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Un dor fãrã saþiu

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (VIII)

de Emil Botta

De un dor fãrã saþiu-s învins

ºi nu ºtiu ce sete mã arde.

Parcã mereu, din adânc,

un ochi rãpitor de Himerã

ar vrea sã mã piarde.

ªi pururi n-am pace,

nici al stelei vrãjit dute-vino în spaþii,

nici timpii de aur, nici anii-luminã,

izvoare sub lunã, ori dornicã ciutã,

nimic nu mã stinge, nimic nu m-alinã

ºi parc-aº visa o planetã pierdutã.

E atâta nepace în sufletul meu,

bãtut de alean ºi de umbre cuprins...

Un dor fãrã saþiu m-a-nvins,

ºi nu ºtiu ce sete mã arde mereu.

(continuare în pag. 2)

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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Nicolae Scurtu
Emil Pãunescu septuagenar

Nicolae Dan Fruntelatã
Poezie sub steaua Bolintinului

George Apostoiu
De Gaulle: dacã noi nu ne batem pentru francezi,
cine sã o facã?pag. 3
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Excelenþa bolintineanã în culturã recunoscutã la
Academia Românã

Aºa cum scriam ºi în numãrul trecut, albumul „Silvan portretistul” poate fi considerat, la o

scarã fatalmente redusã, o miniistorie ilustratã a literaturii. ªi asta fiindcã artistul, ca orice

grafician cu har ºi care se respectã pe sine, a cãutat (ºi a reuºit!) sã ofere privitorului creaþiilor

lui un evantai de portrete, dar nu portrete propuse aleatoriu, ci pe cele mai sugestive, pe cele la

care ochiul sãu a descoperit anume trãsãturi caracteristice, care sã dea o notã de neconfundat

chipului respectiv, imortalizat prin tuº, prin creion, prin acuarelã.

Iatã-l, bunãoarã, pe Nicolae Labiº, celebritatea literarã a deceniului al cincilea din secolul

trecut. O combinaþie de tuº cu acuarelã ni-l înfãþiºeazã pe autorul „Luptei cu inerþia” cu un cap

mare, acoperit de o podoabã stufoasã de pãr care i se coboarã pânã peste urechi – sugerând

vârsta adolescentului de atunci. Douã sprâncene groase se arcuiesc peste ochii închiºi, într-o

poziþie meditativã. Deasupra buzei superioare o mustaþã groasã („pe oalã”, cum se zice în

popor) dã gravitate ºi prestanþã portretului. Ca un pandant, undeva în fundal graficianul a

desenat silueta unei cãprioare – semn distinctiv pentru personaj ºi cu trimitere directã la poezia

acestuia, „Moartea cãprioarei”.

Realizat în tonuri de verde în degradeuri, în galben pal ºi irizãri de roºu pe figurã ºi pe gât,

portretul poetului emanã un anume mister, greu de numit ºi de descris. Chipul pare venit dintr-

o altã lume, iar melancolia pe care o iradiazã accentueazã ºi ea singularitatea chipului.

Monumentul
poetului
Dimitrie

Bolintineanu
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ULTIMA ORÃ
Dimitrie Bolintineanu a fost una dintre personalitãþile care au marcat secolul al XIX-lea românesc.

A avut o activitate plurivalentã, de vârf, cu o contribuþie importantã la crearea României moderne:
scriitor, publicist, om politic, lider de opinie. A încetat din viaþã la 20 august 1872 ºi a fost
înmormântat în satul natal, Bolintinul din Vale.

La mijloc de ianuarie, pe când ne pregãteam sã-l sãrbãtorim pe Eminescu, o ºtire-bombã a
rãscolit comunitatea bolintineanã. La sediul revistei am primit o vizitã inopinatã din partea unei
personalitãþi locale care ne informa/reproºa cã „azi, 14 ianuarie este ziua lui Bolintineanu”, iar noi,
în loc sã luãm mãsuri, sã ridicãm poporul, sã ne implicãm, dormeam în post, cum s-ar zice.

Ce zi? Care Bolintineanu? Ce aniversare?
Au fost întrebãrile ce ne-au venit în minte dupã ieºirea din starea de buimãcealã. Ne-am mobilizat,

aºadar, ºi am aflat cã la Monumentul Poetului fusese deja depusã o coroanã de flori, cã urma sã
vinã nu ºtiu ce delegaþie de la Capitalã, cã primarul fusese informat ºi cã la rându-i atrãsese atenþia
consilierilor sã se implice, dacã era nevoie, ba chiar ºi cã în unele ºcoli, la cererea elevilor s-a
motivat ulterior, a fost aniversatã „ziua naºterii lui Dimitrie Bolintineanu”.

Pentru cine cunoaºte cât de puþin biografia Poetului, este de notorietate cã anul naºterii sale este
incert. Pe Monumentul din Bolintin, care-i serveºte ºi de mormânt, este scris anul 1819. Cã acesta nu
este adevãratul an de naºtere al lui Dimitrie Bolintineanu credeam cã a fost demonstrat suficient de bine
ºi convingãtor de regretatul Teodor Vârgolici. Revista „Sud” a contribuit ºi ea cu mai multe materiale la
argumentarea ipotezei reputatului istoric literar. Conform acestor contribuþii, anul naºterii lui D.
Bolintineanu este 1825. Lucrarea „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui”, recent
premiatã la Academia Românã, confirmã ºi ea anul 1825 ca fiind al naºterii Poetului.

Nicãieri însã nu se vorbeºte – nici mãcar nu se sugereazã – o datã precisã a naºterii, cu zi ºi lunã.
De aceea, ºtirea cã Dimitrie Bolintineanu s-a nãscut fix pe 14 ianuarie ne-a provocat atâta stupoare.
Cât s-a putut, cât ne-a stat la îndemânã, am atras atenþia asupra acestui neadevãr. Repetãm,
Dimitrie Bolintineanu s-a nãscut la Bolintinul din Vale, dar nu pe 14 ianuarie 1819.

Desigur, am fost curioºi sã aflãm care „expert” în Bolintineanu a scornit informaþia. Citim
destul de amãnunþit majoritatea publicaþiilor de specialitate care apar în România. De asemenea, ne
aflãm în contact cu oameni din domeniu, scriitori, critici ºi istorici literari ºi niciunul nu are
cunoºtinþã cã s-ar fi publicat ceva legat de senzaþionala descoperire.

Am cercetat atunci sã vãd ce zice atotputernicul Internet. Surprizã mare! „Aniversarea” lui
Bolintineanu era rãspânditã la sute de adrese ºi þinea prima paginã a numeroase periodice digitale,
fiind semnalatã ºi „share-uitã” de alþi foarte mulþi „informatori”. În aceastã aglomeraþie, am cãutat
sã aflãm care este cea mai veche postare conþinând fatidica datã „14 ianuarie”, iar cercetarea a
condus cãtre... Wikipedia. În versiunea postatã la 1 august 2013 (ora 8:02, ca sã fim preciºi), un
oarecare Alexandru M. intervine asupra biografiei lui Dimitrie Bolintineanu ºi completeazã la anul
naºterii (1819), data „14 ianuarie”. Cum respectivul site cere citarea unei surse atunci când postezi
o informaþie de genul acesta, în privinþa a ceea ce ne intereseazã acþiunea s-a petrecut abia peste doi
ani, mai exact la 10 octombrie 2015, când se face trimitere la site-ul Bibliotecii Naþionale a Franþei
ºi la 17 octombrie 2015, când se face trimitere la site-ul Bibliotecii Naþionale a Germaniei.

Am verificat trimiterile ºi bãnuiala s-a confirmat. Francezii prezintã fiºa scriitorului, extrem de
sumar, iar ca date biografice anul naºterii – 1819 ºi cel al morþii – 1872. Atât! Nimic despre „14
ianuarie”. La germani era mult mai simplu. Aceleaºi date, însã suplimentar indicã sursa de unde au
preluat informaþia, adicã... Wikipedia! Vã invit, dacã aveþi timp de pierdut, sã faceþi acelaºi
exerciþiu. Vã veþi familiariza cu modul în care se argumenteazã o ºtire falsã.

În cazul politicii este evident, dar care este interesul care se ascunde în spatele unui fake-news
cultural? Altceva decât dorinþa mediocrului de a epata prin cunoºtinþele sale nu ne vine în minte...

Cu ce rãmânem dupã aceastã întâmplare? Privim cu mai mult optimism viitorul culturii noastre.
Dacã Dimitrie Bolintineanu continuã sã stârneascã interes ºi o ºtire de „calibrul” celei de mai sus este
capabilã sã rãscoleascã, sã mobilizeze o comunitate, sunt speranþe de mai bine în acest domeniu.

Dimitrie Bolintineanu nu s-a nãscut pe 14 ianuarie 1819! Pentru îmbogãþirea culturii române ºi
liniºtea noastrã, aºteptãm sã ne contraziceþi.

BolintineanuEditorial
Vasile GRIGORESCU

Renaºte monumentul istoric ªcoala Veche
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Ispita lui Lar
De câteva mii de ani, în societãþile care au reuºit sã aibã

performanþe pentru membrii lor, s-a adoptat un model de

organizare tripartit. Componentele acestuia sunt:

meºteºugarii, filosofii ºi militarii. Prima categorie reprezintã

acel homo faber pe umerii cãruia se aflã partea practicã a

oricãrei activitãþi umane. Cea de-a doua categorie, în care

intrã ºi clerul, ilustreazã pe homo sapiens care încearcã sã

gãseascã soluþii optime ºi direcþiile de urmat, dar se implicã

ºi în activitatea curentã ori de câte ori este nevoie sau sunt

necesare unul sau mai multe puncte de vedere, furnizând

analize utilizabile. A treia categorie o reprezintã furnizorul

de securitate. Elementele care condiþioneazã succesul

modelului sunt: egalitatea importanþei componentelor ºi

justa funcþionare a acestora.

În mitologia romanã, preluat din cea etruscã, se atribuia zeului Lar protecþia cãminului, rãscrucilor,

cãilor de navigaþie ºi chiar a soldaþilor. În spaþiul lumii occidentale, din cauza ultimelor evenimente

teroriste, atât peste ocean, dar mai ales în Europa, armata, poliþia, jandarmeria, sistemele de informaþii

interne ºi externe sunt chemate pentru a restabili ordinea în cetate. Doar cã efortul depus, în primul

rând economic, se dovedeºte a fi deloc egal cu nivelul resurselor acordate pãrþii civile ce trebuie

apãratã.

La noi, urmãrind evoluþia acestui domeniu cu ajutorul surselor deschise, de care oricine poate

dispune, este greu sã nu te întrebi dacã nu cumva sistemul nu este mai puþin dedicat securitãþii

cetãþeanului, cât mai ales pentru a sluji intereselor celor care sunt chemaþi sã le asigure. Se reclamã

permanent nenumãrate „specificitãþi” ale breslei „apãrãtorilor”, ce trebuie recompensate bine ºi fãrã

nici o rezervã. Se omite însã, ºi poate prea des, faptul cã a fi militar în ziua de azi este o alegere, nu

o impunere, iar meseria în sine cu toate particularitãþile ei, de la privaþiuni pânã la sacrificiul suprem

pentru care orice societate „sãnãtoasã” va avea un permanent respect, este totuºi o parte a

mecanismului social mai sus evocat. Nu este o componentã deasupra tuturor, ci se aflã în rând cu

celelalte.

Ar fi bine de analizat ºi de vãzut dacã atât de „necesarul” gard ce împresoarã locuinþa trebuie sã

fie nejustificat mai scump decât alte lucruri ale casei ºi dacã pentru întreþinerea lui trebuie sã

renunþãm la servicii medicale ºi educaþionale civilizate.

Prin anii optzeci, grei din toate punctele de vedere, ai secolului trecut, când þara pãrea o cazematã

sãracã aflatã sub comanda unei dictaturi extrem-orientale, civilii îºi gãseau refugiu ºi în poezie, ca

o evaziune esteticã, dar ºi un element inofensiv „de soft guerrilla”. Este cazul grupului de studenþi

bucureºteni numiþi „lunediºti” organizaþi într-un cenaclu (pânã la desfiinþarea de cãtre diriguitorii

epocii) care au impus împreunã cu mentorul lor curentul postmodern.

Traian T. Coºovei (1954-2014) era un adevãrat „enfant terrible” al grupului. Nonconformist ºi

boem catalizator al lumii poetice under-ground acelor ani, este în acelaºi timp un poet ce asimileazã

trãsãturile americanilor din „generaþia beat”. Original prin combinarea elementelor unei poezii

urbane ºi a autoironiei într-un decor imaginar foarte specific poetului, manufacturat cu ajutorul

celor mai reale detalii, dar în acelaºi timp reuºind sã atragã cititorul prin sentimentalism ºi tandreþe

camuflate în manipulãri ale limbajului: „Soldatul de plumb de pe acoperiº este singur/ îngerului de

pe sosea îi este frig / Eu mi-am câºtigat viaþa împingând vagoneþi pe linia moartã, descãrcând saci

grei de cuvinte sub ferestrele tale/ în parcul municipal – dupã o iarnã ºi încã o iarnã – îndrãgostiþilor

le-au crescut pãrul ºi unghiile nesfârºite/ îmbrãþiºaþi, poartã ºi acum patine uºoare/ în restaurantul

gãrii, în cazarma pompierilor pluteºte acelaºi abur al respiraþiei lor” (Crudã poveste de dragoste)

Diferit în manifestãri, dar ºi în modul de exprimare faþã de colegii de generaþie, Ion Stratan

(1955-2005) este mai puþin expansiv, dar la fel de profund. Lirica sa este una a luciditãþii, solitudinii

ºi neantului (poetul de altfel, din pãcate, se sinucide) pe alocuri vag ironicã dar mereu gravã pânã la

limita poeziei religioase, unde cãutarea divinitãþii merge pânã la timpurile imemoriale ºi pânã la

esenþa lucrurilor: „Cu cât ne iubeam ne vedeam tot mai rar/ ºi-ntindem spre ziuã crustacee de gheaþã/

Semn al prezenþei când trupul îºi ocoleºte inima// Viaþa ta netrãitã e un kimono în care/ încheietura

pudratã poartã brãþãri/ de tulpini unghiulare/ Poate afarã de ochi ºi/ pãmânt, mult afarã ne rostogolim

mai/ spre miez. Acolo este tãcere faþã de care/ lipsa de sunet e un vacarm” (Studiu)

Cei doi poeþi ai acestei grupãri, care a dominat ºi care, pe alocuri, încã dominã viaþa literarã, sunt

ºi rezultatul unui rãspuns la presiunea socialã ºi personalã specificã dictaturii întreþinute cu forþa

militarã într-o epocã când mijloacele de comunicare se pregãteau sã schimbe lumea. Lirica lor

demonstreazã prin nivelul subversiv al temelor ºi limbajului cum ispita lui Lar de a tulbura „pacea

zeilor” poate avea consecinþe grave asupra bieþilor muritori.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea

Poetul despre care fac referire în acest material s-a nãscut pe 26 octombrie 1873 în Câmpulung,

într-o deosebitã zi de Sf. Dumitru, nume pe care avea sã îl poarte vreme de 70 de ani. Debuteazã

literar la vârsta de 15 ani, în perioada când era elev al Liceului Sf. Sava. Absolvent al Facultãþii de

Drept din Bucureºti, Dimitrie Nanu urmeazã inclusiv cursurile unei ºcoli veterinare, de aici ºi

comunicarea trimisã de poetul nostru pe adresa Academiei de ªtiinþe din Paris sub titlul: „Note

relative aux mouvements de quelques animaux quand ils sont précipités d‘un lieu élevè”. Se pare

cã aceastã comunicare a fost cititã public de cãtre chimistul Henri Moissan ºi apreciatã de întreg

mediul academic prezent la acea ºedinþã.

Debutul editorial al lui Dimitrie Nanu are loc în anul 1900, când poetul se hotãrãºte sã îºi adune

poeziile publicate prin diferitele reviste ale vremii, astfel ajungând sã fie tipãrit primul lui volum

de versuri numit Nocturne. Urmeazã în 1906 volumul La focul rampei, în 1914 publicã o

cãrticicã de versuri Ispitirea de pe munte, iar în 1925 se prezintã din nou printre scriitori cu

volumul La mielul alb. Însã, dintre toate, cartea cea mai apreciatã de criticã a fost Poezii. Pronaos

– Natura, în nostalgia unui cãmin, Patria – Umanitatea – Dumnezeu. 1902-1934. Pentru acest

proiect liric finalizat în 1934 de cãtre Ed. Cartea Româneascã, poetul ºi-a adunat toate versurile

scrise ºi apãrute în acest interval de timp, volumul fiind rapid observat ºi apreciat de critici ºi, mai

mult decât atât, premiat de Academia Românã. Conform lui Adrian Sãvoiu în monografia

Câmpulung Muscel – Scrinul cu amintiri, „volumul a primit în 1937 o apreciere oficialã, cãci

Dimitrie Nanu a fost încununat, la propunerea lui Nicolae Iorga, cu Premiul Naþional de Poezie,

distincþie care, în afara unei sume considerabile de bani (100.000 de lei), i-a adus poetului cea mai

mare satisfacþie moralã a vieþii sale”. Dupã succesul avut cu aceastã antologie de autor, cu ºase,

ºapte ani înainte de plecarea lui spre lumea cerurilor, poetul Dimitrie Nanu îºi mai anunþã încã

douã volume: Coloane de bronz (traduceri din marii poeþi francezi) ºi Vino-n parc sã stãm de

vorbã (eseuri literare).

În aceeaºi antologie, Poezia româneascã dela origine pânã în zilele noastre, unde l-am descoperit

ºi pe ªtefan Cruceanu (autorul colindului „Moº Crãciun cu plete dalbe”, despre care am vorbit în

numãrul trecut al acestei reviste), Gh. Cardaº analizeazã poezia lui Dimitrie Nanu împãrþind-o în

câteva genuri distincte: «primul ciclu îl formeazã versurile cu notã descriptivã, pasteluri ºi idile,

dintre care amintim urmãtoarele: „În munþi”, „Atolii”, „Cãrãruie”, „Piatra Kraiului”, „Livada”

etc.; al doilea îl formeazã cele cu notã patrioticã: „Tismana”, „Fuga lui Petru Rareº”, „Rãzvrãtitul”,

„Coroana”, „Ruga centurionului”, „Mustrarea Domnului”, „Întoarcerea prizonierului”; în al treilea

ciclu vine nota umanitaristã, din care desprindem poeziile „Altruism”, „ªti tu ce e viaþa”,

„Cathedrala”, etc. ªi, în fine, ultimul ºi cel mai important ciclu îl constituie poeziile cu notã

religioasã. Aici avem douã capodopere: „Îndoiala” ºi „Ispitirea de pe munte”.»

Conform aceluiaºi Adrian Sãvoiu, Dimitrie Nanu îºi scrie testamentul în 1938 ºi, neavând

urmaºi direcþi, lasã casa nepotului sãu, poetul Mihai Moºandrei, iar cãrþile din bibliotecã ºi

economiile sale, unor apropiaþi. El pãrãseºte lumea aceasta pe 12 februarie 1943 la Câmpulung

Muscel, în braþele nepotului sãu. „Toatã viaþa lui – îºi aminteºte Mihai Moºandrei în volumul

„Evocãri literare” – a purtat o barbã sirianã, neagrã ºi deasã, sub o privire însã de o rarã blajinãtate.

Deasupra ochilor mãrunþi, dar distraþi, deseori atenþi doar pe adâncurile sufletului, urca o frunte

albã ºi finã dintr-un ivoriu curat, abia acoperitã de un pãr mãtãsos ºi rar. Cu oricâtã distracþie l-ai

fi privit, bãnuiai imediat în el un visãtor.”

Iatã câteva versuri din poemul „Îndoiala”, mãrturie a visãrii lui, a talentului deosebit, apreciat

de lumea literarã de atunci: „Miresme-ai pus în floare sã ardã smirnã’n plaiuri,/ În cântecul de

pãsãri ecouri de prin raiuri/ În ochi ai pus uimirea, în suflete dorinþi/ ªi farmec în primejdii, beþii

în nãzuinþi,/ Împodobita-i valul ce duce pân’la tine,/ Cu farmecul pierzãrii surâsului de-ondine./

Aº vrea ca sã mã bucur de tot ce ai creat,/ Sã nu ºtiu ºovãirea, nici teama de pãcat./ Dar ochiul tãu

în noaptea din sufletu-mi nu moare,/ Aprinde-a remuºcãrii dureri mântuitoare!/ O sete-adânc mã

arde, mã chinuie mereu,/ De-a mã topi în Tine, schimbând pe om în zeu./ Puteri necunoscute îmi

dau într’aripare,/ Presimt mult aºteptata gândirii împãcare./ Ca dintr’un pom, din suflet cazând, se

veºtejesc:/ Deºertãciunea, - floarea a tot ce-i omenesc,/ Tot ce încântã mintea ºi tulburã simþirea/

Pãlesc, când înainte-mi contemplu nemurirea.”

Ieri, premiat de

Academia Românã,

astãzi un

necunoscut:

Dimitrie Nanu
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Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (VIII)

De o cu totul altã facturã este portretul în tuº ºi creion fãcut lui

Fãnuº Neagu în 1979.

Dupã cum se ºtie, cunoscutul prozator susþinuse pânã atunci

în revista „România literarã” cronica sportivã. Dar deodatã s-a

supãrat pe fotbaliºtii care l-au dezamãgit ºi a anunþat public cã nu

va mai scrie cronici sportive. Faptul se petrecea la puþinã vreme

dupã ce Fãnuº Neagu scosese de sub tipar romanul „Îngerul a

strigat”. Precizarea se impune, fiindcã însuºi Silvan a notat în

subsolul desenului în tuº ºi creion: „Anunþat în România literarã

30 iunie cã renunþã definitiv la cronica sportivã din respect pentru

revistã (E vorba de „Urzica”, n.n. F.P.). Fãnuº Neagu revine în

februarie. Sã mai crezi în îngeri când strigã… sunã vorba

maestrului. Sã rãmânã revista fãrã… sportivi?”.

Cât priveºte portretul prozatorului, trebuie remarcat cã este de

o mare, de neconfundat originalitate. Vedem un Fãnuº de

necomparat cu chipul lui din realitate ºi nici cu desenele altora

(ªi, slavã Domnului, pe Fãnuº l-au imortalizat prin desene, ca sã

zicem aºa, mulþi graficieni!).

Aci el a fost vãzut din profil. Are un nas mare, borcãnat ºi buza

inferioarã iese mult în afarã. Tunsoarea, scurtã, e ºi ea în

neorânduialã, capul scriitorului sprijinindu-se (Se putea altfel,

datã fiind actualitatea literarã de atunci?) pe un mic nor de puf

din care, în spate apar douã aripi de înger. În totul figura

romancierului pare a fi fost surprinsã undeva pe un stadion de

vreme ce aduce întrucâtva cu a unui posibil microbist nemulþumit,

sau poate chiar revoltat de ce se întâmplã pe terenul de fotbal.

Într-un contrast total cu figura celui care a scris frumoasa

nuvelã „Ningea în Bãrãgan”, Edgar Papu, eseist ºi critic literar, a

fost vãzut într-o luminã calmã ºi liniºtitã, într-o posturã pe care

am numi-o, fãrã a exagera, clasicã. Omul de culturã, desenat tot

din profil este într-o þinutã sobrã, elegantã: are costum ºi cravatã

ºi-ºi þine sprijinitã într-o mânã bãrbia.

Ceea ce impresioneazã la el este privirea. Ochiul conturat de

grafician este larg deschis ºi priveºte în depãrtãri – sugerându-

se, desigur, firea meditativã a personajului.

Aºijderea, dintr-un alt desen în creion, realizat cu un an mai

înainte, în 1978, priveºte tot în depãrtãri doar de el ºtiute, filosoful

Constantin Noica. Chipul i-a fost conturat tot din profil, are un

nas ascuþit ºi proeminent, iar bãrbia, mult împinsã înainte, uºor

distorsionatã, contribuie ºi ea la sentimentul de siguranþã ºi de

hotãrâre degajat de întregul desen. Deºi pare mai degrabã un

crochiu, desenul este foarte sugestiv ºi reuºeºte sã impresioneze

privitorul, mai ales pe acela care mai înainte a vãzut ºi unele

fotografii ale filosofului.

Despre alte chipuri ºi alte portrete semnate de Silvan în numãrul

viitor, întrucât, precum se vede, acest mare grafician ne-a lãsat

moºtenire o întreagã galerie de portrete, care de care mai originale

ºi mai interesante.
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Poezie sub steaua

Bolintinului
Acest þinut din dunga

Vlãsiei e, în primul rând, un

pãmânt pentru istorie ºi

poezie. Mã refer la Þara

Bolintinului, cum i-a zis

prietenul meu Vasile

Grigore, aducând dovezi

numeroase ºi cãrþi

cuprinzãtoare în sprijinul

acestei denumiri. Le-a tipãrit

pentru a explica lumii cã întemeierea s-a fãcut de mult,

la începutul Evului Mijlociu, de cãtre oameni luminaþi,

prin faptele lor, într-un loc binecuvântat cu ape de argint

ºi pãmânt de grâu, cu mânãstiri sfinte ºi prezenþã la toate

evenimentele istoriei româneºti.

Þara Bolintinului e consacratã de numele unui mare

poet de la începuturile literaturii române, Dimitrie

Bolintineanu. Mi se pare firesc, deci, sã descopãr astãzi

aici atâþia oameni legaþi de poezie. Despre unii am scris

în paginile „Sud”-ului. Adaug acum douã nume de poeþi

tineri, dar atât de întemeiaþi în valoarea lor ºi în spunerea

adâncã a versurilor. Oferindu-mi cãrþile lor recente, am

gãsit prilejul de a mãrturisi întâia oarã despre ei.

Gabriel Dragnea, cu Altharul lui Cronos, Editura

Sud, 2019, este un poet profund, care ºi-a construit un

ceremonial al poeziei, cu solemnitate ºi iubire: „Mai þii

minte bucuria noastrã/ Când, primii care au ieºit din

bisericã, bucurându-se,/ Au fost fluturii?”

Din cãrþile de poezie care-mi plac în mod deosebit

citez mult, las versurile însele sã vorbeascã în locul

consideraþiilor mele „critice”.

Aºadar: „Aceea a fost ziua în care s-a votat izgonirea

mea dintre/ îngeri!/ ªi-n ziua când n-ai ºtiut sã sângeri/

Am plecat doar cu porumbelul pãcii pe umãr (72 de minute

de tãcere).

Sau acest minunat haiku: „În fiecare ploaie/ sunt

lacrimile/ neplânse în versuri/ ale poeþilor”.

Gabriel Dragnea are tendinþa de a-ºi reprima mereu

lirismul, dar acesta þâºneºte prin toþi porii versurilor

frumoase, cu sunet rilkean. Poetul aºeazã în titluri versuri

întregi, ca niºte poeme în sine: La pieptul tãu mã închin

întâmplãrilor; Pe strada mea se împacã umbrele lumii;

În ochii tãi, îmbrãþiºãri de pãsãri.

Poezia lui Dragnea este o poezie a voluptãþii

scufundãrii în timp. Într-un timp care are punctele vitale

marcate de temple, de opere, de lecturi adânci. E o cale

tulburatã doar de amintirea unor paradisuri fãrã somn:

iubirea, trecerea inexorabilã, jertfa.

Sunt versuri care îmi amintesc (spuneam deja) de

Rilke, ori de truverul divin, cel care a fost bunul meu

prieten, Cezar Ivãnescu.

Cheia cãrþii stã într-o ars poetica formulatã aparent

în fugã: „în poezie am fost cel mai sincer/ ºi, totuºi,

nimeni nu a ºtiut cum a fost viaþa mea”.

Poetul a alergat ºi aleargã dupã himerele sale dragi,

într-o aventurã de aed grec, sub o ploaie de mituri ºi de

visuri frânte, de cuvinte oprite, parcã, la jumãtate, dintr-

o sfialã în faþa zgomotului lumii contemporane.

„Dezleagã-þi pãrul, Cybela!”, implorã el, apoi se

întoarce în lumea violentã a prezentului impur, ca un

dans nebun de la Moulin Rouge.

Sã vã mai semnalez încã un poem antologic: Soldaþii

aceºtia... El începe aºa: „Soldaþii aceºtia încã mãrºãluiesc

în secret/ Ascunzându-ºi însemnele unitãþii pierdute la

zaruri/ Încã un joc crud al unui destin cãruia/ nu-i plac

fluturii albi”.

Citind aceste versuri, îmi amintesc de obsedantul

poem al lui Nichita Stãnescu: „Soldatul mãrºãluia,

mãrºãluia, mãrºãluia...”

Aº putea, încã, sã citez multe versuri adevãrate din

cartea lui Gabriel Dragnea. Aº putea sã introduc ºi câteva

cârteli de cititor atent al poeziei. Despre unele poeme

mai artificiale, despre unele mai neglijente metaforic.

Dar n-o s-o fac, pentru cã e prea bunã aceastã carte de

inimã a poetului tânãr. Nu, Dragnea nu scrie cartea unui

poet învins de timp, copleºit de somptuozitatea sacrã a

templului liric, ci o carte de rãzvrãtit în vis, în singura

lume în care poezia domneºte ca o reginã tristã, de puþini

înþeleasã...

Alexandru Cazacu se numeºte al doilea poet

bolintinean despre care scriu astãzi. Îi citisem numai

versuri rãzleþe, vorbisem cu el de câteva ori, ºtiam cã e

un mare fan al poeziei româneºti din anii când literatura

se vindea frenetic în Bucureºti ºi peste tot în þarã, când

studenþii ieºeau din librãrie cu pachetul de cãrþi, fericiþi

cã au mai gãsit o comoarã.

Mi-a dãruit ºi Alexandru Cazacu volumul lui, Mesaje

pentru Iulia, tipãrit la Libris Editorial. ªi l-am citit aºa

cum citesc aproape toate cãrþile pe care le primesc (obicei

pãcãtos, de filolog). Pe unele le pun alãturi dupã zece-

cincisprezece pagini, pentru cã nu-mi spun nimic, nu

comunicã în niciun fel cu sufletul meu. Pe altele le

devorez, subliniez versuri cu cariocile mele verzi ºi roz

ºi galbene.

Acesta a fost ºi cazul cãrþii de faþã. Volumul este un

poem total, dincolo de postmodernismul de strânsurã,

atât de en vogue în cãrþile unor confraþi de vârsta lui A.C.

Prietenul meu – acum, dupã ce l-am citit, aºa îl

consider – e un poet adevãrat. Cartea lui e o confesiune

curgãtoare, cu putere de râu limpede, ca un cântec îngânat

de Leonard Cohen prin Bucureºtii vechi, traversaþi de

Dâmboviþa cea sãlbaticã:

„Undeva, cândva, prin Octombrie, Iulia/ vom însera

printre curþile de beton/ ale oraºelor cu numele

asemãnãtoare/ ale unor reþele de socializare/ Cocorii vor

desena în vãzduh/ mesaje indescifrabile/ Noi vom numãra

orele/ pânã la iarnã/ ºi vom începe sã le trãim/ ca doi

îndrãgostiþi”.

Prietene tânãr, eu, ca exilat în Bucureºti de vreo

cincizeci ºi ceva de ani, am simþit nevoia ca, în faþa unui

asemenea poem, sã mã duc la cârciuma veche a lui nea

Fane Chirigiu (aia care nu mai e demult), sã beau o

damigeanã de vin sec de Odobeºti ºi sã cânt, cu toþi

oamenii frumoºi din graniþa Ferentarilor, cântecele lumii

apuse.

„Te rog sã-mi mai laºi, Iulia/ liniºtea pelicanilor

plutind peste lacuri/ ºi indigoul serilor ploioase/ sã rãmân

ascuns în ele/ tandru ºi ameninþãtor/ ca un bãþ de chibrit/

aprins într-o benzinãrie”.

Doamne, ce poet eºti, Alexandre, cã mi-ai adus aminte

de o searã la cenaclul Labiº din vremea anilor ’60, când

citea, în Sala Oglinzilor din Casa Sadoveanu (ãsta era

sediul Uniunii Scriitorilor atunci), unul, Vintilã

Ivãnceanu, poet care s-a pierdut în Occidentul iluziilor:

„ªi te iubesc atât de tare/ C-aº vrea sã sune la Salvare!”

Tu ºtii (iartã-mã cã te tutuiesc, dar eºti, încã, neruºinat

de tânãr, aºa cum îmi spunea mie acum vreo cincizeci de

ani un mentor al meu în gazetãrie), ºtii cã „se rãzgândeºte

amurgul în privinþa noastrã”. Fiindcã „atunci eram siguri,

Iulia/ cã o sã avem/ o mie de vieþi înaintea noastrã/ ºi

astãzi realizãm cã ne putem baza/ dintr-una singurã”.

Poetul este ca un timpan imens, bolnav de dragostea

lui, înþelegând cã tot ce se întâmplã nu este decât un

reflex al sentimentelor proprii: „Albitã este amiaza, Iulia,

ca oasele unui mamut/ se schimbã mereu ora exactã/ ºi

un pui de vultur/ pe tabla casei îºi ascute ghearele/ Nu

mai aud decât zgomotul/ unor munþi îndepãrtându-se/ ºi

foºnetul unor salcâmi/ înecaþi de propriul parfum”.

Alexandru Cazacu îºi construieºte metafora prin

apropierea a douã lumi total diferite: „Doar termometrele

se sparg de atâta rãcealã/ Ce o provoacã liniºtea într-o

camerã fãrã balcon/ când dispui de orgolii/ ca un

conchistador de populaþia bãºtinaºã”.

Te întrebi dacã Iulia existã ori nu. Dacã nu cumva e o

oglindã a sufletului poetului, un interlocutor cu atribute

de icoanã prin care te poþi mântui, cu toatã sinceritatea

ºi cu toatã credinþa.

„Zi de zi, chipul tãu, Iulia/ face sã lãcrimeze de invidie/

fotografiile vedetelor din revistele glossy”

Poate are ºi bãtãi laterale de aripã cartea ta,

Alexandre! Poate are ºi repetiþii de sunet ce trimit spre

un pic de manierism. Dar nu mã intereseazã aceste niºe.

Ci dominanta ei, forþa sentimentului care se îmbracã în

cuvinte de cântec. La urma urmei, orice poem ºi mai

mult, orice carte sunt o poveste a unei cãlãtorii. Acestea

sunt lecþiile pe care ni le-au oferit nouã, tuturor celor

care iubim sã scriem, doi mari sud-americani, Borges ºi

Márquez.

Cum spune fiecare povestea, e treaba lui ºi talentul

lui. Tu, Alexandre, o spui frumos, eºti pierdut ori eºti

salvat prin ea, Dumnezeu ºtie!

Închei însemnãrile mele, de cititor ºi autor de

literaturã, dacã-mi permiteþi, cu bucuria de a fi descoperit

în þinutul care mi-e drag, în Þara Bolintinului, doi poeþi

adevãraþi. Pe care revista „Sud”, prietenii mei, Vasile

Grigore ºi Fane Crudu, tot colectivul lor de inimoºi, îi

þin aproape. Cred cã „Sud” are un viitor sigur. Cum sã nu

mã bucur?
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Peste Bãrãgan,

ninge înstelat. Fulgi mari,

argintii, ca niºte diademe regale,

coboarã blând, în balans uºor,

pe fruntea pãmântului. Fulgi

mici, ca florile de mãrgãritãrel,

þiuie din trompetele codiþelor,

învârtejiþi de pale de vânt. Fulgi

de toate formele ºi mãrimile,

lucraþi la ghergheful cerului,

asalteazã, desant aerian, pãmântul

luat prin surprindere. Câmpia

vibreazã instantaneu, sorbindu-

i în cutele adânci de pe pielea ei

tãbãcitã de eternitate. Este un ritual cosmic, fabulos, la care

participã întregul Univers. Apoi, treptat, pãmântul se liniºteºte,

lãsându-se învins de cãtre fastuoasa ninsoare.

Dar spectacolul abia acum se deschide, în panorama mãreþiei

sale. Câmpia îmbracã o hlamidã albã ca o uriaºã blanã de urs

polar. De la un capãt la altul al Eternitãþii – alb. Satele – cetãþi

coborâte din basmele cu zmei, acoperite de blindajul alb fãrã

fisurã, inespugnabile în zalele lucioase ale zãpezii. Casele – turnuri

de apãrare, din care se ridicã, arareori, fuioare de fum alb, semn

cã undeva, nevãzut, ard focuri de veghe. Viaþa s-a retras în cochilii

de somn ºi conservare. O liniºte de început de lume pluteºte

peste încremenirea albã. Este momentul când germineazã Veºnicia.

...Ies greu din aceastã ispitã, cu teama de a nu mã mai putea

desprinde din capcanã. ªi cad în altã capcanã: în iarna marelui

oraº, din care descinsesem, nu de mult timp, în albul Bãrãganului.

ªi dacã albul Câmpiei Eterne mã fascineazã încât abia îl prind în

palide cuvinte, albul tãvãlugit al marelui oraº ºi-a pus amprenta

pe o paginã de poezie. Iat-o:

Balada zãpezilor de altãdatã
Où sont les neiges d‘antant?

François Villon

Azi a nins, ºi ieri a nins, o sã ningã chiar ºi mâine –

Rãtãcit prin jungla albã, melancolic trece-un câine.

Strigãte l-ajung din urmã, curg claxoanele duium –

El n-aude ºi îºi vede impasibil de-al sãu drum.

Nãluciri sclipesc prin pâcla alb-opacã de omãt –

Ochiul lui ciclop se face ºi dã timpul îndãrãt...

Era tânãr ºi ferice lângã stâna cuºtii sale,

Gâtu-mpodobea cu falã ale aurului zale,

Cureluºã de mãtase cu luciri diamantine

Unduia uºor în mâna dulcineei lui stãpâne

ªi-un parfum divin, ºãgalnic, emana din mâna dragã –

Mângâieri dulci pentru care ar fi dat o lume-ntreagã.

Zile treceau ca o clipã în rãcoarea dimineþii

ªi-n amiezi fierbinþi topite-n anotimpurile vieþii.

Îmbãtat de vraja clipei, frumuseþi de nedescris,

Ochiul deruleazã-n sine un imperiu interzis.

...Frâne, roþi scrâºnind, claxoane însoþite de sudalme

Îl trezesc din reverie, îi dau pumni ºi-l iau la palme;

Sângele-nroºeºte neaua, el de vis nu se desparte –

ªchiopãtând îºi poartã taina melancolic mai departe...

Toamna în Bãrãgan – în care dau, ca racul, timpul

înapoi – este, cum se ºtie, un anotimp al avuþiei. Coboarã roadele

din împãrãþia pãmântului în orgãzile oamenilor. ªtiuleþii de porumb

se alãturã, frãþeºte, lângã grâul din varã, asigurând „pâinea noastrã

cea de toate zilele”. Viile îºi trimit, ºi ele, preaplinul pântecului lor

– ºi câteva zile ºi nopþi se aude plânsul dulce al mustului din

zdrobirea fãrã milã a strugurilor. Din fruntea celui mai înalt pom

al grãdinii, privesc melancolic ultimele gutui, îngãlbenind.

Dar toamna nu este numai un anotimp bucolic, al carelor

încãrcate cu roade. Ea este ºi un anotimp al jefuirii câmpului ce-

a rodit toate aceste bogãþii. Nimic nu este mai trist, de pildã, ca o

întindere de floarea-soarelui peste care a trecut combina. Beþe

înalte, trunchiuri subþiri, de mãrimea omului, decapitate, scârþâie

în bãtaia vântului. Altele sunt frânte din genunchi, înclinându-se

în rugãciune tãcutã, aºteptând un ajutor nevãzut. Iar altele, ºi ele

decapitate, frânte din gleznã, nu mai aºteaptã nimic. Un popor

vegetal decapitat, rãmas în picioare sau în genunchi, cum l-a

surprins aripa neiertãtoare a combinei.

Bãrãganul-Câmpie Eternã aratã ca un imens loc de sacrificii.

Sacrificii în onoarea – ºi îndestularea – zeului-om. ªi mã întorn,

din nou, spre poezie, aºa cum am trãit-o eu într-o zi mare cât

veacul.

Toamnã la Negoeºti

În Ziua de Sfântul Dumitru

Þuica fierbe-n butoaie ºi-n litru,

Vinul bolboroseºte-n budãni ºi-n pahare,

Sfinþii joacã Hora Unirii în calendare,

Inima mea, nuntã a sângelui, beatã,

Bea, se trezeºte ºi din nou se îmbatã.

Bãrãganul joacã-n soare fete morgane ºi fluturi,

Noiembrie dã iama peste câmpuri ºi ciuturi.

Apa se retrage adânc în fântâni,

Turmele pãrãsesc vechile stâni.

Munþii sub cuºma zãpezilor noi

Dau raport timpului din doi în doi.

Sparg nunþile tãcerea-n surdinã,

Moare ultima floare-n grãdinã.

Toamna tresaltã în ultimi fiori –

Pe cer, tot mai jos, trec cârduri de ciori.

Vara în Bãrãgan este anotimpul fântânilor.
Fântâni cãutate ca minuni dãtãtoare de viaþã. Câmpia Eternã –

decorul în care, adeseori, vara, este aidoma celui surprins de

poetul Nicolae Labiº în deschiderea baladei sale, „Moartea

cãprioarei”: „Seceta a ucis orice boare de vânt./ Soarele s-a topit

ºi a curs în pãmânt./ A rãmas cerul fierbinte ºi gol./ Ciuturile scot

din fântânã nãmol”.

O fântânã – îmi povestea un bãtrân dintr-un sat ialomiþean;

parcã Griviþa, impus în legenda marilor recolte de cãtre inginerul

agonom Vasile Berbecel (dacã-mi mai aduc eu bine aminte) – nu

se face aºa, la voia norocului. Are dicihsul ei – ºi locul cu cea mai

bunã apa se aflã acolo unde cresc cele mai înalte ºi roditoare

bozii. Iar înainte de-a începe sã sapi, trebuie sã þii trei zile post ºi

sã te spovedeºti; la preot, dar se poate ºi-n sufletul tãu, în faþa lui

Dumnezeu. Aºa eram noi, cãutãtorii de izvoare cu apã bunã ºi

multã, fântânarii; dar acum, de când cu þeava ºi cu robinetul, s-a

cam dus meseria noastrã, sunt pe ducã ºi fântânile.

Apa, despre care se zice cã nu are culoare, nu are gust, nu are

miros – ea are, totuºi, gustul pãmântului, aroma lui. Izbucneºte

sincer în izvoare, se mãrturiseºte deplin în fântâni. Fântâni vechi,

înverzite, fântâni cu vrãbii, fântâni cu roatã, fântâni de piatrã

poroasã, cu troiþã, cu jgheaburi, cu portiþã. Fântâni cu cumpãnã –

ºi în cumpãnã, ce se aflã totdeauna în cumpãnã: fiare de plug,

dinþi de grapã, ºenile de tancuri, legate cu sârmã, zdrãngãnind,

clãnþãnind, ameninþând la fiecare urcare, de câte ori viaþa continuã

cu apã.

Din cãuºul unei asemenea fântâni, cu izvor nemuritor, mi-

am potolit, adeseori, setea. Iar în semn de mulþumire, cu plecãciune

adâncã, i-am scris pe o frunzã de dor poezia care urmeazã:

Ulciorul

Mi-i neamul din legendã coborât,

Baladele-i brumarã-n tainã pãrul –

Dar fetele mereu ºi-au petrecut

Din mânã-n mânã, la izvor, ulciorul.

Ulcior cu apã vie ºi ecouri

Din crâncene îmbrãþiºãri de munþi –

Strãbunii rezemaþi cu fruntea-n nouri

Bãurã din miresmele-i fierbinþi.

Bãurãm toþi, ulciorul niciodatã

Nu-ºi stinse cel din urmã clipocit –

O mie de izvoare dintr-o datã

Îºi prelingeau adâncul tãinuit.

Ion Andreitã,

Ulcior cu apã vie ºi vecii,

Surâs de curcubeie peste creste,

Cine te-a scos în drum? De unde vii?

ªi care-i rãmuroasa ta poveste?

Ce anonimi topirã-n tine dorul

De cer, de apã ºi þãrânã ? –

Zadarnic. Ca un sfinx tace ulciorul,

Ca o statuie de demult, pãgânã.

În sfârºit, deºi poate s-ar fi cuvenit la început, cum ne-am

obiºnuit – ºi noi, ºi calendrul – Primãvara.
Anotimpul care îmbracã Bãrãganul în verde. Verde crud („te

mai vãd, te mai aud”) ca o frunzuliþã de mohor abia ieºit la lumina

soarelui, verde palid al orzului grãbit ºi el, verde intens, puternic,

al grâului ridicat de o palmã pe cer; verde în toate nuanþele ºi

închipuirile ochiului. Verde – bãnuþii fremãtãtori în puþinii arbori

ce fixeazã imensitatea Câmpiei sã n-o ia din loc; copaci seculari din

codri multiseculari, privind spre fraþii lor, munþii, aºezaþi anume de

mâna lui Dumnezeu tot pentru a þine, roatã, þara în jurul lor.

