentru cheltuielile de Crãciun. Iar
pensiile – speranþa celor mai mulþi care mai sunt în
sate – încã nu au sosit ºi zvonurile cã nu mai sunt bani
pentru ele îi pun în gardã. Chiar ºi eu pânã nu cumpãr
porc nu mã hazardez în cheltuieli. Cum spuneam, ieri
am amânat deplasarea la Cartojani din cauza vremii
neprietenoase. Am putut participa însã la Clubul de
Istorie. Azi însã, dupã exact un an, am pornit la drum.
Ceaþã puþinã la dus (ora 9:30) ºi foarte deasã la
întoarcere (ora 18). Traseul parcurs îmi este familiar
pentru cã am fãcut naveta zilnic timp de 15 ani pânã
la pensie. Mã încânta hãrnicia oamenilor din comuna
Roata, agricultori, crescãtori de animale, dar ºi, în
acelaºi timp, muncitori la schela de petrol (la ture).
Nu exista nici-o parcelã nemuncitã. Acum, doar câteva
mai erau cultivate. Marea majoritate a terenurilor
agricole era pârloagã. Deºi viteza maºinii nu este mare
(drum de beton distrus ºi impropriu circulaþiei) nu
mai observ aproape deloc unitãþile de pompare (sondele
active) care umpleau câmpurile (de aici „câmpuri de
sonde”). Exploatarea petrolului este ºi ea pe ducã într-
o structurã cândva de top, cu mii de tone de þiþei pe zi.
Ca petrolist deplâng situaþia actualã a industriei,
privatizatã în dauna interesului naþional. Oare ce s-a
întâmplat într-un timp atât de scurt (10 ani)? De ce s-
au abandonat suprafeþele de teren arabil? Pe malul
Neajlovului am vãzut patru maºini cu vânãtori. Vânat
mai este încã? În pãdurea rasã de la Malu Spart era la
fel de sumbru, accentuat de ceaþã, burniþã rece ºi nori
joºi care contribuiau la aspectul întunecat al zilei. Ca
mâine se taie tot ºi astfel se distruge habitatul pãsãrilor
migratoare. Vom mai auzi doar zgomotul asurzitor al
drujbelor. Þara lui Papurã-Vodã. Lângã Dâmbovnic,
la o stânã, s-a deschis un þarc din care ieºeau oi. Printre
ele, un tânãr cioban era îmbrãcat cu mantie ºi fes roºii,
ca Moº Crãciun. Singura imagine veselã în drumul
meu spre Cartojani unde mã aºtepta un porc de tãiat al
fiului meu, Silviu, „mãritat” la Cartojani, satul d-lui
Neagu Udroiu. Trecutul dispare prea repede din matca
lui ancestralã, iar oamenii nu (mai) au timp sã se
adapteze. Sunt resemnaþi.

12.12.2021: Porci virtuali ºi covrigi
la ºir
De ceva timp facem antrenamente intense pentru

vreme rea. Vineri, la ora 10, a început o ploaie destul
de consistentã care s-a oprit abia azi dimineaþã la ora
6:15. Am reþinut bine momentele pentru cã vineri am
tãiat porcul cumpãrat (190 kg) ºi m-am udat bine,
neavând condiþii de protecþie adecvate. Ca la þarã,
porcul se taie în curte, vizibil. Paiele cumpãrate din
vreme m-au ajutat ºi am respectat tradiþia fãcând
totodatã ºi economie de gaz lichefiat. Din pãcate, prea
puþini bolintineni mai cresc porci în gospodãrii,
cvasitotalitatea aprovizionându-se din numeroasele
magazine specializate sau cu sectoare de mãcelãrie.
Peste câþiva ani se va cumpãra totul gata preparat