ªtiaþi cã din Bãrãgan se vãd munþii? Din Bucureºti, da. Mã

invitase, odatã, un bun prieten, geolog ºi scriitor, pe terasa

blocului sãu – într-o zi seninã – ºi-mi arãtase, ºi vãzusem, în

zare, munþii. În Bãrãgan, mã asigurã poetul Mitu Moldovitu cum

cã, tot într-o zi seninã, urcat în vârful celui mai înalt stejar, cu

ochii aþintiþi spre nord, a vãzut munþii: senini ºi ei, cu contururi

bine desenate, albiþi de vreme.

Munþii þãrii, brãzdaþi de apele þãrii, spre nemurirea acestei

þãri ºi a poporului ei. Iatã de ce cred cã, în acest anotimp al

perpetuei întineriri, o poezie se cuvine acestor ape ºi acestor

munþi.

Apele munþilor mei

Apele munþilor mei

Au nume de bãrbaþi,

Au nume de femei.

În crestele Carpaþilor-pãrinþi

Aceºti bãrbaþi joacã hora desculþi,

Aceste femei ºi aceste fecioare

Cu miresme la subsuare.

De dimineaþã ºi pânã-n amiazã

Sânge fierbinte în trupuri vegheazã,

Izvoare vii, neastâmpãrate

Dezlãnþuie horele toate,

Pânã devin bãrbaþii bãrbaþi

ªi femeile cumpãtate –

Aceasta se întâmplã spre searã...

Îºi iau nume apoi, Oltul ºi Mureºul,

Siretul, Jiul ºi Nistrul,

Repede, Negru ºi Alb – Criºul;

Toþi fraþi de cruce ºi de povarã.

Se însoþesc cu Cerna ºi Bistriþa,

Cu Mara ºi Iza, cu Tisa,

Cu Ialomiþa.

Bãrbaþi ºi femei, în piscul puterii,

Fecundând nopþile pãmântul þãrii

Sub streaºina lunii ca mierea...

Spuneþi-mi, din atâtea împãrãþii

Câte-a purtat ºi-o sã mai poarte vrerea,

În ce limbã ºi sub care temei

Apele au nume de bãrbaþi ºi femei?

...Peste Bãrãgan ninge înstelat. O luminã albã, pufoasã, cu

petale vizibile ºi tremurãtoare. Un foºnet de adâncã liniºte pe

care îl aud pe undeva, în imensitatea albã, îmi dã sentimentul cã

cineva trece prin peajmã. Sunt oamenii pe care i-am cunoscut în

Câmpia Eternã – aici, la Moldoveni, dincolo, la Negoeºti, la Dor

Mãrunt, la Griviþa, la Chirnogi, la Patru Fraþi, la Fierbinþi, la

Coºereni, la Dridu, în alte ºi alte locuri în care sufletul meu s-a

veselit ºi s-a întristat odatã cu al lor. De aceea, aleg un loc mai

deoparte, pe un tãpºan alb, ºi le scriu numele într-o lespede de

zãpadã proaspãtã, ca pe o inscripþie într-o marmurã vie, sperând

cã prin scorbura fiecãrei litere vor þâºni în primãvarã,

reîmprospãtându-mi scrisul, întâile fire de iarbã.

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

De neamul moldovenilor… din Bãrãganul ialomiþean
7. Anotimpurile Câmpiei Eterne
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CÃRÞILE  SUDULUI (XIX)

Reconstituiri...

Pentru mulþi dintre cei de

vârsta mea (70+) Ileana

Popovici înseamnã acea

prezenþã unicã din filmul

românesc, aptã sã ofere

spectatorilor imaginea talentului genuin; o actriþã

necomplexatã ºi plinã de farmec despre care, peste ani,

criticul cinematografic Manuela Cernat avea sã scrie

aceste fraze dovedind o empatie realã:

«Pentru mine, Ilenuþa (sic!) Popovici este un spiriduº.

Un duh blând, iradiind bucurie ºi dãruire. Copilãroasã,

jucãuºã, a picurat luminã, iubire ºi neastâmpãr în viaþa

celor care au avut norocul sã-i fie parteneri de profesie,

de creaþie, de viaþã. Peste timp, ºi-a pãstrat candoarea ºi

farmecul frust. Loialã ºi generoasã, mereu zâmbitoare,

tonicã, gata sã rãstoarne munþii pentru o cauzã frumoasã,

este întruchiparea însãºi a zodiei care îi guverneazã

destinul: Taurul.

Dacã un chestionar-fulger m-ar întreba: “Ce personaj

celebru ar putea fi?” aº rãspunde fãrã ezitare: Ariel, din

Furtuna sau Puck din Visul unei

nopþi de varã, ghiduºele fãpturi

imaginate de Shakespeare spre a ne

vorbi zâmbind despre adevãrurile

grave ale vieþii...»

Am desprins aceste cuvinte

inspirate ale fostei mele colege de la

catedra facultãþii de film a UNATC

dintr-o splendidã evocare aflatã la

paginile 101-109 ale cãrþii

Reconstituiri cu Ileana Popovici

alcãtuitã de Radmila Popovici ºi

publicatã în 2017 la editura

Adenium din Iaºi.

ªtiind bine cine este Ileana e cazul

sã aflãm ºi cine este Radmila...

Poetã, traducãtoare, libretistã ºi

chiar actriþã, era în momentul în care

ºi-a întâlnit mãtuºa pe linie paternã

o autoare cunoscutã în Moldova de

peste Prut. Evident ºtia multe despre

ruda celebrã din România, venitã în

satul natal al tatãlui, preotul Valentin

Popovici ce fusese nevoit sã se refugieze din Basarabia

ocupatã de sovietici în patria mamã împreunã cu soþia

Neonila ºi fiica Magda. Devenit preot paroh la

Buturugeni, nu departe de Bucureºti, pãrintele n-a avut

ºansa de a-ºi revedea locurile venirii pe lume. Prezenþa

Ilenei la festivitãþile ce marcau în 2012, trei sute de ani

de atestare documentarã a satului Floriþoaia Veche era

pentru fiica sa cea micã o datorie de suflet.

Dialogul pe care îl va propune nepoata Radmila este

acceptat de îndatã în speranþa cã va deveni nu doar o

poveste personalã ci ºi „o parte din istoria neamului

românesc”. Ceea ce, din fericire, avea sã se adevereascã

prin precizia întrebãrilor ºi emoþia rãspunsurilor. A

rezultat o carte ce dezvãluie cutremurãtoarea dramã a

Basarabiei, resimþitã poate la intensitãþi diferite de-o

parte ºi de alta a Prutului, dar niciodatã uitatã de cei

nevoiþi sã trãiascã separaþi de un tragic hotar.

Istoria familiilor Popovici ºi Harnaj (ascendenþa

maternã a Ilenei) este reînviatã cu o precizie ce denotã cã

flacãra vie a memoriei a ars tot timpul în casa artistei,

unde poposeau oaspeþi de seamã precum preotul

basarabean Vasile Þepordei pe care autoritãþile româneºti

îl returnaserã în 1949 în URSS, unde avea sã execute

câþiva ani de lagãr la Vorkuta, aproape de Cercul Polar ºi

de unde doar o minune a fãcut sã scape cu viaþã ºi sã se-

napoieze în România. Mai venea din când în când ºi

Gala Galaction – fost profesor ºi decan al Facultãþii de

teologie din Chiºinãu, scriitor important ºi traducãtor în

românã al Bibliei.

Aceastã atmosferã culturalã deosebitã nu putea sã nu o

marcheze pe copila „cu chip inocent, un fel de Smãrãndiþã

a popii ce fãcea destule nãzbâtii” dar care avea sã se

îndrepte tot mai decis spre o carierã artisticã ce o aºtepta.

Dupã ºcoala de muzicã fãcutã la Bucureºti

ºi-a continuat studiile la liceul din Bolintin

Vale unde l-a avut ca profesor pe

compozitorul ºi dirijorul de coruri pentru

copii ªtefan Andronic despre care va avea

doar cuvinte de gratitudine. Au urmat anii

de Conservator, colaborãrile la Televiziunea

Românã ºi – punct de cotiturã! – întâlnirea

cu Lucian Pintilie care-i va încredinþa rolul

Aura din Reconstituirea.

„Domnul Pintilie m-a vãzut cântând la

televizor. Eu cred cã a fost destinul, fãrã

doar ºi poate! Cum sã treacã cineva de la

baie în dormitor, prin sufragerie, sã te vadã

la televizor, iar acest cineva sã fie regizor?

Sã te observe timp de o clipã ºi sã te ia într-

un film care sã-þi schimbe total viaþa... Asta

nu înseamnã destin?”

Mai fãcuse roluri în filmele unor foarte

buni regizori: Manole Marcus (Zodia

fecioarei – 1966) ori Radu Gabrea (Prea

mic pentru un rãzboi atât de mare – 1969).

Dar Pintilie a fost parcã Pygmalion...

Dupã Reconstituirea ofertele au curs în cascadã. A lucrat

cu Mircea Sãucan (100 de lei – 1973) ºi Dan Piþa (Filip

cel bun – 1974) pentru a nu mai vorbi

de Sergiu Nicolaescu, cel care a

distribuit-o în multe roluri unde

echilibra parcã invulnerabilitatea

suspectã a neînfricaþilor eroi masculini

(Zile fierbinþi – 1975, Accident – 1976,

Pentru Patrie – 1977, Revanºa – 1978,

Capcana mercenarilor – 1980, Viraj

periculos – 1983...).

A colaborat la realizarea unor

memorabile coloane sonore prin muzica

propusã a însoþi acþiunea unor filme de

succes. A fãcut televiziune decenii la

rând ca ilustrator muzical, interpret ºi

prezentator de emisiuni.

Toate aceste lucruri sunt bineºtiute

de mulþi ori pot fi aflate din dicþionare

ºi enciclopedii cinematografice. Multe

lucruri despre care nici mãcar fanii cei

mai înfocaþi nu au aflat decât la apariþia

cãrþii de faþã vizeazã generozitatea cu

care s-a implicat – ºi se implicã încã –

în acþiuni caritabile. Mai multe mãrturii

cuprinse în aceste pagini dovedesc

extraordinara capacitate de dãruire întru apãrarea unor

fiinþe fragile ºi expuse vitregiilor vremii de azi: „E pãcat

sã rãmânã în istoria României doar ca un om de

televiziune ºi o actriþã de film fãrã sã menþionãm calitãþile

ei de mamã, sponsor ºi filantrop. O iubesc enorm ºi

niciodatã nu voi uita ce a fãcut pentru mine. M-a fãcut

Om” (pag. 79). Declaraþia unei fetiþe de cândva, trãind

într-un orfelinat, este impresionantã prin faptul cã deºi

n-a avut copii, Ileana este numitã de mulþi „mama Ileana”.

„Copilãria mea ºi a fraþilor mei a fost incredibil de

frumoasã datoritã iubirii acestui înger; am petrecut

vacanþe la Buturugeni, am cunoscut primele aparate video

ºi audio, ne-a orientat cãtre cei mai buni sponsori din

întreaga lume ºi multe altele”.

Îi mulþumesc Radmilei cã a avut iniþiativa scrierii unei

cãrþi care ar trebui înscrisã în „bibliografia obligatorie”

nu numai a celor cu preocupãri artistice, ci ºi în aceea a

potentaþilor financiari de aproape ori de departe. Poate

cã în felul acesta viaþa unui semen – altminteri plin de

modestie – poate deveni un model existenþial.

Personal, am cunoscut-o „de visu” destul de târziu, la

jumãtatea anilor ’90, tocmai în capitala Statelor Unite

ale Americii dupã care n-am revãzut-o încã un sfert de

veac. Într-o zi din toamna lui 2019 drumurile noastre s-

au reintersectat, la un recital de pian. Ne-am amintit de

vizita de demult din vechea clãdire a Casei Albe (Old

Executive Office Building) unde fusesem invitaþi alãturi

de copiii ce formau minunatul Cor al Radiodifuziunii

Române, dirijat de regretata noastrã prietenã Elena

Vãcãrescu-Necula. O formaþie artisticã pe care americanii

n-au ezitat sã o numeascã admirativ „Corul îngerilor”.

La cea de-a doua întâlnire a noastrã Ileana mi-a dãruit

încã o carte, apãrutã de asemenea

la Adenium ºi pe care am citit-o

cu acelaºi „dor fãrã saþiu” cum ar

fi zis marele ei prieten Emil Botta,

alãturi de care jucase în

Reconstituirea.

Este o binevenitã lucrare

monograficã dedicatã lui Veceslav

Harnaj, „un om deosebit, foarte

inteligent, blând, bun, cu iubire

de oameni ºi de albine”, fiu al

preotului Dimitrie Harnagea,

primul învãþãtor din satul

Baimaclia ºi ctitor al bisericii

monument de acolo.

Nãscut într-o zi ce avea sã dea

fiori lumii întregi (7 noiembrie

1917) Veceslav avea sã facã parte

– împreunã cu sora sa mai micã

Nina Neonila – din generaþia

formatã în efervescenþa culturalã

a României Mari ºi care avea sã

trãiascã din nefericire ºi dezmembrãrile tragice ale þãrii

în 1940 ºi 1944 când Armata Roºie, avea sã readucã

Basarabia la marea împãrãþie sovieticã.

Refugiat în România, el va urma studii universitare la

ªcoala Politehnicã din Bucureºti, absolvitã în 1945 cu

strãlucire, devenind un specialist recunoscut în

hidrotehnicã. În paralel cu activitatea profesionalã la

catedra unor importante instituþii de învãþãmânt superior

desfãºoarã o pasionantã muncã de organizare a

apiculturii, expresie a unei tradiþii de familie începutã

de bunicul sãu, preotul Vasile Harnagea care a slujit în

parohii din actuala regiune Odesa ºi care s-a stabilit cu

familia la Baimaclia, „o micã localitate atestatã

documentar în 1770 al cãrei nume pãstreazã urmele

prezenþei tãtarilor nogai în Bugeac” (pag. 16).

Pasiunea pentru aceste harnice fiinþe ale planetei –

albinele – cãrora Maurice Maeterlinck, laureat în 1911

al Premiului Nobel pentru literaturã le dedicase o carte

ce intereseazã încã (La vie des Abeilles – 1901) l-a condus

pe Veceslav Harnaj la organizarea ºtiinþificã a Asociaþiei

Crescãtorilor de Albine din România. Performanþele în

domeniu au determinat de altfel alegerea sa ca preºedinte

al Federaþiei Internaþionale a Asociaþiilor de Apicultori

(Apimondia) în urma Congresului desfãºurat în vara

anului 1965 la Bucureºti. Era momentul istoric fast în

care, ieºitã de sub hegemonia Moscovei, România

începea sã joace un rol tot mai important în organismele

internaþionale, inclusiv ONU.

Chiar dacã între timp situaþia generalã s-a modificat,

urmele acþiunii energice a lui Harnaj au rãmas din fericire.

La Bucureºti existã încã instituþia respectatã a

Apimondiei ºi chiar un liceu apicol ce poartã numele

savantului Veceslav Harnaj.

Cartea pe care Ileana Popovici a consacrat-o unchiului

sãu nu fixeazã doar o imagine de familie. Ea reprezintã o

contribuþie valoroasã la cunoaºterea valorilor pe care

fiii Basarabiei le-au oferit cu harul lor României Mari ºi

– prin extensie – României eterne.

Pentru cã aºa cum frumos scria Radmila Popovici în

Reconstituiri... „suntem Prutul sângelui care apã nu se

face”.

ªi sã-i mulþumim Ilenei pentru cã prin faptele, filmele

ºi cãrþile sale ne-a dãruit ºi ne dãruie dovezi netrecãtoare

ale dãinuirii unui neam aflat de-o parte ºi de alta a acestui

râu trist ca o doinã de jale...

Ileana Popovici
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Mihaela Cristescu (România/Australia) s-a nãscut în România în anul 1970. A absolvit Universitatea Politehnicã Bucureºti (Energeticã, 1993) ºi Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine (2000), cu un Master în Lingvisticã (2006). Stabilitã de mulþi ani în Australia, nu ºi-a uitat þara, nici limba românã în care a scris cãrþi de
poezie ºi povestiri, publicate toate în România: Noduri, Douãsprezece hierofanii, Viaþa ca ritm, Generative Fortresses, The IT Solander, Archetypes in Code-Mixing
Poetry. În Sydney, a debutat cu Sacred – o serie de ºapte strofe tipãrite în revista ZineWest10, Western Sydney Writers (Premiul al treilea, 2010). Tot aici, s-a remarcat
ca editor al unor antologii româno-australiene, de poezie ºi de prozã scurtã, adevãrate poduri de prietenie ºi cunoaºtere culturalã între autorii români ºi cei australieni,
antologii cu o ilustraþie de excepþie, adevãrate obiecte de lux: Pounding the Pavement (2016), On the Wallaby Track, A Journey Across Memories (2017), Romanian
and Australian Perspectives Between Dusk and Dawn (2018), 41 Arguments Avant la Lettre (2019). Este, de asemenea, ºi coordonatorul evenimentelor de lansare de
carte de la State Library of NSW, în cadrul Programului Guvernamental Multicultural March. Nu puþini au fost cei care s-au gândit ori chiar s-au rugat pentru fiinþele
din þara-continent, unde incendiile recente au fãcut ravagii uriaºe. Am þinut legãtura pe mail cu dna Mihaela Cristescu ºi mi-a spus cã e în siguranþã, ajutã cât poate ºi
merge zilnic la serviciu. ªi poezia dânsei reflectã aceeaºi dedicare faþã de oameni, naturã, faþã de valorile civilizaþiei. Este o poezie rezonantã, emancipatã, cu trimiteri
culturale, unde emoþia personalã e bine controlatã ºi integratã într-un demers liric de amplã ºi profundã umanitate. (Victoria Milescu)

SANCTUARUL TIGRULUI

În ceea ce priveºte sanctuarul în care trãim,
ar fi de preferat sã ascundem neliniºtea lui ºi durerea,
chestiunile acestea fiind doar o poartã spartã spre eternitate,
o muºcãturã de tigru înfometat
în cãutarea magazinului de dulciuri.

ARDERE

Sã spunem un cuvânt,
între atâtea altele,
prin parcarea sugestivã
a memoriei zilnice
- o vibraþie subatomicã,
fixatã pentru auzul fin ºi depãrtat
al iluziei curgãtoare.

Vremea aceasta,
un timp incomod, dar lucid,
aºteaptã, fãrã de duratã,
petrecerea perfidã
ºi comprimatã
a visului înregistrat.

POTECA

Îndatã ce am pierdut cercelul,
am fost robitã pietrei lui,
- aveam una, iar pe cealaltã nu.

O dezlegare, aºadar, ar fi fost imposibilã,
nici nu ºtiam unde sã caut,
unde sã adorm ºi unde sã mã trezesc,
acolo, pe drumul de piatrã galbenã,
între douã peºteri de malachit.

ALEGERE

Sã nu privim aceastã afacere
ca ºi cum ar reuºi,
iar noi am deveni bogaþi, frumoºi ºi înþelepþi.
Ea este doar o înþelegere ce poate fi încãlcatã,
în ceaþa dintre rãsãrituri,
cel puþin atâta vreme cât vom lãsa armele sã cadã cu zgomot
pe covorul de catifea.

MASA DE LUCRU

Deschid cartea
ºi o aºez cu grijã pe masa de lucru
sã îmi aminteascã de lemnul din curtea bunicilor,
o singurã tãietura
în fâºii albe ºi puternice,
fãrã speranþã sau plasmã,
doar imagini contopite
într-o conversaþie rãtãcitã.

CAZANIE

Ca ºi cum monºtrii s-ar repezi la mine
ºi m-ar înghiþi
într-o singurã muºcãturã,
sau o viespe cu veninul ei incolor
m-ar înþepa pânã la os,
aºa întorc privirea
prin amintirile corpului meu
încastrat în perete,
privind tiparul lor proaspãt
ce îmi zãdãrniceºte
dorinþa de plecare.

DIMINEAÞA

Dimineaþa devreme,
Chiar înainte de a-l pierde pe Hamlet din priviri,
Am înþeles cã povestea ta fusese adevãratã,
Aºa precum durerea adâncã din sufletul meu
- Un exemplu de memorie neîmplinitã
Folosind versul în locul prozei.
„Horatio, spune-mi, te rog,
Care este intrarea în castel?”

Pentru azi, restul este imagine,
Cãutarea labirintului cioplit,
Doar un exerciþiu de privire.

FÂNTÂNA

Aºa ziceam
câteodatã,
în jurul însetãrii,
sã construim
o fântânã din cãrãmida,
cu apã curatã,
pentru îngrijirea
unor rãni mitice,

sã înãlþãm
în adânc
ziua ce curge
agãþatã vital
de cumpãnã,
în bãtaia vântului:

the water
telling the truth
to the
new born
house

in the summer time.

ÎNTOARCEREA ÎN BABILON

Recomandarea
a fost fãcutã
rapid,
am înlocuit
lexiconul
prin morfeme
simplu ºi uºor de înþeles,
independente,
cu substrat profund,
multiple posibilitãþi de întrebuinþare
ºi pronunþare
delicatã.

S-au gândit
sã semene iarba
în interiorul piramidelor
crãpate de vreme,
sã aducã la suprafaþã
un nou mod de convieþuire
în comun,
o nouã sursã
de energie.

Aºa încât,
am parcurs drumul înapoi,
printr-o paradigmã diferitã:
perspectiva unei credinþe
native,
o lingvisticã
personalã
în apãrarea modestã
a trecutului
perimat.

SEARA

Am putea alerga
pânã la punte
sã vedem
cum pluteºte
barca
plinã de peºte
în discursul
serii.

Am putea
simþi lemnul ud
prin pielea piciorului
bãtãtorit
de drum.
Un aer
ºi o plasã
în bãtaia vântului.

Un semn.

DE ÎNTORS

Principiul dupã care
lumea întreagã
stã agãþatã
în cuiul din pridvor
îºi regãseºte
soborul
adunat între miezul zilei
ºi asfinþit,
între gândul plantat în grãdinã
ºi mintea cea de pe urmã.

Iar aceastã adunare ºãgalnicã
a dupã-amiezelor de duminicã
îºi scrie versul cu îndemânare ºi pacienþã,
un vers dupã altul,
plantaþie dupã plantaþie,
în jurul unui scârþâit de duºumea lemnoasã,
înainte de ploaie.

Aºa încape închisul ochilor
în somnul depãrtat al focului din vatrã,
când mi se pare ca vremea
ºi-a luat zborul
de întors.

DESCULÞ

Cu toatã zarva asta,
am uitat sã trimit zgomotul în vãgãuna de ºerpi.

S-a desfãcut pepenele roºu,
tãiat în felii grosolane
de cãtre vânzãtorul din colþul dezbrãcat al casei
de pitici.

ªi au venit sã mãnânce câte unul.

Am avut destul curaj
sã merg desculþ
în faþa lor,
sã scap uliþa de amintiri.

Bun pepene,
cules copt.
Bunã dimineaþa în care
mi-am reclãdit bucãtãria verilor
retezate de asfinþit.

SINUSOIDÃ

Mã aflu, prietene,
înlãuntrul unui enorm
tablou.
Acolo sunt mutat în fiecare zi
dintr-o camerã într-alta,
pe lângã ferestre ºi scaune,
de fiecare datã
în cãutarea unui loc mai bun.

De aceea, copile,
corpul meu este o umbrã,
iar ochiul meu – un gol.
Mai am speranþã sã miros aerul
ºi sã gãsesc propria poteca prin pãdure.

Prea departe, iubite,
ºi pare cã nimic nu te poate distruge,
înþelesul nostru autentic se sfãrâmã,
într-o semnãturã divizatã.

Prea târziu, dragul meu octombrie
în toamnã,
prea subþire pânza de pãianjen
prin raza de soare.

Pe Pãmânt,
sã cad nu mai pot,

sunt un erou

al somnului lin.

Mihaela
Cristescu
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Dupã terminarea rãzboiului, tânãrul

Ion Graure ajunge învãþãtor în satul

Remuº, la câþiva kilometri de Giurgiu.

Încã de când era copil, mama sa,

Dobriþa, i-a insuflat dorinþa de a se

înscrie la Facultatea de Teologie. Îi

îndeplineºte dorinþa care ardea ºi în

sufletul lui. Începe Teologia  la

Caransebeº ºi o continuã la Academia

Teologicã „Andreianã” din Sibiu. Teza

de licenþã, cu titlul

Spiritul creºtin în pedagogia lui I. A.

Comenius, o întocmeºte sub coordonarea pr.

prof. dr. Nicolae Mladin, titularul catedrei de

Teologie Moralã, devenit Mitropolit al

Ardealului (4 iunie 1967), dupã trecerea la

cele veºnice a predecesorului sãu, Mitropolitul

Nicolae Colan (+15 apr. 1967). Diploma de

Licenþã în Teologie, eliberatã la 12 iunie 1948,

indicã anul absolvirii: 1948 (vezi copia).

Prenumele înscris pe diplomã este Ioan, nu

popularul Ion, care nu e întâlnit nicãieri în

Cartea Sfântã. Toatã viaþa, în toate actele, este

aceastã oscilare între cele douã prenume.

În toamna anului 1948 se cãsãtoreºte cu

Ioana (Jana) Boºman, nepoata preotului

Dumitru Bãdulescu din Remuº, ctitorul

bisericii din localitate. Ea îi va fi alãturi la

multele încercãri ale vieþii pe care cei doi tineri,

atunci, nici mãcar nu le bãnuiau. Urma sã se

preoþeascã, dar s-au întâmplat multe în vremea

aceea, când toatã lumea era nemulþumitã de

regimul instaurat la putere, cu toate asprimile

ºi nedreptãþile lui.

Proaspãta familie se stabileºte în Remuº,

unde Ion Graure este învãþãtor, pânã când va

fi preoþit. Este ºi director al cãminului cultural

din Remuº. În aceastã calitate, organiza

spectacole în care implica elevii din sat plecaþi

sã studieze la Giurgiu sau la Bucureºti.

Tânãrul învãþãtor lucra cu entuziasm, iubea copiii ºi era încântat

de profesia lui. Dupã un an i se naºte primul copil, o fetiþã.

Vremurile tulburi ale acelei perioade istorice îºi pun amprenta ºi

pe aceastã familie. Noul regim instalat trezea nemulþumiri la

oraºe, dar ºi la sate, însã lumea era rezervatã, nu comunica, era o

stare de fricã permanentã. Conducãtorii de atunci ai þãrii nu doreau

în satele româneºti oameni implicaþi în profesia lor, nu doreau

lideri. Cine puteau fi aceºti lideri? Intelectualii satelor, în special

dascãlii, dar ºi oamenii avuþi, oameni cu un anumit prestigiu în

sat, tot ce era „intelighenþie ruralã”. Securitatea îºi infiltra oamenii

între aceºtia cu scopul de a-i determina sã arate ºi sã demonstreze

cã sunt împotriva regimului, simulau acte de sabotaj, îi încuraja

sã-ºi manifeste nemulþumirea. Un asemenea om a fost ªtefan

Terpez din Giurgiu, care prin tot felul de manevre a devenit

prieten al învãþãtorului Ion Graure (se cunoºteau din august

1950), dar ºi al altor învãþãtori, precum Anghel Marinescu

(n.1924) ºi Alexandru Anculescu (n. 1921). Toþi trei au fost

arestaþi în acelaºi lot, împreunã cu Gheorghe Boºman (n.1901)

din Gogoºari, rudã cu soþia lui Ion Graure, considerat chiabur

pentru cã era un þãran înstãrit, avea batozã, tractor ºi pãmânt.

ªtefan Terpez l-a determinat pe Ion Graure sã meargã împreunã

în satul Gogoºari, la Gheorghe Boºman, ca sã-i propunã sã

împrãºtie manifeste. Cu toate cã acesta a refuzat, a fost suficientã

o „notã informativã” în care a fost menþionat ºi Gheorghe Boºman,

ca sã fie arestat ºi inclus în lotul tinerilor învãþãtori.

Toate notele informative din dosarul de la CNSAS al celor de

mai sus, inclusiv al lui Ioan Graure sunt semnate

„Fanel”(dactilografiate la maºinã de scris, încât e probabil ca

numele sã fi fost „Fãnel”). Dintr-o simplã citire a lor, oricine îºi

dã seama cã este vorba despre acest aºa numit prieten. Redãm în

continuare nota informativã din data de 23 ianuarie 1951:

NOTÃ INFORMATIVÃ

În seara zilei de 22 ianuarie 1951, m-am deplasat în comuna

Remuº, la învãþãtorul Graure, unde am ajuns la orele 19,30. În

casã era 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 unchi 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

de la 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 de la Organizaþia Y.M.C.A. ºi cã trebuia sã plece

prin Ambasada Americanã, dar pe urmã s-a rãzgândit, cã are

familie 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 tragem în numãr cât mai multe, aºa

cã astã searã 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

cã 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 de la mine, sã

facã rost ºi de hârtie.

„Fanel”

În ultima notã

informativã, din 11

februarie 1951, „Fanel”

menþioneazã cã a fost luat la

rost de cei doi învãþãtori ºi

acuzat cã este „un spion al

Securitãþii”. Se pare cã

aceastã suspiciune a

învãþãtorilor le-a grãbit

arestarea. Redãm în

continuare prima parte a

acestei ultime note

informative:

NOTÃ INFORMATIVÃ

În ziua de 11.II.1951, m-

am deplasat în comuna Oinac, conform înþelegerii avute cu

învãþãtorul Graure din Remuº, spre a lua contact cu învãþãtorul

Marinescu din Oinac. Ajungând în comunã, i-am gãsit în ºedinþã

la ºcoalã, având cerc învãþãtoresc.

Am lãsat bicicleta la pãrinþii lui Graure ºi de

acolo m-am dus acasã la învãþãtorul Marinescu,

unde am gãsit pe mama lui ºi m-a îndreptat la

finul lui Marinescu, pe care-l cheamã Marin ºi

care avea o cumetrie, unde am stat pânã la orele

douã dupã-amiazã ºi de acolo am plecat

împreunã cu Graure la Marinescu, acasã, unde

am stat de vorbã urmãtoarele:

În primul rând, când am intrat în casã la

Marinescu, ne-am aºezat la masã ºi a început sã

spunã cã ce aport am adus eu pentru ei, cã ei au

fãcut mai mult decât mine. M-au luat la rost,

spunând cã dacã eu sunt spion al Securitãþii ºi

mã interesez de ei? Eu cãutam sã mã

desvinovãþesc, spunându-le cã ºi eu am fãcut

ceva ºi dacã au nevoie mai fac.

Marinescu a spus cã el a fãcut rost de maºinã

(de tipãrit, n.n.) iar Graure a tipãrit manifeste,

iar eu nimic ºi aºa a durat acest interogatoriu

asupra mea, cam o orã.

Dupã aceea, am trecut la alte conversaþii, sau

mai bine zis dispoziþii avute de Graure. A spus

cã a primit de la cineva 6 manifeste în limba

sârbã ºi bulgarã, pentru a le traduce ºi totodatã

a spus cã are dispoziþii de la acea persoanã sã

facã manifeste ºi dacã are cu cine sã le împartã,

el i-a spus cã are cu cine.

Manifestele în limba bulgarã, Graure a spus

cã le-a dat învãþãtorului Anculescu, pentru a fi

traduse în româneºte.

Tot persoana aceea i-a spus sã nu poarte arme asupra lui ºi

nici cei ce lucreazã cu el. Sã nu aibã radio în casã ºi dacã are

proprietarul sã se mute ºi sã nu încerce sã dea foc sau altele ,

decât numai în caz dacã ar fi frontul aici.

Graure mi-a transmis ºi mie ºi lui Marinescu la fel, sã nu

posedãm arme ºi aparate de radio, cã putem fi vizaþi.

Conþinutul unui manifest, aºa cum se pãstreazã la CNSAS în

dosarul Graure, este urmãtorul:

Fraþi români,

Se apropie timpul când vom scãpa de comuniºti. Nu avem ce

mânca, nu avem ce semãna, cãci grâul ne-a luat, porumbul ne-

a luat. Totul ne-a luat.

Mor vitele de foame. Geme þara.

Pregãtiþi-vã

Luminita
Cornea

,

Jos comuniºtii!

Într-o zi din iarna anului 1951, 24 februarie 1951, Ion Graure

este chemat la Bucureºti, la Direcþia pentru Învãþãmânt. Familia

îºi închipuia cã este chemat pentru a fi avansat director al ºcolii.

Dar nu s-a mai întors curând. Cei de acasã au aflat mai târziu ce

s-a întâmplat. Fusese arestat „pentru delictul de uneltire contra

ordinii sociale”, aºa cum rezultã din Sentinþa nr. 193/54 a

Tribunalului Militar Teritorial Bucureºti, „datã ºi cititã în ºedinþa

publicã, astãzi anul 1954, luna martie, ziua 19". Prin urmare,

procesul a avut loc dupã trei ani ºi o lunã de la data arestãrii, iar

pedeapsa este de „3 (trei) ani ºi 6 (ºase) luni închisoare

corecþionalã ºi 200 (douã sute) lei cheltuieli de judecatã, Sentinþa

a rãmas definitivã.”

În Mandatul de executarea pedepsei, citim, în final, urmãtoarea

menþiune: „Executarea pedepsei începe la 24 februarie 1951 ºi

expirã la 20 august 1954.” Deci dupã cinci luni de la proces a

fost eliberat, deoarece de când fusese arestat se îndeplinise

perioada ispãºirii pedepsei. Inclusiv mandatul de arestare este

din 1954, cum rezultã din Biletul de eliberare nr. 12635/ 1954"

de la Penitenciarul Jilava (vezi anexa), din care aflãm cã a fost

închis din 24 februarie 1951, prin sentinþa 193/54, cu mandatul

de arestare nr. 1968/1954, condamnat de Tribunalul Militar

Teritorial Bucureºti, „pentru faptul de uneltire”, iar „astãzi 21

august 1954 s-a pus în libertate, în urma expirãrii pedepsei,

urmând a se stabili în comuna Remuº, raionul Giurgiu, regiunea

Bucureºti”. Pe verso acestui bilet, deþinut de familie, se aflã

ºtampile ºi semnãturi ale sergentului de la Postul de Miliþie

Turbatu, comuna de care aparþinea satul Remuº, în care Ion

Graure domicilia cu familia. Periodic, lunar, trebuia sã se prezinte

la Miliþie. Se nota acest lucru prin însemnarea „Prezent la vizã”,

la care se adãuga data ºi semnãtura. Fostul deþinut Ion Graure a

fost prezent la vizã, prima datã în 24.VIII.1954, apoi în fiecare

lunã pânã în ianuarie 1955.

Tânãrul Ion Graure a stat închis trei ani ºi ºase luni, la

închisoarea Jilava, la Poarta Albã, Colonia de Muncã Peninsula

– Valea Neagrã, regiunea Constanþa, din nou la Jilava. În ziua

eliberãrii din Penitenciarul Jilava, la plecare, a fost pus sã semneze

urmãtoarea Declaraþie:

Subsemnatul Graure Ioan, domiciliat în comuna Remuº,

raionul Giurgiu, regiunea Bucureºti, la punerea mea în libertate

din Penitenciarul Jilava, am luat la cunoºtinþã de faptul cã nu

am voie sã divulg nimic din cele auzite ºi vãzute de mine în

legãturã cu locurile de detenþie pe unde am trecut ºi despre

persoanele încarcerate.

De asemenea nu voi

comunica în scris ºi nici

verbal rudelor sau altor

persoane despre deþinuþii

rãmaºi în Penitenciar.

În cazul când nu voi

respecta cele arãtate mai

sus, am luat cunoºtinþã de

faptul cã sunt pasibil de a

suporta rigorile legilor

R.P. R.

Data 21 august 1954

Semnãtura

Ieºit din Jilava, a plecat

la Bucureºti, ca sã ia trenul

spre Giurgiu. Ne putem

închipui cum arãta dupã

anii de închisoare, îmbrãcat

cu hainele cu care intrase.

S-a oprit pe Str. 11 Iunie

(pe unde circula tramvaiul

12, pe ruta Gara de Nord-

Progresul) la o frizerie,

unde frizerul, om în vârstã,

ºi-a dat seama ce e cu el ºi

de unde venea, dar n-a

suflat un cuvânt. Nu l-a

întrebat nimic, l-a tuns, l-a

bãrbierit ºi i-a urat sãnãtate,

fãrã sã-i cearã niciun ban.

Ajuns acasã, fetiþa de cinci ani se sperie de el. Bineînþeles cã

nu avea cum sã-l recunoascã. Desigur, sufletul lui plângea. La

aceasta se adaugã altã tragedie: faptul cã nu se mai putea angaja

în învãþãmânt, nu avea ºi nu putea sã obþinã niciun loc de muncã.

Terminase Facultatea de Teologie, dar pe meleagurile natale nu

putea rãmâne. Ce sã facã? În libertate, coºmarul din închisoare

a continuat. Începea sã trãiascã sub sabie.

(Va urma)

O VIAÞÃ SUB SABIE (II)
File de monografie:

Mandat de executarea pedepsei

Bilet de eliberare (faþã) pentru Ioan Graure
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXI)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Cei care veþi citi acest text vã rog

sã nu vã închipuiþi cã arhicunoscutul

prozator ºi publicist Tudor Octavian

ar fi dispus de niscai fonduri pânã acum neºtiute de

nimeni ºi cã le-ar fi investit într-un astfel de aºezãmânt

precum cel anunþat mai sus. Nu. Nici vorbã de aºa ceva.

Contez pe intuiþia ºi perspicacitatea dvs. de vechi ºi buni

cititori de literaturã ºi cred cã aþi priceput imediat cã

ospiciul cu pricina nu e decât unul imaginar, conceput

literar, pentru ca autorul sã-ºi plaseze acolo niºte

„locatari” ceva mai aparte sau, mã rog, unele din

numeroasele, posibile lui personaje. De altfel, o privire

aruncatã pe bibliografia foarte bogatã a acestui

autor incitã lectorul încã de la început. ªi nu

are cum sã fie altfel de vreme ce acolo se aflã ºi

titluri ca: Tratat de înjurãturi; Proºti, dar mulþi;

Oameni normali º.a.

Tudor Octavian a pornit pe apele agitate ºi

mereu învolburate ale publicisticii ºi literaturii,

la fel ca mine ºi ca Nicolae Fruntelatã (cu

numele de Dan Fruntelatã avea sã semneze

ceva mai târziu) de la revista „Viaþa

studenþeascã”, sãptãmânalul din strada

Brezoianu 13, condus de Niculae Stoian,

mentor al multor condeieri care s-au afirmat

peste ani, unii dintre ei ajungând sã fondeze ori

sã conducã, la rândul lor, publicaþii cu difuzare

naþionalã. Destinul a fãcut ca prin acei

îndepãrtaþi ani, 1967-1968, sã fim cu toþii

studenþi la Filologia bucureºteanã ºi sã trãim în

acea zisã „relaxare ideologicã” – ceea ce ne-a

permis, nouã ºi unei întregi generaþii, numitã

de istoricii, criticii literari ºi toate dicþionarele

culturale „Generaþia ’60" sã ne exprimãm

publicistic ºi literar fãrã inhibiþii, energic ºi mai

ales cu o mare încredere în condeiele noastre.

Tudor Octavian venise în Bucureºti ºi-n

presa acelui timp din Brãila lui Panait Istrati, a

lui Fãnuº Neagu, dar ºi a lui Vasile Bãncilã

(despre care nu se prea vorbea în cercurile

literare), dar nu avea în „gena literarã” proprie

nimic din spiritul acela ºi nici cel mai atent

ochi n-ar fi putut descoperi în volumul de debut

(Povestiri diferite, 1969) al colegului meu de

promoþie oarecari elemente care sã-l apropie de

iluºtrii lui predecesori brãileni. Cert este cã,

datoritã unor nefericite întâmplãri biografice,

lui Tudor Octavian i-a fost dat sã ajungã student

la o vârstã sensibil diferitã, mai mare decât a

noastrã, a celorlalþi ºi cã venea în Capitalã cu o

experienþã jurnalisticã (ºi nu numai) mai mare

decât a celor câþiva ce ne fãceam ucenicia sub aripa

ocrotitoare a lui Niculae Stoian, apoi ºi sub cele ale lui

Ion Bãieºu ºi Fãnuº Neagu, de la revista aflatã la acelaºi

etaj ºi pe acelaºi hol cu „Viaþa studenþeascã”,

„Amfiteatru”, prima serie, cea de dinainte de 1969. Cu

aceste atuuri, n-a mirat pe nimeni când, la absolvire Tudor

Octavian a fost încadrat ca redactor la sãptãmânalul

condus de Niculae Stoian. În acelaºi an 1969, lui Tudor

Octavian îi ieºea de sub tipar ºi volumul de debut, în

colecþia, pe atunci de prestigiu, „Luceafãrul”, în care au

fost publicaþi mai toþi reprezentanþii „Generaþiei ’60",

de la Nichita Stãnescu, Gheorghe Pituþ ºi pânã la Petre

Got, Gabriel Iuga ºi subsemnatul, ultimii „mohicani”

tipãriþi în aceastã colecþie pe care, din pãcate, n-a mai

reluat-o nimeni, nici înainte de 1989 ºi nici dupã.

Deºi ca vârstã biologicã Tudor Octavian face parte

din „Generaþia ’60", ca tipologie, stil, orientare,

caracteristici literare n-are nimic, sau aproape nimic din

trãsãturile generale ale acesteia ºi dacã îi vom privi mai

de aproape cariera ºi realizãrile vom vedea cã încã de la

început el ºi-a croit un drum propriu, inconfundabil,

printre scriitorii ºi oamenii de culturã din generaþia lui.

Polivalent (a fãcut publicisticã în mod curent – ºi numai

literarã, îndeplinind fel de fel de funcþii pe la revistele

epocii, în care „Flacãra” lui Adrian Pãunescu ocupã un

prim loc; a scris prozã, mai ales prozã scurtã; s-a consacrat

cronicii în domeniul artelor plastice ºi a prefaþat albumele

de autor ale unor mari pictori contemporani, scriind ºi o

lucrare de sintezã intitulatã Pictura în România 1800-

2000); dupã 1989, în noile condiþii social-politice s-a

exersat la unele televiziuni ºi în calitate de comentator

al realitãþilor româneºti imediate.

Aºadar, o carierã jurnalisticã ºi literar-artisticã ce-l

înfãþiºeazã ca o mare personalitate culturalã. ªi ceea ce

este foarte important, Tudor Octavian n-a fost/nu este

afiliat niciunui grup literar de interese, n-a fãcut/nu face

politica nimãnui, manifestându-se liber, total

independent, fidel doar propriilor idei ºi principii.

Ca scriitor, Tudor Octavian este ceea ce îndeobºte se

poate numi, la modul cel mai general posibil „autor de

scurtã respiraþie”, excluzând dintru început romanul sau

nuvela.

Nu altfel se prezintã recentul volum (Ospiciul cu

oameni normali. Dicþionar de pãreri, Dinasty Books

Proediturã ºi Tipografie, Bucureºti, 2017). Avem a face

cu o culegere de impresii personale despre diverse aspecte

ale vieþii, cu observaþii ºi scurte scene din care se pot

desprinde concluzii ºi învãþãminte de ordin general,

autorul dovedindu-se a fi un bun observator, rezultatul

„selecþiilor” sale fiind mai apoi consemnat sub aparenþa

unei notaþii seci ºi neutre. Iatã un exemplu:

Tudor Octavian, brãileanul care a construit
„Ospiciul pentru oameni normali”

„Un copil urlã în timp ce e urcat în tramvai ºi sunt

semne cã o sã zbiere pe toatã durata cãlãtoriei, fiindcã

pãrinþii sunt niºte þigani conflictuali, care vin de la cerºit.

Copilul urlã, urlã, urlã, iar pentru cã trãim în

democraþie, are loc spontan o confruntare generalã de

pãreri, sentinþe, înjurãturi, ameninþãri, trimiteri materne,

lozinci naþionaliste, discriminãri la obeze, þipete de femei

trase în þeapã, sfaturi ºi consultãri ideologice pe teme

internaþionale.

Copilul a tãcut de mult, însã democraþia, odatã urnitã

din loc, greu mai poate fi opritã, chiar ºi la capãtul liniei.”

ªi încã unul:

„Romanul unui scriitor francez de

dinainte de rãzboi m-a reþinut prin precizia

ºi veridicitatea descrierilor de picioare. Cum

avea ocazia sã vorbeascã de mersul, de

pantalonii sau de pantofii unui personaj,

autorul parcã era altul: mai inspirat, mai artist.

Cât despre descrierea picioarelor de femei,

acestea erau cele mai vii ºi mai pitoreºti.

Portretul picioarelor devenea portretul

caracterelor.

De curând, citind o biografie a francezului,

mi s-a dezlegat misterul: omul locuise, vreme

de trei decenii, într-un demisol. Prin faþa

ferestrelor mici ale camerei sale de lucru

defilaserã toate picioarele Parisului.”