(continuare în pag. 27)
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pentru masa de Crãciun. Odatã cu generaþia mea se va
termina ºi cu experienþa de sacrificare care nu se învaþã
uºor. Totul va fi amintire, ca multe alte preocupãri
tradiþionale. Inclusiv colindul care aproape a dispãrut.
Copiii ºi tinerii, sãtui de atâtea bunãtãþi, nu se mai
duc prin sat pentru câþiva covrigi pe care oricum nu-
i mãnâncã. În virtutea inerþiei, noi, seniorii care am
trãit bucuria colindelor în copilãrie, cumpãrãm covrigi
„ca sã fie”, sperând cã doar-doar va veni cineva la
porþi. De aceea am avut emoþii din cauza ploii care,
iatã, poate fi un impediment major care sã influenþeze
desfãºurarea târgului. Cel de Sus, „cu mare mila lui”
cum zice preotul, s-a îndurat ºi a oprit zãgazurile
cerului ca la comandã. Cã au apãrut lacuri nu a mai
contat. La „ghici” au plecat la drum cam toþi cei
interesaþi (actorii, conform noului limbaj politic).
Prima þintã au fost covrigii. I-am ales pe cei mai buni
(dupã aprecierea mea) din ce s-a oferit azi. Am stat la
o coadã destul de mare, dar cu rezultat. Ca multe altele,
s-au scumpit (16 lei ºirul de 100 buc.) ºi parcã sunt ºi
mai subþiri. Fiind puþin perisabili, preþul va rãmâne
acelaºi. Conjunctural, de douã sãptãmâni se vând
ornamente simple din brad natural: 10 lei/buc. la prima
orã, 15 lei/douã dupã maxim o orã ºi spre sfârºit 5 lei/
buc. Asta ca sã fie vândute pentru cã se confecþioneazã
uºor ºi într-o sãptãmânã se reface stocul. O sursã de
câºtig pentru bruneþii sãraci din Dâmboviþa care spre
primãvarã vin în târg cu târnuri. Alþii au adus linguri
de lemn, simple sau mai elaborate (4 lei/buc, 3 la 10
lei). Am luat ºi eu fãrã ezitare. Lapte ºi brânzeturi
destule, carne de porc sau viþel dintr-un portbagaj
mascat cu puþin zarzavat pe capotã, dar ºi usturoi
pentru preparate din carne pentru sãrbãtori. Multe mere
cãutate acum tot pentru împãrþit la colindãtori s-au
vândut în cantitãþi mari. Mai puþine legume din solarii
rãmase încã la câþiva producãtori. Ceilalþi,
intermediarii, aveau multã marfã din import (legume
ºi fructe). Cartofii 2-2,2 lei/kg, varza crudã 1,5 lei/
kg, dovleci de copt sau de plãcintã 2 lei/kg, ceapa
uscatã 3 lei/kg. Zarzavaturi ºi verdeþuri proaspete din
solarii (ceapã verde, salatã, ridichi de lunã) încã
prezente fiindcã nu au fost în zonã temperaturi prea
scãzute nici noaptea. Toate la preþuri oarecum
acceptabile. Deranjantã pentru mine tehnica
„burlãnirii”, sau a „intercalãrii”, practicatã de mulþi
vânzãtori. Vi s-a întâmplat sã gãsiþi în legãtura de
ridichi de lunã ºi câte una de acum o sãptãmânã, nu-i
aºa? E destul de prezentã. Din cauza timpului
nefavorabil nu au venit cei cu fiare (în zona lor de
expunere era apã, iar ei pun marfa pe jos). Puþinã
cherestea ºi la fel cereale. Una peste alta, calificativul
dat de un vânzãtor de legume a fost de „biniºor”. Pentru
mine, ca ºi cumpãrãtor, a fost bine pentru cã mi-am
realizat planul de cumpãrãturi propus. Iar ca sã fiu cât
mai bine informat, am fost prezent de douã ori: la ora
8 ºi la ora 11. Am fost ºi inspirat, astfel cã am realizat
ºi o fotografie cu trei fetiþe de rromi care nu lipsesc
din târg. Dupã comportament par foarte fericite mai
ales când obþin cerºind câte ceva de la cât mai mulþi.
Pe aproape stã tatãl, cu un cãruþ în care se adunã
„prada”. Duminicã de duminicã în târg (pentru produse
diverse) ºi zi de zi în centrul localitãþii învaþã o meserie
care curând va intra în catalogul profesiilor: cerºetoria.
Acum aparent inocentã, mai apoi agresivã. La ºcoalã
nu merg, ajutoare sociale primesc, nimeni nu e
preocupat de viitorul lor. Pentru doar cinci lei le-am
convins sã-mi permitã sã le fotografiez. Cu mândrie,
mi-au spus numele: Nicoleta, Georgiana ºi Regina.
Cea mare a subliniat: „Ea e Regina!”, arãtând spre
cea mijlocie. Am înþeles-o, deºi vorbea greu româneºte
pentru cã a fãcut stagiu îndelung în strãinãtate. C’est
la vie!