Nota de umor, subînþeleasã, e prezentã

pretutindeni, chiar ºi atunci când pare a fi

pusã pe seama altora. „Despre un angajat care

nu scoate o vorbã cu sãptãmânile – citim într-

un loc –, patronul spune cã e foarte deºtept,

fiindcã ºtie sã tacã pe înþelesul tuturor”, iar

în altul situaþia-limitã, cazul de excepþie

capãtã straiul unei mici poveºti:

„În anul al treilea, la Filologie, mi-am luat

inima-n dinþi ºi i-am explicat profesoarei de

comparatisticã ºi istoria limbii situaþia în care

mã gãseam: lucram într-o redacþie, alt mijloc

de a mã întreþine nu aveam, ºi dacã era sã

aleg între slujbã ºi ratarea unui examen,

alegeam slujba ºi salariul. ªi de ce-mi spui

toate acestea, m-a întrebat doamna

profesoarã. Fiind clar cã n-avea rost sã umblu

pe ocolite, i-am zis cã eram complet

nepregãtit la cursul dumisale, ºi-n toamnã,

dacã amânam examenul aveam sã fiu la fel

de nepregãtit ºi cã, la vârsta mea – împlineam

30 de ani – ºi la viaþa pe care o duceam,

trebuia sã mã decid între un 5, cãpãtat prin

binevoinþã ºi o leafã cu care de bine, de rãu

puteam sã termin o facultate.

Regret, a spus doamna aceea minunatã, dar 3 nu pot

sã-þi dau. Ca sã-þi dau 5 trebuie sã te prezinþi neapãrat la

examen ºi sã fii penibil în faþa unei comisii. Nici 8 n-aº

putea sã-þi dau, fãrã sã ºtii nimic. Pentru o notã de 8, am

studenþi care nu ies cu lunile din bibliotecã. ªi i-aº

nedreptãþii. Nota 9 le-o dau celor care ar putea sã-mi

urmeze la catedrã. Iar dumneata ai ales gazetãria. Despre

6 sau 7 nici vorbã. Ar trebui sã înveþi sã mã convingi cã

eºti mediocru. Or matale eºti doar impertinent. Mã obligi

sã-þi dau 10. Însã te rog sã nu îndrãzneºti sã mã saluþi

decât dupã ce-þi va apãrea prima carte”.

Pe acea doamnã profesoarã ne-o amintim cu plãcere

toþi foºtii studenþi ai seriei 1969 de la Filologia

bucureºteanã. Nu ºtiu, însã, dacã Tudor îi va fi dat primul

lui volum, apãrut la puþinã vreme dupã acel examen de

pominã.

Am sã-l întreb.
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Neagu Udroiu

N-aveam pe atunci ciclu

gimnazial în comuna Cartojani.

Pofta de a continua studiile se

manifestase deja. Când noi

terminam clasa a doua primarã,

un grup de bãieþi ºi fete abia

ieºiþi din clasa a patra au fãcut

începutul, cãutând o rezolvare

prin vecini. Gratia, aparent, era

mai la îndemânã. ªi asta

deoarece de la ultima

gospodãrie din Satul Nou pânã

la casa doctorului Borºan erau

câteva sute de metri. Dar ºcoala

gimnazialã se aflã situatã în

partea cealaltã a comunei Gratia ºi se numea Fãrcãºanca-

Drãghineºti.

Aproape de noi se

gãsea doar ºcoala

primarã din Gratia

Micã, unde stãpânul era

Dom’ Nae. Era ceva de

mers, mai întâi prin

Boºteanca, apoi pe

malul gârlei pânã la

primãrie apoi luai la

picior ºoseaua spre

Siliºtea. Adolescenþii în

cauzã – printre ei Teodorescu Mariana, Trãncuþã Stoica,

Albu Maria – nu se uitau la detalii. Plecau într-o veselie la

ivirea zorilor ºi reveneau abia târând ghiozdanul la amiazã.

La cãderea zãpezii, pãrinþii au convenit sã plãteascã la pauºal

o cãruþã încãpãtoare, pe viscol o sanie, pentru a mijloci

parcurgerea distanþelor în cauzã. La fel s-a întâmplat ºi în

anul urmãtor, când s-a mai adãugat o serie, cea din care

fãcea parte Marin Ion, Trãncuþã Constantin, Colfescu

Gabriela, Alecu Florea.

În 1950 a venit rândul nostru. Reþeta, odatã verificatã, s-

a aplicat automat. Eram vreo zece cred din clasa doamnei

Ciobãnescu porniþi într-acolo: Trãistaru Aurel ºi Colfescu

Viorica, premianþii noºtri, Muscalu Octavian, dar ºi alþi

câþiva ºcolari cu pretenþii – Stanciu Maria, Niþã Vasilica,

Niþã Ana. Ei vor ajunge sã termine ºi liceul. Gratia era un

centru rural cu ceva pretenþii de hegemonie. Metropolã, ce

mai! Veneau acolo nu doar localnicii, care se considerau un

fel de aristocraþi, ci ºi noi, patricienii plebei, adicã navetiºtii

din Cartojani, Udeni, Sârbeni. ªi când te scoteau la tablã

domnii învãþãtori te urecheau ca pe un provincial sadea.

Parcã îl aud pe dom’ Pescaru: – Pentru cum a învãþat lecþia, nota

nouã. Pentru cã nu are raportor ºi compas, douã puncte scãzute.

Deci nota ºapte în catalog. Ca dupã numai câteva secunde sã

introducã o rectificare, a sentinþã definitivã: – Pentru ºtiutul lecþiei,

nota opt, deoarece nu are instrumente douã puncte scãzute, deci

nota ºase în catalog! Adevãrul adevãrat nu pierdea ocazia sã se

arate la lumina zilei.

Întâmplãri de familie m-au împiedicat sã rãmân la ºcoala din

Gratia. Am stat un an acasã, bun pentru munci agricole de sezon,

adecvate vârstei. Bonusul s-a numit statul în naturã, rãsfãþul de

iarbã verde, ghiocei, viorele, brebenei ºi micºunele de pe

Godãneasca, plus concertele repetate cu soliºti de sezon – cucul,

pupãza, ciocãnitoarea º.a.

Anul urmãtor n-am mai rãbdat. Soluþia era de mers la altã

ºcoalã din vecini. La Gratia se amenajase internat care cerea

cheltuieli greu de susþinut. Crevedia, urmãtoarea comunã spre

Bucureºti, era prea departe, drumul peste podul de la Þandãra

mãsura mai bine de zece kilometri. Nu era de luat în seamã. Dar

Roata, pe drumul spre Videle, concura distanþa pânã la Gratia.

Alþi câþiva consãteni comiteau acest lucru. Preþ de trei ani vom

face ºi reface împreunã cei aproape cinci kilometri de drum

cãlcat de cãruþe, sãnii, biciclete. Cu folos. În anii urmãtori ni s-

au alãturat ºcolari mai mici. Ne-a fost de folos. Mie, de mare

folos. Am învãþat carte!

Domnul Andrei Þurlea – ne-a fost ºi diriginte – „ne-a bãgat”

matematica în cap. Cãrãmizile aºezate acum una peste alta, sudate
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între ele de mortarul repetatelor exerciþii primite pentru acasã, au

contribuit, gândesc eu, decisiv la reuºitele de mai târziu. Avea

har, era carismatic ºi mai ales o poftã pozitivã superioarã de a te

ºti cu burta pe carte. Soþia sa,doamna Aniºoara, fata lui nea Tase

din Sadina, ne-a învãþat geografie ºi istorie. Pe unde am ajuns sã

cãlãtoresc, pe meridiane ºi paralele, am avut în minte lecþiile sale.

Domnul Gogu Florescu naviga în sectorul ºtiinþelor naturale,

fizicii, chimiei. Evoca adesea anii de ºcoalã normalã de la

Grãdiºtea, dinspre care pompa cu dezinvolturã învãþãminte,

întâmplãri, sfaturi binevenite. Cu limbile strãine era domnul Ion

Stãnescu, multilateral ºi autoritar.

Lozul cel mare venind la Roata a fost, pentru mine unul, prezenþa

la catedrã a domnului Stelian ªtefãnescu. Domnul Stelea îi spunea

toatã lumea. Fãcuse rãzboiul, sechele la vedere aminteau acest

lucru fãrã ca ele sã marcheze în vreun fel ritmicitatea ºi calitatea

procesului de instrucþie ºi educaþie. El ne-a format gustul pentru

poezie. Obiºnuia sã ne

cearã sã venim la lecþia

urmãtoare cu câte o

strofã învãþatã din

orice autor dorim. Azi

aºa, mâine tot aºa. Ne-

am trezit absolvind

ºcoala cu o dozã de

lirism copleºitoare. Pe

de altã parte, pãstrez

un respect deosebit

domnului Stelea

pentru inspiraþia de a-mi organiza lecturile. Aveam

acces la biblioteca lui de acasã, nu mare, dar extrem

de selectivã. De la Eschil, Sofocle ºi Euripide, la

Tolstoi ºi Victor Hugo. Îndrãznesc sã cred cã acestei

conjuncturi favorabile duc cu mine, în minte ºi inimã,

lungi troiene cãlãtoare de lecturi pentru care n-aº

mai fi gãsit timp dupã aceea. Plus cã domnul Stelea

avea în bibliotecã dicþionarul lui Lazãr ªãineanu.

Un instrument binevenit la orice vârstã. Dar mai

ales în epoca receptivitãþii incomensurabile.

În faþa ºcolii din Roata de Jos strãjuieºte ieºirea

în ºosea un stejar uriaº. A fost plantat în anul 1928,

când ministrul educaþiei cerea directorilor de ºcoalã

din România Mare sã comitã acest gest în amintirea

evenimentelor consumate cu un deceniu mai

devreme. Învãþãtorul Florescu, tatãl domnului Gogu,

s-a conformat. Aºadar, e ceva timp de când ramurile

sale vânjoase ne amintesc de trecutul apropiat. Am

identificat semne ale acelui îndemn ministerial ºi la

Bolintin Vale, în curtea gimnaziului de altãdatã din

Poarta Luncii – acum dispãrut – ºi în Ciorogârla.

De ce n-am da numele destoinicului director de altãdatã,

emblematic pentru acest lãcaº de educaþie, ªcolii gimnaziale din

localitate?

Niculae Stoica

Întâmplarea a fãcut ca de

curând, tot cotrobãind prin

cotloanele trecutului, sã

descopãr unele documente

vechi care privesc perioada

înfãptuirii reformei agrare din

anul 1945 la nivelul comunei

Dârvari, astãzi sat aflat în

componenþa comunei

Ciorogârla din judeþul Ilfov.

Dintre acestea, douã mi-au

atras atenþia în mod deosebit,

deoarece fac referire la un

eveniment pe cât de curios în contextul dat, pe atât de creºtinesc

din punct de vedere omenesc.

Primul, este un proces verbal întocmit la data de 13 iulie 1945

de cãtre Comitetul de Reformã Agrarã al comunei Dârvari

împreunã cu autoritãþile locale, prin care se consemneazã hotãrârea

ca în ziua de 15 iulie 1945 sã se facã un praznic (parastas) în

memoria defunctului Ilie I. Niculescu Dorobanþu, proprietarul

moºiei ce cu puþin timp în urmã fusese împãrþitã sãtenilor.

Procesul verbal este semnat de membrii Comitetului Comunal

pentru Reforma Agrarã, respectiv Dumitru Petre Stoian,

preºedinte, Ion I. N. Mihai, Ilie Oprea Tudor, Auricã I. Costache,

ªtefan Petre Florea, Florea Nae Constantin, Costicã N. Ivan,

Tãnase Gheorghe Dincã, Ion C. Grigore Matei, Nicolae

Mihalache Florea, Marin St. Oprea, Marin Petre, P. Ghinea,

Stoian Gh. Radu, Tudorache D. Gheorghe ºi Dumitru Gheorghe

Lice, ca membri. De asemenea, este semnat ºi parafat de cãtre

primarul comunei, Ion Savu Stoica.

Praznicul urma sã se organizeze la conacul boieresc din localitate,

cu produse gãsite în gospodãria boierului, dar ºi achiziþionate prin

contribuþia iniþiatorilor, aºa cum rezultã din cel de-al doilea

document, o chitanþã datatã 15 iulie 1945, prin care se consemneazã

cumpãrarea a 30 de litri de vin ºi a 20 de sifoane, în sumã totalã de

44.000 lei, înscrisuri pe care le prezentãm în facsimil.

Bineînþeles cã acest eveniment nu se putea desfãºura fãrã

prezenþa notabilitãþilor locale din structurile puterii, astfel cã, pe

lângã organizatori, au fost invitaþi ºi au participat Ion Stamatescu,

pretorul plãºii Domneºti, C. Popescu, ºeful postului de jandarmi,

Mihãilescu Stelian, preºedintele Comisiei de plasã pentru reforma

agrarã, directorul Camerei de agriculturã ºi subdirectorul acestei

instituþii, precum ºi inginerul ºef al Ocolului Agricol Domneºti-

Ilfov, ale cãror nume s-a uitat a fi consemnate.

La început, citind ºi recitând cele douã înscrisuri, am rãmas

nedumerit, deoarece nu ºtiam ce semnificaþie sã dau acestei

pomeni. A fost un act de conºtiinþã, materializat în obiºnuitul

gest creºtinesc sau doar un pretext pentru organizarea unui chef

„tovãrãºesc”?

Din moment ce prin Legea pentru înfãptuirea reformei agrare

din anul 1945 se hotãrâse exproprierea moºiilor boiereºti ºi

împãrþirea lor þãranilor, mustrãrile de conºtiinþã ale acestor sãteni,

nu-ºi mai aveau justificare. Totuºi, ei îºi dãdeau seama cã au fost

beneficiari ºi pãrtaºi la un act, dacã nu abuziv, cel puþin nedrept,

sãvârºit de regimul politic de la acea vreme, întrucât se înfruptase

din bunurile altuia, fie el ºi moºier, ceea ce le crea un anumit

disconfort sufletesc. Ca buni creºtini, ei se temeau sã nu fie

ajunºi de blestemul pãmântului ºi pentru a se elibera de aceastã

apãsare a cugetului au recurs la organizarea unui praznic în

memoria proprietarului, decedat prin luna noiembrie 1943.

Pe de altã parte, modul în care a fost organizat evenimentul,

fãrã binecuvântarea unui preot, poate conduce la concluzia cã de

fapt a fost vorba de un simplu ºi nevinovat chef, disimulat în

praznic. Ce au avut în vedere acei sãteni, este greu de decelat,

fapt ce mã determinã sã cred în zicala popularã potrivit cãreia

,,încurcate sunt cãile Domnului”.

Mustrãri de conºtiinþã sau un gest creºtinesc?

ªcoala Roata cu Stejarul Unirii, februarie 2012



1010101010

(continuare în pag. 11)

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

ÎNTREGIRI LA
BIBLIOGRAFIA
LUI EMANOIL

BUCUÞA

Biografia ºi bibliografia

poetului, prozatorului,

eseistului, traducãtorului ºi

memorialistului Emanoil

Bucuþa (n. 27 iunie 1887,

Bolintin Deal, judeþul Ilfov –

m. 7 octombrie 1946) nu sunt

cunoscute, în detaliu, cum ar fi

meritat o astfel de personalitate literarã ºi culturalã.

O sursã, extrem de preþioasã, privitoare la biografia

ºi opera sa, o constituie, desigur, literatura epistolarã

trimisã ºi primitã timp de câteva decenii unor confraþi.

În epistolele lui Emanoil Bucuþa se gãsesc

numeroase ºtiri ºi precizãri ce trimit la itinerarul sãu

biografic ºi spiritual.

Revelatoare sunt epistolele pe care le-a trimis

benedictinului din Neamþ, G.T. Kirileanu (1872–

1960), istoric literar ºi folclorist, care a contribuit,

esenþial, la cunoaºterea ºi restituirea unor cãrþi ºi

articole ale lui Ion Creangã, George Vâlsan, Simion

T. Kirileanu ºi ale altora.

Epistolele ce se publicã acum, întâia oarã, conþin

informaþii despre una din cãrþile lui Emanoil Bucuþa

ºi despre un proiect de restituire a uneia din cele mai

însemnate cãrþi1 ale lui Simion T. Kirileanu, care se

va realiza mai târziu.

Interesantã ºi lãmuritoare este adnotarea pe care o

face G.T. Kirileanu la prima dintre epistolele ce se

transcriu aici: E vorba de fotografia fãcutã de Bucuþa

La Mãnãstirea Moldoviþa pe când Popa Nae studia

pomelnicul vechi ºi a ieºit în fotografie cu dosul!

Iar eu alãturi eram cu faþa.

Aceste epistole completeazã, fericit, pe cele deja

publicate de Mircea Handoca în crestomaþia2 sa din

anul 1977.

*

Ministerul Muncii, Cooperaþiei

ºi Asigurãrilor Sociale

Direcþia

Buletinul muncii, publicaþiilor

bibliotecii ºi muzeul social

[Bucureºti], 16 noiembrie 1928

Stimate domnule Kirileanu,

Îþi spuneam de o instantanee buclucaºã. Iat-o!

Nicãieri n-ai semãnat mai mult cu Creangã. Dã, te

rog, una ºi „Popei Zãbavã”3. E o aºezare de leapºã

pe ouate care se brodeºte foarte bine cu porecla.

Cu deosebite salutãri,

Emanoil Bucuþa

*

[Bucureºti], 8 mai 1929

Amiazã

Stimate domnule Kirileanu,

Mã ierþi cã nu þi-am rãspuns încã la binevoitoarele

rânduri. Am stat ziua ºi noaptea în tipografie. Apoi,

extrase nu se fãceau. ªi de-acum douã zile am mai

tras patru sute de pagini!

N-aveam ce sã-þi trimit, deºi apreciam cum se cuvine

înalta dorinþã care pusese în miºcare condeiul dumitale.

Dã-mi voie sã-þi mijlocesc, abia azi, exemplarul

meu, încã nelegat, dupã care urmãresc tirajul. Mâine

sau poimâine îl înapoiezi, ca sã-i mai adaug puþinele

coli care se trag la noapte, þi-l leg ºi-l capeþi într-o

hainã acãtãrii.

Mâine, dupã fãgãduialã, sunt gata. Nu mai credeam.

A fost ceva peste puteri.

Cu deosebite salutãri,

Emanoil Bucuþa

*

FUNDAÞIA CULTURALÃ REGALÃ

„Principele Carol”

Direcþia Generalã

Strada Latinã, nr. 8, Bucureºti III

Telefon 38989

Nr. 7994

Bucureºti, 19 august 1938

Stimate domnule Kirileanu,

Aºa cum ne-am învoit, cu prilejul venirii

dumneavoastrã la Fundaþie, suntem în aºteptarea

manuscrisului care urmeazã sã aparã în colecþia Cartea

Satului despre faptele ºi zicalele adunate din popor de

fratele dumneavoastrã, în legãturã cu ªtefan cel Mare.

Ne-am bucura dacã ne-aþi putea trimite în cea mai

mare grabã acest manuscris, pentru cã i-am pãstrat un

loc în serie, loc peste care a trebuit sã trecem cu alte

lucrãri.

Primiþi, vã rugãm, stimate domnule Kirileanu,

încredinþarea simþirilor noastre alese.

Director General,

Emanoil Bucuþa

ªeful Serviciului,

I. Bãdulescu

Originalele acestor epistole necunoscute se aflã la

Biblioteca Academiei Române S 7(1–2 ºi 4)/
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O TULBURÃTOARE
EPISTOLÃ A LUI

NICHIFOR CRAINIC

Biografia poetului, prozatorului, publicistului,

eseistului, traducãtorului ºi excelentului memorialist

Nichifor Crainic (n. 22 decembrie 1889, Bulbucata, jud.

Vlaºca – m. 21 august 1972, Mogoºoaia, jud. Ilfov)

conþine încã multe necunoscute ce se impun a fi

decriptate.

Literatura sa epistolarã cuprinde o sumã importantã de

informaþii ºi precizãri privitoare la zbuciumata biografie

ºi bibliografie a celui mai învãþat teolog ºi filosof al

culturii naþionale.

Epistola pe care o public acum, necunoscutã, se

constituie, de fapt, într-un testament, în care Nichifor

Crainic o consiliazã pe soþia sa, Aglaia Crainic (1891–

1946), cum sã procedeze cu pãstrarea locuinþei

cumpãratã, dar neachitatã integral, prin Casa Corpului

Didactic, dupã arestarea sa.

Epistola este localizatã ºi datatã, Sibiu, 16 octombrie

1944, ºi a fost trimisã printr-o persoanã de mare încredere

deoarece prin serviciile poºtei era foarte periculos.

Misiva a ajuns la destinaþie, iar doamna doctor Aglaia

Crainic a respectat, cu stricteþe, sugestiile ºi sfaturile

soþului sãu ºi, astfel, a rãmas în posesia casei din strada

Vasile Conta, unde se aflau mai multe locuinþe ale

profesorilor universitari, iar unii dintre ei, chiar demnitari.

Nichifor Crainic a fost judecat în lipsã, apoi s-a predat

autoritãþilor comuniste ºi a fost încarcerat în rãstimpul

1947–1962 fãrã sã fie anchetat sau condamnat.

Timp de cincisprezece ani a fost complet privat de

libertate. I s-a ridicat, în mod abuziv, dreptul de a scrie ºi

a citi.

Cu Nichifor Crainic s-a produs una dintre marile

nedreptãþi, pe care ideologia comunistã le-a comis ºi

continuã sã le comitã ºi astãzi.

Se impune, în mod absolut, o reconstituire, o

rejudecare ºi o reabilitare a cazului Crainic.

*

Sibiu, 16 octombrie 1944

Dupã arestarea mea,

Trebuie neapãrat sã vã întoarceþi la Bucureºti pentru

a nu pierde casa. (Se poate întâmpla ca, vãzând-o

pustie, s-o confiºte. Altfel, locuinþa familiei nu se

confiscã.)

Problema apartamentului nostru

Indiferent dacã voi fi sau nu condamnat,

excluderea din Universitate pare un lucru sigur.

Deci, apartamentul nu se va mai achita din ratele

lunare ale salariului.

În cazul acesta, pentru ca duºmanii mei sã nu

gãseascã în datoria la Casa Corpului Didactic un

pretext de a ne lua locuinþa (fiindcã actul de

proprietate nu-l avem, nefiind achitatã datoria),

trebuie fãcut tot posibilul spre a o achita.

Veþi proceda astfel:

1). Suma strânsã din depunerile mele lunare (3000

lei), care acum trebuie sã se ridice la peste 70.000

lei, se va vãrsa în contul datoriei apartamentului,

printr-o cerere cãtre Casa Corpului Didactic.

2). Veþi vinde unul din tablourile Petraºcu4. Vor

avea preþ din ce în ce mai mare. Pentru stabilirea

sumei, veþi consulta pe Marius Bunescu5 ºi pe Costicã

Linden. Tot astfel pentru gãsirea amatorilor. Nu sunt

tocmai la curent, dar cred cã pe un singur tablou

veþi lua minimum 300.000 – 400.000 lei, pe care îi

veþi vãrsa la Casa Corpului Didactic.

3). Cea mai bunã soluþie pentru procurarea banilor

este: La depozitul de hârtie Martinescu-Oprescu din

strada Academiei (nr. în cartea de telefon) am hârtia

Gândirii, text ºi copertã, care a costat 800.000 lei.

E integral achitatã. Dupã preþul oficial de azi, ea

face 1.200.000 lei. Se poate vinde, dacã nu cu acest

preþ cel puþin cu un milion.

Adeverinþa cum cã hârtia e în depozitul

Martinescu-Oprescu se gãseºte la doamna Elena

Penculescu, administratoarea revistei. Ea locuieºte în

strada Arionoaia (nu ºtiu ce numãr).

Vinderea acestei hârtii e soluþia cea mai bunã pentru

achitarea casei.

Bani de încasat:

1). Salariul meu de la Universitate pe august ºi pe

septembrie anul curent.

2). Indemnizaþia de la casa de pensii a scriitorilor

pe august ºi poate pe septembrie anul curent. Vã veþi

adresa la domnul casier Lungu, Casa Asigurãrilor

Sociale.

3). La ferme V. Sârbu – 21.000 lei.

Cum nici tu, soþia mea, nici tu, fiica mea, n-aveþi

nici un fel de sentiment bun faþã de mine, sã faceþi

bine sã nu vã interesaþi absolut deloc de soarta mea.

Nici sã nu încercaþi sã veniþi la închisoare, fiindcã

nu vã voi primi. Veþi proceda în viaþa voastrã dupã

Nicolae
Scurtu

Emanoil Bucuþa - facsimil
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capul vostru, ca ºi cum eu n-aº fi existat.

Dumnezeu sã vã lumineze!

Nichifor Crainic

[Pentru Lizzi ºi Nini].

Originalul acestei epistole necunoscute se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

ILIE MINEA, PROFESOR
LA GIMNAZIUL „ION

MAIORESCU” DIN
GIURGIU

Biografia profesorului ºi istoricului Ilie Minea (n.

1881 – m.1943) nu e cunoscutã în profunzime întrucât

izvoarele documentare ºi sursele primare nu au fost

încã cercetate.

O perioadã din biografia sa, de început, îl gãsim

profesor de istorie la Gimnaziul „Ion Maiorescu” din

Giurgiu, mai exact spus, între anii 1916–1919, pe când

era director istoricul literar Nicolae Cartojan.

La Giurgiu a fost profesor o perioadã relativ scurtã

de timp6, deoarece din 1916–1918 participã, efectiv,

pe front, în calitate de combatant în primul cataclism

mondial.

Activitatea catedraticã a susþinut-o, doar câteva luni,

din anul ºcolar 1916 ºi 1919. Începând cu 1920 se

transferã la Universitatea din Iaºi.

Remarcabil, însã, este faptul cã aici, la Giurgiu, Ilie

Minea s-a bucurat de preþuirea profesorului Nicolae

Cartojan, care era un intelectual autentic ºi a colegului sãu

de Limba ºi literatura latinã, Frumuzache Chiriac7. Aici,

1 Simion T. Kirileanu, Faptele ºi vitejiile lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt, Bucureºti, Casa ªcoalelor, 1943, 154 pagini.
2 G.T. Kirileanu, Corespondenþã. Ediþie îngrijitã, note, tabel cronologic, bibliografie ºi indici de Mircea Handoca.

Bucureºti, Editura Minerva, 1977, p. 393–396. [Sunt publicate trei epistole: 1. Bucureºti, 17 aprilie 1937, 2.

Bucureºti, 6 februarie 1942 ºi 3. Bucureºti, 10 ianuarie 1945]
3 Niculae M. Popescu (1881–1963), preot, profesor de teologie ºi istorie. Membru al Academiei Române. Autor al

unor valoroase contribuþii de istoria bisericii române.
4 În biroul lui Nichifor Crainic existau douã tablouri ale lui Gheorghe Petraºcu, pe care le-am vãzut ºi admirat, astãzi

fiind în posesia urmaºilor.
5 Marius Bunescu (1881–1971), pictor ºi desenator. Prieten apropiat al lui Nichifor Crainic.
6 Informaþia mi-a fost comunicatã cu amabilitate de domnul profesor Emil Pãunescu.
7 Frumuzache Chiriac (1884–1969), profesor de latinã ºi românã, autor de manuale ºcolare, traducãtor din literatura

latinã. A fost unul dintre cei mai buni discipoli ai lui Ovid Densuºianu.
8 Ilie Minea, Ce citise generaþiunea Uniunii din Moldova în Anuarul Gimnaziului „Ion Maiorescu” din Giurgiu

pe anul ºcolar 1918–1919, p. 29-46.
9 Constantin Marinescu (1891–1982), istoric ºi profesor universitar. Membru al Academiei Române. Specialist în

istoria medievalã româneascã.
10 George Pascu (1882-1951), lingvist, filolog ºi istoric literar.
11 Ion Rãdulescu-Pogoneanu (1870–1949), prof. univ. dr. la Universitatea din Bucureºti. Membru al Academiei

Române. Discipol al lui Titu Maiorescu.

la Giurgiu, elaboreazã, scrie ºi publicã un amplu studiu8

privitor la ce citise cei din timpul Unirii în Moldova.

Adeseori, în epistolele sale, evocã cu simpatie pe

Nicolae Cartojan, Frumuzache Chiriac ºi pe alþi colegi ºi

prieteni de la Gimnaziul „Ion Maiorescu” din Giurgiu.

Epistolele ce se publicã acum, inedite, sunt trimise

profesorului Nicolae Cartojan, care, prin seriozitatea

ºi temeinicia cercetãrilor sale devine, încã de la început,

o autoritate incontestabilã a literaturii ºi culturii

naþionale.

*

Iaºi, 16 martie 1927

Dragã Nicule,

Îþi mulþumesc pentru informaþie. I-am scris lui

Marinescu9 cã eu sunt tot cel vechi. Are însã un asistent

limbut ºi nerãbdãtor ºi cum Papacostea a pus un

obstacol, se teme de atitudinea oriºicui ºi apoi

raporteazã magistrului, la care a fost în Bucureºti cu

câteva zile înainte de convorbirea ta cu Marinescu.

Asearã am dat lui Papacostea sã-þi aducã manuscrisul,

care îþi trebuieºte. De nu te gãseºte, cautã-l

ºi-l vei avea.

Recenzia a doua n-am dat-o la revistã încã.

Poate o public în revista mea, care dupã

Paºti sigur apare.

I-am comunicat lui Pascu10, ce mi-ai scris.

Cantemir al meu e gata sãptãmâna viitoare.

La 20 martie sunt în Bucureºti. Nu mai

fac nici o promisiune, ca sã nu mai te supãr.

ªi acum cer scuze umile doamnei. Aºtept

cu nerãbdare lucrãrile tale, ce mi le anunþi.

Ce te-ar mai interesa, îþi voi comunica la

Bucureºti.

Sãrutãri respectuoase de mâini cocoanii

mari ºi doamnei, soþiei tale.

Afectuoase complimente bunului meu

Chiriac.

Vechi prieten,

I. Minea

*

Bucureºti, 1 iunie 1929

Dragã Nicule,

Regret cã nu te-am mai vãzut. Poate îþi mai spuneam

ceva. În orice caz nu era vorba de o intervenþie nouã.

Apropos! Ce a spus Pogoneanu11? Te rog foarte mult

sã stãrui.

Eu am terminat examenul. Joi-vineri însã voi fi din

nou la Bucureºti ºi poate ne vedem.

Respectuoase sãrutãri de mâini doamnei! Salutãri

prieteneºti amicului Chiriac.

Coleg ºi devotat,

I. Minea

Originalele celor douã epistole necunoscute se aflã

în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

Ilie Minea - facsimil

Profiluri

Nicolae SCURTU

EMIL PÃUNESCU
SEPTUAGENAR

Una dintre personalitãþile însemnate ale Giurgiului

este, indiscutabil, profesorul, istoricul, specialistul în

muzeografie ºi rigurosul cercetãtor din acest Sud mirific,

sub toate aspectele, Emil Pãunescu (n. 16 ianuarie 1950).

Provenit dintr-o familie de intelectuali autentici,

absolvent al Liceului „Tudor Vianu”, precum ºi al

Facultãþii de Istorie din Bucureºti, promoþia 1972, Emil

Pãunescu s-a consacrat cercetãrii, în profunzime, a

muzeelor ºi monumentelor din spaþiul românesc, din

Bulgaria ºi din vestul Statelor Unite ale Americii.

A scris ºi a publicat un impresionant numãr de note,

articole, studii ºi cercetãri privind istoria, conservarea

ºi protejarea unor vestigii ale acestui neam, aºa de

încercat odinioarã ca ºi astãzi.

Graþie unei pregãtiri excepþionale, uzitând verbul

elocvent, cãrturarul Emil Pãunescu a susþinut, pânã acum,

350 de comunicãri ºtiinþifice, prin intermediul cãrora nu

a ezitat sã rosteascã adevãruri crude, dureroase ºi, uneori,

incendiare.

ªi-a procurat ºi a parcurs, cu migalã ºi interes, toatã

bibliografia referitoare la þinutul Giurgiului, de la întâile

mãrturii scriptice ºi pânã astãzi, pe care a folosit-o în

cãrþile ºi cercetãrile sale.

În activitatea sa ºtiinþificã ºi publicisticã se detaºeazã,

în chip special, revista Clio, pe care a înfiinþat-o, sub

patronajul Muzeului judeþean „Teohari Antonescu” ºi

pe care a condus-o cu pasiune câþiva ani.

În calitate de director, timp de 15 ani, al Muzeului

judeþean „Teohari Antonescu”, Emil Pãunescu a fost un

model de intelectual care s-a implicat în activitatea

administrativã ºi ºtiinþificã a acestei instituþii culturale

de prim rang.

Aici a desfãºurat o activitate ireproºabilã care a

mobilizat energiile colegilor mai tineri sau mai vârstnici.

A publicat o sumã de cãrþi ºi de volume de documente

istorice care au suscitat interesul specialiºtilor ºi nu

numai.

Remarcãm, aºadar, Centenarul ªantierului Naval

Giurgiu (1997), Nicolae Titulescu – Nicolae

Raicoviceanu (2003), Vianu – Fereastra luminatã (2011),

Istoria unei sesiuni (2015), Ateneu (2018) ºi alte antologii

ºi crestomaþii extrem de rare ºi preþioase.

La cei 70 de ani pe care i-a împlinit, de curând, se

cuvine sã constatãm o anume nobleþe de caracter, o dicþie

a ideilor ºi, fireºte, o francheþe neobiºnuitã ce îl situeazã

în galeria cãrturarilor esenþiali ai culturii române.

Ad multos annos!
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Divinaþie
Pentru oameni,

aflarea viitorului a
fost dintotdeauna o
î n t r e p r i n d e r e
fascinantã, dar ºi
periculoasã. În
panteonul olimpian al
mitologiei greceºti,
având ca surse clasice
în special epopeile
homerice (Iliada ºi

Odiseea), Theogonia lui Hesiod ºi Metamorfozele lui
Ovidiu, neînduplecatele Moire – zeiþele destinului –
urzesc atât destinul zeilor, cât ºi pe acela al oamenilor.
Firul vieþii muritorilor este tors de Moira Clotho, „tras la
sorþi” de Moira Lahesis ºi „înregistrat” de Moira Atropos:
astfel, când se rupe firul rãsucit de prima zeiþã a
destinului, se curmã ºi „firul vieþii”, o viaþã norocoasã
sau nefericitã, dupã cum a menit cea de-a doua ursitoare
ºi al cãrei parcurs nu se mai poate schimba, odatã ce „a
fost scris” de a treia.

În mitologia scandinavã, despre care lumea a aflat
datoritã culegerii de legende ºi tradiþii orale adunate
prin secolul al XIII-lea de învãþatul islandez Snorri
Sturluson într-o carte numitã Edda, Nornele, „surorile
destinului”, îngrijesc arborele sacru Yggdrasil, un frasin
uriaº ce uneºte lumile ºi ale cãrui rãdãcini sunt udate de
izvorul zeului Mimir. Apele izvorului sunt pline de
înþelepciune ºi cunoaºtere ºi când zeul Odin, dorind sã
cunoascã soarta ºi sfârºitul lumii, coboarã sã le guste,
trebuie sã-i ofere lui Mimir ochiul lui drept în schimbul
acestui privilegiu.

„Coborârea la rãdãcini” în vederea cunoaºterii celor ce
încã nu s-au întâmplat se poate „traduce” în „descinderea
infernalã”, o probã universalã pentru eroul mitic: atât
iscusitul Odysseu, cât ºi frumosul Eneas ajung, sãvârºind
rituri speciale, în împãrãþia lui Hades ºi aflã de la umbrele
morþilor ce-i aºteaptã în viitor ºi cum trebuie sã acþioneze
pentru a-ºi împlini destinul fãrã sã stârneascã mânia divinã.
Cel ce-i dezvãluie viitorul lui Eneas (et te tua fata docebo/
„îþi voi arãta soarta ta”, Eneida, Cântul VI, versul 759) atunci
când eroul, cãlãuzit de Sibylla din Cumae ºi apãrat de
creanga de aur, cãlãtoreºte în lumea celor morþi, este chiar
tatãl lui, Anchises.

În plan spaþial, întruchiparea cea mai cunoscutã a
gândirii mitice despre legãtura de nedesfãcut între ceea
ce a fost ºi ceea ce va fi este zeul italic Ianus bifrons, al
cãrui nume se transmite lunii ianuarie, „poarta” anului.
„În artã, Ianus era reprezentat cu douã feþe, una privind
spre trecut, spre stânga, cu expresia unui bãtrân, cealaltã
cu trãsãturile unui tânãr privind viitorul, spre dreapta”,
ne spune Jean Vertemont (Dicþionar al mitologiilor indo-
europene, Editura Amarcord, Timiºoara, 2000, traducere
de Doina Licã ºi Lucian Pricop, p.179). O altã
reprezentare a lui Ianus este cu o faþã de bãrbat ºi una de
femeie, aºa-numitul „Ianus androgin”, pe care René
Guénon îl apropie de semnificaþia simbolicã a perechii
„Soare-Lunã”, o „corporalizare” a relaþiei dintre spaþiu
ºi timp foarte rãspânditã în mitologie. În opinia
savantului francez, „între trecutul care nu mai este ºi
viitorul care nu este încã, adevãrata faþã a lui Ianus, cea
care priveºte prezentul, nu e, dupã cum se spune, nici
una nici cealaltã dintre cele care se pot vedea”, ci o „a
treia faþã”, invizibilã, „pentru cã prezentul, în
manifestarea temporalã, nu e decât o clipã insesizabilã”,
dar, dincolo de aceastã aparenþã, el „cuprinde (...) întreaga
realitate” (René Guénon, Simboluri ale ºtiinþei sacre,
traducere de Marcel Tolcea ºi Sorina ªerbãnescu,
verificatã ºtiinþific de Anca Manolescu, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1997, p. 129-131). În lumina
acestei interpretãri, putem reciti o strofã din Glossa lui
Mihai Eminescu: „Viitorul ºi trecutul/ Sunt a filei douã
feþe,/ Vede-n capãt începutul/ Cine ºtie sã le-nveþe;/ Tot
ce-a fost ori o sã fie/ În prezent le-avem pe toate,/ Dar de-
a lor zãdãrnicie/ Te întreabã ºi socoate”.

Oamenii din satele româneºti practicau ghicirea
viitorului cu predilecþie în ajunurile marilor sãrbãtori
calendaristice. Elena Niculiþã-Voronca adunã în Datinele
ºi credinþele poporului român, adunate ºi aºezate în
ordine mitologicã (1903), informaþii despre astfel de acte
de divinaþie cu largã circulaþie în popor. Iatã douã dintre

ele, preluate din volumul I, p. 95, al ediþiei îngrijite de
Iordan Datcu ºi publicate la Editura Saeculum I.O. în
1998: „Spre Anul Nou, pentru ca sã ºtii care pâne va
rodi, sã pui câte un cãrbune viu pentru fiecare pâne pe
vatrã: unul pentru grâu, altul pentru popuºoi, pentru
poame, în fine, pentru ce vrai. A doua zi, care cãrbune va
fi ars ºi va rãmâne numai cenuºa, va fi pânea ceea bunã,
care numai pe jumãtate, va fi mijlocie, iarã care va fi
stâns fãrã sã ardã, din aceea pâne nu va fi. ªi zice cã e tare
drept”; „Tot de Anul Nou, ca sã cunoºti lunile care vor fi

ploioase ºi cari nu, se face cãlindariul cepei. Pui 12 coji
de ceapã, însemnând fiecare ceapã pentru o lunã,
începând de la ianuari pãnã la decemvre. Pui în fiecare
coaje [sic!] sare deopotrivã ºi în care va fi sarea topitã
acea lunã va fi ploioasã, în care uscatã, secetoasã”.

Dacã bãtrânii se îndeletniceau cu aºezarea
„calendarului de ceapã” pe pervazul ferestrei pentru a
ºti cum le va rodi ogorul, tinerii necãsãtoriþi erau mai
preocupaþi sã-ºi afle „ursita” (viitorul soþ/ viitoarea soþie)
în noaptea dintre ani. „Spre Anul Nou, ascund fetele în
colþurile ºervetului: inel, pâne, cãrbune, bani sau alte
celea, or acopãr cu strachine”, apoi, dupã ce sorþii se
amestecã, fiecare îºi alege un colþ de ºervet ori o strachinã
ºi se uitã sã vadã ce se ascunde sub acestea: dacã a gãsit

“Amintire din ªcoala Normalã de Fete”, Ploieºti, 1920 (©ACTIB)

Lelia Popescu din Bãlãºoeni, 1927 (©ACTIB)

un cãrbune, fata se va mãrita cu un om negricios sau cu
un þigan, dacã a dezvelit pâine, o va lua un om bun,
cuþitul „îi meneºte” un bãrbat rãu, un inel e semn cã se
va mãrita, o floare cã va mai sta, etc.

„Ursita” se poate arãta ºi în vis sau poate fi
„convocatã” cu ajutorul unei vrãji de dragoste, ca aceea
menþionatã de Simion Florea Marian în primul volum al
Sãrbãtorilor la români, tipãrit în 1898 ºi dedicat
Cârnilegilor, adicã plãcutei perioade „de dulce” dintre
Crãciun ºi postul Paºtelui: „Stea frumoasã/ ªi
luminoasã!/ Eu voi dormi,/ Dar tu nu dormi,/ Ci te du-n
lume,/ Peste lume,/ La ursitul meu anume (...)”. Una dintre
practicile divinatorii populare culese de Sim. Fl. Marian
descrie ghicirea ursitului cu ajutorul a douã oglinzi ce
se pun faþã în faþã, luminate fiecare de câte o lumânare.
Fata sau bãiatul se aºazã între cele douã oglinzi ºi privind
în cea din faþa lor, îºi vãd „ursitul” în cea din spate.

Tanti Mãrioara, o extraordinarã descântãtoare pe care
am cunoscut-o într-un sat moldovean din zilele noastre,
ne-a povestit cum prin anii 1960, când era ea tânãrã, se

„puneau oglinzile” la Boboteazã ºi la Sf. Ion, ca sã-ºi
afle fetele feciorii ursiþi sã le fie soþi: „Da’ oglindã de
cununie numa’ de domniºoarã, nu de babe, ºi de-abia le
gãseam, le duceam, le descântam ºi (...) puneam una aicea
ºi una o þineai aici ºi se vedea multe, multe oglinzi ºi
acolo vedeai ursitu’. Seara le puneai cu lumânare de la
cununie aprinsã, oglinda sã fie de la cununie, iar fata sã
fi fost domniºoarã la cununie”. Odatã, un tânãr din sat,
„a venit sã-ºi vazã ºi el soarta”, dar nu a vãzut nimic ºi
atunci tanti Mãrioara i-a fãcut o farsã: „stai sã spun ce-
am fãcut, i-am îmbrobodit o pisicã ºi i-am pus-o icea aºa
[astfel încât sã se reflecte în oglindã]”. „Da, bre, parcã s-
ar vedea”, a spus omul bucuros.
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Într-unul din numerele

din 2019 al revistei noastre

Sud, anunþam cã în anul 2020

se vor împlini 130 de ani de

la naºterea ºi 50 de ani de la

moartea generalului Charles

de Gaulle, preºedinte al

Franþei din 1958 pânã în

1969. Ieºirea lui prematurã de pe scena politicã este un act de

moralitate: a demisionat din înalta magistraturã a statului pentru

cã s-a considerat dezavuat odatã cu eºecul republicanilor în

referendumul din 27 mai 1968.

În cele douã mandate la Elysée, Charles de Gaulle a instaurat

cea de a V-a Republicã francezã întemeiatã pe o nouã Constituþie,

a deschis calea independenþei coloniilor franceze din Africa, a

pus capãt insurecþiei din Algeria care se transformase în rãzboi

franco-francez, a contribuit la reconcilierea Franþei – umilitã prin

ocupaþia germanã din 1940-1944 – cu Germania ºi a readus þara

în rândul puterilor europene. În ºedinþa Guvernului din 30 mai

1960, a avansat motivele pentru care Franþa trebuie sã devinã ºi

putere militarã. În dezbaterea Guvernului era problema participãrii

Franþei la activitatea Centrului European pentru Construcþia ºi

Lansarea Rachetelor Spaþiale. Generalul a fost favorabil, oricare

ar fi fost costurile, cu urmãtorul argument: ,,dacã noi nu ne

batem pentru francezi, cine sã o facã”. ªi s-a bãtut nu doar pentru

participarea la programul respectiv, ci pentru mult mai mult:

independenþa sistemului de apãrare prin intrarea Franþei în rândul

puterilor nucleare.

Generalul, monarh auster ºi inflexibil, a readus Franþa în

rândul puterilor europene guvernând în numele principiului

moral: ,,nimic fãrã încrederea poporului”.

*

Noi, românii, avem un motiv în plus sã evocãm personalitatea

acestui mare om politic francez: a fost primul ºef de stat occidental

care a vizitat România aflatã în sfera de influenþã sovieticã. Se

întâmpla în mai 1968, anul revoltei studenþilor de la Sorbona,

cea care avea sã contribuie la pierderea fotoliului de la Elysée

pentru care reuºise sã-i convingã pe compatrioþi cã îl meritã.

Acea vizitã a avut o importanþã efectivã la încurajarea fragilului

curs spre independenþã al Bucureºtiului faþã de Moscova. Cu

siguranþã, aceasta a fost gânditã ºi de francezi, ºi de români – din

raþiuni ºi interese diferite – ca test al ºanselor României de a se

detaºa de Uniunea Sovieticã. Tentativa a eºuat, condiþiile istorice

nu erau favorabile. Vor fi coapte douã decenii mai târziu, într-un

context politic cu totul diferit.