N. B. La ora 11:45, pe un scaun lângã Mirel – cel
cu diverse manufacturate – sta Cristel, un fost coleg
din clasa a V-a, rezident lângã târg. M-a întrebat ce
mai fac, i-am rãspuns, bucuros de revedere. Spre searã
i s-a fãcut rãu ºi... adio viaþã!? Încã unul din generaþia
mea, legat sufleteºte de târg, s-a dus, iar fãrã el târgul
este mai sãrac.

P. S. Azi se împlinesc doi ani de la apariþia primului
caz de Covid-19 în China, la Wuhan, la o vânzãtoare
dintr-o piaþã. Aºa s-a nãscut pandemia ucigaºã care a
îngrozit o lume întreagã.

19.12.2021: Târgul lui Crãciun
Multã lume a aºteptat aceastã zi de târg. Eu

aºijderea, ca pe o ultimã speranþã de a cumpãra diverse
produse necesare pentru Crãciun pe care nu le putem
gãsi îndestul sau deloc în altã parte. Am avut ceva

emoþii legate de vreme, dar aceasta s-a dovedit a fi
prielnicã pentru desfãºurarea târgului. Singurul lucru
care ar fi deranjat ar fi fost ploaia care a lipsit, spre
satisfacþia tuturor, vânzãtori sau cumpãrãtori. Chiar
dacã a fost cam frig (minus patru grade) nu a mai
contat pentru cei hotãrâþi sã-ºi completeze proviziile.
Fiind ultima duminicã de târg din acest an (în care
Crãciunul ºi Anul Nou cad în zile de sãrbãtoare ºi de
odihnã necesarã dupã festin), asaltul a început la prima
orã, pe întuneric. Presat de nevoi urgente am sosit la
ora 6:30. Prima þintã au fost covrigii, deºi mai
cumpãrasem acum o sãptãmânã. Am nimerit bine, erau
mai proaspeþi ºi mai buni, cum îmi plac mie.
Conjunctural, unii au vândut ºi cu 20 lei/ºir de 100
buc., dar în târg, fiind mulþi vânzãtori, au rãmas cu
16 lei sau chiar 15 lei/sutã. Pe locul al doilea în topul
cumpãrãturilor au fost fructele, în special merele.
Fiind atât de multe au fost relativ ieftine (2,5 lei/kg),
dar ºi de calitate extra. Lumea se pregãteºte pentru
colinde ºi aproape fiecare cumpãrã, chiar dacã nu prea
vin mulþi colindãtori. Târgul era plin însã cu legume
ºi zarzavaturi, de la cartofi (2 lei/kg) la morcovi (2,5
lei/kg), ceapã (3 lei/kg), usturoi de multe feluri pentru
preparate specifice de Crãciun, varzã crudã (1,5 lei/
kg) º.a. Erau ºi destule legume ºi fructe din import
care completau diversitatea unei bogate oferte de
nerefuzat. Lapte dulce ºi bãtut, brânzã proaspãtã ºi
maturatã, de vacã ºi/sau oaie destul de multe. Când
am fost vãzut, o vânzãtoare cunoscutã din Buturugeni
m-a ºi îmbiat cu un peºte proaspãt din propria baltã.
N-am putut-o refuza ºi am luat unul de 3 kg (40 lei,
13 lei/kg). Un alt vânzãtor chiar s-a mirat cã mã vede
aºa de dimineaþã ºi i-am spus cã am fost împins de
nevoi. N-avea rost sã-i spun cã urma sã tai al doilea
porc al fiului din Cartojani. Sigur cã am rãmas cu
regretul cã nu am repetat vizita în târg pe la ora 11
când sigur a fost o scãdere de preþuri. Mai ales la
ornamente, simple sau mai elaborate, toate tentante.
O zi plinã, cu lume zâmbitoare ºi bine dispusã. Crãciun
fericit tuturor! Iar cei ce iubiþi târgul din Bolintin
Vale, uraþi-i, la fel ca mine, La mulþi ani!