*

Într-un an aniversar este firesc ca politica lui de Gaulle sã fie

pusã sub reflector. O confruntare a gaullismului cu actualitatea

seduce mai ales pe cei preocupaþi sã explice tribulaþiile prin care

trece acum Europa: criza instituþiilor integratoare, reapariþia

discordiei Est-Vest, recrudescenþa naþionalismului (pentru unii)

sau a extremismului agresiv (pentru alþii), o iritare în creºtere

intervenitã în raporturile cu Statele Unite, ambiguitatea relaþiilor

cu Rusia, incongruenþa politicii Uniunii Europene în lumea arabã

rãvãºitã de revoluþiile din deceniul trecut. Toate aceste direcþii de

evoluþie sunt îngrijorãtoare. Suntem într-o nouã lume pe care de

Gaulle o vedea în date politice ºi istorice cu totul diferite. Pe

realitatea din vremea lui a gândit el echilibrul pe continent:

,,Aureolat de prestigiul celui care a încarnat Rezistenþa francezã

în faþa Germaniei naziste, scrie Jean-Pierre Chevènement, de

Gaulle a urmãrit sã ridice Germania la ideea pe care o avea ea

însãºi despre ea, sã-i acorde demnitate ºi, dincolo de suferinþele

îndurate de o parte ºi de alta, sã restaureze o relaþie de egalitate

între cele douã popoare. Gest prodigios dacã ne gândim cã, în

acel moment, de Gaulle nu se îmbãta cu iluzii”. (1914-2014.

L’Europe sortie de l’ Histoire?, Ed. Fayard, 2013). Astãzi, acest

context þine de istorie, dar ecourile lui sunt încã puternice în

construcþia schimbãtoarei arhitecturi a pãcii pe continent. Relaþiile

cu Germania ºi unitatea Europei postbelice au fost direcþiile cele

mai puternice ale politicii externe gaulliste. Ele au valabilitatea

lor ºi astãzi. Aºa cum interferenþa relaþiilor franco-americane sau

franco-ruseºti nu þin de vanitate, ci de dificultatea aºezãrii lor pe

reguli de colaborare echitabilã. Generalul a socotit supra-

naþionalitatea ºi federalismul o adevãrate ,,pestã” ºi a avertizat cã

alternativa la independenþã este partajul puterii.

*

Istoria Franþei este una tragicã, a spus de Gaulle. Avea în

vedere inclusiv imensa putere câºtigatã prin rãzboaiele lui

Napoleon. De ex., pentru a-i pregãti pe francezi sã accepte

independenþa Algeriei rãzvrãtite, generalul le-a spus cã libertatea

unui popor este datã de independenþa sa. Algeria francezã nu

este soluþia care sã ne salveze, susþinea el, nu este un remediu al

problemelor noastre, este un rãu; ,,Cum am putut lãsa sã creascã

fãrã control aceastã imigraþie europeanã (colonizarea, n.n.) în

mijlocul unei populaþii în mod radical diferitã, într-o þarã ostilã?”.

Fenomenul migraþiei noi de azi este consecinþa unui rãspuns

incomplet la aceastã întrebare.

Pentru apãrarea Franþei de Gaulle a construit propria forþã

de disuasiune atomicã. Mãsura a luat-o din cauza neîncrederii în

marile puteri, oricare ar fi fost aceasta. ,,Dacã noi putem (vom

ajunge sã, n.n.) distruge(m) un sfert sau o jumãtate din ruºi,

suntem siguri cã ei nu ne vor ataca. ªi, apoi, nu-mi spuneþi cã

adversarul este Moscova. Este o eroare sã desemnãm un adversar

exclusiv. Adversarul poate fi un agresor – ºi deocamdatã, de

fapt, nu ºtim cine este… Forþa de descurajare nu este fãcutã

numai pentru un agresor. Ea este fãcutã ºi pentru a descuraja un

protector abuziv. Ea trebuie sã fie orientatã în toate azimuturile”

(ºedinþa de guvern din 9 mai 1962). Militar, de Gaulle concepe

protecþia Franþei pe potenþialul ei propriu, cel oferit de NATO

este o garanþie, desigur, dar el nu înlocuieºte responsabilitatea

naþionalã de apãrare. În 1949, SUA erau singura putere militarã

nuclearã. Responsabilitatea Statelor Unite pentru securitatea

europenilor era justificatã în vremea confruntãrii Est-Vest. Dar,

spune de Gaulle, de atunci Rusia ºi America au ajuns sã dispunã

de o putere militarã capabilã sã se distrugã reciproc; forþele lor

George Apostoiu

De Gaulle: dacã noi nu ne batem
pentru francezi, cine sã o facã?

de descurajare s-au echilibrat ºi se anuleazã. ,,Credeþi cã

americanii vor risca sã supravieþuiascã pentru a apãra Europa.

Nu o vor face niciodatã”. Iatã o idee pe care o putem regãsi astãzi

în disputa dintre europeni ºi americani în privinþa asigurãrii

securitãþii propriilor state.

De Gaulle nu a înlãturat pericolele posibile în proiectul

construcþiei Europei unite. Suveranitatea statului ºi identitatea

naþiunilor au fost condiþiile gaulliste puse la baza procesului de

unificare. ,,Nu ne vom lãsa înfeudaþi; supra-naþionalitatea este

absurdã, nimic nu trebuie pus deasupra naþiunilor”. Nu cred cã

este cineva care sã nu accepte cã multe dintre erorile integrãrii îºi

au cauzele în ignorarea identitãþii istorice, culturale ºi de tradiþie

ale naþiunilor. Generalul a fost rezervat atunci când s-a pus

problema intrãrii Marii Britanii în Piaþa Comunã (predecesoarea

Uniunii Europene de azi, n.n.). Argumentaþia lui pare un blestem

cu efecte vizibile astãzi. În ºedinþa guvernului din 19 decembrie

1962, el declarã: ,,…Anglia este incapabilã, pânã la noi ordine,

sã intre în Piaþa Comunã. Nu pentru cã nu

vrem noi sã intre, ci pentru cã ea nu este

pregãtitã sã subscrie la obligaþiile tratatului

(de constituire, n.n.)”. De Gaulle era convins

cã visul britanic de mare putere încã se baza

pe Commonweals, imperiul ei colonial

rebotezat. ªi avea dreptate... ,,Este evident

cã Anglia nu este pregãtitã sã accepte regulile.

Nu este o dramã, nici pentru ea, nici pentru

noi. Dar trebuie vãzute lucrurile în faþã ºi

terminat cu negocierile. Bineînþeles cã îmi

scot pãlãria în faþa lui Churchill, a rolului

Angliei în Al Doilea Rãzboi, a prietenului

meu Macmillan etc. Dar voi închide uºa. A

durat destul! La un moment dat, dacã nu

avem curajul sã spunem nu, terminãm prin a

ne certa”. Privit prin acest raþionament,

Brexit-ul devine explicabil.

Gaullismul, ca viziune politicã, a evoluat

sub continuatorii republicani ai lui de Gaulle:

Georges Pompidou, Valery Giscard

d’Estaing, Jacques Chirac (acesta este cu

adevãrat gaullist!), Nicolas Sarkozy. Nu a

fost abandonat, însã, nici de preºedinþii

socialiºti François Mitterrand sau François

Hollande care au manifestat o fidelitate

pronunþatã faþã de ideile generalului. Aceastã

fidelitate o menþine ºi actualul preºedinte

Emmanuel Macron a cãrui culoare politicã

este mai greu de definit.

Pentru încheiere, mã voi opri la conceptul

de putere politicã al generalului de Gaulle.

El are în vedere consolidarea valorilor

Republicii ºi nu este lipsit de interes pentru

democraþiile noi de dupã el. La 28 mai 1958, generalul a fost

chemat sã preia puterea. Câteva luni mai târziu, va organiza un

referendum pentru legitimarea responsabilitãþilor de stat care îi

fuseserã conferite ºi pe care nu le concepea în afara voinþei

poporului. ,,Acordul direct între popor ºi cel care are însãrcinarea

sã-l conducã a devenit, în timpurile moderne, esenþial pentru

Republicã… În mod solemn, prin sufragiu universal, la momentul

potrivit, noi avem obligaþia sã ne asigurãm cã, în viitor ºi dincolo

de vremelnicia oamenilor (politici, n.n.), Republica trebuie sã

rãmânã puternicã, bine organizatã, sã aibã viitor”. (Alain

Peyrefitte, C’était de Gaulle, Edition de Fallois, Fayard, Paris,

1994).

Generalul a avut o seamã de colaboratori din elita politicã,

intelectualã ºi academicã printre care îl amintesc doar pe reputatul

scriitor André Malraux, cel care i-a fost ºi ministru al Culturii.

S-a lovit de un front puternic al adversarilor ridicat de stânga

dominatã de comuniºti, de obicei instalatã în universitãþile

franceze, în care troþkiºtii ºi maoiºtii vor fermenta revoltele din

mai 1968, cu largul concurs al filozofului Jean-Paul Sartre.

Generalul nu a ignorat nici o clipã potenþialul agresiv al

adversarilor lui. În 1967, când secretarul lui de presã îi propune

sã prezideze o ceremonie la Sorbona, de Gaulle, intuind pericolul

provocãrilor, refuzã motivând astfel: ,,Nu trebuie sã riºti sã

compromiþi autoritatea prezidenþialã”.

A evitat cât a putut conflictul cu mediul universitar. Cât a

putut…

Existã un mit al generalului. Acesta nu se datoreazã nici

colaboratorilor, nici detractorilor, ci propriei lui energii ºi voinþe

puse în slujba francezilor ºi a Franþei. Astfel ºi-a cucerit el faima

de ,,monarh al celei de a V-a Republici”.

(Din volumul în curs de pregãtire Charles de Gaulle.

Monarhul celei de a V-a Republici)

Gen. Charles de Gaulle pe Champs-Élysées dupã Eliberarea Parisului (Bettmann Archive - Getty Image)
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Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

BBBBBOLETINOLETINOLETINOLETINOLETIN.....
Editorial  Titikaka (II)

A doua epocã a „Buletinului Titikaka” continuã dupã o

întrerupere de trei luni a primei serii, aceastã a doua etapã

întinzându-se în intervalul decembrie 1928 pânâ în august 1929

ºi va apãrea la Puno, capitalã de district aflatã la mare altitudine

(3800 metri). Publicaþia, cu un format mult mai mare (43x30,5

cm) este subintitulatã „de circulaþie internationalã”.

„Buletinul” revistã de ºtiinþã, arte, literaturã ºi politicã, continuã

schimbul cultural, comentarii ºi recenzii de cãrþi, reviste, periodice

naþionale sau internaþionale din epocã. Exemplificãrile revistelor

sunt sunt elocvente: „Izquerda”, „Vida Femenina” sin Uruguay,

„Voluntad” ºi „Motocicleta” din Ecuador, „El Tiempo” ºi „La

semana” din Guatemala, „Sagitario” ºi „Atheneo” din Chile,

„Cartel 7", „Pulso” ºi „Aurea” din Argentina, „Archipelago” ºi

„Hero” din Cuba, „30-30", „Circumvalation” din Mexic, „Cultura

venezolana” (Venezuela), ca ºi „Cusco”, „Aroquipa”, „Waraca”,

„Chirapu”, „Attusaparia”, toate din Peru.

În cuprinsul numerelor vom întâlni numele Arturo Tronkoso,

Juan Marin Zaida Surah (Chile), Antonio Arraz (Venezuela),

Humberto Zairilli (Uruguay), Lima Jawarine (Mexic), Juan

Antonio Corretier (Porto Rico).

Cu strãlucite încercãri intelectuale semnalãm semnãturile lui

Luis E. Valcarcel, Esteban Pavletich, Julian Palacios, Antero

Peralta Vasquez, Vicente Mendoza, Miguel Angel Leon, Julian

Petrovitch.

În termeni generali, literatura indigenistã a „Buletinului

Titikaka” oferã într-o primã instanþã o proprie imagine literarã,

personalizatã, bazatã pe o artã autohtonã, în relaþie cu problemele

sociale ale omenirii, între care apostolatul justiþiei sociale,

colaboratorii publicaþiei având o viziune autenticã ºi de ansamblu

a marilor probleme ale epocii.

Începând din 1925, grupul Orkopata ºi portavocele sãu

„Buletinul Editorial Titikaka” (1926) instaureazã o nouã devenire

în literatura indigenistã din Peru, producând o ridicare viguroasã

a lumii andine. Policromia ruralã, ca ºi toate tradiþiile ºi sãrbãtorile

acestei zone, conducând indubitabil la crearea de opere literare

care, grupate, constituie un monument de culturã de mari

dimensiuni umaniste.

Partea graficã începe sã fie susþinutã de un numãr de artiºti

printre care Maria Clemencia cu o gravurã în lemn având

binecunoscuta temã a maternitãþii, tratatã într-o manierã iconica

religioasã.

În acelasi numãr pe martie 1929, întâlnim în corpul revistei o

fotografie înfãþiºându-l pe Juan Marin, medic, aviator ºi poet

chilian, autor ºi realizator al termenului aviatic al „looping”-ului.

Pe prima paginã a numãrului din aprilie, într-un chenar central

un poem semnat de Emilio Vasquez (Peru), „Cântecul Brunhildei”,

din care citãm:

„Las cabañas del ayllu

de rodillas

estan rezando la supervivencia de tu fluido

Kirkis de voces de agua y vientos

LLAS KENAS BRUNILDAS CHARANGOS

REZONGONES

dicen que

ANFORA ONFANADA

vienes cantando desde los luceros

hasta las chacras de tus querencias

Cuna estuche de misquras

aca abajo siempre

te quedas zampoñando”

Numãrul mai cuprinde ºi trei ilustraþii dupã gravuri de Antonia

Guttierrez, D. Kunurana ºi Renée Magariños Usher. Gravurile

continuã cu acelaºi Kunurana. Chavez semneazã un portret al

scriitorului Mateo Jaika, Florentino Sosa este prezent cu un

peisaj piscicol ºi din nou Maria Clemencia cu „Sfântã Familie”.

Pe prima paginã a numãrului din iulie ’28, o recenzie

la”Cimentul” lui Fedor Gladkov, în care titlul subliniazã sintagma

„realism proletar”. Cronica apartinând lui Jose Carlos Mariategui,

care la rându-i va fi elogiat în grafica lui Joaquin Chaves,

Florentino Sosa ºi de Kunurana, ca ºi articolele elogioase care-

i sunt dedicate pe întinsul paginilor numãrului.

ªi ca sã fie festinul intelectual copios, amintim ºi „Elegia

proletaria”, creaþie poematicã a lui Alejandro Peralta.

Alte doua poeme semnate de Samuel Serrano ºi Blas Choke îl

omagiazã pe acelaºi Mariategui, cu care seria revistei „Buletinului”

se încheie în septembrie ’29, al treizeci ºi patrulea numãr.

Ghinion?...

Cu subiectul trist al pomenirii lui Mariategui se stinge ºi revista

editatã de entuziaºtii de pe malul întinsului lac Titikaka, lãsând în

urma lor o dârã de culturã pe balta avangardismului sud-american.

Emil
Talianu

Rãsfoind colecþia revistei bilunare

literare ºi ºtiinþifice „Contemporanul”,

apãrutã la Iaºi în anul 1881, am avut plãcuta

surprizã sã constat cã Ion Creangã a fost

ºi un împãtimit culegãtor de creaþii

populare, pe care le consemna ºi le publica

în paginile periodicelor timpului. Aºa se

explicã faptul cã în numãrul 12 din

decembrie 1881 apare cu precizarea fãcutã

de Ion Creangã „auzitã în Spitalul

Brâncovenesc de la Mama Bãlaºa, o

gardiancã bãtrânã, de locul ei din Craiova”.

Transcriem cele douã creaþii populare.

CÂND ERAM

ÎN FLOAREA MEA
Când eram în floarea mea

Zburam ca o pãsãrea

ªi zburam din cracã-n cracã,

N-avea nimeni ce sã-mi facã.

Dar un hoþ de vânãtor

Îmi întinse-un lãþiºor

ªi mã prinse de picior,

ªi mã bãgã în colivie,

Mai mult moartã decât vie.

MIELUªICA
Pogoarã, pogoarã pe plai

Tot nouã ciobani,

De sunt veri primari

ªi cu unu zece,

ION CREANGÃ CULEGÃTOR DE CREAÞII POPULARE
El e streinior,

Cu oiþe multe ,

Câte pietre-n munte,

Atâtea cornute,

Câte pietre-n vale,

Atâtea-s mioare,

Câte pietricele,

Atâtea-s mieluºele.

Vai! nouã ciobani

De sunt veri primari,

Ei cã s-au vorbit

ªi s-au sfãtuit,

La apus de soare

Pe el sã-l omoare,

Bãniºori sã-i bea.

Oiþe sã-i ia,

Sã le împãrþeascã.

Sã le rãspândeascã.

Dar o mieluºicã

(Ea îi ocheºicã)

Ea mi-ºi auzea,

ªchioapã se fãcea,

În urmã rãmânea,

ªi unde-mi zbierea,

Locul tremura

Brazii veºtejea.

Iarba se pârlea,

Dar stãpânul ei

Cârlig rãsucea

ªi în loc stãtea,

Oiþa întreba:

„Oiþã lãiþã

Mie drãguliþã !

De când te-am vãzut

ªi te-am cunoscut

Aºa n-ai fãcut,

Doar nu v-am pãscut

Tot prin livezi verzi,

Apã nu v-am dat

La izvoare reci,

Ori nu v-am culcat

Pe-alea vârfuri-nalte,

Unde vântul bate ?

Oiþa-mi grãia :

Stãpâne, stãpâne,

Stãpâniorul nostru !

Ba tu ne-ai culcat

P-alea vârfuri-nalte,

Unde vântul bate

ªi tu ne-ai pãscut

Tot prin livezi verzi,

ªi apã ne-ai dat

La izvoare reci.

Stãpâne, stãpâne,

Vai ! nouã ciobani

De sunt veri primari,

Ei cã s-au vorbit

ªi s-au sfãtuit,

La apus de soare

Sã mi te omoare.

Bãniºorii sã-þi bea

Pe noi sã ne ia

Sã ne împãrþeascã

Sã ne rãspândeascã !

Stãpânul grãi :

„Oiþã lãiþã

Mie drãguliþã

De m-or omorî,

Voi mã-þi îngropa

În târla oilor

În jocul mieilor

În dosul stânei

Sã-mi aud câinii,

Cârligelul meu

Voi cã mi-l veþi pune

Stâlp la cãpãtâi.

Iar ca mângâiere

Fluieraº de soc

Ce-mi zice cu foc,

Voi mi-l veþi pune

În uºa târlei,

Vântul mi-o adia

Fluier mi-o miºca.

Fluierul mi-o zice,

Oile s-or strânge

Pe mine m-or plânge

Cu lacrimi de sânge

Ah ! strein de mine.

Mult strein în lume,

Nici un ajutor

De la Dumnezeu

ªi stãpânul meu!

Astfel, putem afla cã Ion Creangã a cunoscut de la

mama Bãlaºa, „o gardiancã bãtrânã” craioveancã, dupã

cum precizeazã marele povestitor, cea mai frumoasã

variantã a baladei „Mioriþa” din cele peste 900 care existã.

Boletin Titikaka, aprilie 1929 cu poemul “La Cancion
de Brunilda” de Emilio Vasquez

Pagina 2 cu gravuri de Kunurana ºi Antonia Gutierrez
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Serban Codrin,

Poeþi ai sudului (X)

ªlefuitorii de cuvinte,

volumul I,

„O antologie a poeþilor

români contemporani”

Publicistul, prozatorul,

cronicarul literar Stan

Brebenel publicã la

Editura Teocora, Buzãu,

2018, un prim volum dintr-

o serie plãnuitã, unde

prezintã biografia,

bibliografia, câteva

consideraþii critice ºi douã,

trei poeme din creaþia unui

poet sau altul luat în seamã.

Cele 68 de scurte prezentãri

au fost deja gãzduite în

sãptãmânalul buzoian

„Opinia”. Poeþii sunt din

judeþele Buzãu, Vrancea, Galaþi, Brãila, Ialomiþa, ba chiar

din Bacãu, sau Prahova, Dâmboviþa. Stan Brebenel s-a

informat cât se poate de serios, însã mie, luând în seamã,

citind fiecare articol, ceva îmi sare în ochi. Direct sau

indirect antologatorul susþine o idee: aceºti 68 de

asediatori cu talentul, cu ºperaclul, cu insistenþa la uºile

muzelor sunt fãrã excepþie excepþionali, ieºiþi din comun,

ce mai vorbã lungã, mari poeþi, scriitori reprezentativi,

de forþã. Astfel apar confuziile. Din istoriile literare,

din tradiþia canonului literar suntem atenþionaþi cã

marii poeþi români ar fi Ion Budai-Deleanu, autorul

Þiganiadei, Alecsandri, autorul Mioriþei, Eminescu,

autorul Luceafãrului, Macedonski autorul Nopþii de

decembrie, Arghezi, autorul Florilor de mucigai,

Bacovia, autorul Plumbului ºi puþini alþii. Din Stan

Brebenel cam aflu cã mã înºel. Sau poate pe undeva

îºi face de cap o altfel de greºealã, una esteticã sau de

altã naturã, poate sociologicã, însã generizatã, trecutã

cu vederea, din vina cãreia, teoretic discutând, marele

Eminescu ar putea fi comparat cu „marele” cutare

„autentic poet al câmpiei, al ethosului românesc, al

solidaritãþii culturale (care) simte cu acuitate trecerea

timpului, devenirea oamenilor ºi locurilor...”.

Vã mai amintiþi, cum începeau articolele critice

cu ani în urmã: „Precum a scris, precum ne învaþã

criticul sovietic...” Fãrã ironie, trebuie sã fac apel la

un teoretician ºi critic literar american, autor al câtorva

cãrþi cu viziuni cardinale, „Canonul occidental”,

„Anxietatea influenþei, o teorie a poeziei”. Acordând

fiecãrui poet un loc în lanþul trofic, ba chiar agasat de

insistenþele pretutindeni prezente, Harold Bloom

lanseazã o idee mãreaþã: toþi poeþii lumii compun

împreunã, creeazã intertextul aceluiaºi poem al fiinþei

umane, al planetei, al universului. Profesorul

american acceptã cã toþi aceºti amanþi ai muzelor sunt

„mari”, însã între anumite limite. Astfel, versificatorii

deveniþi poeþi ai civilizaþiei umane, poeþii cu adevãrat

din piscul valoric, cu toate rãspunsurile ce înseamnã

arta literarã, ar fi „poeþii puternici” în lipsa cãrora nu

existã poezie. Harold Bloom enumerã pe aceºti poeþi,

numai câþiva pentru fiecare civilizaþie, culturã. Restul?

Restul este „second hand”, scriitori de raftul doi, raftul

trei, pe care istoriile, dicþionarele literare, e adevãrat, îi

reþin. În afarã de numele româneºti enumerate mai sus,

pe care Harold Bloom le ignorã, pentru criticul american

literaturile românã, bulgarã, albanezã neexistând în

templul culturii, nu avem decât, pentru bunã impresie,

fãrã ironie, sã socotim pe toþi poeþii, inclusiv pe cei 68

de reþinuþi în sumare judeþene de Stan Brebenel ca fiind

„mari”, cu toate cã antologatorul nu o spune totdeauna

neted, pe ºleau, însã ne-o sugereazã. În aceste condiþii,

fiindcã tot nu conteazã, orice poet devine „mare”, din

cauze amestecate, inclusiv prieteneºti, de vecinãtate sau

de ºpriþ. Teoria generalã a lui Harold Bloom poate fi

contestatã, completatã, injuriatã, însã propune un fel de

ordine într-un domeniu unde nu existã ordine.

Poet de rangul doi, trei sau la coada cozii, te numeºti

„mare”, dacã ajungi într-un sumar. Trebuie sã recunosc,

toþi poeþii reþinuþi de Stan Brebenel au câte o scânteie

sau o întreagã incendiere, vor intra, în viitor, într-o

antologie, fie chiar de „glorie localã” (titlul unei cãrþi de

Marin Ifrim), poet, publicist, editor, pamfletar, animator

cultural notoriu în spaþiul buzoian, lampã în jurul cãreia

se rotesc toþi fluturii selecþiei de faþã. Dacã tot am cãzut

pe panta recunoaºterii, iatã bibliografia bogatã, urmatã

de un poem admirabil de Marin Ifrim, unde autorul îºi

joacã rolul de mãrturisitor prin detaºare autoironicã într-

o lume provincialã de incomparabili barzi prin

scorþoºenie ºi suficienþã: „Eu vin din apã sunt marin/ un

pumn de vajnice toxine/ urcat în pomul lui Darwin/

scuipat de apele senine//sunt boala mãrului muºcat/ din

pomul drogului celest/ încã o datã eºuat/ pe-acest pãmânt

carnavalesc//eu vin din apã sunt marin/ burduf de

epidermã creaþã/ puþinã apã ºi mult vin/ ºi multã foarte

multã greaþã” (Sentimentul marin).

Ion Nicolescu (1943-2012) ºi-a cheltuit viaþa între

poezie, boemã ºi scandaluri. Ca un adevãrat poet, a lãsat

în urmã ºapte volume de versuri, un roman, o piesã de

teatru, jucatã dupã revoluþie pe scena teatrului Naþional

„I.L. Caragiale”, toate create în perioada 1970-1986, apoi

s-a risipit, inclusiv între pahare: „Sub noi se sfârºeºte

pãmântu-n ecou/ tristeþea e ultimul nostru erou/ în ea

înnopteazã un sfânt vinovat/ pe care corãbii pustii îl

strãbat/ la capãtul celui mai strâmt continent/ un domn

stã de vorbã cu marea absent” (n.n. domnul absent este

poetul Ovidius la Tomis).

„Gheorghe Istrate, un alt mare scriitor”, „O voce

aparte, ultrasensibilã, limpede ca apa de izvor în literatura

românã o are buzoianul Gheorghe Istrate” (1940-2017):

„dar el prin veac îmbãtrânindu-ºi mãrul/ e surd ºi mut ºi

orb – adevãrul” (Copilul etern).

Virgil Panait (n. 1956) a fost apreciat de Nicolae

Manolescu, de Laurenþiu Ulici („Poemele lui V.P.:

colecþie de stop-cadre lirice, aparent realizate în creion

textualist, spirituale ºi romanþioase în egalã mãsurã,

naturale ºi afectate, grave ºi ludice, bãþoase ºi ironice,

adunând contrariile ºi dizolvându-le cu graþie în

fulgerarea unor metafore memorabile, etc.”), de Eugen

Simion, de Alex ªtefãnescu, inclusiv de Stan Brebenel:

„Demult/ când eram mai tânãr m-am îndrãgostit/ de o

stradã/ da, mã îndrãgostisem de ea ca de o femeie/ o datã

am sãrutat-o pe trandafiri/ de câteva ori chiar am mângâiat-

o/ pe sânii tufelor de iasomie/ ce mai, eram fericit// dar

am pãrãsit-o curând/ când am aflat cã este lesbianã/ se

iubea neruºinatã cu strada vecinã/ o alee amãrâtã

noroioasã cu castani...”

Mult apreciat, editorul Lucian Mãnãilescu (n.1951)

este „unul dintre cei mai valoroºi ºi profunzi poeþi daþi

literaturii române de spaþiul buzoian”: „Ce mai mormânt

mi-ai fost, mamã!/ Ce durere de a nu mã naºte/ decât În

vis, decât în lacrimile ploii.../ Acum e târziu, e ieri de o

veºnicie/ ºi eu mã înnoptez deja ºi mi se face/ searã ºi

muþenia vine sã-mi lege buricul.../moaºa mea, muþenia.”

Ion P. Iacob are mulþi prieteni literari, apreciat drept

„un adevãrat truditor la galerele cuvântului” (Emilian

Marcu): „Într-o duminicã fãrã pãcat/ sau zi de sabath ori

clipã întâmplãtoare/printre anahoreþi exersãm arta de a

muri// îndelung stãruim ºi în arta de a trãi/ pânã la capãtul

lumii ºi mai departe// singuri singuri singuri// în viitorul

de ieri în trecutul de mâine/ printre firimiturile

porumbelului alb/ ºi bucata neagrã de pâine// hrãnim ºi

noi orizontul/ care desparte/ viaþa de moarte.”

Nu lipseºte Victoria Milescu (n. 1952) prezentã

pretutindeni, ca iarba lui Ion Gheorghe sau Walt

Whitman, poetã extrem de prolificã ºi luatã în seamã,

pe care eu însumi o preþuiesc, însã ea nu crede, mã

considerã numai ironic: „Cerºetorul din colþ/ sprijinã

pe genunchi un carton/ pe care citeºti scrijelite/

versurile poemului tãu/ þinut secret, azi în vãzul

tuturor/ împroºcat de noroiul autobuzelor...”

(Cerºetorul din colþ, fragment)

Dacã am numãrat bine, 13 nume din 68 sunt ale

unor poetese: astfel, „...cu mari resurse ºi

disponibilitãþi lirice, Gina Zaharia e o poetã pe

numele cãreia se poate paria.” (Ion Roºioru): „O

secundã-n bob de rouã se topea în zi de varã/ Când

zãri în lanul verde, ceasul unei stãri de searã; Ea

gonea spre râuri limpezi, n-avea drum prin preajma

lui,/ El – ceas prãfuit ºi singur, ea, secunde nimãnui...”

(Poveste de-o secundã, fragment, strofa I din XII)

Câþiva au devenit cunoscuþi mai ales în calitate

de critici literari, precum Ion Roºioru, despre care

am afirmat de mai multe ori cã este cel mai important

poet român care scrie în forme fixe: sute ºi sute de

pantumuri, schaltiniene, elide cu un consum infinit

de imaginaþie sau Florentin Popescu, de unde propun

versurile: „Acolo gândurile cad ca zãpezile/ ninge

liniºtit pe prispe o noapte/ iepurii-adorm cu dinþii-n

rãdãcini/prunii fierb în alambice dansul de-o varã/

acolo spune basme pe sub ierburi de rãu/ clopotul

bisericii s-a aburit de lunã/ ºi boii în grajduri adorm

pe resteie/ visând fâneþele verii ucise/ acolo, acolo-

n fiecare noapte, târziu/ un om îºi dezgroapã trupul

ºi fuge cu el”. (Drumul)

ªi aºa mai departe, Tudor Cicu, poet, prozator,

critic, Emil Niculescu, poet talentat ºi antologator,

Dumitru Ion Dincã, un ambiþios, Viorel Dinescu, foarte

apreciat poet, Dumitru Pricop, regretatul poet al Vrancei,

poetul Marian Ruscu, prolificul Aurel M. Buricea,

Gheorghe Ene, binecunoscut poet optzecist, jurnalist,

pamfletar, dr. Valeriu Bistriceanu, apreciat poet, Florin

Dochia, poet ploieºtean, Paul Spirescu, Adrian Botez,

poet cu multã culturã, ezoterist, editor, polemist, Calistrat

Costin, influent poet bãcãuan ºi multe alte nume pe care

nu le-am întâlnit niciodatã, însã, probabil, importante...

Adevãrul acestei cãrþi ar fi simplu: antologia

cuprinde numele unor poeþi citabili prin creaþii de cele

mai multe ori memorabile; sunt cuprinºi poeþi „mari”

cel puþin prin exemplele alese. În acest fel, dihotomia,

propusã de Harold Bloom, poeþi „puternici”/ poeþi „mari”

este acceptabilã ºi nu cãdem în exagerare dacã apreciem

pe cei din raftul doi, trei atâta timp cât celor din raftul

întâi, al poeþilor absoluþi, al giganþilor, al geniilor

tutelare, le acordãm toate recunoaºterile ºi întâietatea.

Sã mai adaug ceva: o rãscoalã împotriva lui

Eminescu, cum se tot întâmplã prin periferii, nu este mai

mult decât o micã orbire, o umbrã exageratã, o patã a

rafturilor doi, trei aruncatã spre grandoarea întâiului raft

magnific, precum „noroiul autobuzelor” îndrãzneºte sã

murdãreascã pe amãrâþii pietoni dintr-o poezie de

Victoria Milescu.
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

ANUL 2020 – ÎNCEPUTUL SFÂRªITULUI?
Noi conflicte ºi rãzboaie

hibride; globalizarea revoltelor

împotriva actualului sistem de

guvernanþã a lumii ºi o regândire

a alianþelor pe baza geopoliticii

resurselor naturale; volatilitatea

pieþelor financiare ºi monetare;

o nouã crizã economicã globalã

generatã de gradul de îndatorare a statelor ºi prãbuºirea unor

bãnci ºi fonduri de investiþii; modificãri climatice devastatoare.

Motto: Când abuzul de putere înlocuieºte domnia legii, când

lãcomia, rapacitatea ºi aroganþa omniprezentelor corporaþii ºi

când planeta nu este condusã de lideri virtuoºi, atunci este normal

ca dezechilibrele la nivel global sã perturbeze profund sistemul

de organizare spiritualã a civilizaþiei umane ºi sã genereze

conflicte ºi rãzboaie hibride.

O analizã lucidã ºi obiectivã a evoluþiei civilizaþiei umane în

ultimul deceniu, ne evidenþiazã acumularea fãrã precedent a

nemulþumirii popoarelor privind modul de guvernanþã la nivel

naþional, regional ºi planetar, caracterizat de corupþie, abuz de

putere, goanã dupã acapararea de noi resurse naturale ºi pieþe de

desfacere din partea corporaþiilor transnaþionale care se aflã în

spatele conflictelor apãrute artificial ºi „spontan”, pe harta

geopoliticã a lumii de azi, cu reverberaþii privind viitorul planetei

ºi civilizaþiei umane în deceniile ce vor urma.

Toate aceste emanaþii de energii negative, au învãluit planeta

cu o centurã densã de reziduuri care obtureazã pãtrunderea luminii

binefãcãtoare a iubirii, bunãtãþii, compasiunii, armoniei omului

cu ecosistemul natural ºi social, existând riscul declanºãrii unei

erupþii planetare devastatoare, pentru cã Pãmântul nu mai rabdã

nesãbuinþã ºi lipsa de respect a omului faþã de Creaþia Divinã,

din care ºi el face parte.

Deºi nu sunt un adept al teoriei colapsologiei, care câºtigã în

popularitate fiind construitã ºi pe baza unor date ºi informaþii

ºtiinþifice, totuºi, nu pot sã nu iau în calcul semnele ce ne

avertizeazã cã actuala evoluþie a societãþii omeneºti a ajuns la

„linia roºie”, accelerând procesul de autodistrugere, împingându-

ne spre sfârºitul inevitabil al actualelor rânduieli ale lumii ºi

apariþia germenilor civilizaþiei post-umane bazatã pe Inteligenta

Artificialã.

Cum va arãta aceastã nouã etapã a evoluþiei rasei umane

modificatã genetic, ne putem doar imagina, însã filmele SF

americane ne oferã o perspectivã nu prea roz. Filosoful francez,

Dominique Bourg afirma recent cã: „prãbuºirea lumii predicatã

de cãtre colapsologi este spectaculoasã ºi dificil de gândit, dar

realitatea ne indicã o dinamicã a prãbuºirii generatã de schimbãrile

climatice, diminuarea resurselor de hranã, apã, energie, de

fragmentarea societãþii care traverseazã o crizã moralã ºi politicã”.

Întrebãrile ce decurg din aceste teorii sunt:

Putem sã împiedicãm aceastã catastrofã?

Putem sã refuzãm acest destin?

Ce trebuie fãcut?

Semnele care anunþã sfârºitul

Dar, sã ne aplecãm asupra eventualelor semne care anunþã

apropierea sfârºitului:

– Continuarea într-un ritm alert ºi cu o dinamicã îngrijorãtoare

a gradului de îndatorare a statelor, societãþilor comerciale publice

ºi private, a administraþiilor locale ºi centrale. Datoria mondialã

a atins pragul de 100% din PIB-ul mondial de 233.000 miliarde

dolari (2018-2019), iar pe fondul încetinirii economiei mondiale,

pentru 2020 se prefigureazã o scãdere a PIB-ului mondial cu

0,5% ºi ca urmare a rãzboiului comercial ºi al diviziunilor dintre

SUA ºi China, ceea ce a generat o reorientare a fluxurilor

comerciale spre alte pieþe. Din acest rãzboi hibrid, cu evoluþii

sinusoidale, vor ieºi slãbite toate þãrile, impactul fiind diferit de

la zonã la zonã. Pe acest fond, PIB-ul Asiei emergente se va

reduce cu 0,7%, al Japoniei cu 0,6%, iar în zona euro cu 0,3% (în

condiþiile în care economia germanã dã semne de recesiune, iar

situaþia de instabilitate politicã din Franþa, pe fondul

nemulþumirilor populare, grevelor ºi manifestaþiilor violente de

stradã, tinde sã arunce în haos economia þãrii).

– Volatilitatea pieþelor financiar-monetare, a fondurilor de

investiþii ºi a burselor, la care se adãugã rãzboiul monedelor

(inclusiv cele virtuale), sunt realitãþi tangibile care produc

îngrijorãri Bãncilor Centrale;

– Scãderea valorii activelor în domeniul industriilor petrolului,

gazelor, cãrbunelui, energiei electrice, industriei imobiliare ºi

turismului, în urma unor catastrofe naturale generate de schimbãri

climatice severe la nivel planetar. În acest context, comunitatea

ºtiinþificã internaþional ºi principalul for responsabil cu investiþiile

(PRI), care reprezintã la nivel global o reþea internaþionalã de

investiþii în valoare de 86.000 miliarde dolari active în gestiune,

estimeazã cã: „tranzitul brutal la economia ecologicã impus de

guverne ar produce pierderi grele financiare. Astfel, pierderile

sectorului energetic mondial ar putea sã creascã de la 4000 miliarde

dolari, la 20.000 miliarde pe ansamblul sectorului industrial.

Într-un comunicat al PRI din 21.11.2019, prin vocea

preºedintei Fiona Reynolds, se anunþã cã: „este probabil ca

guvernele sã lase lumea sã se îndrepte spre 2,7 grade Celsius

fãrã sã fie constrânsã sã acþioneze mai devreme. Guvernele au

întârziat prea mult sã ia mãsuri drastice, iar rãspunsul strategic în

faþã schimbãrilor climatice, de care sunt legate multiplicarea

catastrofelor climatice, va fi o tranziþie ecologicã fermã, abruptã

ºi dezordonatã.” Efectele combinate ale reevaluãrii masive a

activelor ºi daunele fizice crescânde legate de schimbãrile

climatice, ar putea declanºa o crizã financiarã atât în zona

imobiliarã, asigurãri, lipsa investiþiilor în zonele predispuse la

catastrofe climatice în urma creºterii nivelului mãrilor ºi oceanelor.

Potrivit ziaristului Nick Cunningham, de la Oil Price: „bãncile,

companiile de asigurãri ºi alþi intermediari financiari, sunt

amestecaþi în sectoarele petrol ºi gaze, iar pe mãsurã ce activele

se depreciazã, costul financiar ar putea sã se multiplice.” Recentul

anunþ al preºedintelui Donald Trump cã SUA este independentã

energetic devenind cel mai mare producãtor de gaze ºi petrol din

lume ºi apelul adresat Franþei, Germaniei, Chinei, Rusiei de a se

implica activ în problematica Orientului Mijlociu Extins, pentru

cã au interese economice, indicã o schimbare strategicã a

administraþiei americane ºi o detaºare faþã de conflictele din aceastã

zonã. Decriptarea mesajului ar putea însemna o reorientare ºi o

repoziþionare strategicã, din Orientul Mijlociu spre Asia-Pacific,

Peninsula Coreeanã, Vietnam, Japonia, în scopul diminuãrii

influenþei Chinei, Indiei, Rusiei pe traseele comerciale ºi

energetice aflate pe Noul Drum al Mãtãsii.

– Lupta pentru reîmpãrþirea geopoliticã a resurselor planetei

între marile corporaþii transnaþionale cu sprijinul logistic (politic,

diplomatic, militar) al marilor puteri;

– „Reîncãlzirea” conflictelor naþionale ºi regionale

„îngheþate”, reactivându-se sloganul apãrãrii drepturilor ºi

libertãþile minoritãþilor etnice ºi religioase ºi încercarea de

internaþionalizare a acestora, îndeosebi în Europa, China, Rusia,

Turcia, India, cu implicarea serviciilor de informaþii americane ºi

organizaþiilor oculte infiltrate în structurile decizionale de la Casa

Albã ºi la nivelul unor grupãri extremiste iredentiste care militeazã

pentru dreptul la autodeterminare a minoritãþilor naþionale.

România se va confrunta cu o campanie agresivã de denigrare

atât în mass-media cât ºi la nivelul organismelor euroatlantice ºi

diasporei ungare din marile capitale europene ºi din SUA, Canada

dirijatã ºi finanþatã de guvernul ungar, iar în interiorul þãrii,

presiunile UDMR de a fi supus dezbaterii ºi aprobãrii proiectul

legii privind acordarea autonomiei „Þinutului secuiesc” proiect

depus la Parlament de cãtre deputatul Iozsef Gyorgy Kutesar

Terza, se vor amplifica, generând o stare de tensiune ºi

fragmentare în societatea româneascã, în anul Centenarului

Trianon. Pe acest fond, ne putem aºtepta la organizarea de

provocãri în Harghita, Covasna, Mureº, de genul celor din 15

martie 1990, vizându-se internaþionalizarea problemei ºi

impunerea de sancþiuni României.

– Repatrierea depozitelor de aur de cãtre bãncile centrale

franceze, germane, austriece, slovene ºi ungare, din City în

contextul intrãrii în vigoare a acordului BREXIT. Din informaþiile

provenite din cercurile oculte, raþiunea acestor mãsuri, la care se

adãuga o campanie fãrã precedent a þãrilor menþionate, inclusiv a

Rusiei ºi Bulgariei de a mãri depozitele de aur prin achiziþionarea

de pe piaþã ori exploatãri miniere, aduc în atenþie o intenþie mai

veche a Germaniei de a recurge la introducerea unui euro puternic

acoperit de rezervele de aur ale fiecãrei þãri ºi un euro comercial

cu acoperire în activele economiilor naþionale. Ar putea fi de

asemenea ºi o strategie a Bãncii Centrale Europene, controlatã de

Germania, de a exercita presiuni cãtre celelalte þãri membre UE

sã adere în regim de urgenþã la zona euro.

– Reaºezãri de ordin geopolitic ºi geostrategic în contextul

creãrii unor alianþe cu geometrie variabilã în Orientul Mijlociu

Extins, Asia-Pacific, UE ºi regândirii politicii externe ºi de

securitate a administraþiei Trump, care se aflã în faþa unor provocãri

externe care nu de puþine ori s-au dovedit cruciale în timpul

alegerilor prezidenþiale. Ziaristul Pat Buchanan, într-un articol

publicat pe 1 ianuarie 2020, semnala cã: „Teatrele critice unde

preºedintele Trump poate avea probleme în perspectiva realegerii

sale sunt: Afganistan, Iran, Coreea de Nord”. Cum Donald Trump

are nevoie de încã un mandat la Casa Albã, consilierii sãi i-au

sugerat cã în lunile urmãtoare reacþiile ºi mesajele sale sã fie atent

cumpãnite, atât pentru electoratul american, dar ºi pentru partenerii,

aliaþii ºi rivalii sãi externi. Astfel, sã foloseascã orice prilej pentru

a ataca ºi demoniza Partidul Democrat (pentru corupþie, simpatii

pentru þãrile furnizoare de terorism etc.) iar în plan extern sã

reafirme hegemonia militarã ºi economicã a SUA, cãreia nu i se

poate opune nici China, Rusia sau UE. Recentele luãri de poziþie

dupã asasinarea generalului iranian Soleimani ºi doborârea

avionului de pasageri ucrainean, din întâmplare, de cãtre forþele

iraniene cu douã rachete destinate unei baze americane din Irak,

au consolidat poziþia preºedintelui atât în relaþia cu Pentagonul,

dar ºi cu CIA ºi a transmis un mesaj clar ºi ferm cã este hotãrât

sã apere interesele americane ºi ale americanilor oriunde acestea

sunt atacate. Dacã înainte vreme, o confruntare sau un rãzboi

erau benefice preºedintelui în funcþie, Donald Trump a înþeles cã

generaþia de azi este sãtulã de rãzboi, drept urmare în urmãtoarele

luni preºedintele va retrage peste 14.000 militari din Afganistan,

10.000 din Irak, cu toate riscurile ce pot decurge din aceste

mãsuri pentru securitatea ºi stabilitatea þãrilor în cauzã. În acest

mod, preºedintele onoreazã promisiunea fãcutã în campania

electoralã de a retrage militarii americani din zonele de conflict ºi

neimplicarea în operaþiuni militare în zone care nu prezintã risc

de securitate pentru SUA. Preºedintele american se poate mândri

cu „scalpul” liderului DAESH, Al Baghdadi ºi mai recent cu cel

al generalului Soleimani, considerat eminenþa cenuºie a

terorismului iranian.

Pentru a fi convingãtor în acþiunile sale de politicã externã

„tranzacþionalã”, preºedintele a înþeles cã este nevoie de un

armistiþiu în rãzboiul comercial cu China, sens în care a semnat

la 15 ianuarie 2020, cu vice-premierul chinez, un prim acord de

suspendare a taxelor vamale ºi o reechilibrare a balanþei comerciale

cu China, pasul urmãtor fiind pregãtirea vizitei de stat la Beijing

pentru semnarea celui de-al doilea acord comercial.

Putem afirma cã asistãm la pregãtirea unei alianþe puternice

între cele douã state, vizând fiecare interesul propriu ºi anume de

a limita prezenta ºi influenþa Rusiei ºi Turciei în Europa prin

proiectele energetice care leagã aceste þãri de Franþa, Germania,

Italia ºi þãrile din zona Balcanilor de sud-est.

În acelaºi timp, preºedintele Trump încearcã sã conserve ºi

relaþiile speciale pe care le are cu preºedintele Putin ºi Rusia,

relaþii care au o istorie interesantã, din vremea preºedinþilor

Reagan, Bush senior, Gorbaciov ºi Elþîn, care au permis o

dezgheþare a relaþiilor Vest-Est ºi crearea unei alianþe „incredibile”,

dupã cum a denumit-o scriitorul Pierre Lorain în lucrarea

„Incredibilã alianþã Rusia –SUA”, Ed. Rocher, 2002.

Un moment istoric al relaþiilor dintre cele douã state l-a

constituit participarea preºedintelui Putin alãturi de ºefii de state

ºi guverne la aniversarea la Bucureºti a ºase decenii de existenþã

a NATO (august 2008), iar la încheierea festivitãþilor, preºedintele

Putin l-a invitat pe omologul sãu american George W. Bush la

Soci pentru a discuta, departe de ochi indiscreþi, despre viitorul

relaþiilor bilaterale ºi despre modul de reîmpãrþire a sferelor de

influenþã.

Pentru România, preºedintele american a transmis un mesaj

explicit, neînþeles însã de politicienii romani, de a aborda cu

încredere relaþiile cu vecinul de la rãsãrit. La vremea respectivã,

China nu era luatã în calcul ca actor global, ci era tratatã ca o

putere regionalã.

Iatã cã la un deceniu distanþã dinamica geopoliticii resurselor

a generat o nouã reaºezare a pieselor pe tabla de ºah a jocurilor

geostrategice ale lumii, China devenind o adevãratã superputere

economicã ºi militarã ce-ºi revendicã o poziþie centralã la masã

verde a negocierilor globale, jucând rolul de mediator de încredere

între SUA, Rusia, UE, implicându-se ºi în soluþionarea pe cale

paºnicã a conflictelor printr-o participare în cadrul Consiliului

de Securitate ONU.

Cum alianþele s-au realizat de-a lungul istoriei omenirii de

cãtre lideri ºi tot ei au urzit pentru desfacerea lor ºi astãzi observãm

cã din cauza „sindromului” de mândrie spiritualã care le dominã

deciziile, s-a ajuns la un prag îngrijorãtor al globalizãrii nepãsãrii

ºi de ignorare a efectelor devastatoare atât pentru pacea ºi

prosperitatea propriilor popoare, convieþuirea paºnicã cu vecinii

ºi adoptarea unor hotãrâri de interes planetar, pentru o exploatare

judicioasã a resurselor ºi o repartizare echitabilã a bogãþiei,

diminuându-se inegalitãþile economice ºi sociale la nivel global.

Pentru cã aceºti lideri nu se simt vinovaþi de actuala stare a lumii,

înseamnã cã toatã lumea este vinovatã cã au fost aleºi asemenea

lideri sã conducã destinele popoarelor.

– Amplificarea fenomenului de migraþie a unor mase mari de

persoane din zonele de conflict, ori lovite de calamitãþi naturale,

spre þãri bogate, ceea ce va genera pe termen mediu ºi lung

mutaþii atât în planul ocupãrii demografice a unor teritorii

abandonate, o suprapopulare în unele þãri atractive economic ºi o

modificare semnificativã a identitãþii genetice rezultatã din

amestecul de populaþii.

Primele vizate sunt unele þãri europene, dar ºi cele din Orientul

Mijlociu Extins, Africa, Asia, America Latinã. Nici România nu

va fi ocolitã de acest fenomen, þinând seama de scãderea dramaticã

(continuare în pag.17)
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a indicelui demografic, depopularea satelor ºi de lipsa acutã de

forþã de muncã autohtonã în construcþii, turism, industria uºoarã,

agriculturã, completatã cu importul de muncitori din Vietnam,

Sri Lanka, India, Pakistan, care pe parcurs îºi vor aduce ºi familiile,

ori se vor stabili aici prin cãsãtorii mixte.

– Rãzboiul împotriva terorismului este o afacere de succes

care „trebuie menþinutã în viaþã”, fiind o armã redutabilã în mâinile

liderilor lumii pentru a menþine popoarele în stare de teamã ºi

insecuritate permanentã, ceea ce le permite luarea de mãsuri

legislative menite sã îngrãdeascã drepturile ºi libertãþile cetãþenilor

sub pretextul asigurãrii securitãþii colective ºi nevoia de alocãri

suplimentare de la bugetele naþionale în scopul achiziþionãrii de

echipamente de control informaþional de ultima generaþie ºi de

dotãri cu arme sofisticate, necesare serviciilor de informaþii în

aceastã luptã necontenitã cu un flagel care s-a globalizat. Toate

aceste mãsuri se reflectã negativ în sistemul de protecþie socialã,

cât ºi în modul de repartizare a bugetelor pentru educaþie, sãnãtate,

protecþia mediului.

De fapt, este un atac voalat la democraþie ºi statul de drept,

care permite liderilor sã deþinã tot mai multã putere, sã rãspundã

cât mai puþin în faþa cetãþenilor pentru deciziile luate, sã cheltuiascã

dupã bunul lor plac banii publici. Interesant cã în ultima perioadã

se remarcã un apetit aparte a liderilor occidentali, inclusiv al

preºedintelui Trump, de a deveni treptat „autocraþi luminaþi”,

dupã modelul preºedinþilor Chinei, Rusiei, Turciei.

Nu întâmplãtor am afirmat cã lupta împotriva terorismului

este o afacere profitabilã pentru cã, dacã ne aplecãm cu atenþie

asupra ultimelor decenii ale „terorii” ºi rãzboaielor asimetrice

având drept pretext combaterea acestui flagel, vom constata cã

profitorii acestor „cruciade” sunt marile corporaþii de armament,

companiile particulare de protecþie ºi securitate, corporaþiile din

domeniul petrolier, firmele de asigurãri º.a.m.d., toate având

legãturi ombilicale cu Pentagonul, CIA ºi înalþii responsabili ai

administraþiei americane. De asemenea, dupã douã decenii de

„democratizare” a Orientului Mijlociu Extins prin invazii militare,

rãsturnãri de guverne, asistãm la o deteriorare severã a situaþiei

economice ºi de securitate în zonã, care s-ar putea în orice moment

sã se transforme într-un conflict internaþional major.

Din pãcate, rãzboiul împotriva terorismului în loc sã

porneascã de la identificarea cauzelor ºi rezolvarea lor prin gãsirea

unor soluþii economice, sociale ºi religioase, s-a recurs la violenþã

cãreia i s-a rãspuns cu violenþã.

De altfel, nici pânã în prezent la nivelul ONU, NATO, UE

nu s-a cãzut de acord asupra definirii unitare a terorismului, iar

legislaþia europeanã nu dispune de reglementãri coerente, existând

dificultãþi de încadrare juridicã a acestor infracþiuni cu violenþã,

astfel cã unii teroriºti capturaþi ºi judecaþi de instanþele europene

au primit pedepse minime, iar în detenþie s-au radicalizat mai

mult. Nici problema soþiilor ºi copiilor de jihadiºti care au luptat

în DAESH nu a gãsit o rezolvare judiciarã unitarã la nivelul UE,

unele mãsuri luate fiind arbitrare sau confuze.

– Se vor continua presiunile administraþiei Trump asupra

UE de a se renunþa, sub ameninþarea sancþiunilor economice, la

finalizarea proiectului gazoductului NORD STREAM 2, care

prevede construirea a douã conducte cu o capacitate de 55 miliarde

mc gaze, legând litoralul rusesc de Germania via Marea Balticã.

Proiectul a fost pus la punct de GAZPROM în cooperare cu

companiile europene Engie, Schell, UNIPEC ºi Winter Shall.

Bãtãlia se anunþã a fi crâncenã, dupã ce proiectul a primit acordul

Danemarcei pentru a poziþiona conductele pe teritoriul sãu, în

ciuda presiunilor ºi ameninþãrilor americane. Recent, ministrul

francez al economiei, Bruno le Maire a þinut sã precizeze cã

„Franþa are o poziþie fermã ºi clarã de a se opune oricãrei mãsuri

de extrateritorialitate americanã, nu numai pe acest proiect, dar ºi

faþã de alte presiuni americane asupra proiectelor de dezvoltare a

Europei. Istoria se repetã, când, la refuzul preºedintelui Chiraque

de a participa alãturi de SUA ºi Marea Britanie la invazia Irakului,

preºedintele George W. Bush a dispus administraþiei americane

introducerea unui adevãrat boicot fiscal ºi comercial firmelor

franceze care operau pe piaþa americanã, ori pe terþe pieþe. Astãzi

asistãm la acelaºi mod de operare, de astã datã al administraþiei

Trump, de a interzice unele produse agro-alimentare franceze sã

mai fie livrate pe piaþa americanã, sau sã impunã taxe vamale

uriaºe pentru a îngrãdi accesul mãrfurilor franceze la

consumatorul american.

România în 2020?

– Se vor adânci inegalitãþile economice ºi sociale în contextul

neaplicãrii prevederilor cuprinse în legea pensiilor ºi salarizãrii,

care garantau cât de cât o aºezare mai echitabilã a veniturilor cu

costul tot mai scump al traiului zilnic. Guvernul Orban ºi alte

guverne de dreapta ce se vor perinda la cârma þãrii, vor impune

noi mãsuri de austeritate, inclusiv prin liberalizarea preþurilor la

gaze, electricitate, combustibili, diminuând astfel puterea de

cumpãrare a cetãþenilor români. Pe acest fond se vor multiplica

acþiunile greviste, manifestaþiile de stradã, iar gradul de îndatorare

faþã de bãncile strãine va creºte, ceea ce va diminua creºterea

economicã.

– Continuarea luptei pentru acapararea unei pãrþi tot mai

importante din resursele naturale ºi banul public de cãtre

corporaþiile occidentale (cu sprijinul ºi la presiunea guvernelor)

ºi indirect a puterii de influenþare a deciziilor politico-

guvernamentale româneºti ºi transformarea þãrii într-un câmp de

luptã între puterile europene ºi americane. Asistãm de fapt la

purtarea unui rãzboi hibrid pe teritoriul României, cu efecte

devastatoare pentru dezvoltarea durabilã a þãrii ºi pentru stabilitatea

politicã, economicã ºi protecþia mediului.

– Prin noile numiri la conducerea Parchetului General, DNA

ºi DIICOT ºi a celorlalte instituþii de forþã, vom asista la o ofensivã

fãrã precedent a acestor instituþii pentru „pedepsirea” politicienilor

ºi firmelor autohtone care se dovedesc incomode pentru interesele

grupurilor oculte, ilegitime din þarã ºi exterior.

– Declanºarea unei adevãrate campanii de denigrare a

României, atât în interiorul þãrii, dar ºi în plan extern, la nivelul

organizaþiilor euro-atlantice ºi ONU, de cãtre guvernul de la

Budapesta, cu sprijinul Moscovei, în contextul Centenarului

Trianon. În þarã, UDMR va forþa guvernul ºi parlamentul sã

punã în dezbatere ºi aprobare, proiectul de lege care prevede

autonomia „Þinutului Secuiesc” (Harghita, Covasna, Mureº).

Nu se exclud organizarea de provocãri care sã atragã atenþia

opiniei publice europene, de genul celor produse la 15 martie

1990 la Tg. Mureº.

– Continuarea procesului de degradare a monedei naþionale

ºi exercitarea de presiuni pentru urgentarea aderãrii la zona euro,

ca soluþie „salvatoare” pentru viitorul României în UE.

– Descurajarea creºterii natalitãþii prin mãsuri de austeritate

anunþate deja de premierul Orban ºi anume de îngheþare a

alocaþiilor de stat pentru copiii ºi menþinerea unui sistem de

asistenþã medicalã redus, atât pentru mame cât ºi pentru noii

nãscuþi, forþându-se indirect privatizarea sistemului de sãnãtate

publicã ºi de ambulanþã, proiect vizat de mai mult timp de

guvernãrile de dreapta.

– Continuarea încãlcãrilor prevederilor constituþionale de cãtre

preºedintele þãrii ºi guvern, fãrã nici o apãsare ori reactive din

partea opoziþiei, deschizându-se calea unor noi abuzuri de putere

ºi consolidarea sistemului judiciar controlat de politic ºi organizaþii

oculte.

– Folosirea în continuare a României de cãtre SUA cã vârf

de lance la Marea Neagrã împotriva Rusiei ºi Turciei, prin

impunerea de noi cheltuieli militare în scopul de a asigura

securitatea flancului sud-estic al NATO. ªi de aceastã datã,

România este prinsã în menghina geopoliticã a marilor puteri,

fiind nevoitã sã supravieþuiascã presiunilor americane, dar ºi

germane, franceze ºi austriece, care au interesul de a-ºi conserva

atuurile în relaþia cu Rusia ºi Turcia.

– Continuarea fragmentarii societãþii româneºti, atât prin

amplificarea inegalitãþilor sociale, sãrãciei, cât ºi prin lupta pentru

putere între opoziþie ºi actuala putere, pe fondul alegerilor locale

ºi parlamentare.

Concluzii

– Terorismul poate fi considerat drept un efect dramatic al

ciocnirii civilizaþiilor, culturilor ºi religiilor, într-un moment al

evoluþiei orgoliilor spirituale, bine manipulat de forþe oculte ºi

întreþinut prin ignoranþã ºi menþinerea în sclavia terorii a

popoarelor.

– Confruntarea fãrã sfârºit ºi în forme tot mai agresive între

Iranul ºiit ºi Arabia Sauditã sunnitã ºi wahabitã, având în spatele

lor pe de o parte Rusia, Turcia, ºi pe de altã parte SUA, Canada,

va genera în continuare o stare de insecuritate în zona Orientului

Mijlociu Extins ºi de radicalizare ºi extindere a miºcãrilor teroriste

în þãri sãrace din Africa (Sahel), în Nigeria, Kenya, Yemen.

– SUA ºi Iranul vor evita o confruntare directã, însã vor

continua lovituri atât de o parte, cât ºi de cealaltã parte, concretizate

în atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice ºi situri

guvernamentale, atentate cu bombe împotriva reprezentantelor

comerciale ºi guvernamentale americane, sau lichidarea unor lideri

Hezbollah de cãtre serviciile americane în colaborare cu cele

israeliene. Poziþia geostrategicã avansatã a Iranului în zona

strâmtorii Ormuz (care asigurã transportul gazelor ºi petrolului

cãtre China) implicã prudenþã din partea SUA în escaladarea

conflictului. Recent, societatea americanã specializatã în protecþia

reþelelor americane, CLOUDFLARE, a comunicat cã dupã

lichidarea generalului Soleimani atacurile grupului de hakeri Izz

ad Din al Qassa, asupra reþelelor de energie, telecomunicaþii,

finanþe, au fost cu 50% mai intense decât în perioadã anterioarã.

În plan politic, efectele asasinãrii generalului Soleimani ºi a lui

Abu Mehdi al Mohandis a generat o reacþie fermã a parlamentului

irakian (5 ianuarie 2020) care a cerut guvernului expulzarea

trupelor americane staþionate în Irak, administraþia Trump

promiþând aducerea la îndeplinire a acestor cerinþe însã în condiþii

negociate. În paralel, Pentagonul a trimis trupe aeropurtate în

Kuweit pentru a întãri cele cinci baze americane situate între Irak

ºi Iran.

– Negocierile ce se poartã în formatul Normandia (Franþa,

Germania, Rusia, Turcia) în prezenþa celor doi reprezentanþi ai

facþiunilor libiene aflate în plin rãzboi civil, reprezintã un prim

pas pentru aducerea la masa negocierilor a pãrþilor implicate în

vederea gãsirii unei soluþii politice.

– Evoluþia situaþiei politice ºi de securitate din Afganistan

dupã retragerea trupelor americane va reactiva vechile rivalitãþi

dintre Afganistan, Pakistan, India, putând degenera într-un

conflict major cu reverberaþii în întreaga zonã.

– Turcia îºi va relua campania de reîntoarcere în Orientul

Mijlociu ºi Africa de Nord, Asia Centralã, pentru promovarea

valorilor neo-otomanismului sau unitarismul islamic, în scopul

recreerii Marelui Califat, sugereazã d-na Naciye Selin Senocak,

profesor de politologie la Centrul de Studii Diplomatice ºi

Stategice (CEI), într-un material intitulat: „Neo-otomanism sau

unitarism islamic?”.

– Recent, într-o conferinþã organizatã de Peterson Institute

of Internaþional Economic (Washington), directoarea generalã a

FMI, Kristalina Gheorghieva, a þinut sã atragã atenþia cã „în

2020 economia mondialã se comparã cu perioada anilor nebuni

înainte de marea crizã bursierã din 1929, existând serioase

îngrijorãri cã inegalitãþile ºi instabilitatea sectorului financiar

mondial riscã reîntoarcerea la Marea Depresie. Situaþia se

agraveazã ºi ca urmare a schimbãrilor climatice, protecþionismului

comercial crescut. Inegalitãþile împiedicã creºterea economicã,

alimenteazã populismul ºi instabilitatea politicã. Ca urmare,

deceniul 2020-2030 va fi caracterizat de tulburãri sociale ºi

volatilitatea pieþelor financiare.”

– În contextul pregãtirii alegerilor pentru un nou mandat la

Casa Albã, preºedintele Donald Trump a anunþat cã analizeazã

încheierea unui nou acord comercial cu UE ºi Marea Britanie,

sugerând un armistiþiu în rãzboiul hibrid lansat în de mai bine de

doi ani europenilor. Este doar o miºcare strategicã de îmbunãtãþire

a propriei imagini în relaþia euroatlanticã;

– Anul 2020 marcheazã pentru România ºapte decenii de la

bombardamentul devastator lansat la 4 aprilie 1944 de aviaþia

americanã asupra Bucureºtilor, soldat cu moartea a peste 3000

civili ºi rãnirea ºi mutilarea a încã 2000 ºi cu raderea de pe faþa

pãmântului a clãdirilor (case ºi imobile administrative) în zona

Gara de Nord ºi Basarab. Pentru actele de „eroism” ale aviaþiei

americane primãria capitalei a ridicat un monument în cinstea

aviatorilor americani uciºi în aceste raiduri, atât în Parcul Ciºmigiu

(2002), cât ºi în Parcul Kiseleff (2007), însã pentru a cinsti

memoria românilor nu s-au gãsit fonduri mãcar pentru o placã

comemorativã. Un semn de slugãrnicie mai mare din partea

politicienilor români în relaþia cu „licuriciul cel mare” nu cred cã

von regãsi într-o altã capitalã europeanã!

Sã sperãm cã, scutul american antirachetã de la Deveselu sã

nu ne aducã „beneficii” la fel de tragice în cazul declanºãrii unui

conflict major între SUA ºi Iran.

Dumnezeu sã ne aibã în paza ºi ocrotirea Sa, cã de provocãri

nu vom duce lipsã!

Vã propun dragi cititori sã încheiem acest articol într-o notã

de umor robust mioritic, reamintindu-vã monologul plin de realism

ºi viziune prezentat publicului bucureºtean de marele actor

Constantin Tãnase în 1939, intitulat sugestiv: „ªi cu asta ce-am

fãcut?”

Ne-am trezit din hibernare

ªi-am strigat cât am putut:

Sus Cutare!

Jos Cutare?

ªi cu asta ce-am fãcut?

Am dorit cu mic cu mare,

ªi-am luptat, cum am ºtiut,

S-avem nouã guvernare?

Cu asta ce-am fãcut?

Cã mai bine sã ne fie,

Ne-a crescut salariul brut,

Dar trãim în sãrãcie

ªi cu asta ce-am fãcut?

Ia corupþia amploare,

Cum nicicând nu s-a vãzut,

Scoatem totul la vânzare?

ªi cu asta ce-am fãcut?

Pentru-a câºtiga o pâine,

Mulþi o iau de la-nceput,

Rãtãcesc prin þãri strãine!

ªi cu asta ce-am fãcut?

Traversãm ani grei de crize,

Leul iar a decãzut,

Cresc întruna taxe-accize?

ªi cu asta ce-am fãcut?

Totul este ca-nainte,

De belele n-am trecut,

Se trag sforile, se minte

ªi cu asta ce-am fãcut?

Se urzesc pe-ascuns vendete,

Cum nicicând nu s-a vãzut,

Tara-i plinã de vedete

ªi cu asta ce-am fãcut?

Pleacã-ai noºtri, vin ai noºtri!

E sloganul cunoscut;

Iarãºi am votat ca proºtii.

ªi cu asta ce-am fãcut?

Trebuie sã scoatem þara din depresie ºi resemnare!

(urmare din pagina 16)
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Luna noiembrie, la Paris, reprezintã din punctul de vedere al
marilor expoziþii de artã, vârful de lance în topul acestui tip de
manifestãri. Toate marile muzee ºi instituþii de culturã organizeazã
în aceastã ultima perioadã a anului strãlucite retrospective sau
expuneri tematice, rodul unei munci grandioase, privind din punct
de vedere muzeografic, de cel puþin cinci ani de studiu al unor
grupuri de specialiºti cercetãtori.

Acþiunile, cu un profund caracter estetic, au ca scop ºi un
bilanþ al celor care se ocupã de respectivul domeniu, care cu
acest prilej dau, de fiecare datã un examen în faþa publicului ºi a
criticii de specialitate.

La acest efort se aliniazã ºi multe alte instituþii de mai micã
notorietate, ca ºi societãþi particulare, cum ar fi galeriile de artã
sau fotografice, prin organizarea unor expoziþii, simpozioane,
conferinþe cu teme apropiate marilor
subiecte, care atrag vizitatori de pe toate
meridianele. Un singur exemplu: Le Grand
Palais, fortãreaþa din centrul Parisului unde
au loc anual celebrele saloane „Paris Photo”,
„Târgul de Artã Contemporanã” (FIAC),
„Târgul de carte rarã” sau cel al anticarilor,
în acest moment se desfãºoarã pe douã dintre
laturile imensului bastion douã expoziþii
grandioase în acelaºi timp (El Greco ºi Henri
de Toulouse-Lautrec).

În materialul pe care intenþionez sã-l,
supun atenþiei cititorilor revistei „Sud”, voi
încerca prezentarea succintã a acelor
evenimente pe care un traseu muzeal ni le
oferã, punctând în impresii personale scrise
cu toatã sinceritatea, chiar dacã, uneori, ele
par a fi într-o notã subiectivã.

Nu-mi voi începe cãlãtoria prin marile
manifestãri expozitionale din Oraºul
Luminã cu grandioasa expoziþie Leonardo
da Vinci, pentru care încã înainte de vernisaj
s-au vândut 260.000 de bilete, unde nu pretul
biletului (care nu era majorat faþã de cele
obiºnuite, decât foarte puþin), era problema,
ci faptul cã programãrile pe zile, ore, erau
extrem de stricte, iar o adevãratã armada din
oameni de ordine nu admiteau niciun fel de
derogãri.

Eu vã propun sã începem periplul muzeal
la Orangerie, unde în afara sãlilor nuferilor
lui Monet ºi a colecþiei Guillaume-Walter,
aflatã temporar în renovare, în bunul obicei
al muzeului de a deschide „tempo rare”, se
desfãºoarã expoziþia dedicatã unui personaj
extrem de interesant, Félix Fénéon (1861-
1944), având drept titlu: „Vremurile noi, de
la Seurat la Matisse”. Personajul, având
caracteristicile cele mai diferite, apropiat de
pictori ºi în egalã mãsurã de scriitori, iubit
de reprezentanþii celor doua bresle pentru
credinþele sale liberatoare ºi convingerea în venirea timpurilor
noi, va deveni un luptãtor pentru cauza neoimpresionismului, în
special a lui Seurat, înscriindu-se în avangarda începututlui de
secol douãzeci.

Sub alura unui dandy, cum la rându-i se înfãþiºa ºi Oscar
Wilde, amploaiatul Ministerului de Rãzboi francez ºi-a pus peniþa
în slujba unor publicaþii anarhiste, într-o epocã în care atentatele
anarhiste au semãnat haosul în întreaga Franþã, ceea ce a condus
la represalii extrem de dure la adresa anarhiºtilor, în special între
1892-1894. Între cei filaþi de poliþie s-a înscris ºi Fénéon, acuzat
de un atentat într-un restaurant din preajma Senatului. Arestat ºi
închis, va fi pânã la urmã achitat ca urmare a unei strãlucite
pledoarii, care-i va aduce faimã, în care demonstreazã drept
absurde acuzaþiile judecãtorului.

Convingerile lui libertare vin în sprijinul ideilor pictorilor
anarhiºti, având în frunte pe Signac, Seurat sau ale scriitorilor
Gustave Kahn sau Victor Barrucand. Pentru toþi fenomenul poate
genera o lume mai bunã, aºa cum plastic Signac ºi-a imaginat-o
în pânza sa „Lumea anarhiei”, titlu reformulat, edulcorat ulterior
în „Lumea armoniei”, completând „vârsta de aur nu se aflã în
trecut, ci în viitor”.

Acest anarhist, pacifist, anticolonialist în textele ºi
comportamentul sãu, era un foarte acid critic de artã. Jurnalist de
atitudine, devenit chiar redactor ºef, editor, apoi galerist ºi
bineînþeles colecþionar de mare bun gust, iatã câteva elemente ale
unei schiþe de portret. Atenta sa cunoaºtere a picturii îl va face sã
introducã termenenul devenit clasic „neoimpresionism”, la doi
ani dupã ce Seurat expusese magnifica lucrare „Scãldat la
Asnières”, cea care va declanºa noul termen al poantilismului.
Peste alþi doi ani, în 1886, Fénéon îl va întâlni pe Seurat, prietenia
celor doi durând doar cinci ani, pânã la moartea prematurã a
artistului.

Încã înainte de a se cunoaºte personal, Fénéon era preocupat
de latura teoreticã, a principiilor ºtiinþifice ale picturii lui Seurat,
care la rându-i era de-a dreptul pasionat de estetica ºtiinþificã,
cãutând sã descifreze lucrãrile unui teoritician al culorii, Charles
Henry. În egalã mãsurã va fi atent la analiza pigmentaþiei, pe care
o efectua chimistul Michel Eugene Chevreul ºi a unui fizician

preocupat de studiul refracþiei culorilor, Ogden Rood.
Fénéon se va dovedi nu numai un admirator pasionat al lui

Seurat, dar ºi un excelent luptãtor pentru impunerea operei
acestuia. Aºa se face cã va organiza o expoziþie la sediul revistei
„La Revue Blanche”, pe care o va ºi conduce mai târziu.

Minunate aceste expoziþii la sediul revistelor de culturã. Îmi
aduc aminte de douã expoziþii Aurel Cojan la sediul revistei
„Astra” (Brasov) ºi la ziarul local „Viaþa Buzãului”, ambele în
1969. Un fenomen de mult apus...

Fénéon se va zbate ºi va reuºi sa introducã lucrãri în fondul
Muzeului Louvre, ceea ce însemna recunoºterea oficialã a
pictorului ºi va confirma, în acelasi timp, talentul sãu de impresar
de succes.

Trebuie neapãrat accentuat rolul sãu în organizarea unor
impresionante expoziþii, cum ar
fi cea dedicatã futuriºtilor
italieni, la galeria Bernheim, pe
care o conducea din 1906,
recomandat fiind de Felix
Valloton, pe care o va dirija cu
bune rezultate timp de 18 ani.
Expoziþia italienilor va exalta
lumea urbanã. Maºina,
miºcarea, tumultul, viteza,
reprezintã elementele noii
orientãri artistice. în expoziþie
vor figura 34 de pânze semnate
de Umberto Baccioni, Gina
Severini, Giacomo, Balla, toþi
aceºti corifei futuriºti gravitând
în jurul lui Filippo Tommaso
Marinetti, au stârnit un val de
indignare în peninsula italianã.

Este bine sã amintim cã
manifestul futurismului lansat
de Marinetti a fost publicat
aproape instant în marele
cotidian francez „Le Figaro” ºi
în ziarul craiovean
„Democraþia”, în februarie
1909.

Omul cu surâs enigmatic, cu
„ochi de ºoim”, avea sã sprijine
mulþi alþi artiºti: Matisse,
Derain, Ernst, Van Dongen,
Vuillard, Denis. Aceºtia vor
face parte alãturi de valoroase
piese ale artei africane ºi
oceanice din colecþia acestui
om, personaj cheie în
promovarea artei moderne.

Am insistat asupra acestui
personaj. Aº vrea ca în cele
scrise cu acest prilej sa arãt nu
numai bilanþul expoziþiilor

pariziene, ci ºi pe al celor bucureºtene, care pentru finalul lui
2019 mi se pare deosebit de bogat, mai toate fiind gãzduite de
Muzeul Naþional de Artã al României.

Încep cu expoziþia „24 de argumente” – titlul preluat de la Paul
Neagu ºi care argumenteazã „conexiuni timpurii în neo-avangarda
româneascã 1969-1971".

Dupã evenimentele din august 1968, când trupele Tratatului
de la Varºovia invadeazã Cehoslovacia, România ia poziþie faþã
de aceastã acþiune politico-militarã. Interesul Occidentului faþã
de Europa de Est creºte în mod evident, bineînþeles, cuprinzând
si sfera artei. Aºa se face cã o expoziþie a patru artiºti români: Ion
Bitzan, Ritzi ºi Peter Iacobi ºi Paul Neagu este preluatã de la
Hamburg de cãtre promotorul englez Demarco ºi transferatã la
Edinburg, in cadrul expoziþiei „Romania Art Today”, structuratã
divers, în complementaritate cu „evenimente dedicate celor mai
noi explorãri din teatrul, poezia ºi dansul contemporan
românesc”.

O excepþionalã mutare pentru cultura ºi arta româneascã!
Expoziþia patronatã sub egida MNAR ºi a Institutului

Prezentului (despre care nu se prea cunosc amãnunte) ºi a arhivei
Demarco, aduce în faþa publicului o serie de venerabili creatori,
în frunte cu Horia Bernea, Ion Bitzan, Paul Neagu, Liviu Ciulei,
Ritzi ºi Peter Iacobi, Ovidiu Maitec, Grupul „Sigma”, Vladimir
ªetran, ca ºi o serie de remarcabili creatori, astãzi, în mare mãsurã
uitaþi: Pavel Ilie, Radu Dragomirescu, Radu Stoica sau Miriam
Rãducanu, cu celebrele spectacole de dans „Nocturne 9½” de la
sala Teatrului Þãndãricã.

Expoziþia, prin multitudinea operelor prezentate ºi a ºtiinþei
expunerii, oferã posibilitatea de a revizita traiectoriile individuale
ale artiºtilor, de a urmãri diversitatea de medii abordate, ceea ce
conduce la „stabilirea unui traseu nonliniar, transversal, între
diferitele constelatii ale expoziþiei”.

Într-o salã alãturatã din fostul Palat Regal, expoziþia unei familii
de artiºti, cel mai cunoscut dintre ei fiind prezent ºi în cea de mai
înainte, sculptorul Ovidiu Maitec.

Parcã numai Breugel, Teniers, Giacometti au fost familii de
artiºti? Avem ºi noi familia Maitec Ovidiu, Sultana, ªtefan ºi

Dana. ªi nu este singura familie de artiºti vizuali. Mai sunt
câteva de bun renume pe pãmânt românesc. Un sculptor cu o
mare personalitate, o pictoriþã în opera cãreia cercul reprezentând
soarele sau merele capãtã semnificaþiile cele mai nobile. Doi
artiºti tineri care se bucurã ºi ne dezvãluie minunile transluciditãþii
obþinute prin varii procedee fotografice, secondeazã cu succes
pe seniorii „clanului” artistic.

O expoziþie extrem de bine pusã la punct, aranjatã cu simþul
estetic al omului pãtruns de artã ºi de frumos, îmbie la revizitare.

Un element care trebuie consemnat: la momentul decembrie
1989, atelierul plin de lucrãri în lemn ale maestrului Ovidiu
Maitec, aºezat într-una dintre clãdirile complexului U.A.P.
Pangratti a luat foc de la gloanþele care se trãgeau în neºtire... Au
cãzut nu numai oameni, dar ºi opere. La fel au ars ºi atelierele
Pacea, Gheorghiu, Emil Mercanu, Florica Ioan. Jertfe aduse pe
altarul artei, în slujba libertãþii!

Poate într-o zi se va organiza o expoziþie cu lucrãri erou, aºa
cum astãzi este expusã acea piesã a lui Maitec, în sala care-i
cinsteºte numele ºi opera.

Din orice traseu expoziþional parizian, selectul Jaquemont-
André nu poate lipsi. Librãria te întâmpinã de la primul pas cu
cele mai diferite, de bun gust, publicaþii privind muzeul ºi
expoziþiile sale, dar ºi cu delicate suveniruri, apoi curtea, cu acel
pieþriº pe care rulau trãsurile cândva, care conduce la maiestuoasa
intrare, unde întotdeauna te va întâmpina o coadã de multe
persoane care aºteaptã sã fie invitate protocolar de cãtre
personalul restaurantului pentru a dejuna sau a cina în elegantul
local, a cãrui faimã deþine, dintotdeauna, un loc de primã mãrime
în topul restaurantelor de bonton.

Aici, în aceastã locaþie muzealã, printre nenumarate lucrãri de
artã veche, mobila, ceramicã, sculpturã, aflãm ºi celebrul tablou
al celui care a creat perspectiva în picturã, Paolo Uccello, autorul
acelui „Sfânt Gheorghe ucigând balaurul”, capodoperã a
Renaºterii.

Ca o adevãratã linie continuatoare a iniþiatorilor acestui lãcaº
de culturã muzealã, organizarea unei expoziþii cuprinzând lucrãrile
unei colecþii de peste Ocean, cu lucrãri ale maeºtrilor italieni
florentini din trecento ºi quatrocento, este un eveniment unic, cu
atât mai mult în cazul colecþiei Alana, care pãrãseºte pentru prima
oarã incinta casei. Este vorba despre o colecþie aflatã în Statele
Unite, a unui chilian, cu un nume de familie care îmi suna a fi de
origine arabã. Alcãtuitã la inceput pe un nucleu al artiºtilor
florentini în frunte cu Lorenzo Monaco, Uccello, Fra Angelico,
Bellini, treptat, prin raritatea pieselor care se ofereau prin casele
de licitaþii, proprietarii fiind dispuºi sã achiziþioneze noi piese,
ºi-au extins aria preocupãrilor spre secolele XV ºi XVI,
ajungându-se astfel la Veronese, Tintoretto, Carpacio, Bronzine
ºi Gentileschi, alcãtuindu-se astfel un veritabil rezumat al marilor
momente ale artei italiene, de la aurul primitivilor, la clar-obscurul
caravaggesc.

Trec, fãrã sã-mi propun neapãrat, prin mica piaþetã cadrilaterã
din Rue Fürstenberg, unde este ultimul atelier al capului ºcolii
romantice, Eugéne Delacroix. L-am vizitat ultima datã cu mai
bine de 25 de ani în urmã. Meritã, oricum, revizitat. Micul
apartament l-a atras pe pictor în mod special prin grãdina care-i
aparþinea. Aici, Delacroix ºi-a înãlþat un atelier. În 1932, Maurice
Denis, prin compania pe care a deschis-o a înfiinþat muzeul
devenit de importanþã nationalã, dedicat maestrului. Instituþia
cuprinde circa o mie de opere, în afara unor piese de mobilier ºi
fotografii ale artistului. Atelierul este un depozitar de capodopere,
ca de altfel ºi altele de acest tip din Paris: Géricault, Moreau,
Maillot, Bourdelle, Rodin, existând chiar douã dedicate
maestrului, pe unde a trecut ºi maestrul nostru Brâncuºi.

Grãdina este o bijuterie, chiar acuma iarna, într-o zi mohorâtã.
A fost reorganizatã de curând de un cunoscut inginer peisagist.

La noi în Bucureºti avem atelierul lui Aman ºi al familiei Storck.
Tattarescu a fost închis. Poate se reamenajeazã... La Câmpina era
Grigorescu ºi la Târgoviºte Petraºcu, cu câte o casã memorialã ºi
atelier. O ºtire de ultima orã: s-a deschis în zona Rãzoare, în
Drumul Taberei, casa-atelier a pictorului Alexandru Þipoia, printr-
un minunat gest al familiei.

Teribilul pol de culturã care este Grand Palais, gãzduieºte în
acelasi timp doua grandioase expoziþii, pe douã dintre faþadele
sale: Toulouse-Lautrec ºi El Greco.

Superficial catalogat drept un personaj care s-a dedicat
moravurilor uºoare, unei vieþi expeditive, de o manierã
caricaturalã, expoziþia ce-i este dedicatã operei este conceputã a
demonstra tocmai profunzimea cu care a cãutat sã întrepãtrundã
trãsãturile lumii în care ºi-a desfãºurat activitatea, strãduindu-se
s-o scruteze ºi, în acelasi timp s-o înfãþiºeze fãrã complezenþe,
aliniindu-se în cadrul realismului expresiv. Pasionat de fotografie,
care în perioada ultimã a secolului al nouãsprezecelea exploda,
având cronologic înscris în finalul de epocã apariþia
cinematografului ºi a automobilului. Va fi atras de vitezã, de
miºcare. Nu este de mirare, încã de la începutul carierei sale va
studia lângã un artist pasionat de transpunerea pe pânzã a cailor
de curse, nu numai frumuseþea, proporþia lor, dar ºi eleganþa
miºcãrii acestora în cursele desfãºurate pe hipodrom.

Coborâtor din Daumier ºi Manet, el se va lansa alãturi ºi de
Van Gogh ºi Emile Bernard în noi aventuri exploratorii pe tãrâmul
expresiei picturale.

O remarcã absolut personal-sentimentalã: portretul maestrului
sãu din prima perioadã, Corman, seamãnã izbitor ca fizic ºi
atmosferã cu un binecunoscut om de culturã, poetul ºi traducãtorul
Constantin Abãluþã, trãitor cu un veac mai târziu (n. 1938).

Este uluitor cum acest om lovit de soartã prin reducerea drasticã
a motricitãþii va fi un admirator fãra limitã al realizãrilor tehnice
(bicicletã, motocicletã, automobil), ca ºi al dinamismului din
peliculele fraþilor Lumière.
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Henri de Toulouse-Lautrec,
fotografie de Paul Sescau, 1894,
Muzeul Toulouse-Lautrec, Albi
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Activitatea la catedrã îl va fi obligat
ºi îl va fi obiºnuit pe profesor, mai
mult decât pe studentul la Filologie
de cândva, Corneliu Vasile, la un
exerciþiu critic permanent asupra
operelor literare prevãzute (sau nu)
în programele ºi manualele ºcolare,
dovadã fiind cãrþile sale concepute
în sprijinul elevilor de liceu (un
compendiu de literaturã ºi douã
culegeri de teste pentru bacalaureat
ºi admiterea la facultate), explicându-
se, în felul acesta, dorinþa ºi
hotãrârea de a aborda critica literarã,

deºi devenise cunoscut ca poet, primit ca atare în USR (Filiala
Bucureºti – Poezie, 2003), precum ºi ca prozator.

Bun cunoscãtor al fenomenului literar contemporan, în general,
dar, mai ales, al celui aºa-zis „provincial”, în special, Corneliu Vasile
nu ezitã sã publice în reviste din þarã sau din diaspora, cronici,
recenzii, note de lecturã, articole, tablete, eseuri despre cãrþile
confraþilor sãi literaþi, mai mult sau mai puþin cunoscuþi, toate
alcãtuind sumarul ultimelor douã volume în care cultivã o criticã
obiectivã ºi constructivã, echilibrul fiind principala trãsãturã a
judecãþilor sale de valoare, din moment ce reuºeºte sã disocieze
elementele ºi ideile valoroase de unele neîmpliniri ale autorilor lor.
Aceastã preocupare a devenit una obiºnuitã la un cititor pasionat ºi
avizat, concretizându-se în câteva volume, începând chiar cu teza sa
despre viaþa ºi opera scriitorului Geo Dumitrescu, tezã cu care a
obþinut titlul de Doctor în Filologie (cum laudae) în anul 2005,
publicatã sub titlul „Scriitorul vremii, vremea scriitorului” (2010).

Cu un spirit critic remarcabil ºi cu o claritate peremptorie a aprecierilor
sale, Corneliu Vasile gãseºte tonul cel mai potrivit în evaluarea creaþiilor
despre care simte impulsul de a scrie, exprimând judecãþi de valoare
din care sunt excluse negativismul, demolarea ºi, cu atât mai puþin,
superficialitatea. De aceea, se remarcã atenþia acordatã fiecãrui scriitor,
cãrþii acestuia, lecturate cu acribie pentru a descoperi ideile importante,
stilul ºi mãiestria artisticã, aspecte necesare pentru a individualiza
autorul în ansamblul literaturii contemporane, în activitatea sa de
cronicar urmãrind faptul cã „fiecare (scriitor, n.n.) îºi construieºte un
anumit destin literar prin muncã, efort, sacrificiu, prin armonizarea
propriilor înclinaþii cu posibilitãþile de a-ºi face cunoscute cãrþile”,
cum însuºi afirma într-un interviu (2017).

În primul dintre cele douã volume la care ne referim, „Acreditãri
livreºti” (Editura Editgraph, Buzãu, 2017), practicã o criticã de
întâmpinare prezentând peste douãzeci de cãrþi, de antologii ºi de
almanahuri, aparþinând unor scriitori ºi publiciºti, mai cu seamã din
provincie, convins cã „ºi în oraºele mici sunt oameni foarte bine
pregãtiþi, demni de a fi menþionaþi între cei mai importanþi în domeniul
lor”, dar mai puþin vizibili, deoarece „neºansa de a fi cunoscuþi de
publicul larg rezidã în condiþiile economice, sociale ºi (mai ales)
politice”, cum afirmã într-una dintre cronici. Volumul este structurat
în trei pãrþi distincte, prima intitulatã „Cãrþi”, urmatã de cele trei
„Interviuri” ºi împlinitã cu cinci articole grupate sub titlul „Culturale”,

acestea din urmã referindu-se la câteva monografii ale unor
localitãþi sau lãcaºuri de cult, festivaluri literare sau reviste
importante din Sudul literar.

Cele mai multe cronici se referã la volumele aparþinând
genului liric, poezia fiind marea sa dragoste, el însuºi fiind
autorul unor asemenea volume în care „dincolo de paleta
largã abordatã, realizarea este una extrem de reuºitã, în
contextul sãrac ºi simplist al poeziei contemporane”, dupã
cum afirmã Ion Catrina, vorbind despre creaþia liricã a lui
Corneliu Vasile.

Dintre volumele comentate, trei aparþin unor poeþi originari
din Teleorman. Ion Georgescu, manifestând „un puternic
ataºament […] faþã de locurile natale, pãrinþi ºi strãmoºi,
cãrora le dedicã unele poezii” ºi acordând „un spaþiu vast
naturii ºi poeziei iubirii”, este un „creator de atmosferã
convingãtor”, ale cãrui creaþii „sugereazã perenitatea artei ºi
literaturii, subliniind încrederea autorului în valorile spirituale
ºi morale”. Florea Miu, autorul volumului „Muzeul cu
nemãrginiri”, aparþine „peisajului liric românesc de astãzi”
ca un „poet care cunoaºte bine mecanismele poeziei ºi este
înzestrat în acest domeniu artistic”, dovadã fiind numeroasele
volume publicate anterior. Dincolo de „livresc, viaþã cazonã,
timp ºi destin, ecourile biblice” prezente în volumul „Iar o
luãm de la capãt?”, poetul Cornel Basarabescu „este strâns
legat de universul ºcolii, pe care îl combinã cu cel interior, cu
starea liricã, elementele livreºti datorându-se pregãtirii sale
filologice ºi mai rar lipsind din discursul poetic”, dovedindu-
se un „scriitor cu un vast orizont literar ºi lingvistic”.