9.01.2022: Revenire curajoasã
Dupã trei sãptãmâni de abstinenþã (sãrbãtorile

Crãciunului ºi Anului Nou) azi avem prima duminicã
de târg a lui 2022. Dacã pânã ieri am avut o vreme
caldã pentru aceastã perioadã, dintr-o datã ne-am trezit
cu temperaturi scãzute, ploaie rece ºi cer noros, adicã
improprii pentru desfãºurarea târgului. În pofida
vremii, oamenii au venit totuºi, spre bucuria
vânzãtorilor zgribuliþi veniþi mai ales cu legume ºi
fructe. Preþurile au fost ºi ele ca anul abia trecut.
Cãutaþi au fost cartofii (2 lei/kg, 20 lei/plasã), ceapa
uscatã, morcovii ºi þelina. Pe tarabele puþine se mai
gãseau ºi ceva rãdãcinoase (pãstârnac), usturoi ºi câteva
verze roºii (relicve). Mere româneºti erau suficiente.
Vreo patru vânzãtori cu încãlþãminte ºi haine turceºti
ºi chinezeºti care nu cred cã au avut muºterii. Trei cu
cereale ºi o maºinã cu cherestea întregeau oferta. Chiar
ºi o gogoºerie mobilã ºi douã grãtare s-au prezentat la
datorie. Cu brânzeturi ºi lapte, familia Cucu din
Cartojani. Toþi cei sosiþi în târg erau motorizaþi evident,
din cauza ploii reci, astfel cã „parcãrile” limitrofe
gardului ºi strãzii Palanca erau pline, maºinile stând
în noroi, cã acestea-s condiþiile. Promisiunile din
„Ziarul de Bolintin” cu iz electoral ºi laude exagerate
rãmân la stadiul de iluzii/vise, vãzând cum aratã strãzile
ºi ºantierele viitoarelor investiþii. Oamenii s-au
resemnat, iar maºinile suferã profund! Calitatea
lucrãrilor este sub aºteptãri, ritmul executãrii acestora
e depãºit de viteza melcului. Strãzile centrale sunt pline
de gropi ºi cârpelile ad-hoc aratã dispreþul ºi
dezinteresul celor care rãspund (plãtiþi bine fiind) de
starea lor. Joi, o echipã de „specialiºti” a împrãºtiat
nisip peste gropile din zona blocurilor B3 ºi B5. La
prima ploaie (ce nu a întârziat sã aparã) au reapãrut.
O pisicã însã a gãsit utilitatea nisipului: ºi-a fãcut
nevoile. Un exemplu pisicesc de „simþ civic” pentru o
treabã de rahat. Mi s-a pãrut o imagine simbol a ceea
ce trãim în Bolintin. Aºteptãm „realizãrile” mãreþe
promise pe care mulþi nu vor mai apuca sã le vadã.
Cât priveºte târgul, sã sperãm cã va continua sã existe
chiar în condiþiile actuale, sfidând vremea ºi vremurile.
Sã ne rugãm sã nu fie mai rãu decât pânã acum. De
mâine, seminþele încep sã fie puse la încolþit, în sere
ºi chiar în solarii mai performante. Tuturor fermierilor
care se ocupã cu producerea de legume ºi fructe care
vor ajunge în târgul nostru, urãri de bine ºi recolte cât
mai bune.
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Timiº. Director Nicolae Silade; Redactor
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2021, revistã editatã de Centrul Cultural
Teleorman. Redactor ºef Florea Burtan;
Secretar general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXIV, nr. 11-12 (277-
278), 2021, revistã de culturã editatã de
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Marinescu; Redactor ºef Petriºor Militaru;
Secretar de redacþie Maria Dinu.
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municipiului Târgoviºte. Redactor ºef
Mihai Stan; Secretar de redacþie Mihail-
Florin Stan.