ªi pentru cã, într-un interviu, afirmã cã „eu nu disociez
Capitala de locuri care mustesc de talente literare, cele mai
apropiate fiindu-mi zonele Olteniei, Teleormanului ºi
Buzãului, unde am mulþi prieteni, scriu despre cãrþile lor”, ºi
în proaspãtul volum „Semne ºi însemne de carte” (Editura
Editgraph, Buzãu, 2019), apar câteva cronici ale volumelor
de versuri aparþinând teleormãnenilor Iulian Bitoleanu, „un
poet conºtient de efectul timpului asupra fiinþei omeneºti, ca
ºi de eternitatea unor valori ca adevãrul, aspiraþia spre înãlþimi,
dorinþa de perfecþiune, dragostea ºi armonia cu natura”, Florea
Burtan, al cãrui volum, „Tren printre zodii”, evidenþiazã un
poet „dãruit pentru a scrie versuri pline de simþire, stãpânind
bine meºteºugul scrierii” ºi care acordã aceeaºi atenþie
„anotimpurilor, vegetaþiei, drumurilor, trenurilor ºi, în primul
rând, oamenilor, femeia ocupând un loc special prin
frumuseþe ºi caracter[…], cu un nimb de bunãtate ºi luminã”,
iar epigramistul Vali Niþu este „o fire creativã, inventivã,
vioaie, o personalitate foarte priceputã ºi apreciatã de cititor,
ca ºi de confraþii din literatura umoristicã”.

Din Teleorman, istoricul literar Stan V. Cristea se bucurã
de cea mai mare atenþie, în cele douã volume fiindu-i consacrate
patru cronici referitoare la extrem de valoroasele ºi extinsele
sale studii despre viaþa ºi opera lui Marin Preda, autorul lor
fiind remarcat prin acribia documentãrii, el „adunând mãrturii
ºi comparând declaraþii ºi documente, amintiri, evocãri,
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manifestãri culturale”, multe dintre ele inedite, toate cãrþile
respective fiind „de mare întindere”, necesitând „un mare volum
de muncã ºi cãutãri, aducând lucruri noi despre viaþa ºi ideile
marelui prozator”, fapt pentru care autorul lor, „prin priceperea,
pasiunea ºi devotamentul faþã de culturã îºi binemeritã locul de
frunte”.

Fiindu-i „foarte apropiat sufleteºte” ºi „având atâtea afinitãþi
cu Buzãul, cu autorii buzoieni, bucuros de prietenia sau mãcar
de cunoºtinþa tuturor”, Corneliu Vasile are în vedere ºi cãrþile
unor poeþi originari din acest þinut, prezente în volumul „Acreditãri
livreºti”. Astfel, Marin Ifrim (cãruia îi acordã ºi un interviu inserat
tot în acest op) este „un poet talentat, care a publicat multe volume
de versuri, ca ºi de evocãri, prozã etc., fiind o personalitate
literarã ºi culturalã de valoare”, Nicolae Gâlmeanu scrie o poezie
care „dezvãluie un suflet sensibil la problemele grave ale
contemporaneitãþii”, iar poeta Gina Zaharia „are acel har, rar
întâlnit, al spunerii sentimentelor proprii de dragoste ºi
comuniune” în spaþiul destul de îngust „al literei ºi cuvântului”.

Proza buzoianã este ilustratã de scriitorul textualist Gheorghe
Iova, cel asupra cãruia s-a dezlãnþuit teroarea „singurei orânduiri
sociale admise ºi impuse” în România din anii comunismului, a
cãrui carte, „Ciungamaþii”, prezintã acele „vremuri de teroare,
cu instituþii ºi cutume de neînchipuit”, iar Titi Damian este
prozatorul remarcabil al cãrui volum, „Cãlãtor”, dincolo de faptul
cã degajã „sentimentul dominant de patriotism, de respect pentru
tradiþie”, evidenþiazã talentul ºi pasiunea adevãratului scriitor,
natura sa de „artist ºi de cetãþean aparþinând spaþiului românesc
ºi limbii române”.

Zona de origine a criticului literar, Oltenia, este reprezentatã,
în cele douã volume, de prozatorul C. Voinescu, a cãrui carte,
„Bomba lui Þeparu”, surprinde societatea contemporanã cu
mediul sãu „viciat, grosolan, al hoþilor ºi agramaþilor, al
sperjurilor ºi al celor lacomi”, cu umorul specific oltenesc, „izvorât
din brazda curatã, care nu iartã contrafacerile ºi pervertirea unor
personaje”, precum ºi de prozatorul Ion Catrina cu lucrarea în
douã volume, „În vârtejul timpului. Articole”, primul ipostaziind
pe autorul „admirator înzestrat cu altruism al câtorva autori locali”,
iar al doilea fiind o culegere de cronici despre romanele sale care
subliniazã „personalitatea sa literarã, destinul literar, inspiraþia
din realitate, mãiestria construirii intrigii ºi personajelor”, talentul
sãu de narator.

Citind cronicile ºi tabletele din cele douã volume ale lui Corneliu
Vasile, se constatã cã ele sunt scrise în sprijinul cititorilor de prozã
ºi poezie ºi cã autorul îºi respectã profesiunea de credinþã, potrivit
cãreia „atitudinea criticului literar, a cronicarului […] trebuie sã fie
pozitivã, constructivã, sã explice, sã descifreze, sã facã previziuni,
sã stabileascã filiaþii, nicidecum sã-l «desfiinþeze» pe autor”, fiind
convins cã actul critic are ºi un caracter didactic, pentru cã, odatã
publicatã cronica literarã, aceasta devine un mijloc de învãþãturã,
atât pentru scriitorul analizat, cât ºi pentru critic ºi cititor. Iar criticul
literar Corneliu Vasile o face cu asupra de mãsurã, cu talent ºi
chemare, cu un limbaj adecvat, sine ira et studio, pentru cã, la
rândul sãu, îi iubeºte, deopotrivã, pe scriitori ºi pe cititori.

Cãtre 1886, Lautrec, din ce în ce mai captivat de desenul de afiº va
concepe o serie de afiºe cu o larga gamã de personaje, începând cu
fata din popor ºi mergând pânã la protituatele pe care le freceventa ºi
din lumea cãrora îºi va extrage seva lucrãrilor sale. Punerea în paginã
ºi liniile de culoare, sunt asemenea lui Degas sau Forain.

Cãtre 1888, împreunã cu Van Gogh, Bernard ºi Anquentin expune
într-un restaurant din rue de Clichy. Dupã acest eveniment, o societate
cu porniri avangardiste, intitulatã a secolului XX, îºi propune sã
prezinte cei mai curajosi artiºti. Astfel unsprezece dintre piesele sale
cãlãtoresc. Între acestea „Portretul contesei Adèle”, cel al lui Van
Gogh ºi ceea ce se considera a fi o capodoperã, „Circul Fernando”.

Fiind un admirator al modului de viaþã ºi al luxului exglez,
dandysmul fiind elocvent în cele trei portrete masculine expuse la
Salonul Independenþilor din 1891.

Un mare critic al artei, Pierre Mc Orlan, scria o monografie dedicatã
lui Lautrec, numindu-l „pictorul luminii reci”, în timp ce presa vremii
vorbea despre o „comedie funebrã”, referindu-se la opera în sine...

Într-o lucrare în care bãrbaþi ºi femei se studiazã, se judecã, se
cautã, câteodata se gãsesc în spaþiul pânzelor ºi al desenelor sale,
totul este focalizat prin figurile protagoniste ale balurilor publice, ale
cafe-concertelor sau a cabaretelor, atapã care se concretizeazã, în
1891, printr-un afiº comandat de proprietarii de la Moulin Rouge,
creaþie totalmente originalã, în care apare simbioza dintre forþa
imaginii ºi elementele publicitãþii. În centrul afiºului este acea fatã,
Louise Weber, poreclitã „La Goulue”, vedetã a „tãrãboiului”. Eroina
danseazã provocator, element care stârneºte admiraþia ºi curiozitatea
trecãtorului. Publicul este încqntat de vitalitatea acestei fete ºi in
1895, în urma imensului succes, aceasta pãraseºte Moulin Rouge ºi
trece la „Foire du Trône”. Situaþia de întreprinzãtor în care se afla de
aceasta datã o face sã-i comande lui Lautrec douã panouri gigante
care sã-i împodobeascã faþada barãcii unde vedeta se producea.
Artistul va alcãtui un diptic (prezent in expoziþie, unul fiind tãiat în
opt bucãþi, reconstituite cu mare grijã), în care nu uitã sã se portretizeze
in rând cu Jane Avril, Felix Fénéon ºi Oscar Wilde. Partea stânga a
dipticului evocã gloria trecutului, cea dreapta noua vocaþie.

Apropiat de presã, Lautrec va colabora la publicaþia
„Revoluþia albã”, în paginile cãreia se va întâlni cu Tristan
Bernard ºi Paul Leclercq, toþi lãsând mãrturii de primã mânã
despre el, ca sa nu mai vorbim despre Fénéon care va conduce
la un moment dat publicaþia în care mijeau elementele
avangardei literare ºi artistice, marcând elementele politice ºi
sociale cu sâmburi ai anarhismului ºi dreyfusismului.

În acelasi timp, Théâtre de L-Oeuvre îi oferã o intensã
colaborare, iar Sarah Bernhardt, cea strãlucitoare, îi va trezi
admiraþia.

Un maestru al amãnuntului care are capacitatea de a deveni
revelator, precum mãnuºile negre care au fãcut-o celebrã pe
acea cântãreaþã de la „Divanul japonez”.

(urmare din pagina 18)
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Paul Signac - Portret de Félix Fénéon, 1890,
MOMA, New York

ECHILIBRU ªI SPIRIT CONSTRUCTIV ÎN ACTUL CRITIC

Nicolae Dina

O anumitã categorie de femei, marea majoritate prostituate,
vor rãmâne imortalizate în albumul „Elles” (1896), adevãrat vârf
al operei sale. Albumul cu unspreze planºe litografiate inspirat
de „Amarul caselor verzi” ale japonezului Utamaro, evoca
prostituatele la diferite ore ale zilei, ca ºi cele mai surprinzãtoare
instantanee. Alþii au pictat nuferii ºi cãpiþele de fân la diferite ore
din zi...

Mare pasionat de stampe japoneze, atras de nou, va crea un
afiº orizontal privind „Chaine Simpson” ºi dinamica corpului
uman. Va avea numeroase desene ºi uleiuri cu momente
coregrafice, în care plãcerea desenului este stimulatã de abuzul
alcoolului care va duce ºi în acest caz, ineluctabil, la prãbuºirea

fizicã, urmatã firesc de cea psihicã.  (Va urma)
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Cu poezia poetului Victor Pencu m-am întâlnit, pentru prima datã,

în urmã cu 19 ani, odatã cu apariþia primei lui cãrþi, „Neodihna

cuvintelor”. Poetul de atunci, la o primã analizã cu coada ochiului,

nu avea aproape nimic în comun cu versurile sale care reuºeau sã

tulbure gândurile, sã îþi proiecteze o lume nouã prin care sã þi se

rãtãceascã privirile neodihnite, sã dezmierde sufletul, oricât de amorþit,

de agitat ar fi fost. Încã de atunci ne spunea astfel: „este prea

devreme sã tremurãm ochi pentru ochi ºi garduri nici o floare nici

o lianã care sã priceapã aceasta în tot gândul elefanþii visului cu

voie sau fãrã voie îmi amintesc pe-ndelete femeile cu sâmburii

facerii într-un pat de mãslin la porþile Paradisului. Acolo poetul cu

experienta sa a trecut în revistã armãsarii sufletului ºi tot ce-a mai

rãsãrit din el: ecoul, curcubeul, frãmântarea ºi candela

aprinsã în umezeala dimineþii”.

Dupã aceastã primã carte de versuri a urmat o aparentã

tãcere de 16 ani. Dar poetul acesta nu ºtie sã tacã! ªi dacã ar

ºtii, nu ar putea s-o facã...E prea multã presiune liricã în

aceastã inimã de poet venit „pe lumea asta întortocheatã”-

aºa cum el însuºi o spune - în comuna Gâºteºti, judeþul

Giurgiu, „unde amurgul cade în cai, iar sub solzii peºtilor

încãrunþeºte timpul”. Astfel cã au urmat „Elegii de acasã

(2016), „Stampele luminii” (2017) ºi „Ianuarienele ºi alte

stãri” (2019), toate având o poezie surprinzãtoare, care

vine sã certifice prezenþa unor trãiri profunde. Tot în acest

an, 2019, poetul Victor Pencu „recidiveazã” liric, într-o

manierã deosebitã, personalã cu volumul „Elegiile

pãmântului”. Organizatã pe capitole – Elegiile luminii,

Elegiile pãmântului ºi Elegii de dimineaþã - în peste 60 de

poeme ne reîntâlnim cu simboluri ascunse, nedesluºite uneori

nici la a doua sau a treia lecturã, trimiteri subtile la amintiri

care încã dor, la aluzii despre iubiri care-ar fi putut sã fie, dar

ºi declaraþii de dragoste încãrcate de un mister bine afiºat în

versul de o modernitate demnã de apreciat ºi învãþat de

generaþia tânãrã, aflatã la începutul acestei minunate cãsnicii

cu poezia: „Aº vrea sã-þi acopãr gura cu miros de nard/

Pentru ca tu sã nu te asemeni brumei// Într-o oglindã sã-þi potrivesc

un sãrut/ O, unica frunzã în prefacerile mele/ Un copac de vis/ În

care se zgribulesc toate pãsãrile toamnei/ Din ochiul stâng îmi creºte

neliniºtea/ Din ochiul drept zboarã dovezile iubirii fulgi de pãpãdie/

/ O, cum sã te desprind din umãrul viorii/ ªi cum sã te prind în gând

zeiþã Fee/ O, ºi sub pustiul lunii noiembriene iubiri/ Încheagã clipele

în cãrnuri// Iatã trandafiri sãlbatici îºi scuturã petalele/ Pe drumul pe

care-ar fi trebuit/ Sã ne petrecem zãpezile.”

De ani de zile îmi place sã fac un experiment, pe care ºtiu cã l-au

mai fãcut ºi alþii înaintea mea, un gest care probeazã, într-o oarecare

mãsurã, calitatea textelor cuprinse între cele douã coperte. Deschid

cartea oriunde, la întâmplare ºi mã las surprins de ceea ce îmi rezervã

destinul lecturii. Uneori sunt plãcut surprins de cele citite, alteori îmi

doresc sã nu fi deschis cartea niciodatã. Sunt situaþii în care citeºti

poeme cu aceeaºi relaxare cu care priveºti duminicã-seara, alãturi de

soþie, un film de familie sau momente când simþi cã te-ai contaminat

cu imagini ºi gânduri prãfuite,

bolnave. În cazul lui Victor

Pencu, un poet pe care în

urmã cu trei ani – înainte de

revenirea din 2016, cu

„Elegiile de acasã” – l-am

crezut rãtãcit de braþele poeziei

, surpriza lecturii este ca

reîntoarcerea la gustul

prãjiturilor copilãriei, din casa

bunicilor. Gândurile lui pot

dezbrãca pe oricine de teama

înecului în necunoscut, în

întuneric ºi pot oferi

alternative de adãpost în

frumos pentru un suflet

dezorientat: „ªi iatã cum vin

fluturii iernii/ Sã-mi

sãrbãtoreascã numele/

Dorinþa unui gând se-ntinde

sânge/ Pe crengile pomilor

rupþi/ ªi frunzele care-au

învelit pãmântul/ Sã-l apere

de fierea iernii./ Pe mine mã adãpostesc viorile.” Nu doar cã poetul

a rãmas îmbrãþiºat cu muza sa construind împreunã un edificiu liric

extraordinar, dar ºi-a dezvoltat calitatea de pictor reuºind sã creeze

în versuri tablouri memorabile, vitralii de suflet cu un puternic impact

emoþional: „Iatã ancoreazã lumina în delta inimii/ pe nisip o epavã

Destinul unei poezii tot mai vii într-un
spaþiu „unde amurgul cade în cai, iar sub

solzii peºtilor încãrunþeºte timpul”
Gabriel DRAGNEA

semn cã/ au trecut dezastrele-ntunericului prin ferigile sãlciilor/

plângãreþe/ murise ºi marea: acolo departe/ un mormânt/ în spatele

meu farul/ din când în când/ mai licureºte himera...// uneori ne

aplecãm în interiorul/ nostru/ atât de mult încât/ ne auzim propriul

gând/ ne simþim propria ardere.// Aºa ne putem înþelege durerea/

dimineþile cu nuferi/ conþinutul frãgezimea ºi-mbãtrânirea/ ºi-apoi,

eheee..../ întunericul. Întuneric al pãmântului// ªi mai departe/ acolo

în departele nostru pãtrunde/ poezia.”

Într-una dintre aprecierile apãrute pe marginea volumului „Elegii

de acasã”, poetul, criticul ºi editorul Ion C. ªtefan spunea cã nu

ºtie care va fi viitorul poetic al lui Victor Pencu. ªi avea mare

dreptate, mai ales cã mã trimite cu gândul la ceea ce am spus eu cu

ceva în urmã referitor la destinul poeziei nãscute oarecum târziu în

spaþiul rural ºi cu un poet într-o oarecare mãsurã departe de

tensiunile ºi prieteniile din lumea literarã. Cu toate acestea el a

reuºit sã iasã din anonimatul spaþiului în care trãieºte – publicându-

ºi versurile în paginile unor reviste precum Amfiteatru, Luceafãrul,

România literarã, Sud, Poezia, Convorbiri literare sau Viaþa

româneascã ºi sã demonstreze faptul cã ºi în aceste vremuri atât

de tehnologizate, la sat se mai pot naºte poeþi ºi încã dintre cei

buni. Mãrturie stau versuri precum acestea care pot concura oricând

cu poezia generaþiei tinere sau cu poeme celebre ale unor confraþi

ºaptezeciºti renumiþi: „Fãclia candelei pâlpâie pe pereþi/ niºte cai

de foc/ stã decembrie pajurã de ger/ pe inima ta de camee//prin

ceþuri sãlbatice/ se rupe dimineaþa/ de pãsãri// acolo unde se-

ntâmplã frisoane/ în cuminþenia cãrnurilor/ dinspre interior/ dã

cântecu-n clocot.”

Spuneam la începutul acestui expozeu de impresii cã poetul

Victor Pencu, atunci când l-am cunoscut în urmã cu 19 ani, nu

avea aproape nimic în comun cu poezia pe care o crea cu atâta

uºurinþã. Fie vorba între noi, întâlnindu-l la un ospãþ, la o

sãrbãtoare, la un moment festiv sau în staþia de autobuz, aproape

nimic din ceea ce este evident cu ochiul liber la Victor Pencu nu

poate face legãtura cu poezia lui vibrantã. În atitudinea lui adeseori

copilãroasã de a fi în centrul atenþiei, mereu în cãutarea unui gând

bun, mereu impresionat de frumuseþea lucrurilor mãrunte, cu greu

poþi gãsi elemente care sã te trimitã la poezia sa atât de modernã,

care palpitã ca o inimã nouã într-un trup care ºtie ce este rãbdarea,

aºteptarea, frustrarea, neputinþa de a evada dintr-un spaþiu proiectat

fãrã uºi, fãrã ieºiri de urgenþã: „apoi s-au trecut toate/ în registru/

ºi apã ºi flori ºi noroaie/ ºi îngeri ºi moarte// a mai rãmas un loc

gol/ îl vom umple/ cu aburul ce iese/ dintr-un cal.”

Universul poetului Victor Pencu are doar ferestre care dau în

grãdina din spatele casei, unde poezia rãsare în fiecare dimineaþã la

umbra copacilor, se amestecã printre norii cerului, se aºeazã pe

aripile pãsãrilor în zbor ºi se întoarce sã adoarmã pe pragul înmugurit

al poetului, un poet tot mai proaspãt, mai viu, mai tulburãtor.

Bogãþiile solului românesc,

dar ºi ale subsolului (cãrbune,

petrol, sare, gaze naturale,

metale rare etc.) au fost motiv

de mândrie pentru scriitorii-

patrioþi, dar ºi de pizmã a

strãinilor, stârnind rapacitatea

ºi dorinþa de acaparare, de cãtre

multele seminþii care s-au

perindat pe la noi. Iatã ce citim

despre realitatea istoricã

invocatã în volumul unui unui

cãrturar român covãsnean:

„Sarmaþii, goþii, hunii ºi gepizii,

avarii ºi bulgarii, pecenegii ºi tãtarii, slavii ºi maghiarii, otomanii,

ruºii, germanii, albanezii, bulgarii ºi grecii au rupt, cu tot cu

oameni, câte un colþ din Raiul românesc, întemeindu-se ca

popoare, apoi ca state ºi naþiuni, pe pãmânt românesc”. (Pr. Ioan

Tãmaº Delavâlcele: Românii, flori din Grãdina Maicii Domnului,

Editura Suflet Transilvan, Braºov, 2015, p. 160). Aflãm motivul

pentru care pãmântul românesc a fost râvnit de toþi: „Pentru cã

Dumnezeu, în nesfârºita sa bunãtate, pentru a nu fi acuzat cã i-a

blagoslovit doar pe români cu þinuturi bogate ºi frumoase,

nedreptãþindu-i pe alþii, l-a aºezat la poarta furtunilor în calea

rãtãciþilor (Grigore Ureche, subl. n.), la întretãierea drumurilor

comerciale ºi de invazie care leagã Europa Nordicã de Sud, Europa

Occidentalã de cea Rãsãriteanã ºi, prin Marea Neagrã, de lumea

Orientului. (...) Autorul citeazã din istoricul Nicolae Iorga care

sintetizeazã o stare de facto: „Când Nordul a vrut sã meargã spre

Sud, când Occidentul a vrut sã se atingã cu Rãsãritul, aici s-au

întâlnit” – ºi concluzioneazã: „ªi aºa se face cã poporul român,

departe de a se bucura de locurile mãnoase, veºnic a trãit asediat,

dupã cum spune ºi geograful Simion Mehedinþi”. (ibidem, p.

163) Ni se aratã cum hoþia strãinului s-a însoþit mereu de minciuna

care i-a justificat actul de expansiune ºi raptul.

Din aceeaºi carte aflãm însã cã „au fost în istorie ºi savanþi

adevãraþi care s-au aplecat cu onestitate asupra istoriei românilor”

(ibid.), pe care i-au numit poporul-enigmã sau poporul-miracol,

considerând cã numai un destin aparte l-a ferit de riscul disoluþiei

ºi aneantizãrii sale în anii de existenþã multimilenarã. Cartea

Românii, flori din Grãdina Maicii Domnului ne pune în faþã un

poem scris de „lingvistul, istoricul ºi poetul Martin Opitz, nãscut

în Silezia, diplomat la Frankfurt ºi Heilderberg, adus ca profesor

în Transilvania, la Alba Iulia, de cãtre Gabriel Betlen (1613-

1621), principele care se visa „rege al Daciei” ºi restaurator al

operei lui Mihai Viteazul”. (ibid., p. 164) Venind în Transilvania,

eruditul silezian i-a cunoscut direct pe românii ardeleni; le-a studiat

istoria ºi limba vorbitã, s-a apropiat de psihologia lor; le-a

cunoscut frumoasele tradiþii. Urmare a acestei apropieri este opera

„Dacia antiqua”, care nu s-a pãstrat. Autorul ne oferã spre lecturã

ºi reflecþie poemul Zlatna oder von der Ruhe des Gemuthes,

considerat „una dintre cele mai concise ºi autentice sinteze de

istorie naþionalã, în care stabileºte adevãrul despre seminþia

româneascã” (ibid.), înãlþând un veritabil imn de slavã poporului

aflat la confluenþa furtunilor. Citindu-l, constatãm cã poemul –

scris cu sincerã admiraþie –, sintetizeazã un fel de-a fi al românului

iubitor de pace, harnic, bun ºi ospitalier. Dacã subliniem temele

abordate: istoria potrivnicã, statornicia ºi continuitatea neamului

românesc, ilustratã prin frumuseþea limbii vorbite, a dansului ºi

a horei, aspectul rustic al caselor, ingeniozitatea construcþiilor

din lemn, credinþa ancestralã, legãtura românilor cu natura ºi mai

ales cu codrul, desprindem de aici un portret emblematic al

poporului român care transcende timpul ºi spaþiul. Temele ºi

motivele literare anunþã poezia romantismului, cu inspiraþia din

istorie, din natura patriei ºi frumuseþea tradiþiilor româneºti. Se

adaugã un înflãcãrat sentiment de solidaritate cu poporul român.

Poetul Martin Opitz evocã permanenþa în istorie a românilor ºi

ne dezvãluie un aspect al acestei „enigme” ce îi învãluie. Este

legãtura intimã a românilor cu locurile natale, cu pãmântul „sfânt”

al þãrii, al moºilor ºi strãmoºilor; este suveranitatea unei limbi

fãuritoare de civilizaþie statornicã; este miracolul de sorginte divinã

al limbii române care a sfidat vicisitudinile istoriei, þinând strâns

uniþi fraþii vremelnic despãrþiþi: „Cu biciul, nici Attila/ Cu oardele

de Schiþi/ Nu poate frânge neamul/ Nepieritoarei Ginþi./ Într-un

pârdalnic tropot/ Nãvala lor, zoreºte,/ Iar slavii vã-nconjoarã/ Ca

marea într-un cleºte.../ ªi totuºi, limba voastrã/ Prin timp a

strãbãtut,/ E dulce precum mierea... / Îmi place s-o ascult!/ Cum

Espariada este/ Cu Gallica, vecinã,/ Italica-i cu-a voastrã/ Dintr-

un izvor, Latinã./ Nemuritoare gintã/ Din care-au fost pornit,/

Românii sunt un schiptru:/ Pe toate le-au unit!” (ibid., p. 166)

Limba românã, temei al credinþei creºtine, tradiþiile populare ºi

portul naþional sunt valori celebrate cu pioºenie de poetul polonez:

„Vorbesc de-aceleaºi datini/ Strãvechi, ce nu se schimbã/ Cum

nici credinþa voastrã/ În moºtenita limbã./ Pãstrându-vã ºi portul/

ªi minunatul joc/ Din vechea rãdãcinã, pornite la un loc,/ Precum

vestita horã/ Ce-n lume seamãn n-are...” (ibid.)

Prin aspectele care þin de resuscitarea sentimentului românesc

al Fiinþei, cartea preotului Ioan Tãmaº Delavâlcele are multe în

comun cu lucrãrile care s-au scris în perioada romantismului, în

plin proces de constituire a literaturii române moderne, nãzuind la

trezirea sentimentului mândriei ºi demnitãþii naþionale, pregãtitoare

ale Marii Uniri de la 1918. Astãzi, în postmodernism, în epoca de

explozie a tehnologiei moderne ºi de revoluþionare a mijloacelor

de comunicare, întoarcerea cãrturarilor români (al cãror exponent

este ºi preotul-filosof Ioan Tãmaº Delavâlcele) la temele literare

ale romantismului este o replicã necesarã la adresa celor care îºi

neagã originile ºi propria istorie. Rostirea adevãrului istoric, actul

evocator – educativ prin pildele glorioase oferite de istoria naþionalã

ºi de literatura românã – vine din nevoia de reclãdire a Fiinþei

Naþionale. Dacã vom re-învãþa sã ne raportãm la modelul

înaintaºilor, luând de la aceºtia zestrea de înþelepciune. Sã ne

amintim, în final, testamentul lui ªtefan cel Mare, invocat ºi de

Alecu Russo ºi de Alexandru Vlahuþã, în cãrþile pe care le-au pus

la cãpãtâiul iubirii lor de þarã: „Odihneascã-n pace gloriosul ªtefan,

cã n-au fost spuse-n deºert cuvintele mândre ºi-nþelepte, pe care ni

le-a lãsat cu limbã de moarte: «Dacã duºmanul vostru ar cere

legãminte ruºinoase de la voi, atunci mai bine muriþi prin sabia lui,

decât sã fiþi privitori împilãrii ºi ticãloºiei þãrii voastre. Domnul

pãrinþilor voºtri însã, se va îndura de lacrimile slugilor sale ºi va

râdica dintre voi pe cineva, carele va aºeza iarãºi pe urmaºii voºtri

în voinicia ºi puterea de mai înainte»”. (Al. Vlahuþã România

pitoreascã, capitolul Þara. Poporul)

Din lacrimi ºi din credinþa în biruinþã întrupa-se-va un popor

demn, ridicându-se la înãlþimea frumuseþii morale celebrate de

scriitorii români ºi strãini care au iubit Þara ºi Poporul românesc.

Cartea Flori din Grãdina Maicii Domnului adunã cu migalã

documente, idei ºi argumente istorice menite sã redea curajul de

a continua lupta pentru izbânda adevãrului istoric al românilor,

îndemnând la cultivarea respectului faþã de limba „ca un fagure

de miere” pe care ne-au transmis-o scriitorii-patrioþi ºi

revalorizând tradiþii ºi obiceiuri întemeiate pe rosturi, rostuiri ºi

rostiri de viaþã româneascã. Deziderat posibil, dacã vom ºti sã

respectãm moºtenirea înaintaºilor.

(Ioan Tãmaº Delavâlcele, Flori din Grãdina Maicii Domnului,

Editura Suflet Transilvan, Braºov, 2015, 170 p.)

Maria Monica
Stoica

Românii,  flori din Grãdina Maicii Domnului



2121212121CRONICICRONICICRONICICRONICICRONICI

Lucian Mãnãilescu este un valoros poet, dar ºi un remarcabil fotograf ºi redactor de reviste, fie
online, fie tipãrite. Domnia sa se aflã mereu în preajma poeziei de calitate. ªi asemeni oricãrui scriitor
autentic este in primul rând un lector care frecventeazã toatã gama de autori, de la clasici la contemporani,
de la cei intraþi în diverse canoane literare pânã la debutanþi, gãsind o adevãratã plaisir goûté lentement
în versurile altor confraþi, indiferent de vârstã, situare geograficã ori notorietate. Singurul criteriu de
selecþie este cel estetic.

„Amurg în ºoaptã” este noul sãu volum de versuri apãrut la Editura Editgraph, Buzãu, în 2019,
beneficiind de prefaþa scriitorului Virgil Diaconu. Multe poezii din acest volum conþin dedicaþii cãtre poeþi
din diferite generaþii ºi în ele gãsim referiri la alþi confraþi într-ale muzelor. Volumul este împãrþit în patru
pãrþi, fiecare din ele tratând în diferite registre câte o temã centralã general umanã. Tonul liric este unul

preponderent melancolic, rostit în ºoaptã, sotto-voce, dar se pot
detecta nuanþe de ironie finã ce camufleazã întrebãri grave, precum
ºi o dozã de revoltã exprimatã evanescent.

„Cubul Rubik” este primul ciclu de poeme ºi trateazã sfârºitul
existenþei a cãrei analizã îi genereazã poetului „doruri duminicale”
o întoarcere acasã din „viaþa strãinã” pentru a fi „fericit ca în
copilãrie/ când mã îngropa zãpada” (Sentiment), ori asocieri
livreºti pentru avertizarea oraºului unde „frica a rãmas singurul
mijloc de supravieþuire/ ploaia ronþãie picioarele statuilor/ ºi
strãzile se sinucid, aruncându-se în mahalalele nopþii” (ªoarecii
lui Camus). Însã, actul final are pentru poet dimensiunea unui
zbor al inimilor „lacome de singurãtate ºi împodobite cu
nefericitele, sclipitoarele cristale de rouã” care permit exclamaþia
„ªi ce dacã a venit târziul!... Noi încã ºtim sã ne pierdem sus, tot
mai sus, în înalt/ visând cã tristeþea noastrã este pasãrea
paradisului...” (Pasãrea paradisului)

În a doilea segment al cãrþii „Soarele din buzunar” vorbeºte în
duh humuleºtean despre copilãria care „avea gustul de cireº
amare al fericirii/ alerga desculþã ºi punea vârºe/ în
prundiºuri…./ dar peºtele de aur al Lunii/ îi aluneca mereu

printre degete” (Peºtele de aur). De asemenea, aici sunt tratate liric ºi amintiri ce sosesc din universul
citadin, azi apus, al mahalalelor industriale cu viaþa lor de atunci parte a vieþii autorului dar ºi cu fantome
ale neliniºtii ce se reinventeazã „veselia este bun comunitar,acordeoanele/ ºi copii scâncesc, trece
maºina salvãrii/ trece viaþã/ ºi fereastra se desprinde brusc/ din pereþii vãzduhului ºi se înalþã sus/ tot
mai sus, printre stoluri de îngeri” (Dimineaþa de toamnã).

Despre dragoste, memoria ei ºi singurãtate se vorbeºte în poeziile din „Gâtul de lebãdã al amintirii”. În
vers clasic, unde poetul nu renunþã la speranþa cã perechea sa va sosi în decorul haltelor atemporale ale
unei iubiri ce transcende existenþa „ªi te aºtept,în fiecare searã/ Când cerul cade în ceaºca de cafea/ ªi-
n amintiri se face primãvarã/ Cu zãri de fum ºi nori de catifea/ O sã te-aºtept în viaþã ºi în moarte/ În gãri
cu trenuri cãtre infinit” (Vis cu ferestrele sparte). Dar ºi în tulburãtoare poeme scrise în vers alb cruda
singurãtate este stãvilitã parþial doar de mângâierea unei comprehensive divinitãþi. „Bolnav de ochii tãi/
stau la fereastra nopþii/ ºi scrijelesc cu unghia lumina/…/ Bolnav de tine/ timpul îl îndur ºi Dumnezeu,
bãtrân/ ºi singur,îngroapã/ în genunchii mei biserici” (Candelã de zãpadã).

„Viaþa pe facebook” este ciclul care închide volumul ºi unde poeziile sunt impregnate de componenta
socialã a existenþei ce se desfãºoarã astãzi într-un oraº de provincie care reproduce in nuce starea de spirit
ºi de acþiune a întregului teritoriu. „ un fel de Atlantidã de mahala/ un El dorado poleit cu staniol/ care ºi-
a greºit continentul ºi secolul/ strãzile lui bâjbâie printre stele/ ºi o iau mereu de la capãt” (Soarele
Disco). Unde „fericirea face trafic cu aripi de înger” ºi „am învãþat sã stãm în genunchi cu rugãciunile/
lipite de buze, exersând apatici, ziua de mâine/ care e, întotdeauna, tot cea de ieri” (Se întâmplã ceva).
Aproape din fiecare text din acest grupaj transpare un semnal de alarmã întru construcþia unei reþele sociale
reale între semenii de aici ºi acum, abandonând viaþa dedicatã exclusiv virtualului mediu electronic.

Domnul Lucian Mãnãilescu reuºeºte, printr-un discurs echilibrat, limpede,esenþializat, grevat pe o
zestre culturalã vizibilã, fãrã ostentaþie, sã dialogheze liric cu provocãri tradiþionale, dar ºi cu manifestãri
contemporane. Aceastã apariþie editorialã este o dovadã în plus cã marile întrebãri vor avea nevoie de
revolta fie ºi ºoptitã a trubadurilor pentru optimizarea atât a noastrã, dar ºi a tot ce se aflã lângã noi. Chiar
dacã, sau tocmai pentru cã „revoltele poeþilor sunt înecate/ în sânge, în propriul lor sânge”.

Victoria Milescu

Alex. CAZACU

Revolte în ºoaptã

Nu am întâlnit prea mulþi autori care sã se oglindeascã
atât de fidel în opera lor precum poeta Maria Niculescu.
Scrie de mult timp, dar a rãmas consecventã aceluiaºi
stil simplu, cald, senin, reflex al unui suflet blând ºi
visãtor adãpostit de un trup firav dar cu puteri
necunoscute. Versurile ei delicate au uneori exaltãri
onirice ºi invocaþii cãtre divinitatea supremã fãrã a se
constitui totuºi într-o liricã religioasã. Predominant e
sentimentul de uimire faþã de frumuseþile naturii înconjurãtoare, vãzându-le ca pe niºte
miracole ale vieþii, prilej de a medita asupra tainelor pãmântului ºi universului. Cu o candoare
juvenilã, autoarea vrea sã vadã doar partea
luminoasã ºi armonioasã a lumii, poezia având astfel
un efect taumaturgic. E fericitã când scrie,
construindu-ºi o lume doar a ei, irealã, idealã,
sublimã – o alternativã la lumea prezentului. De
aici, o poezie sinestezicã având luciri de briliante,
parfum de miozotis, cântãri din sfere celeste.

Maria Niculescu nu este poeta elanurilor erotice
dezlãnþuite, ci a reveriilor sub haloul unei iubiri
universale ce promite o fericire deplinã. Poezia este
pentru autoare bucurie a creaþiei dar ºi expresia unei
generozitãþi structurale, dovadã poeziile în acrostih,
în fapt daruri literare oferite prietenilor sau oamenilor
pe care îi preþuieºte, gratulatã fiind în mediul literar
chiar cu titlul de „reginã a acrostihului”. Poate
meseria de proiectant în instalaþii-construcþii pe care
a practicat-o i-a influenþat opþiunea pentru formele
lirice cu formã fixã disciplinându-i efuziunile
sentimentale, fiindcã în palmaresul autoarei existã
un numãr important de cãrþi de sonete, rondeluri,
poezii în stil haiku etc. În noua carte, 99 de dãruiri
sufleteºti, apãrutã la editura Betta, în 2019, speculând
mistica cifrei trei, adicã de 3 ori 33, vorbind în subsidiar despre misterul etern al creaþiei, vom
întâlni în majoritate poezii în acrostih, mai mult chiar, sonete în acrostih, lucru nu prea la
îndemâna oricui. Aici, autoarea dã dovadã chiar de virtuozitate, nefiind deloc simplu sã-þi
aºezi gândurile ºi simþirile în tiparele fixe ale genului. Abilitatea poetei este remarcabilã. Din
necesitãþi de ritm ºi rimã, inventeazã cuvinte, schimbã categoria gramaticalã, ca produsul
final sã arate perfect. Aceastã perfecþiune formalã a fost apreciatã de unii critici, dar alþii au
fost de pãrere cã sunt prea cizelate, poate pentru cã perfecþiunea în sine este obositoare ºi
fadã. Iatã câteva exemple de inventivitate lexicalã: „Mi-e sufletul senin, a-nminunare,/ A
soarelui înstrãlucitã razã/ Reflexul dãruindu-ºi îmi stã pazã,/ Credinþa mã împlinã, mã înfloare!”
Sau: „A aþipit tãcerea pe-o colinã,/ Rãzbate tril de pãsãri ce-n zburare,/ Brodeazã cerul, întru
admirare,/ Adeverind cã vremea e seninã. (...) Iubirea o-nãlþând, înstrunã-o lirã/ Tumultuos,
ararã melodie,/ O brizã-nsidefatã-n jur adie,/ Nirvanic peisaj Ziua resfirã.”

Când în poezia de azi se spune câteodatã totul atât de frust, chiar sec, atingând uneori chiar
vulgaritatea, dantelãria stilisticã ºi enigmisticã din astfel de poezii s-ar putea cataloga drept
extravaganþã. Citind pe verticalã, descoperim ce nume se ascund sub acele falduri de tropi ºi
arpegii de culori, cu un uºor parfum trubaduresc. Sunt nume de scriitori, actori, cântãreþi, prieteni
sau cunoscuþi ai poetei. Ca o surprizã, am descoperit o poezie având în acrostih numele lui
Helmuth Dukadam, portarul nostru, eroul de la Sevilla, din 1986, dovadã cã totuºi autoarea mai
coboarã din extaze ºi feerii, din „iubirea dumnezeie”, cu picioarele pe pãmânt, nefiind chiar ruptã
de realitatea în care trãieºte. Este interesant, este lãudabil, chiar paradoxal felul în care o poezie de
marcã minorã se susþine plãcut prin aspiraþiile spre partea luminoasã ºi generoasã a vieþii.

Reverie ºi

rigoare

ÎNTRE MUZICÃ

ªI DANS

Poetul Nicu Doftoreanu a parcurs un
drum ascendent ºi constant în lirica
româneascã.

Talentat ºi inventiv, cult ºi rafinat, activ
ºi popular, el a înþeles cã, în nãvala tot mai
presantã a celor care vor sã se afirme, e
necesar sã cauþi forme cât mai diferite ºi
uºor de accesat în exprimarea publicã, spre

un orizont cât mai cuprinzãtor. ªi aceastã tendinþã a fost confirmatã
de cuvântul cheie aºezat repetitiv în titlurile volumelor ºi poeziilor
sale: tangoul, acest minunat ºi devenit universal dans argentinian.
Interesant mod de a înlocui muzica ºi dansul prin zborul de
fluture inspirat al cuvintelor poetice – procedeu prin care autorul
devine unic ºi uºor de identificat.

Pânã în prezent, Nicu Doftoreanu este autorul urmãtoarelor
volume de versuri: Tangouri, Tangouri, mereu tangouri, Sub
semnul tangoului, Tangouri altfel, Tangoul mereu tânãr,
Tangouri de ieri, tangouri de azi, În ritm de tangou, Tangouri
sub acoperire, Tangouri dintotdeauna, Tangou numit dorinþã,
Mordicus tangou, Tangouri zglobii despre copii ºi nu numai…,
dintre care douã tipãrite la Editura Arefeana.

Ca un vultur falnic, el îºi extinde zborul spre un orizont cât
mai cuprinzãtor de luminã, traducând unele cãrþi ºi în limbile
francezã ºi englezã.

Care sunt tendinþele de bazã ale scrisului sãu? Este vorba de-
o îmbinare, la fel de ineditã, între poezia dinamicã ºi oratoricã, pe
diferitele mãsuri ale versurilor, gen Ion Minulescu sau George
Topîrceanu.

O a doua formulã convingãtoare este alãturarea argumentativã
a unor citate din filosofi ori autori bine cunoscuþi, sau din filosofia
popularã, ca un fel de motto pentru poeziile sale.

Astfel, organizarea arhitectonicã a creaþiilor sale este bine
conturatã ºi orice poezie, din oricare volum, ai citi-o, fãrã a fi
semnatã, vei intui cã este scrisã de Nicu Doftoreanu.

Iatã câteva exemple: Motto: “Întrebat-am vântul, zburãtorul/
Bidiviu pe care-aleargã norul/ Cãtre-albastre margini de pãmânt:/
Unde sunt cei care nu mai sunt?” (Citat din Nichifor Crainic)…ªi
Nicu Doftoreanu: „Ai vãzut nefericirea / Cum mai bântuie
privirea/ Celor ce-au pierdut iubirea?!/ Ai gustat din cupa vieþii/
Când amarul bãtrâneþii/ Umple golul tinereþii?!” (Tangou relativ,
p. 108). Aceastã sensibilã relaþie între un poet dramatic ºi autorul
tangourilor ne impresioneazã, completând parcã înþelesul nuanþat
al celor pe care poetul contemporan vrea sã ni le comunice. Iar
titlul relativizeazã alternanþa între concret ºi abstract, între trecut
ºi prezent.

Un alt exemplu: Motto: „Ecoul are întotdeauna ultimul cuvânt”
(Filosofie glumeaþã de cafenea). Urmeazã autorul tangoului
mãrii: „Nu toþi percep la fel vigoarea mãrii/ Fiind pãcãliþi de-
apropierea zãrii/ Chiar dacã nimeni,/ niciodatã/ n-a putut,/ Sã îi
atingã orizontul când a vrut” (Tangoul mãrii, p. 56). Aici se
întâlnesc douã filosofii, la care cititorul este invitat sã adauge
propria-i gândire.

ªi astfel, din volum în volum, între profunzime ºi aparentã
degajare, între poetul contemporan ºi înaintaºii sãi din cultura
universalã ori folcloricã, Nicu Doftoreanu pare un autor
monocord; dar, de fapt, el este un talentat gânditor ritmic ºi
profund, ineditul ºi diversitatea sa oscilând între aceºti parametrii.

(Nicu Doftoreanu, Tangouri potrivite în stil englezesc, Editura
Astralis, Bucureºti, 2019)

UN ROMAN CARE

ÎªI CAUTÃ DRUMUL

Iatã un roman frumos scris, cu talent, dãruire ºi discernãmânt:
MAKTUB (în cãutarea drumului rãtãcit) are o acþiune densã,
cu o puternicã trãire sufleteascã, în care personajele, faptele ºi
impresiile se cautã, se suprapun sau se exclud, într-o încercare
de armonie, ca un caleidoscop dinamic, care numai prin miºcare
devine unitar ºi convingãtor.

E vorba de-o acþiune cinematograficã: peisaje bucureºtene,
sau din excursii îndepãrtate, impresii halucinante de la marele

cutremur, unde existenþa unor eroi, care ne deveniserã dragi, este
curmatã; iubiri pasionante ºi despãrþiri elegante, zile însorite la
mare, unde trupurile celor îndrãgostiþi se scaldã în valurile
neliniºtite, dar ºi într-o mare revãrsare a simþurilor; apoi reculegeri
într-o activitate istovitoare, la o firmã prosperã, oameni de afaceri
moderni ºi ingenioºi; protagoniºtii se rãsfaþã în staþiuni ºi hoteluri
de lux.

În cãutarea drumului rãtãcit este, de fapt, o cãutare de sine,
nu drumul greºit conteazã, ci un alt drum, adaptat la toate
prioritãþile europene. Spaþiul de timp ºi geografic pe care-l cuprinde
naratoarea, în romanul sãu de numai 230 de pagini, pare imens.

E vorba de-o carte scrisã pe gustul unor cititori grãbiþi sã afle
cât mai multe într-un interval cât mai restrâns; tocmai prin aceastã
calitate rãspunde Geni Duþã exigenþelor noastre imediate.

Personajele acestei cãrþi sunt prea pline de evenimente, actuale
sau proiectate în viitor, desfãºurându-se de la un moment la altul,
de la un peisaj la celãlalt, parcã urmând o poruncã divinã, adaptatã
la ultimele forme ale modernitãþii, ca sã-ºi trãiascã viaþa din plin.

Pentru a fi înþeleasã, într-o astfel de abordare, autoarea apeleazã
la mijloace diversificate de exprimare: naraþiunea de bazã, relatatã
la persoana a treia, o alta subteranã, ca un jurnal intim sau memoriu,
scrisã cu litere italice, printr-un dialog, reluat uneori, cu aceia
care nu mai sunt decât ca amintiri ºi cei care fac legãtura dintre
întâmplãrile trecute ºi cele prezente, într-un convingãtor prezent
relaþional. Autoarea apeleazã uneori, prin scurte fragmente, ºi la
caractere bold, grafia devenind astfel o formã stilisticã, expresie
a îndemânãrii sale, atrãgându-ne atenþia asupra importanþei etajate
a unor elemente.

Faptele de altãdatã aruncã alte lumini asupra celor prezente, iar
cele viitoare trebuiesc regândite. Toate se intercaleazã ºi se
transferã; ºirul vieþii nu se opreºte.

Prozatoarea Geni Duþã ne demonstreazã, astfel, forþa sa de
creaþie, la acest moment, ºi inventivitatea, parcã dorinþa de a scrie
altfel decât pânã acum, cu toate cã ºi celelalte cãrþi, pe care i le-am
citit cu interes, erau elaborate cu chibzuinþã ºi intuiþie artisticã. Vã
recomand un roman puternic, dinamic ºi convingãtor, care, sunt
sigur, cã va oferi o surprizã cititorilor ei fideli!

(Geni Duþã, În cãutarea drumului rãtãcit, Editura Fast Editing,

Bucureºti, 2018)

Ion C.
Stefan,
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Nea Petre a fost vecinul nostru.

Deseori, era chemat de tatãl meu sã

îl ajute la diverse munci în

gospodãrie, dat fiind cã el era foarte

ocupat cu meseria sa, care

presupunea sã onoreze toate

comenzile pe care le avea, mai ales

în preajma sãrbãtorilor de Paºti sau

de Crãciun. Cu toate cã nu s-a îmbogãþit din meseria lui, a practicat-

o toatã viaþa, pentru cã oamenii din satul nostru sau din cele din

vecinãtate trebuia sã se îmbrace, aºa cã fie cã era

vorba de cojoace sau cãciuli noi, fie cã era vorba

de repararea hainelor de pe ei, oamenii veneau ºi îi

cereau sã-i ajute. Avantajul tatãlui meu în cojocãrie

era acela cã practica tehnologii noi, cu materiale

noi, cu vopseluri noi, toate acestea deoarece era în

relaþii foarte bune cu cojocarii din Bolintin Vale, în

mod special cu Marin Petrescu, pe care l-am

cunoscut ºi eu, fiind, la un moment dat coleg de

liceu cu fata lui, ea fiind ceva mai mare.

Mi-aduc aminte cã într-un an pãrinþii mei au

lucrat împreunã cu familia lui Nea Petre la cultivarea

tutunului, o îndeletnicire specificã în zona noastrã.

În acele zile, când pãpuºeam la tutun, l-am

cunoscut mai bine pe Nea Petre, ba chiar pot zice

cã l-am descoperit, pentru cã era un om bun,

ºugubãþ, care glumea cu noi ºi chiar cânta uneori.

Odatã, când tatãl meu a umezit atmosfera cu o oalã

de vin roºu, Nea Petre, dupã ce a tras câteva pahare

pe gât, a început sã cânte Bun îi vinul ghiurghiuliu, ºi a conchis

cãtre tatãl meu cã: Bunã-i apa de izvor/ Dacã pui o picãturã într-

un chil de viniºor. Ba, chiar a început sã cânte: ªapte vãi ºi-o vale

adâncã/ Aici lupii mã mãnâncã... Aºa am cunoscut ºi eu aceste

cântece, care mi-au rãmas dragi toatã viaþa.

Într-o searã, Nea Petre a început sã spunã o poveste adevãratã,

despre o întâmplare care s-a petrecut în timpul rãzboiului cu

nemþii, fiind vorba, desigur, de primul rãzboi mondial, pentru cã,

mai ales pentru bãtrânii satului, doar acesta conta, pe al doilea

uitaserã sã-l numere. O întâmplare care era sã-l coste viaþa pe

tatãl lui Nea Petre, care trebuia sã-i întâmpine pe nemþi, pentru

cã, am uitat sã spun, tatãl lui Nea Petre era primarul satului.

Aceastã întâmplare, pe care o port în mine de peste ºaizeci de

ani, m-a urmãrit toatã viaþa.

Voiam, totuºi, sã clarific aceastã poveste, ºi asta pe bazã de

cãrþi ºi documente, nu oricum.

În urma consultãrii unor cãrþi mai vechi sau mai noi, asupra

primului rãzboi mondial, în mod special cartea lui Constantin

Kiriþescu, Istoria Rãzboiului pentru Întregirea Neamului, ºi

cartea lui Mircea Vulcãnescu, Rãsboiul pentru întregirea

neamului, studiile mele s-au concentrat asupra Bãtãliei de pe

Neajlov ºi Argeº, unde am gãsit rãspuns la întrebãrile mele: care

era armata care a ajuns în Crevedia ºi cine a fost comandanul ei.

În cãrþile de mai sus, am gãsit hãrþi care indicau cã Divizia 109

era cea care se apropia de Malu Spart ºi Bolintin Vale, deci ca sã

ajungã acolo trebuia neapãrat sã treacã prin Crevedia, mai ales cã

veneau dinspre Cartojani, deºi nu menþionau nici în text, nici în

hãrþi, numele Crevedia. Surpriza a venit când, utilizând Internetul,

am descoperit o hartã germanã a Bãtãliei de pe Argeº, cum o

numeau ei în limba lor, unde era menþionat numele Crevedia ºi

Divizia 109, ba chiar ºi ziua de 1.XII, adicã 1 decembrie, desigur

1916. Tot Internetul mi-a dezvãlui ºi conducãtorul acestei divizii,

în persoana generalului prusac de infanterie Günther Horst

Sylvester Ritter ºi Edler von Oetinger (n. 31 decembrie 1857 în

Erfurt, m. 27 septembrie 1928 în Baden-Baden), care a luptat

atât pe Frontul din Est, respectiv în România, cât ºi pe Frontul

din Vest, în Franþa. I s-a acordat Steaua

pentru clasa Red Eagle Order II cu

frunze de stejar ºi sãbii, dar ºi Ordinul

pour le Mérit, dupã campania din Franþa.

A fost cavaler al Ordinului Sfântului

Ioan.

Dar, sã ne întoarcem la povestea lui

Nea Petre, sã vedem cum s-a întâmplat...

– În nouãsuteºaispe, când au venit

nemþii, zice Nea Petre, am tras o spaimã

de ºi acum mi se zbârleºte pielea pe mine.

Dar nu numai eu, tot satul s-a speriat de

moarte, pentru cã nu ºtii niciodatã cum

îi cade la socotealã neamþului, ºi ãsta nu

ºtie multe ºi te împuºcã.

Se auzise mai de mult cã o sã vinã

nemþii, unii spuneau cã o sã vinã de sus,

de la Piteºti, iar alþii dinspre Ghimpaþi

sau de la Cãlugãreni, unde era prãpãd,

dar au venit dinspre Cartojani.

Aºa cã Primarul, adicã Tata, continuã Nea Petre, ºi-a chemat

oamenii lui, consilierii, ºi i-a instruit el cum sã facã sã nu avem

belele cu nemþii, iar ei sã-i înveþe pe oameni ce sã nu facã.

Primarul, înconjurat de consilieri, aºtepta nerãbdãtor apariþia

nemþilor. Oamenii din sat stãteau unii în spatele lor, iar alþii în

dreapta lui, pe drumul de la Gãieºti. Se apropiau nemþii.

În faþa grupului erau câþiva ofiþeri cãlãri pe cai, de o parte ºi de

alta a celui din mijloc, care cãlãrea un cal alb ºi care, cu siguranþã,

era comandantul lor, generalul neamþ mult aºteptat.

Primarul, stãtea în mijlocul intersecþei, cu cele douã steaguri în

mâini, steagul României ºi steagul nemþilor, de fapt al Imperiului

German ºi striga cât îl þineau bojogii:

Sus Germania, jos România!

Sus Germania, jos România!

Sus Germania, jos România!

Deodatã, în loc sã înainteze, grupul de militari germani s-a

oprit, iar generalul deosebit de agitat, îndreaptã bastonul sãu de

comandant cãtre primar ºi ordonã: Executaþi-l!

Îmediat, cîþiva subofiþeri l-au înºfãcat pe primar, ducându-l

cãtre Neajlov, mai bine zis cãtre dealul dintre satul Sfântul

Gheorghe ºi Pãdurea Mierlei, pentru a împlini ordinul generalului.

Oamenii satului au amuþit. Nu ºtiau ce se întâmplã. Nu

înþelegeau nimic.Aºteptau lãmuriri.

La un moment dat, un militar tânãr, înalt ºi uscãþiv ºi cu ochelari

cu geamuri groase, care, se pare cã era tãlmaciul generalului, i-a

O poveste din Marele Rãzboi:
Cum a sfidat primarul din Crevedia Micã

armata germanã

Corneliu
Cristescu

Generalul Edler von Oetinger

Monumentul Eroilor Crevedia Micã

Rãspântia din Crevedia Micã unde a avut loc întâmplarea

zis ceva ºi i-a arãtat ceva ridicãnd braþele în sus, cu disperare.

Deodatã, generalul pãrea cã a înþeles ºi s-a liniºtit. A stat preþ de

un minut pe gânduri, dupã care a ordonat: Opriþi execuþia! Dar,

cei trimiºi în misiune trecuserã de orizont.

Imediat o patrulã de militari a pornit în fugã ca sã-i ajungã, sã-

l salveze pe Primar. Oamenii amuþiserã. Se rugau la Dumnezeu

ca militarii sã ajungã la timp, sã opreascã execuþia.

A trecut ceva timp pânã când de pe podul de pe Neajlov a

apãrut grupul de militari. Oamenii priveau cu speranþã, dar ºi cu

îngrijorare, pentru cã nu era clar, dacã este ºi Primarul cu ei.

Când se apropiau de bisericã, din spatele grupului de militari,

se desprinde Primarul care, îngenunchind, începe sã se închine,

sã pupe pãmântul ºi sã se roage la Dumnezeu pentru aceastã

minune care i-a salvat viaþa. Apoi, s-a ridicat ºi s-a apropiat de

rãspântie, unde oamenii îl aºteptau fericiþi ºi nedumeriþi, dar

bucuroºi cã primarul lor este în viaþã.

Primarul ºi-a luat locul în rãspântie, în faþa oamenilor, urmãrind, ca

ºi ei, trecerea grosului trupelor germane, pentru cã grupul de ofiþeri

din jurul generalului plecase de mult cãtre Malu Spart, Bolintinu sau

Cãscioarele, semn cã generalului nu-i prea pãsa de primar...

Pânã la urmã, tot satul a aflat de ce Primarul a fost condamnat

la moarte. În momentul trecerii generalului prin faþa bisericii,

Primarul cu cele douã steaguri în mâini, a început sã strige: Sus

Germania, jos România, aºa cum îi ceruse Prefectul, ca semn de

supunere a României în faþa Germaniei, dar, din emoþie sau de

fricã, s-a pierdut ºi a ridicat sus steagul României, þinând jos

steagul Germaniei, deºi striga aºa cum i s-a cerut. Asta l-a înfuriat

rãu de tot pe general...

Nea Petre a oftat, a suspinat, ºi ºi-a fãcut cruce. La fel ºi noi,

ceilalþi...

Aceasta este povestea primarului Trifu Ionescu din Crevedia,

primar liberal, care a sfidat armata germanã aflatã în plinã glorie,

în marºul ei triumfal de cucerire a capitalei României. Cã l-a

înfruntat pe general din emoþie, de fricã sau, de ce nu, din

patriotism, care în lumea satului nu se afiºeazã, se demonstreazã,

este mai puþin important acum. Important este cã primarul Trifu

Ionescu, atât de iubit ºi respectat de sãteni, a intrat în legendã!

Monumentul din centrul satului, din rãspântia cu pricina, îi

poartã numele cãtre nemurire.
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Jean-Yves CONRAD

Istorie ºi tehnologie

intra-muros la Rouen

Note franceze
Al. CAZACU

La 11 decembrie 2019 a avut loc la ambasada României din Paris o

întâlnire plinã de cãldurã, în ciuda miºcãrilor sociale de stradã datorate

reformei sistemului de pensii din Franþa.

Excelenþa Sa Luca Niculescu, ambasadorul României în Franþa, a þinut

sã deschidã ceremonia dedicatã lui Constantin Brâncuºi cu ocazia

reeditãrii excepþionalului album realizat de cãtre Dan-Ulysse (Eremia)

Negropontes, fiul eroului de la Mãrãºeºti, generalul Eremia Grigorescu,

ºi al Hélène Negropontes. Noua ediþie se datoreazã iniþiativei doamnei

Sophia Negropontes,

fiica renumitului

fotograf ºi fondatoarea

Galeriei Negropontes

din Paris.

Dupã o prezentare

fãcutã de Excelenþa Sa

acestui album

excepþional – prima

ediþie apãrutã în 1967 –

, a vorbit fiica autorului,

Sophia Negropontes.

Dânsa a þinut sã punã în

evidenþã contribuþia

deosebitã a editorului

Xavier Barral, recent

decedat – Odihneascã-

se în pace! – ºi a echipei

sale, care a fost prezentã

alãturi de noi în sala

bizantinã a Ambasadei,

locul unde a avut loc

evenimentul.

Pentru reuºita acestei

noi ediþii, Sophie

Negropontes a subliniat rolul proeminent al regretatului Dan Hãulicã,

critic de artã de excepþie, fost delegat permanent al României la UNESCO,

a cãrui fiicã, Alessandra, a fost de asemenea prezentã în salã, dar ºi al

Juliei Jones, curator al biroului de fotografie al Centrului „Georges

Pompidou” din Paris, precum ºi al lui Cãlin Dan, director al Muzeului

Naþional de Artã Contemporanã (MNAC). Dânsa a oferit publicului

prezent ocazia sã asiste la un recital susþinut de valorosul pianist Albert

Alexandrescu (interpretând piese de George Enescu ºi Béla Bartók) ºi

de virtuozul Gheorghe Zamfir.

Dupã acest eveniment de înalt nivel, oaspeþii s-au adunat în salonul de

aur al Ambasadei ºi s-au putut bucura de un cocktail rafinat. Personal, am

vorbit cu Sophie Negropontes, cu Alessandra Hãulicã ºi pianistul Albert

Alexandrescu, pe care l-am felicitat pentru excelenta sa performanþã.

Lansarea la Paris a

noii ediþii a

albumului de

fotografii Brâncuºi Capitalã a Normandiei, fostã prosperã aºezare medievalã cu una dintre cele mai frumoase catedrale
gotice din lume ºi locul unde s-au nãscut ori trãit importante personalitãþi precum legendara Jeanne
D’Arc, dramaturgul Pierre Corneille, regele Edward IV al Marii Britanii, ori penultimul preºedinte al
republicii franceze, François Holland, oraºul Rouen se prezintã astãzi ancorat în prezentul tehnologic
folosindu-se atât de istoria sa cândva glorioasã, cât ºi de geografia generoasã în relief ºi proximitãþi.
Zona centralã a urbei este traversatã de râul Sena ce îi asigurã conexiune navalã cu Le Havre, Caen,
Calais ºi apoi spre Anglia. La aceasta se adaugã o reþea feroviarã ce îl leagã de Paris, Lyon, Lille ºi
Marseille, dar ºi o universitate, o importantã ºcoalã de afaceri ºi un sistem medical performant. Însã
elementul care îl diferenþiazã în ultimii ani în comparaþie cu alte aglomerãri urbane rezidã în câteva
proiecte culturale unicat.

Evenimentul L’Armada se deruleazã odatã la cinci ani în portul din localitate ºi a fost conceput
iniþial pentru a se reaminti cã de la Rouen a plecat pe calea apei, cu fregata Isère, cadoul fãcut de Franþa
Statelor Unite, Statuia Libertãþii care astãzi strãjuieºte coasta metropolei New York. Pentru o perioadã
de zece zile ancoreazã ambarcaþiuni din mai multe þãri invitate. Pe ambele maluri ale Senei se desfãºoarã
concerte, manifestãri teatrale, mici târguri de lucrãri cu profil maritim pe diverse suporturi, dar mai ales

prezentãri ºi vizite pe navele aflate în port, sub diverse pavilioane, fiecare dintre ele povestindu-ºi
trecutul, dotãrile actuale ºi organizând ele însele manifestãri ce þin de istoria navigaþiei, dar ºi audiþii
de jazz sau muzicã clasicã la bordul lor. Cupola focurilor de artificii care se împrãºtie peste strãzile din
centru, decorate cu steagurile þãrilor ce sunt reprezentate de cel puþin o navã, este nelipsitã în fiecare
searã a festivalului.

Tot pe malurile Senei, la Rouen, s-a readus, mai bine zis s-a reinventat un dispozitiv din secolul
nouãsprezece, pe atunci o mare atracþie: Panorama XXL. Din punct de vedere tehnic este un cilindru
pe peretele cãruia, la interior, se desfãºoarã imagini întocmai ca în picturile panoramice desfãºurate la
360° care la vremea apariþiei lor a constituit o revoluþie. Astãzi în interiorul acestui dispozitiv înalt de
32 m spectatorul poate urmãri diverse proiecþii tematice multimedia tridimensionale, însoþite de sunet,
care permit studierea în detaliu a unui fenomen. Astfel se propune „imersarea” vizitatorului în viaþa
Rouen-lui de la 1431, a Romei imperiale ori „scufundarea” în Marea Barierã de Corali, respectiv
„strãbaterea” junglei amazoniene, se proiecteazã filme în format dedicat pentru un astfel de ecran.
Panorama XXL este folositã ºi în afara orarului de proiecþie, organizându-se activitãþi extraºcolare ori
conexe, în special cercuri de istorie, literaturã, geografie, ºtiinþe, informaticã, precum ºi orice este legat
de trecutul oraºului. Totul este prezentat într-o manierã atractivã, care sã încurajeze participarea.

Odatã cu evoluþia oraºului, din raþiuni fie de sistematizare fie comerciale, anumite pãrþi ale sale au
fost demolate sau sunt în curs de sistematizare. Din acest motiv s-a luat decizia realizãrii unui
concurs de fotografie digitalã adresat oricãrui cetãþean care doreºte sã imortalizeze cât mai mult din
„partea oraºului ce se va duce”. Astfel, lunar sunt prezentate ºi premiate cele mai reprezentative
instantanee din zona care este deja schimbatã.

Proiectul obligã prin mãrturiile sale vizuale la o veghe asupra trecutului urban, dar ºi la o indirectã
reflexie asupra timpului ce trece adesea mult prea repede.

Cele trei proiecte ale oraºului Rouen demonstreazã cum intra-muros istoria ºi tehnologia se pot
întâlni în folosul locuitorilor, pentru a merge împreunã mai departe.

Sophie Negropontes, Jean-Yves Conrad, Lissandra Hãulicã

Dan Grigorescu, album “Brâncuºi”,
Editura Meridiane, 1967
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU
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În data de 12 decembrie 2019, în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor

Academiei Române, lucrarea „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile

lui” ºi autorii acesteia – Vasile Grigore (coordonator), ªtefan Crudu, Marian Grigore,

Ciprian Necºuþu – au fost premiaþi de Academia Românã cu „Distincþia Culturalã”.

Lucrarea, în douã volume monumentale, de câte o mie de pagini fiecare, a fost

publicatã de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu (ACTIB) la

sfârºitul anului 2018 cu sprijinul Consiliului Local ºi Primãriei oraºului Bolintin

Vale, al domnului primar Daniel Trãistaru.

Excelenþa bolintineanã
în culturã recunoscutã la

Academia Românã, cel mai
înalt for ºtiinþific al þãrii

Autorii în Aula Academiei Române

Autorii împreunã cu prof. univ. Nicolae Constantin - premiat de douã ori de
Academia Românã

Acad. Rãzvan Theodorescu, ªtefan Crudu, Vasile Grigore

Prima ºedinþã din acest an a Clubului de Istorie ºi-a desfãºurat lucrãrile pe data de 18 ianuarie

2020. Deºi iniþial se anunþa o prezenþã mai numeroasã, au fost câteva absenþe, unele notabile, din

rândul membrilor vechi (Corneliu State, Constantin Bãrbuþã), pentru motive întemeiate la unii,

mai puþin la alþii... Oricum, cei prezenþi au avut ocazia sã participe la una dintre întâlnirile cele mai

reuºite din panoplia celor opt ani încheiaþi de funcþionare a acestei instituþii de culturã bolintinene.

Prima temã luatã în discuþie a fost iureºul iscat de ºtirea cã Dimitrie Bolintineanu s-ar fi nãscut

la 14 ianuarie 1819. Membrii Clubului, bine familiarizaþi, dupã cum vã închipuiþi, cu biografia

marelui poet, au încercat sã descurce iþele acestei „glume” care a cãpãtat o amploare de-a dreptul

uimitoare: în unele ºcoli s-au organizat evenimente, primãria ºi consilierii locali au fost alertaþi în

privinþa unor eventuale vizite importante, de la Capitalã, care s-au concretizat sub aspectul unui

grup de paºnici pelerini în preumblare pe la biserici pentru salvarea sufletelor lor, pãcãtoase se

presupune ºi, ceva pozitiv, la Monumentul Poetului a apãrut o frumoasã coroanã de flori. Ce

ºtiau membrii Clubului de Istorie, însã nu cunoºteau internauþii prinºi în capcana ºtirilor false,

este cã anul de naºtere al lui Dimitrie Bolintineanu este incert, multã vreme înaintându-se anul

1819, care însã, în urma cercetãrilor celui mai bun specialist în viaþa ºi opera poetului, anume

regretatul istoric literar Teodor Vârgolici, confirmate prin cele în registrele de stare civilã ale

Bolintinului din Vale fructificate în volumul „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi

neamurile lui”, lucrare premiatã în decembrie 2019 de Academia Românã, anul de naºtere larg acceptat

astãzi este 1825. Ziua naºterii lui Dimitrie Bolintineanu a fost ºi rãmâne necunoscutã, neexistând

niciun indiciu în acest sens. Ceea ce se vehiculeazã în mediul virtual, cã Dimitrie Bolintineanu s-ar fi

nãscut la 14 ianuarie, este o minciunã, o ºtire falsã, care se susþine doar prin dorinþa unui oarecare de

a epata prin cunoºtinþele sale, conjugatã cu nepriceperea altora de a-i cenzura prostiile.

Iatã, aºadar, un prim subiect intens dezbãtut în cadrul ediþiei curente a Clubului de Istorie, a cãrui

prezentare a fost realizatã de cãtre ªtefan Crudu.

Urmãtorul moment a fost dedicat patrimoniului arhitectonic din zona Bolintinului ºi a fost

susþinut de Vasile Grigore. A vorbit mai întâi despre „proiecte edilitare ratate” în Bolintinul interbelic

ºi anume despre proiectele de construcþie a unui „Dispensar antituberculos” ºi ale „Grupului ªcolar

Bolintinul din Vale”, douã întreprinderi grandioase, care, dacã ar fi fost realizate ar fi constituit niºte

repere arhitectonice de primã mânã ale întregii zone, nu numai ale satului în sine. Prezentatorul a

explicat cã realizarea lor a fost blocatã de izbucnirea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi a

continuat prin compararea câtorva clãdiri publice bolintinene, cu omoloagele lor din alte reºedinþe

de plasã, anume Domneºti ºi Buftea. Din pãcate, spre deosebire de Bolintinul din Vale, la Domneºti

ºi Buftea, majoritatea acestor edificii au fost demolate sau transformate în aºa chip încât nu li se mai

recunoaºte înfãþiºarea originalã.

Un alt subiect de interes pentru „clubiºti” a fost prezentarea unui delicat lãcaº de cult asupra

cãruia ºi-a pus amprenta unul dintre strãluciþii arhitecþi români interbelici, anume Paul Smãrãndescu.

Este vorba despre biserica din Uieºti (comuna Bucºani, judeþul Giurgiu), asupra cãreia a avut loc

recent o agresiune ºi anume învelitoarea de ºindrilã i-a fost schimbatã cu una din tablã cutatã, care

o urâþeºte ºi-i rãpeºte farmecul redat de marele arhitect.

Dupã comentarii acide la adresa celui/celor vinovaþi de o asemenea barbarie, a luat cuvântul

domnul Corneliu Cristescu care a evocat un episod din Primul Rãzboi Mondial, petrecut la intâlnirea

trupelor germane cotropitoare cu autoritãþile locale ºi sãtenii din Crevedia Micã, sat aflat azi în

comuna Crevedia Mare, judeþul Giurgiu. Prezentarea a stârnit aprecierile unanime ale participanþilor,

care au rãsplãtit-o cu un ropot de aplauze, fapt destul de rar în ambianþa sobrã a Clubului de Istorie.

Fãrã îndoialã, o nouã ºedinþã interesantã ºi instructivã a Clubului de Istorie, care a mai abordat,

pe durata celor trei ore de desfãºurare ºi alte subiecte mai mãrunte. Au participat: Niculae Stoica,

Nicolae Ciubuc, Marian Grigore, Mioara Mãnescu, ªtefan Crudu, Constantina Chiva, Alexandra

Man, Vasile Constantin, Ciprian Necºuþu, pr. Vasile Dumitrescu, Gianina Mehedinþu, Corneliu

Cristescu, Constanþa Cristescu ºi Vasile Grigore.

Urmãtoarea ediþie a Clubului de Istorie, care marcheazã intrarea în cel de-al nouãlea an de

existenþã, va avea loc pe 14 martie ºi va fi dedicatã Bolintinului, localitate care la 15 martie 2020

va împlini 587 de ani de la prima atestare documentarã.

Proiect 1939, Grupul ªcolar Bolintin Vale
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Romanita-Maria
Stentel
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…ce declaraþie mai tandrã, mai romanticã decât aceasta, ca un adevãrat
poem: „când te-am vãzut, Verena…” rostit de Poetul Mihai Eminescu, pe
când avea 22 de ani ºi „a vãzut-o” pe EA, pe Veronica Micle, la Viena, ºi ea
tot de 22 de ani, (dar ºi mama a douã fetiþe), în casa unor cunoºtinþe
comune, prin jocul hazardului… Acel coup-de-foudre, robirea dragostei,
s-a produs, cum altfel, printr-o privire, prin OCHI, fereastra sufletului, cum
spun poeþii.

Cartea cu titlul:Când te-am vãzut, Verena (a apãrut la Cartea
Româneascã, 1998), cuprinde o indiscreþie beneficã, ºi anume scrisorile

de dragoste, 66 la numãr, dintre Poet ºi muza Veronica Micle.
Corespondenþa, publicatã în 1989, în volumul XVI de Opere,

ediþia Academiei, cuprinde cele 48 de epistole ale Veronicãi ºi
doar 18 ale poetului cãtre cea pe care a iubit-o, evidenþiind o
dragoste adevãratã, reciprocã, dar cu un traseu sinuos/dureros
adeseori… Este un „roman-epistolar de dragoste”, în care
detectãm toate „fazele” amorului, de la apariþie, la declaraþie, de
la sublim, la revoltã, la gelozie chiar… apoi la iertãciune, de
ambele pãrþi exprimatã!

Titlurile epistolelor vorbesc ºi ele despre tandreþe ºi nuanþele
iubirii, ale alintului între îndrãgostiþi. Veronica îl numeºte:
„Eminul meu cel dulce/ Al meu iubit ºi drãgãlaº Emin/ Miþulicã
dragã…”, iar Eminescu o alintã astfel: „Dulcea mea Nicuþã/ Dulce
ºi dragã a mea copilã/ Iubitã femeie…”

Unii le-au apreciat cu ironie, alþii cu detaºare, alþii au vãzut
eternul uman al destãinuirilor în dialogul între bãrbat ºi femeie,
aflat sub semnul unei reale, cuceritoare sinceritãþi, autenticitãþi…

EA: „Eminescu al meu, singurul ºi unicul obiect al dragostei
mele, singurul ºi unicul motiv al durerii ºi fericirii mele, iatã cã
pot, în sfârºit, sã-þi scriu o datã cu pornire duioasã ºi iubire…
Dacã între tine ºi mine e dragoste, noi trebuie sã binecuvântãm
împreunã ironia soartei. În mizeria asta a lumei, trebuie sã
primim cu inimã bunã o clipã de fericire, pe care ne-o dã
fatalitatea cu toatã ferocitatea ei rãzbunãtoare Te sãrut ºi te iubesc, Veronica…” (Scrisoarea nr. 35,
miercuri 23 dec. 1881, Iaºi)

EL: „Dulcea mea amicã, dacã îmi dai voie sã vorbesc de mine, de acea dureroasã dar adâncã ºi
întinsã fericire pe care atingerea în treacãt a mâinii tale, zâmbetul tãu, privirea ta au rãsfrânt-o
asupra unei vieþi atât de izolate ºi lipsite de fericire precum este a mea… Tu ºtii, dulce ºi neuitatã
amicã, cã sentimentul de care-þi vorbesc nu e nimic banal, nimic care sã aibã ceva comun nici cu
teoria plãcerii, la care se închinã mulþimea celor fericiþi, nici platitudinile unei tinereþi necoapte.Nici
tinereþea nici frumuseþea ta, nici virtuþi sufleteºti, nici graþii fizice nu au fost cauza acelei simþiri care
a aruncat o umbrã adâncã asupra vieþii mele întregi. Eu nu cutez sã-i dau nume ºi nu i-am dat
nicicând. Nici nu ºtiu de ce eºti tu eºti parte integratoare a tuturor gândurilor mele nici mã preocup s-
o ºtiu, cãci nu mi-ar folosi la nimic, dar este o legãturã cu tine neesplicabilã: de nu între viaþa ta ºi a
mea, dar desigur între a mea ºi tot ce te atinge pe tine, între a mea ºi rãsuflarea ta pe pãmânt…
Dumnezeu nu e în cer, nu e pe pãmânt, Dumnezeu e inima noastrã. Am înþeles cã un om poate avea totul
neavând nimic, ºi nimic având totul.” (Concept scrisoare, Bucureºti, 5-11 august,1879)

Academia
lui  Diogene

Vasile Szolga

Lumea aºa cum este

Zilele trecute am participat la un cenaclu literar cu tematica: „Primãvara”.
Era la sfârºit de februarie ºi tema era bine venitã.

Dar, surprizã. Primul invitat era o distinsã cercetãtoare astronom, care ne-a
propus o temã: „Între cer ºi Pãmânt”. Ascultând expunerea, îmi dau seama cã de fapt prezentarea este un
melanj de cunoºtinþe ºtiinþifice, un fel de popularizare a ºtiinþei, incluzând noþiuni despre piramide,
Copernic, Galilei, observatoare astronomice, conferinþe ºi, bineînþeles, explicarea poziþiei pãmântului
la solstiþii ºi echinocþii, de parcã noi, aºa-ziºi scriitori ºi poeþi, nu am mai auzit de aºa ceva ºi am fi total
necunoscãtori într-ale ºtiinþelor exacte (poate cã unii chiar aºa sunt). Sau doar mie mi se pare aºa fiind
inginer de profesie ºi profesor universitar.

Conferinþa are însã succes, în cadrul celor 20 de moºi (ºi aici mã introduc ºi pe mine) ºi babe ºi vreo
trei tineri.

Ia cuvântul apoi un alt invitat de marcã: un fost senator sau ambasador – nu îmi dau seama ce a fost
dupã cum i se adreseazã lumea, fie cu unul sau altul dintre apelative – care, eludând tema conferinþei ºi
a seminarului cenaclului, începe sã vorbeascã despre femei, lãudându-se cã, într-o întâlnire, a fost
singurul care a votat împotriva egalitãþii dintre bãrbat ºi femeie, pe motivul cã acest lucru ar rãpi femeii
misterul, feminitatea, gingãºia ºi încã multe altele. Îmi dau seama cã omul este mult pe lângã temã (bate
câmpii), deoarece egalitatea dintre sexe nu se referã la aspect, putere, sentimente, gingãºie, ci la egalitatea
drepturilor civice, la egalitatea de vot, de ºanse în viaþã, de salariu egal la muncã egalã, ºi încã multe
altele. Omul peroreazã circa o jumãtate de orã (deºi la începutul discursului spusese cã are de zis doar
câteva cuvinte, maximum douã minute), pe aceastã temã ºi are, ºi el, succes (în special în rândul
babelor, sau, mã rog, a femeilor mai în etate, ca sã nu jignesc pe cineva, deºi dacã mie mi se spune cã
sunt moº nu mã supãr, ºtiu ºi eu cã ãsta e adevãrul).

Prinzând din zbor tema femininã, mai mulþi se referã la aceasta, uitând cã tematica cenaclului era
anotimpul care bãtea în uºã ºi în ferestre. Doar câþiva se referã la aceasta, puþini. Cenaclul se încheie cu
un fel de citire a unor procese verbale, ca la ºedinþele restrânse de partid, din vremurile demult apuse,
dar mereu reluate, de parcã acele vremi s-au depus undeva în memoria ºi sângele nostru.

La sfârºit îmi iau haina ºi rucsacul ºi plec fãrã sã mai ciocnesc un pahar de ºampanie, în cinstea
succesului cenaclului. ªi, totuºi, Primãvara veni.

CENACLUL “PRIMÃVARA”

Când te-am vãzut,
Verena… BISERICA DIN UIEªTI

Satul Uieºti (comuna Bucºani, judeþul Giurgiu) este o veche vatrã

de moºneni, a cãrei primã atestare documentarã la 5 august 1451, în

vremea voievodului Vladislav al II-lea, îi coboarã istoria spre

începuturile Þãrii Româneºti. În aceastã localitate, situatã pe un

drum secundar, ascunsã de ochii cãlãtorilor, se aflã un preþios

monument de arhitecturã reprezentat de biserica având hramurile

Adormirea Maicii Domnului ºi Sf. Gheorghe. Data fundãrii ei nu se

poate preciza, însã unele dovezi circumstanþiale o situeazã în prima

jumãtate a secolului XIX.

La circa un secol de

existenþã, lãcaºul va intra

în atenþia arhitectului

Paul Smãrãndescu (1881-

1945) un profesionist

desãvârºit, membru pe

atunci în Comisiunea

Monumentelor Istorice ºi

proprietar al unei sfori de

moºie în Uieºti. ªi astfel,

în vara anului 1937 el

procedeazã la o restaurare

exemplarã, care readuce

la viaþã aceastã delicatã

bisericã de þarã,

transformând-o într-o

bijuterie, o încântare

pentru ochiul privitorului,

iniþiat sau nu în tainele

patrimoniului arhitectural

românesc.

Arhitectul Paul

Smãrãndescu a acordat o

atenþie deosebitã

materialelor utilizate la

restaurarea bisericii. De

exemplu, la învelitoarea

acoperiºului – element

extrem de vizibil la o

construcþie – a utilizat

ºindrila din lemn de

rãºinoase. În mod

lãudabil, linia impusã a

fost respectatã apoi de

preotul Vasilicã Bitere,

care în anul 1993 a

înlocuit vechea ºindrilã

cu alta nouã, cu ajutorul

unor meºteri din

Vrancea. Din nefericire,

în urmã cu doar câþiva

ani frumosul lãcaº de

cult a fost batjocorit

îngrozitor, schimbându-

i-se în mod dramatic

aspectul, cãci în locul

ºindrilei i s-a pus un

acoperiº din tablã cutatã

roºie, de altfel cea mai

ieftinã învelitoare dintre

cele metalice în uz în

zilele noastre.

Fotografiile prezintã

biserica din Uieºti mai

înainte de dramaticul

eveniment ºi am hotãrât sã

nu o arãtãm în starea

actualã în speranþa unei

mult dorite schimbãri.

Ceea ce este greu de

înþeles pentru noi, este

faptul cã aceastã bisericã

nu a fost niciodatã inclusã

pe Lista Monumentelor

Istorice, aºa cum sunt toate

lãcaºurile de cult din þarã

construite anterior anului

1900.

Patrimoniu

Biserica din Uieºti înainte de
refacere

Biserica din Uieºti în 1942, foto
Ioana Nuþeanu

Biserica din Uieºti în 2011

Biserica din Uieºti în 2011

Biserica din Uieºti restauratã de arh. Paul
Smãrãndescu, 1937
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Victor Atanasiu

Dimitrie Bolintineanu:
„geniul necomparabil al României”
Piesa de rezistenþã a

întregii poezii a lui
Bolintineanu, totodatã
capodopera absolutã a
operei sale, proba cea
mai peremptorie cã
avem în faþã un scriitor
ilustru, complex ºi
modern, o constituie,
fãrã îndoialã, Mihnea
ºi Baba. Adaosul
dintr-o parantezã,
aflatã la un rând dupã

titlu, conþine precizarea cã ar fi vorba de o naraþiune sui-generis,
alcãtuitã „dupã o tradiþie”. Aºa-zisa precizare e oarecum ambiguã
ºi înºelãtoare.

De o tradiþie într-o accepþie canonicã a termenului nu are cum
sã fie vorba, întrucât nu e în discuþie nu ºtiu ce obicei, consacrat
într-o comunitate naþionalã pe o perioadã îndelungatã. Termenul
este utilizat de Bolintineanu cu o conotaþie poeticã. E permisivã
aici interpretarea cã autorul ar înþelege prin aceastã sintagmã un
fapt de o credibilitate
aproximativã, oricum nu cu
desãvârºire iluzorie, în plan
istoric. Aceasta întrucât se referã
la un anume dat, transmis pe
calea legendei, care, la rândul ei,
are douã capete. Unul este acela
al ficþiunii, ca produs exclusiv al
imaginarului colectiv, conservat
de secole, cu modificãri, adaosuri
ºi eliminãri aduse de fiecare
generaþie în parte. Acest „cap” a
pierdut orice tangenþã cu o
întâmplare petrecutã aievea,
celãlalt este al informaþiei
transmise din om în om, din tatã
în fiu, aºa încât ar fi de bun simþ
sã nu crezi, teoretic vorbind, cã
un sâmbure de adevãr nu va fi
existat. Din cele douã capete
amintite, unuia îi dã realã pondere
Bolintineanu prin supra-
catalogarea poemului,
concretizatã în faptul cã acesta
este introdus într-un ciclu de
basme. Basmul este însã o
expresie a triumfului exclusiv al
imaginaþiei. Apoi, sã ne uitãm mai
cu luare aminte la titlul
compunerii.

De care Mihnea e vorba? Informaþiile, câte se dau în text, nu
conþin nicio precizare istoricã, totuºi e de bãnuit, dat fiind cã ne
aflãm în faþa unui individ cu predispoziþii malefice, aºa cum îl
portretizeazã Baba, (ea este un narator indirect care face o
descriere schematicã ºi tendenþioasã a duºmanului ei), cã e vorba
de Mihnea-vodã cel Rãu, care va ajunge mai târziu personaj la
Odobescu. Deºi era momentul nuvelei istorice, referindu-ne la o
perioadã întinsã de-a lungul a câteva decenii, de la sfârºitul primei
jumãtãþi a secolului al XIX-lea ºi începutul celei urmãtoare, (C.
Negruzzi va da la ivealã excepþionala naraþiune Alexandru
Lãpuºneanu,iar N. Filimon va produce ºi el o nuvelã, proastã,
despre un tinerel care a atentat la viaþa lui Napoleon), Bolintineanu
va da la ivealã o pseudo-nuvelã istoricã, cu desãvârºire pseudo,
ºi aceasta nu fiindcã lucrarea e redactatã în versuri, (acesta ar fi
un criteriu pur formal), ci întrucât caracterul istoric este cu
desãvârºire deviat spre fantastic, himeric, imaginativ.

Oricum, de oricare dintre Mihnea care au fost domnitori ai
Þãrii Româneºti ar fi vorba , niciunul nu a intrat în aºa mãsurã în
conºtiinþa naþionalã încât sã-l simþim la modul acut ca o apariþie
realã cândva. Aºadar nu e vorba de Mircea cel Bãtrân, ori Mihai
Viteazul, deci nu putem opune ceea ce ºtim noi despre aceste
personalitãþi la ce le atribuie imaginaþia scriitorului ºi, în felul
acesta, sã privim inevitabil cu neîncredere produsul acestei
imaginaþii. Himerica ºi dementa Babã e limpede cã nu ºi-a avut
locul decât în creierul fecund ºi incandescent al lui Bolintineanu.

Reamintindu-ne de tradiþia propriu-zisã, nu este vorba,în
concluzie, decât de acel „cap” al ei care încorporeazã ficþiunea.
Prin supratitlu (basm), titlu ºi subtitlu („pe o tradiþie”),
Bolintineanu avertizeazã cã e vorba de o proiecþie strict a sa.
Fantezia dictatorialã este întrupatã în textul poemului pe deplin,
îºi gãseºte acolo hegeliana formã sensibilã cu mult înainte de a fi
fost teoretizatã de Hugo Friedrich. Totuºi, prin acel „Pe o” din
„Pe o tradiþie”, Bolintineanu se joacã cu subtilitate cu mintea
cititorului, manipulându-i-o: cine ºtie, o fi o câtime de adevãr în
ceea ce e de fapt în exclusivitate purã invenþie.

Întrucât poemul este atât de cunoscut ºi datoritã importanþei ce
i-a acordat-o în Istoria literaturii... G. Cãlinescu, comentariul
de acolo fiind aproape la fel de halucinant ca ºi creaþia discutatã
însãºi, voi analiza, fãrã pauzele oferite de citate, splendida
compunere ºi finalmente voi reproduce în paginã complet scrierea,
ca ºi când ai pune un portret pe un perete, pentru a-i fi degustatã,

prin contemplare multirepetatã, nuanþã cu nuanþã, savoarea, pentru
a-l face pe receptor sã se pãtrundã, punct cu punct ºi pânã în
strãfunduri, de vraja operei expuse.

Toate versurile iniþiale nu mai sunt din arsenalul romanticãriei
ieftine, de extracþie goticã, dimpotrivã, chiar melodrama cea mai
acutã se transformã în artã prin plusarea însãºi a ideii din
melodramã, a ideii de loc comun. Comparaþiile fãcute cu Burger
sau Jukovski sunt juste, dar limitative. Alãturarea de Berlioz este
mai potrivitã, dar ºi mai potrivite sunt trimiterile la Donizetti sau
Dostoievski. Poezia are o continuã gravitate cutremuratã, care te
duce cu gândul la Lucia di Lammermoor sau Crimã ºi pedeapsã.
Înfundatul bubuit de tobe cu care debuteazã teribil Lucia di
Lammermoor îºi gãseºte un echivalent la începutul poemului lui
Bolintineanu în conturarea în linii nebuloase a unui spectru al
nocturnului, al amurgului în devenire spre nocturn.

Aºadar, din start e vorba de o miºcare continuã, fremãtând-
continuã, care înghite poncifele din formulãrile propriu-zise, le
rostogoleºte, le topeºte în lava viziunii. Scrâºnita învârtire
inefabilã ºi fãrã pauzã digerã ºi alte poncife, cele ale ideologiei
democratice, foarte caracteristicã lui Bolintineanu, cum la fel de
caracteristicã îi este exprimarea ei în formulãri tocite.

(Bolintineanu-marele artist îl
devorã aici pe Bolintineanu-
ideologul).

Totul de fapt este un peisaj
mitologic, pe care cinematografia
de ultimã generaþie ar trebui
consideratã ultraperformantã,
dacã ar putea sã îl recreeze într-
o peliculã.

Bolintineanu a fost un
artist complet. În Mihnea ºi
Baba s-a dovedit mai mult ca
oricând valabilitatea unei atari
calificãri, ºtiind sã dea textului
sãu valenþe lirice, epice,
dramatice, prin urmare, a fost un
creator mai „postmodernist”
decât toþi postmoderniºtii, cu
excepþia lui Mircea Cãrtãrescu.

Himericul, prãpãstiosul,
terifiantul, se adunã cu toate,
aºadar un veritabil cocteil de
poncife din arsenalul
romanticãriei gotice, ca
amalgamul din acordurile
strident-nobile, înãlþãtoare, (deºi
aparenþa e de isterie de cel mai
prost gust, care e atât de prost
încât, miracol al artei!, curge în
oceanul sublimului), din Lucia

di Lammermoor. Altã referire se poate face la ideologia
protagonistului atât de simplistã formal din Crimã ºi pedeapsã,
încât pare caricaturã, ºi romanul poliþist de acolo, atât de stângaci
aparent, încât pare penibil. „Caricatura” capãtã însã caratele creaþiei
de referinþã, iar romanul poliþist de amator devine capodopera
capodoperelor. Aºa ºi scârârþâind un mecanism, aparent
ruginit,dar mai implacabil în rostogolirea sa, ca o sfârtecãtoare
roatã medievalã, al „basmului” bardului român, împinge în
prãpastia neantului toatã figuraþia ajutãtoare, lãsând la suprafaþã
doar particulele mustinde de sublim. Brusca notaþie bãrbãtesc-
succintã, prin care se încheie versurile ce trebuie considerate a fi
uvertura poemului, are, ca ºi aceea din Lucia di Lammermoor  o
deplinã încãrcãturã anticipatoare în ceea ce priveºte scenariul
ansamblului artistic dat. Aici ni se indicã cine va destrãma buha
primordialã. Ni se sugereazã cã aceasta va sã se întâmple, întrucât
Mihnea intrã fãrã inhibiþii în teritoriul ei, declarându-i astfel
subtextual cã victoria nu poate decât sã-i aparþinã înainte ca orice
bãtãlie sã fi fost datã. El va atrage de partea sa un dat cosmic,
necesar pentru a destrãma nocturnul malefic, desfrânat în
dezlãnþuire în timpul ce îi e dat sã se dezlãnþuie.