Litera 13, an VIII, nr. 29, ianuarie
2021, revistã publicatã de Editura InfoEST.
Redactor ºef Mihai Vintilã; Secretar
Alexandrina Iordache.

Apostrof, anul XXXII, nr. 11 (378),
2021; nr. 12 (379), 2021, revistã a Uniunii
Scriitorilor din România finanþatã cu
sprijinul Ministerului Culturii. Redactor
ºef Marta Petreu.

Pro Saeculum, anul XX, nr. 1-2 (149-
150), 1 ianuarie – 31 martie 2021; nr. 3-4
(151-152), 1 aprilie – 30 iunie 2021; nr.
5-6 (153-154), 1 iulie – 30 septembrie
2021, revistã de culturã, literaturã ºi artã
editatã de Centrul Cultural Vrancea cu
sprijinul Consiliului Judeþean Vrancea, al
Centrului Cultural Vrancea ºi al Primãriei
municipiului Focºani. Director executiv
Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica
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George Apostoiu, Vieþile scrisului. Prestigiul actualitãþii, Bucureºti, Editura Eikon, 2021. În literatura românã,

în artã, în general, au existat rebeliuni ºi trebuie sã fim mulþumiþi cã acestea s-au produs. Artiºtii rãzvrãtiþi au
schimbat ºi au înnoit. Mã refer la cei care aºeazã lumea într-un decor nou, alungã banalitatea sau, dacã nu, o fac
mai puþin vizibilã. O carte „afurisitã” nu este una de neglijat, modernitatea nu neagã tradiþia, ci o continuã.
Tradiþia nu intrã în conflict cu modernitatea, exceptând situaþiile revoltaþilor fãrã cauzã. Preferinþele conceptuale
sau estetice, atât de diferite de la un autor la altul, au avantajul de a ocupa prim-planul doar prin valoare. Mãria
sa, lectorul, rãmâne stãpân sã descopere...

Nicoleta Racikovski, Refugiaþii, Bucureºti, f. ed., 2020. Nenea Jorj era necãsãtorit. Locuia cu pãrinþii undeva
lângã Piaþa Mare. Aveau închiriate douã camere ºi o bucãtãrie. În camera lui erau un pat ºi un dulap, o masã ºi
câteva scaune. Trãia minimalist: serviciu, mâncare bunã ºi bãuturã. Pãrinþii lui aveau o grãdinã de legume pe
baltã. Plângeau în fiecare zi dupã gospodãria din Basarabia. În toamna anului 1980, în vecinãtatea pieþei, îl loveºte
mortal o maºinã ºi cum era bãut: mortu-i de vinã! Avea 59 de ani. Aºa a rãmas tata singur.

Alexandru Cazacu, Ora H, Apahida, Editura Neuma, 2021. „Cu texte succinte ºi decise, Alexandru Cazacu
descrie lumea în culori reci ºi expune îndoieli. ªtim cã dubiul oferã garanþia gîndirii ºi, implicit, a existenþei. Dacã,
demult, tinereþea noastrã avea destinul eroinei lui Tolstoi, maturitatea liricã oferã unele certitudini: pace ºi singurãtate.
Poetul este un reflexiv care-ºi mascheazã sensibilitatea cu silogisme. Talentul sãu indiscutabil încãlzeºte însã
„castelul de gheaþã” al gîndirii cît sã ne simþim confortabil.” (Horia Gârbea)

Titus Vîjeu, Japonia: arhipelagul de fosfor, Bucureºti, Editura RawexComs, 2021. ªi dintr-o datã, lumea pare
cã se scindeazã. În stânga rãmâne universul acela cumplit, de neguri cosmice; în dreapta, cerul dimineþii se
lumineazã vertiginos, ajutându-ne sã ieºim din tenebrele lungi ale sufletului. Spaimele înceteazã, cugetul se purificã.
Trupul alungã oboseala ca pe o nedoritã povarã. Plutim parcã pe mediana unui triunghi maniheist, disputat în mod
egal de întuneric ºi de luminã. Deja ºtim: acolo unde pãmântul se scaldã, tot mai orbitor, în luminã se aflã Japonia,
inaccesibila þarã a lui Soare-Rãsare...

Reviste primite
la redacþie

ªerban Codrin, Marea tãcere, editor Clara Toma, Bucureºti, Editura Carte Inspiratã, 2021. De necrezut vai/ cum
împietresc apele/ în viforniþã.// De necrezut vai/ cum împietresc apele/ în viforniþã –/ prezicãtorul geme/ de frig ºi
neputinþã// Prezicãtorul geme/ de frig ºi neputinþã –/ vitejii bocanci/ dupã alergãtura/ de-a latul vieþii// Vitejii
bocanci/ dupã alergãtura/ de-a latul vieþii –/ bãtrânul se opreºte/ în faþa unui zid alb// Bãtrânul se opreºte/ în faþa
unui zid alb –/ ouã la clocit –/ luna intrã în scorburi/ dându-le cu var// Ouã la clocit –/ luna intrã în scorburi dându-
le cu var –/ o rândunicã duce/ în cioc fire de iarbã.

Ion Andreiþã, O sutã ºi una de poezii, antologie, notã bibliograficã ºi selecþia reperelor critice de Rodica Lãzãrescu,
prefaþã de Nicolae Dan Fruntelatã, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2021. Cântecul meu va obosi/ Într-o searã,/
Lângã un râu/ Sau lângã o stea –/ Îi va mângâia liniºtea/ Încuindu-se-n ea.// Va mai rãmâne un timp/ Amintirea,/ Platã
la scadenþe/ Pentru cei ce m-au cunoscut –/ ªi de o forþã inversã/ Aruncatã/ Se va stinge ºi ea în lut.

Oana Marinache, John Elisée Berthet: eleganþa La Belle Époque, Bucureºti, Editura
Istoria artei, 2021. Figura arhitectului elveþian John Elisée Berthet rãmâne ºi astãzi învãluitã
în mister, nefiindu-ne cunoscut nici anul ºi nici locul încetãrii sale din viaþã. Totuºi din 2013
(anul când i-am descoperit numele în legãturã cu Casa Macca) ºi pânã în 2021 (anul în care
sãrbãtorim 170 de ani de la naºterea sa) cercetarea arhivelor publice s-a dovedit extrem de
fructuoasã, documentele ºi planºele sale pãstrându-se în cele mai multe cazuri. Chiar ºi în
lipsa elementelor personale din biografia sa, este incredibil cum putem reconstitui cronologia
unor lucrãri importante ºi înþelege patronajul acordat de unele dintre cele mai mari familii
boiereºti, de industriaºi în plinã ascensiune ºi membrii comunitãþii franceze la Bucureºti.

Omul, comoara lui Dumnezeu: convorbiri duhovniceºti cu Înaltpreasfinþitul Ioan, Mitropolitul Banatului.
Addenda – recenzii la volumele anterioare, realizate de prof. dr. Luminiþa Cornea, Sibiu, Editura Agnos, 2021.
„Profesoara scriitoare Luminiþa Cornea mai are ºi o pasiune a cãutãrilor prin alte domenii decât cele filologice.
De pildã, în Pe cãrarea Raiului se îndreaptã înspre sufletul cuiva care îi poate oferi câte ceva din experienþa unei
vieþi, a unei misiuni, adicã ceva care sã contribuie la zidirea sufleteascã. Pentru ca fãrã aceasta ºi literatura ºi
istoria ºi geografia ºi artele se pare cã rãmân seci ºi incolore. Pe aceastã cãrare a Raiului îl întâlneºte autoarea pe
Voievodul Spiritual aflat de strajã în miezul þãrii, acoperind rolul câtorva corpuri de armatã ºi a unei ºcoli de înaltã
þinutã care aici lipseºte.” (Pr. Ioan Morar)