Poetul ne contureazã în stihuri o realitate foarte palpabilã.
Întrucât aici nu mai este vorba nici de Mircea cel Bãtrân, nici de
Mihai Viteazul, nici de vreo altã personalitate rãmasã în mentalul
colectiv a fi existat aievea. Efectul artistic nu e deranjat de
împotrivirea pe care acest mental, cât de cât nutrit cultural, o
poate face la ceea ce ºtim deja cã a existat. În text se vorbeºte de
un templu al pacinaþilor. Care templu pe meleagurile noastre,
care „pacinaþi”, cine vor fi fost aceºti „pacinaþi”? Iatã întrebãri la
care nu se poate rãspunde, sintagme care nu informeazã nimic,
dar joacã spectacolul informãrii!

Poet în fine, poet pânã în vârful unghiilor, Bolintineanu creeazã
un trecut himeric, imposibil sã fi existat ca atare, imposibil ca un
cititor cu minimã pregãtire culturalã sã-l accepte a fi fost cândva
real. Peisajul descris e un fel de cometã ce trece pe lângã pãmânt,
pare a fi aidoma lui, dar nu e nicio clipã aºa ca atare. Poncifele
romantice din versuri, aparþinãtoare literaturii de cea mai proastã
calitate, luate în sine, sunt metamorfozate în particule ale unei
mari literaturi, sunt luate în ghearele unor invizibili vulturi dinspre
pulbere spre înalturi ºi aceasta graþie rostogolirii lent-implacabile
a versurilor însãºi, care par astfel impersonali, implacabili scripeþi
anunþãtori ai unui destin implacabil. Aceastã idee am repetat-o în

fraza anterioarã, tocmai pentru a marca mai rãspicat specificul
unei performanþe estetice epocale.

În fine, oribila bãbãtie infernalã însãºi contribuie la crearea
unui spectacol kitsch, înghiþit, oscior cu oscior, de literatura
macrã. Textul poetic al aromânului Bolintineanu nu are nicio
tangenþã cu spaþiul daco-român. El descrie, cu aroganþa specificã
unui mare artist, peisaje ceþoase, suprasaturate de înneguratul
fantomatic al romanticilor germani (precedaþi de rapsodul ce va
fi compus Cântecul Nibelungilor, dar ºi de Shakespeare din
Hamlet), aºadar peisaje tipic gotice, plasate cu de-a sila, ceea ce
nu dãuneazã deloc creaþiei, în spaþiul mioritic. E o trãsãturã
caracteristicã, de altfel, lui Bolintineanu-poetul. (Romancierul
discutã însã foarte aplicat despre realitãþile naþionale). El vorbeºte
despre cadâne cu tãlpi fine ºi mers diafan , aproape neatingãtor al
pãmântului, aidoma trenului pe pernã de aer, despre epopeicele
românce sud-dunãrene, dar despre peisajul nord-dunãrean nu
prea are apetenþã sã facã referiri. ªi în Cãlãtorii,scriitorul se
aratã interesat în chip evident de a descrie spaþiul, aflat pe aproape
de noi, cel care se învârte pe lângã noi în jurul acelei Mare
Nostrum, cum îi ziceau înºiºi strãmoºii noºtri Mediteranei, dar
de spaþiul Daciei Traiane, surprins în specifitatea lui, nu are
„organ” sã se ocupe.

Între versurile iconodulului proslãvitor al Femeii sar în ochi ºi
cele despre frumoasele care ºi-au terminat cariera de femei de
succes în sensul real al cuvântului, aºadar de succes la bãrbaþi.
Pentru afemeiatul estet Bolintineanu idolul este considerat ca
atare în toate ipostazele sale, aºadar ºi în aceea a exemplarului
dominant, care conservã, mãcar în momentele necesare, o oarecare
atitudine dintr-un ev al matriarhatului.

Poetul admirã femeia ºi într-o ipostazã asprã a ei, în care
rãmâne în lumina reflectoarelor prin autoritate ºi atitudine
raþionalã, aºa cum împrejurãrile o cer într-un anume context dat.
„Muma” lui ªtefan cel Mare îºi conservã funcþionalitatea în chipul
în care se cuvine ºi care este totodatã singurul care i-a mai rãmas
ºi atunci când timpul frumuseþii, graþiei, candorii, reale sau
mimate, s-a dus. E o diferenþã totuºi. Pe aceastã femeie,
Bolintineanu o admirã ºi o respectã, pe „tânãra domniþã”, în
infinitatea ei de întrupãri,o iubeºte. Sesizãm astfel, pânã ºi la
acest idolatru, o boare, fireascã altfel, de misoginism. Ca ºi
Napoleon, scriitorul nostru nu se dãdea în vânt dupã „une beauté
passé”.

Ideea cã intriga poemului e bizarã nu rezistã. La urma urmei e
vorba de o posibilã parabolã involuntarã, vizând întorsãturile
teribile, neaºteptate ale destinului: te duci sã afli o rezolvare într-
o problemã ºi intri într-o fundãturã, care poate sã fie chiar staþia
terminus a traseului tãu în existenþã. Poemul poate fi interpretat
ºi ca o parabolã, (fireºte tot involuntarã, dar, cum se ºtie,
capacitatea de a sugera a unui mare artist este mult mai largã, se
întinde pe o arie mult mai extinsã decât intenþiile sale), a forþei de
a birui orice de cãtre o structurã ireductibil luptãtoare. Creaþia lui
Bolintineanu este ºi o încarnare artisticã a dictonului Fortuna
audaces juvat. Curajul fãrã margini al lui Mihnea face sã fie
ajutat de destin exact când trebuie ca sã nu cadã în prãpastie.

Gãsim mai departe o prevestire a structurii incasabile a eroului
prin alãturarea miºcãrii sale de cea a hidosului macabru, pângãritor
a conceptului de inocenþã, aceastã din urmã operaþiune fiind
concretizatã în capacitatea de a da o întrupare de putregai a ceea
ce fusese frãgezime etanºã. Tãrâmul demonicului e vizitat de o
entitate demonic-superioarã, sau în alþi termeni, demonicul va sã
fie bãtut cu propriile lui arme.Eºantionul ce urmeazã e încadrabil
ideii de descriere.El nu convinge, cãci e plasabil în perimetrul
staticului. (La Bolintineanu e pregnant ce þine de datul
cinematografic, caduc tot ce e tentativã de pictural, întrucât la el
picturalul dorit ca atare se degradeazã în discursiv).

Prima tiradã a Babei, întrucât e un rechizitoriu (aglomerare de
vorbe), nu convinge. Bolintineanu nu are talentul hugolian al
rostogolirii sonore de cuvinte, pe care îl va dovedi Alecsandri în
Despot-vodã. Lui îi reuºeºte doar rostogolirea vizualizatã în stare
purã. Dupã aceea însã vlaga liricã reapare. Magistralul în ordinea
performanþei lirice e prevestit de pe acum, dar totul e deocamdatã,
(Bolintineanu are geniul, specific muzical, al dozãrii graduale a
efectelor, concretizatã în reprezentãri tot mai teribile, tot mai
expresive), echivalentul unui cer întunecat de nori din ce în ce
mai grei, mai plumburii, mai ameninþãtori, capabili parcã a strivi,
prin continua lor apropiere, (iarãºi e de punctat triumful
dinamismului). Fantomaticele apariþii aservite Babei nu sunt doar
expresii ale macabrului în miºcare, ci pseudocorpuri miºcânde,
ºi aceasta graþie înseºi alcãtuirii lor de entitãþi impalpabile, strãine
de staticul unui corp propriu-zis, fixat în teritoriul staticului prin
datul sãu material. Aceste spãimoase apariþii himerice sunt în
esenþã formele sensibile, ca sã utilizez aici terminologia hegelianã,
ale unui vânt turbat, bezmetic, terifiant.

Miºcarea se va realiza ulterior, în chip savant ºi paradoxal
totodatã, prin însãºi oprirea ei, prin eliminarea dinamismului,
prin trecerea de la iureº la încremenire. Acest lucru e sugerat de
minune ºi prin schimbarea de metricã operatã prin datul formal
al celor douã versuri din care este alcãtuit acest aºa-zis „capitol”,
aflat aici în discuþie, al poemului. Se trece de la sprinteneala
pârâului la nemiºcarea apei dintr-un lac.

Urmeazã al doilea discurs al Babei, care, cum s-a observat ºi

(continuare în pag.27)

Dimitrie Bolintineanu, revista Familia, 1865
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cum s-ar fi putut deduce ºi din punctarea continuã a specificului
înzestrãrii artistice a lui Bolintineanu fãcutã aici, e fãrã rezonanþã.
Desigur prin aceastã tiradã se deschide, cum a remarcat G.
Cãlinescu, seria blestemelor din literatura noastrã. Acesta este
un merit consemnabil strict de istoria literarã, nu ºi de criticã.
Oricum, ºi aceasta e important, conteazã faptul cã intenþia poetului
aici nu se realizeazã. Ceea ce se doreºte a fi un cataclism verbal
nu e decât un þipãt fãrã vlagã, o trecãtoare ploicicã de varã.
Totuºi, pânã ºi aceste pãrþi nereuºite în sine ale poemului îºi au
rostul lor.

De mirare e cã ilustrul critic, care a sesizat cã în Luceafãrul e
vorba de o þevãrie complicatã, creatã prin adunarea laolaltã a 94
de strofe ºi astfel cu necesitate unele dintre ele tac, altele sunt
sonore, nu a vãzut cã aceastã particularitate e depistabilã ºi în
fenomenalul poem al lui Bolintineanu. Momentele de vorbãrie
ale Babei creeazã un necesar respiro pentru ca percepþia noastrã
sã nu fie suprasaturatã de atâta densitate liricã. Denivelãrile în
ordine esteticã trebuie catalogate ca pauze necesare între
consistentele, ultra-impresionantele feluri ale acestui ospãþ
artistic.

În himericele apariþii devorate de o sete ucigaºã sesizãm o
prefigurare a lui Setilã a lui Creangã, aflatã însã în registrul
terifiantului. Totul este basm,mitologie, nicidecum baladã cu
fundal istoric. Alcãtuirile spãimoase par, pe de altã parte, atât de
iluzorii încât dau impresia de întrupãri ale artei abstracte.

Identificãm în egalã mãsurã un tablou, a cãrui figuraþie nu e
încremenitã, ci e aidoma acelor fotografii care se miºcã în pagina
unui ziar din ecranizãrile din seria Harry Potter. Slugile Babei
aparþin unui regn smucit, smintit, incapabil sã stea o clipã locului,
pus în prizã de contorsionarea sa ucigaºã cvasi-epilepticã. Acest
Setilã de horror (îl aflãm pe destinsul Creangã transcris în
partitura întunecatã, crispatã a lui Dostoievski) ºi cu multiple
capete, ca orice balaur, are o densitate curgândã. Datul lor
structural fluid dizolvã materia acestor alcãtuiri ºi, pe cale de
consecinþã, figurativul curge el însuºi spre nonfigurativ.
Dinamismul e realizat mai departe printr-o nouã schimbare de
ritm, fiecare vers având lungimea potrivitã.

Curgerea de fluviu, dar una mânioasã, spumegândã, ca a
Dunãrii la Cazane, este aceea a unui prim vers. Cel urmãtor însã
are o scurtime plesnitoare, rãvãºitoare, un efect de iuþealã, nu de
pârâu, ci de cãdere de apã cu densitate maximã pe suprafaþã
minimã, aºadar una de cascadã, posibil a exista ca atare numai în
acest spaþiu liric.

Fiecare tip de versificaþie e pãstrat, ori schimbat, în funcþie de
o necesitate adâncã, poetul având geniul sã se serveascã mereu
de metrica trebuincioasã. Rafinamentul procedurii are darul de a
inculca impresia de naturaleþe deplinã: pârâul, lacul, fluviul,
cascada, sunt, fiecare, când trebuie ºi atât cât trebuie. Elementul
cosmic însuºi intrã în aceastã isterie miºcãtoare. Orchestraþia de
Berlioz e aservitã fluiditãþii terifiante, acusticul e aservit
dinamicului, polifonia manifestãrilor Babei e aservitã ritmului
galopant. Ceea ce într-o superproducþie ar fi ceva spectacular,
dar oarecum de rutinã,prin cãderea ºi revenirea pe cal a eroului,
aici, în textul lui Bolintineanu, e de un efect cinematografic
nãucitor, încorporator al sugestiei de miºcare neîntreruptã ºi
imposibil de întrerupt, aidoma aceleia din splendida sintagmã
din compunerea în care, vorbindu-se de cutare cavaleri, ni se
spune: „Ei se bat în spade – spadele se frâng”.

Valabilitatea dictonului Fortuna audaces juvat se dovedeºte la
sfârºitul poemului: eroul scapã ca prin urechile acului când pãrea
cã nu mai are scãpare. Efectul final, cvasi-apoteotic, cu efect
tãmãduitor acum, se datoreazã unei alte încremeniri a miºcãrii. O
încheiere bruscã, excepþionalã, tocmai fiindcã este telegraficã. ªi
cât a fost de ironizat Bolintineanu pentru epilogul telegrafic al
compunerilor sale! Nimic mai mâhnitor decât incomprehensiunea
câte unui zeflemist lipsit de vocaþia sublimului.

I

Când lampa se stinge la negrul mormânt
Atinsã de aripi, suflatã de vânt;
Când buha se plânge prin triste suspine;
Când rãii fac planuri cum au a reþine
În barbare lanþuri popolul gemând;
Când demoni ºi spaime pe munþi se adunã
De urlã la stele, la nori ºi la lunã,
Într-una din peºteri,în munte râpos,
Un om oarecare intra curagios.

II

În peºterea Carpaþilor
O oarã ºi mai bine
Vezi templul pacinaþilor
Ce cade în ruine.
Aci se fac misterele
De babe blestemate,
Ce scot la morþi arterele
ªi hârcele uscate.
Aci se fierb ºi oasele
În vase aurite,
Aci s-adun frumoasele
Când nu mai sunt dorite
O flacãrã mistericã
Dã palidã luminã
Iar stâlpii în bisericã
Pãreau cã se înclinã

ªi liliecii nopþilor
Ce au aicea locul
Ascunºi în hârca morþilor,
Umblau sã stingã focul
O babã, ce ogoarele
Uscaserã în lume,
Tot rãscolea vulvoarele,
ªoptind încet un nume.

III

S-aude un zgomot de paºi pe aproape,
Cum calcã strigoiul când va sã dezgroape
O tânãrã fatã... Colo... Ascultaþi!
Sã fie Satana cu ochii de focuri?
– „Hei! Cine sã calce în negrele-mi locuri,
Se-ntreabã bãtrâna... aici nechemaþi!...”
Ea zice, ºi-n umbrã un om se aratã
Cu ochii de sânge, cu fruntea uscatã,
Teribil ca locul în care intra.
– „Bãtrânã, el zice, îþi fã datoria!”
ªi vorba-i, cum geme în zid vijelia,
Din colþuri în colþuri grozav rãsunã.
Ascultã-mã, doamne, aveam în oºtime
Un fiu oarecare vestit în mulþime
Prin luptele sale; era fiul meu;
Plãcut ca seninul, frumos ca o floare
ªi pentru aceasta mai stam eu sub soare.
Era pentru mine al meu Dumnezeu,
ªi pentru aceasta m-am dat în pierzare.
Sã-l fac între oameni ferice ºi mare,
Am dat al meu suflet la negrul tartar.
Tu ºtii mai departe. Ce? gemi de turbare!
Vei sângele mumei, tu vei rãzbunare,
Loveºte! Na sânul, tirane barbar!
Cãci viaþa îmi este acum blestematã.
O! cum nu pot oare sã sorb astã datã
ªi zilele tele, ºi sângele tãu!
Dar nu pot, cãci fiu-meu în ultima-i stare
Opri orice mânã a da rãzbunare.
Tirane! Vezi prada-þi, vezi cugetul sãu.
Pe urmã, c-o mânã uscatã ºi arsã,
Intr-una din hârce un sânge ea varsã,
ªi, dându-1 lui Mihnea, îi zise: Sã bei!
E sângele fiu-meu, na! soarbe-1 mai tare,
E cald ºi e tânãr, cum vrei tu, barbare;
Na, soarbe, sau eu sorb p-al tãu, de nu vrei.

IV

Toþi morþii din mormânturi,
Cu ghearãle-ncleºtate,
Ca frunzele uscate
Ce zbor când suflã vânturi,
Spre Mihnea alerga;
Iar vârcolacii serii,
Ce chiar din lunã piºcã
Când frunzele se miºcã în timpul primãverii,
Þipând, acum zbura.
ªoimanele ce umblã
Ca vijelii turbate,
Colore deºirate
Cu forma ca o turlã,
Din munþi în vãi cãlca.

V

Un glas în mulþime teribil gemu
ªi ceata infernã îndatã tãcu

VI

BLESTEMUL
Oriunde vei merge sã calci, o, tirane,
Sã calci p-un cadavru ºi-n visu-þi sã-l vezi,
Sã strângi tu în mânã-þi tot mâini diafane
ªi orice þi-o spune tu toate sã crezi.
Sã-þi arzã plãmânii d-o sete adâncã
ªi apã, tirane, sã nu poþi sã bei,
Sã simþi totdauna asuprã-þi o stâncã,
Sã-nclini a ta frunte la cine nu vrei.
Sã nu se cunoascã ce bine vei face!
Sã plângi! însã lacrimi sã nu poþi vãrsa,
ªi orice dorinþã, ºi orice-þi va place
Sã nu poþi, tirane, sã nu poþi gusta!
Sã crezi cã eºti geniu, sã ai zile multe
ªi toþi ai tãi moarã; iar tu sã trãieºti!
ªi vorba ta nimeni sã nu o asculte,
Nimic sã-þi mai placã, nimic sã doreºti!

VII

Aºa vorbi bãtrâna
ªi Mihnea tremurã.
Iar naiba, ce fântâna
O soarbe într-o clipã
ªi tot de sete þipã,
La dreapta lui zboarã.
El are cap de taur
ªi ghearã de strigoi.
Si coada-i de balaur,7
ªi geme cu turbare
Când baba tristã pare;
Iar coada-i stã vulvoi.
Iar nagodele-urâte
Ca un mistreþ la cap,
Cu lungi ºi strâmbe râte
Cu care de pe stâncã
Râm marea cea adâncã
ªi lumea nu le-ncap;
ªi ºase legioane
De diavoli blestemaþi
Treceau ca turbilioane
De flãcãri infernale,
Cãlãri toþi pe cavale
Cu perii vulvoiaþi.
ªi mii de mii de spaime
Veneau din iad râzând
Pe Mihnea sã defaime,
Cãci astfel baba are
Mijloc de rãzbunare
Pe mort nesupãrând.

VIII

Mihnea încalecã, calul sãu tropotã,
Fuge ca vântul;
Sunã pãdurile, fâºâie frunzele,
Geme pãmântul;
Fug legioanele, zbor cu cavalele,
Luna dispare;
Cerul se-ntunecã, munþii se clatinã,
Mihnea tresare.
Fulgerul scânteie, tunetul bubuie,
Calul sãu cade;
Demonii râserã; o, ce de hohote!
Mihnea jos sare.
Însã el repede iarã încalecã,
Fuge mai tare;
Fuge ca crivãþul; sabia-i sfârâie
În apãrare
Aripi fantastice simte pe umere,
Însã el fuge;
Pare cã-1 sfâºie guri însetabile,
Hainele-i suge;
Baba p-o cavalã iute ca fulgerul
Trece-nainte
Slabã ºi palidã, pletele-i fâlfâie
Pe osãminte;
Barba îi tremurã, dinþii se clatinã,
Muge ca taur;
Geme ca tunetul, bate cavalele

Ca un balaur.

IX

O, ce de hohote! Râserã demonii,
Iadul tot râse!
însã pe creºtetul munþilor, zorile

Zilei venise.

(urmare din pagina 26)

Portretul lui Dimitrie Bolintineanu realizat
de Barbu Iscovescu
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Corin Bianu

FLUX-REFLUX

DE MARE-UNIVERSALÃ

Arbori filtrând lumina soarelui de toamnã

Pânã când verdele coroanelor înspicate

Bate într-un galben bolnav,

Ce le doboarã frunziºul.

Aerul însuºi, pânã ºi aerul,

Se preschimbã în valuri prelungi,

Cu coamele înspumate de frunze ofilite;

Talazuri acoperã totul în cale

ªi lasã, asemenea melcilor, inconfundabile urme.

Nu te poþi feri de ele nicicum,

Orice efort se dovedeºte prea mic

ªi nu ºtii de se duc în vreo mare

Ori se întorc din nou cãtre izvoare,

Ca sã revinã iar ºi iarã –

Flux-reflux de mare-universalã.

TIMP ªI MÃSURÃ

Din mine curge timp; sunt un izvor;

Scãpat dintre zãgazuri, aleargã limpezit,

Rãmas pe loc, pot doar sã-l mai mãsor,

Sã-i pot simþi fluidul, mai lent sau mai grãbit...

Nãscut doar matcã-a timpului sã fiu,

Supusã perimãrii, ca oriºicare om,

Descins intim din mine însumi, el

Mã poartã net în sine, ca fructele pe pom.

Izvorul care-am fost, de-acum poate sã sece,

Fãgaº sunt, perisabil, dar slobod ºi mãsor,

Iar fructul-timp mã devanseazã ºi mã-ntrece –

Sãmânþã-pom, sãmânþã-pom, în lanþ nemuritor...

TIMP TRÃIT

Pânã la stele ºi dincolo de ele,

Loc ºi timp – etern îngemãnate.

Picãturã dupã picãturã,

Cãzând implacabil

Pe creºtetul capului,

Curg din înalturi,

Asupra mea

Secundele.

Sub curgerea copleºitoare a timpului

Devin stalagtitã.

TIPAR AL VIEÞII

Într-o margine a clipei mã zbat,

Dar clipa e repede

ªi, ori se duce, ori se destramã,

Iar eu rãmân tot singur –

Copil fãrã mamã.

M-ar fi putut naºte chiar clipa,

Dacã ea ar avea vreo fãrâmã de suflet,

Ea este doar un fragment al timpului fãrã sfârºit,

Cel ce numai asistã ºi durerea ºi bucuria!

Mamã a mea, sub cupola clipei m-ai nãscut fericit

ªi-n neagra nefiinþã ai plecat,

Eu am rãmas un fiu pãrãsit

ªi întristat.

Mamã a mea, tipar al vieþii omeneºti,

Înaintez în lume, ca bãrbat,

Mã bucur, dar mã ºi întristez –

O parte din mine te poartã cu ea,

Cealaltã, oglindeºte neantul!

Pe podul nesigur al clipelor pãºesc,

Suspendat

Deasupra pãmântului trainic

ªi nu ºtiu dacã în drumul meu

Dispar pe altarul veºniciei umane!...

ECHILIBRU VISAT

Creºte arborele ºi se-mplineºte-n tulpinã,

Stau mãrturie cercurile înmulþite...

Încerc sã-i urmez pilda,

Dar sunt ca o piatrã aruncatã în apã –

Pe mãsurã ce se mãresc,

Cercurile mi se rarefiazã ºi se destramã.

Doamne-Dumnezeule, arbore aº putea fi

ªi apã aº putea fi,

Cu cercuri concentrice-n continuã extindere,

Dacã fremãtãtorul meu trup

Ar putea vibra dupã muzica sferelor!

Între condiþia arborelui

ªi cea a pietrei,

Eu, robul Tãu prea supus,

Mã zbat fãrã odihnã...

FREAMÃT

ªerpii nelipsiþi ai amurgului

Îºi aratã limbile roºii

Într-o þesãturã de ºuierãturi...

În apa întunecat de adâncã

Îºi trãiesc iubirea nupþialã

ªi din tot freamãtul iscat

Nimic nu interfereazã

Diapazonul degetelor mele!

Catarg de dorinþe,

Trupul meu,

Invocã adierea curenþilor,

Care sã umfle pânzele navei...

RELICVÃ VIE

Dimineaþa, un plâns nesfârºit

Îmbracã soarta plãsmuirilor mele;

Sita deasã a nopþii

Îmi filtreazã viaþa de peste zi

ªi nu-mi lasã aproape nimic.

Îndeamnã-þi roibii înaripaþi, iubire

Sã nãruie zidurile singurãtãþii ce mã-nconjoarã,

În faþa tuturor nu sunt cu nimic mai prejos;

În mijlocul atâtor semeni,

Lumea ar putea începe de la mine

De nu m-ar strânge zidurile solitudinii.

Mulþime de oameni în jurul meu,

Ca o apã, val dupã val,

Nici o urmã nu-mi lasã,

Necum sã mã poatã smulge din loc!

Împietrit în magma rece a singurãtãþii,

Ca o relicvã vie,

Tânjesc la rostul de stupinã al fiinþei umane.

ÞARA POEZIEI

Undeva trebuie sã existe o þarã a poeziei;

acolo cerul e un cer de poezie, arborii arbori de poezie,

pãsãrile pãsãri de poezie, iarba iarbã de poezie.

Undeva trebuie sã existe o þarã a poeziei;

acolo poeziile nasc poezii, le ocrotesc aºa cum pãrinþii

îºi ocrotesc atent, cu dragoste, copiii;

acolo poeziile reparã poezii (întrucât ºi poeziile

se pot defecta, le sunt necesare unele revizuiri);

acolo sunt ºcoli de poezie, muzee, spitale de poezie

(fiindcã ºi poeziile se pot îmbolnãvi), sunt chiar

ºi aziluri de poezie (pentru cã ºi poeziile îmbãtrânesc

ºi au nevoie de o îngrijire specialã).

Undeva trebuie sã existe o þarã a poeziei;

acolo rege e un poet, supuºii sãi poeþii;

acolo totul funcþioneazã potrivit legilor

poeziei, strict ºi fãrã nicio abatere.

Undeva trebuie sã existe o þarã a poeziei...

POEZIA ÎN VIITOR

Cum va fi poezie în viitor? Va mai fi?

Poate va fi asemeni unui puls de laser

ce vindecã instantaneu rãnile.

Poate va fi asemeni unui puls de laser

Unind, într-o milionime de secundã, sufletele.

EVLAVIE

Cu ce sã asemãn pletele coborând pe umeri

În valuri, cu strãluciri de cristale?

Cu lumina lui octombrie ce-nvãluie melancolic

frunzele cafenii? Cu acest cântec ce colindã,

maiestuos, toatã gama sentimentelor

precum un pianist întreagã claviaturã?

De-ar ieºi acum pe stradã, pãrul i-ar creºte

odatã cu paºii aºa de mult, cã trecãtorii,

crezând cã e mireasa soarelui extatic,

ar veni în ºir nesfârºit în urma ei

þinându-i pletele pe mâini cu evlavie,

aºa cum preoþii duc, la marile sãrbãtori,

odoarele de mãtase sfinte.

CA UN FIR DE AÞÃ

Mã gândesc, pur ºi simplu,

cã poezia nu e sunet, nu e

alãturare de cuvinte pe paginã

(nu mai vorbesc de alte artificii:

rima, ritm, figuri de stil).

Mã gândesc, pur ºi simplu

cã poezia este acea stare

de farmec, de miracol

ce trece prin urechea sufletului

ca un fir de aþã

pe care încerci

sã-l treci în partea cealaltã

prin micul gol de la capãtul acului.

Minunea þine cât þine

Acea sforþare de a trece

capãtul firului de aþã

în partea cealaltã.

CARTEA

Mã avânt în carte

ca într-o iubire fãrã bariere,

ca într-un vârtej de viscol

pe care îl primesc în plin piept

ca într-un cutremur ce zguduie

temeliile lumii.

Mã avânt în carte,

o îmbrãþiºez cu o mie de mâini

ºi cu lacrimã sfântã, de parcã ar vedea,

asemeni lui Moise, duhul lui Dumnezeu.

Mã avânt în carte,

mi-o fac Biblie.

PUNCT DE VEDERE

Mi-am pus ochelarii pe carte

ºi deodatã, privindu-i mai bine,

am vãzut cã ea, cartea,

se uita la mine

iscodindu-mã de departe.

INTERIORUL

CUVÂNTULUI

Un cuvânt nu e numai carcasa lui sonorã,þ

nu e numai sensul ivindu-se precum floarea

la capãtul ramurii.

Un cuvânt e mut mai mult decât acesta:

este ceea ce creºte în jurul lui, deasupra lui,

este ceea ce îl cuprinde ºi îl face unic.

Dacã aº trãi pe de-a-ntregul în interiorul

unui cuvânt, n-ar mai fi

tumultul lumii acesteia, n-ar mai fi

neliniºtile-n dunga pe care arde,

ca pe un rug întreaga fiinþã.

ÎNTÂMPLARE

CU O FRUNZÃ

Vântul mi-a aruncat de sus

o frunzã.

A cãzut cu sunet sec pe masã.

Vântul a rãsucit-o.

Pare un fluture verde-cafeniu

cu aripile întinse, nemiºcate.

A-nceput sã tremure:

„Nu te grãbi,

adunã mai departe,

vreau sã aud susurul

din colile albe

acoperite de scrisul tãu,

albastru...”

IMPAS ÎN LUMINA SERII

E ora când vine lumina crescând

în frunze, crescând în ferestre,

e ora când inima se face gând

desfãcut în secunde.

E ora când verdele, foºnitorul mai

respirã în pãsãri, respirã în sânge

e ora când lângã cuvinte aºtepþi

ºi plãpând nerostitul plânge.

Valeriu Birlan
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Floricã Dan

DE VREI SÃ-ÞI CREASCÃ PULSUL

De vrei sã-þi creascã pulsul pofteºte în livadã,

Acolo, el, frumosul ieºit-a sã se vadã,

Dar, doar, pentru-o decadã cuprinsã-n calendar,

El îºi aratã portul în stilu-i princiar.

De vrei sã-þi fie traiul înnobilat ºi roz,

Sã poþi avea rãrunchii aducãtori de plozi,

Pofteºte printre piersici când toþi sunt înfloriþi,

ªi-a lor mireasmã blândã îi face prea doriþi.

De vrei sã-þi fie viaþa puternicã, prelungã,

Ca-n fructele din pomi el-rãul, sã n-ajungã,

Alungã infiltraþii cu minþile bolnave,

Minþind cã au sãlaºul în florile grozave.

Sã ai discernãmânt, cel care cu vigoare,

Îþi lumineazã viaþa, când tu asculþi de Soare!

NOI LE CÃLCAM ZÂMBIND

Afarã viscoleºte petalele de pãr,

Un vântuleþ obraznic ia florile-n rãspãr,

Atâtea frunze cresc iar fructele se prind,

Sã am ce împãrþi în zile de colind.

ªi azi mari brume, crude din fructe se înfruptã...

ªi lasã mai uºoarã o creangã, ce nu-i ruptã,

Sã stea în neclintire, de când poveri pe ea

Tot cresc nestingherite ºi sigur le ºi vrea.

De sunt obstacole ca firul de la pompã,

Sau vreun furtun zãnatic ce n-are apã-n trompã,

Marchezi pe jos o cale, traseul lor bizar

În curtea noastrã largã ce nu ne e-n zadar.

E vremea când din pomi petale se desprind,

Se-ntorc în cafeniu, noi le cãlcãm zâmbind!

A POMILOR ZÃPADÃ

A pomilor zãpadã ce nu e rece sloi,

ªi roz se nimereºte când pomii sunt de soi,

Vor a miroase blând de te cuprind fiorii

ªi-ndeamnã la dezmãþ tot pe cãrarea florii.

Atunci cu rãsãritul nu ºtii ce sã mai crezi,

De s-a mutat din est sau poate delirezi,

Când vrea sã te ajute sã vezi pe toate roz,

Atunci când vei afla cã nu vei sta la cozi.

Livada când te cheamã sã te cuprindã-n ramuri,

Sã te ridice-n sus pe culmile-i, ca-n flamuri,

E lângã tine rozã ºi darnicã ºi bunã,

Pânã în toamna lungã, sub freamãtul de lunã.

Renasc noi energii în fiecare an,

De ele n-ai sã afli pe calea de mãrgean !

INVAZIE DE ROZ

Invazie de roz aflai în zori livada,

Acum în primãvarã, fac piersicii – armada,

Sã-nvingã restul florii din pomii cei din jur,

Când vântul le tot ia, precum se vrea, un fur.

Petale roz, al tinei lac, începe sã primeascã,

Ca fructul care vine sã poate sã doreascã,

S-ajungã pânã-n toamnã ºi mare ºi gustos,

La cel ce-l îngrijeºte tot dãltuind frumos.

De n-ar veni vreo brumã, vreo vreme foarte rea,

Ca florile din pomi sã-ºi scadã ponderea,

De verzi, pânã la copt sã poatã sã inunde

ªi pofte doritoare sã poþi vedea oriunde.

Suc natural de fructe netransformate chimic,

Ce nu e pentru corp cumplitul inamic !

ÎNTRUNA SÂNGEREAZÃ

Pãtlagina de-o vreme întruna sângereazã,

Sã cred cã clorofila la ea tot inventeazã !

ªi alte frunze late la fel sunt la culoare

Când pot o zi întreagã sã strãluceascã-n în soare.

E prima care schimbã nefritul în rubin,

O face oare pentru un necesar alin ?

Ascunde vreo durere potecii-n care creºte,

De când acolo-ntruna, se-aratã, zãboveºte.

Sau poate o schimbare venitã din senin,

Aduce-n continuare belºugul cel deplin;

Sã fie bucuroasã cã apã-i dau cu drag,

C-a apãrut pe plai cu-al vieþii ei zig-zag.

În mine însã teama când creºte ne-ncolþitã,

O face pentru ochii, ai altora, feritã !

UN MAC ÎNTR-O GRÃDINÃ

Un mac într-o grãdinã îmi pare, nou nãscut,

Cu-aºa multã durere, aici a apãrut,

Sã îmi zâmbeascã ochii sã îmi surâdã gura,

Sã-mi schimbe la moment atât cât e, figura.

În locuri mai umblate sau poate mai puþin,

Însenineazã locul ºi-l scurge de venin,

Din cel având plãmadã, cam amãrui de fel,

El care buruieni… le-ar mai stârpi niþel.

Când intru în grãdinã ºi se întâmplã des,

Arunc spre el cu ochii , ºi þes la gânduri, þes…

Sã creascã ºi acolo de la un an la altul,

Dar cine sã-mi asculte cu teamã astãzi sfatul !

Un mac ca purpura se aflã în grãdinã,

Aº vrea, de pot ºi alþii, alãturea sã vinã!

DINTR-O MUªCATÃ

A crescut dintr-o muºcatã,

Un pisoi cu blana matã;

Stã acolo ca-n frunziº,

Lângã prag de urdiniº.

Nu vrea miere auritã,

Nici vreo parã gãlbejitã,

Vrea mireasmã de flori roz,

Pe cel vrãjitor din Oz,

Sã prepare de mâncare

ªi cârnaþi, conturul mare,

Pulpiþe de guguºtiuc,

Când întârzie prin nuc.

Perne moi spre somnul dulce,

Când vrea dânsul sã se culce,

Iatã, însã, pleacã iute,

Joacã, saltã pe nevrute…

TÂRZIU, ÎNDATÃ

Într-o zi mi-am aruncat privirea spre cer,

Brusc, în timp ce urca, s-a izbit de nori,

Nedumeritã, s-a împrãºtiat în mii de ochi,

Din care mai picurã ºi azi, ploi ºi ninsori.

De atunci, de fiecare datã când plouã,

Sau ninge, dupã vrerea anotimpului,

ªtiind care este adevãrata lor pornire,

Înfrigurat, mã adãpostesc sub pleoape.

ªi tot în acel loc aºtept sã treacã furtuna,

De fiecare datã în aceeaºi lunã a anului.

În aceeaºi lunã, care poate fi în fiecare zi,

Îmi leg gândurile într-un singur nod

ªi grijuliu mi le prind de degetul mic,

Nu de alta, dar am prostul obicei sã le uit.

De atunci, din acea zi stau cu capul plecat,

Fiindcã am privirea vinovatã de lacrimi.

DOR DE HIMERÃ

Tu, adiere de vânt, te-ntreb:

De unde vii ºi oare cine eºti,

În ce gând nepãtruns te-ascunzi,

ªi tot încerci sã pãcãleºti

ªi-aºa slãbita-mi vigilenþã

La ce închipuire te-ai gândit

Sã dai acestui nevãzut mister?

Lumeascã-nfãþiºare cum credeai

Cã ar putea sã ia fiorul ce mi-l dai?

În al meu gând deja te intuiesc,

Nedumerit, întreb: cum de reziºti

Oricât, privirii mele sã te-arãþi

Nãlucã, în total mister cuprinsã?

Sau poate, tocmai asta vrei sã fii,

De ochii lumii sã te þii ascunsã.

Cruþã-mi nerãbdarea ºi grabnic te aratã,

Imaginaþiei, ce tainic mã cuprinde,

Încearcã darã sã-i dai chip

ªi paºii cãtre mine îþi îndreaptã.

Te întrupeazã-odatã, degrabã ostoieºte

Dorinþa ce o simt cã mã îndeamnã,

Deja arzând, sã te urmez orbeºte.

Silvan G. Escu
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Mersul
târgului

10.11.2019: Rãvãºire

electoralã
Zi frumoasã ºi cãlduroasã. Târgul îºi

vede de ale lui. Ca de obicei, diversitate.
Legume ºi fructe ieftine ºi încã de
calitate. S-a cumpãrat mai puþin, doar
de completãri. Varza a scãzut mult la
preþ: 0,5-0,8 lei/kg! Toamna lungã a

favorizat creºterea ºi maturizarea în proporþie de peste 90%,
astfel încât producþia a fost foarte mare. Mãrarii din Voineºti se
întrec în oferte de nerefuzat. Faþã de mega-magazine fructele
sunt de calitate ºi la preþ de jumãtate. Au adus ºi multe soiuri noi
pe care le-au plantat în ultimii ani. Pomii fructiferi, cu 15 lei/buc,
aºteptau clienþii. Am luat doar unul dintr-un soi deosebit la care
tânjeam mâncând de la alþii. Reþinerea de la cumpãrare este datã
de uscãciunea pãmântului care cere efort mare la plantare.
Cerealele sunt scumpe pentru cã recolta la porumb ºi floarea
soarelui a fost micã din lipsa ploilor. Sã vedeþi ce va fi în primãvarã.
Ilie din Cartojani, negustor ºi pompier cunoscut de mine prea
bine, îmbrãcat în alb imaculat, vindea de toate (grâu, porumb,
orz, ovãz, uruialã) la saci mici, ziºi de 2 duble ºi-alea mãsluite.
L-am întrebat de ce, cã doar nu-i doctor. Mi-a rãspuns cã vrea sã-
i dea de lucru soþiei. Ca sã vezi filozofie. Azi e ºi zi de votare,
prezidenþialã. Atmosferã de lehamite electoralã. Afiºe puþine,
banere asemeni, scrisori ºi fiþuici în cutiile poºtale cu oferte
personalizate pe localitãþi giurgiuvene, inclusiv Bolintin. Nu mai
existã curaj pentru confruntãri. Apatia se poate explica dar nu
meritã analizatã aici. Deºi blazat, voi merge la vot. În târg, oamenii
nemulþumiþi de prea multe, oscileazã între a merge sau nu, fiecare
categoric. În târg nu au mai venit, ca alteori, reprezentanþii
competitorilor. Cred cã ar fi jenaþi de starea târgului. Nici acum,
dupã douã sãptãmâni de la Sf. Dumitru (patru duminici la rând,
înainte de bâlci începând) nu s-au repus pe poziþii tarabele, parcã
intenþionat ºi în dispreþul oamenilor care-ºi plãtesc aceste dotãri
necesare, de la începutul anului (exprimare a unei producãtoare
din Bãleni care mi-a spus cã merge ºi la vot, cã-i nemulþumitã de
multe altele). Alt vânzãtor, producãtor din Poiana, specializat în
cartofi ºi varzã, mi-a rãspuns textual la întrebarea pe care i-am
pus-o, respectiv dacã merge la vot: „Nu! De ce? Pãi, pe cine sã
votez, cã sunt mai bun eu decât ei toþi. Eu mã strãduiesc sã-mi
mulþumesc clienþii!” La aºa replicã, am tãcut. În schimb, ªaolin,
negustorul de cherestea itinerant, va vota pe listele speciale din
satul unde va opri pentru înnoptare. Un exemplu pentru toþi
indiferenþii ziºi nedeciºi.

El încã mai sperã. Ce?

13.11.2019: Ziua recoltei pentru nostalgici sau

Moþiunea trece ºi noi mimãm „Ziua Recoltei”!
Nu voi uita ziua de 10 octombrie când am aflat cã la noi (ca ºi

în judeþ) se sãrbãtoreºte „Ziua Recoltei”. În grabã s-a amenajat
piaþeta centralã (vopseli ºi reparaþii tarabe) pentru „expoziþia” cu
vânzare de legume, fructe ºi altele (care n-au mai fost). Vizitã de
„înalt nivel” judeþean, copii de ºcoalã prezenþi cu dansuri
populare. Veselie pe hârtie ºi-n ziare se va scrie. O gãselniþã de
tristã amintire care s-a repetat întocmai ca odinioarã: expunere de
produse agricole de sezon ca fiind din grãdinile bolintinenilor.
Adicã zicem cã ar fi cã de fapt noi nu suntem grãdinari, iar ceea
ce se vinde în piaþa din Bolintin este marfã produsã de alþii sau
luatã din engros-uri. Iar ceea ce aveam numai noi, perele galbene
de toamnã, în acest an, ca niciodatã, nu s-au fãcut. În sfârºit, o
enigmã care nu meritã sã o desluºim. Cei care au organizat-o ºtiu
ce au intenþionat sã facã: propagandã electoralã, dezumflatã din
start. Mai bine fãceau o slujbã pentru a aduce ploaia, cã trãim cea
mai durã secetã de când mã ºtiu. Situaþie dezastruoasã pentru
fermieri: nu s-a semãnat aproape deloc grâul, baza alimentarã a
anului viitor. Deci, cui îi arde de ziua recoltei? Dimineaþa, la
ieºirea din casã am simþit un miros greu, aerul era irespirabil.
Lipsind vântul, tot fumul de la ceea ce se arde în special noaptea
în depozitele ilegale ale spoitorilor (alegãtori docili), persista
peste localitate. Senin, puþinã rãcoare la prima orã ºi prezise
temperaturi anormal de ridicate la amiazã (28 grade C). Târgul
plin de clienþi ºi vânzãtori. Legume multe ºi de calitate. Preþuri
convenabile, mai ales la sfârºit: roºii 3 lei/kg, vinete 2-3 lei/kg,
gogoºari 3 lei/kg, ardei gras 2 lei/kg ºi capia 4 lei/kg. Toate
proaspete ºi de calitate. Fructele – mere, prune brumãrii – 2,5-3
lei/kg. În general tot ce vrei, ca la mijloc de toamnã. Se poate
spune cã azi chiar este „Ziua Recoltei”. Am luat din toate câte
ceva ºi la final am plecat ºi cu 2 baloþi, unul de paie pentru porcul
ce-l voi cumpãra de Crãciun (10 lei/buc.) ºi altul de lucernã
pentru pãsãri (15 lei/buc.). Lipseau ºi aici perele galbene. Pe la
câteva porþi se vindeau cu 4 lei/kg iar la Mega Image cu 10 lei/
kg! Dupã anii ’90, mulþi pomicultori ºi-au format livezi cu acest
soi bolintinean, ºi au dat lovitura. Am vãzut ºi o maºinã cu
struguri de Vrancea (Feteascã albã, 1,6 lei/kg). Cereale multe cu
preþuri neschimbate deºi a apãrut noua recoltã (care este foarte
scãzutã la porumb). La anul va creºte preþul exponenþial, în mod
sigur. Ne aºteaptã zile grele ºi rele. Am intrat ºi în campanie
electoralã prezidenþialã. Lapte ºi miere vor curge, veþi vedea,
pesimiºtilor!

N.B. Ploiþa de joi noaptea a gãsit Cãminul Cultural cu acoperiºul
fãcut pe jumãtate. Pãcat de banii daþi pânã acum la Cooperativa
„Munca în zadar”. Au trecut deja 4 ani de la începerea reabilitãrii.
Oare cât va mai dura?

17.11.2019: A intrat „dublul” la apã
În zona cerealelor, pe o folie cu saci umpluþi spre vânzare am

observat douã unitãþi de mãsurã volumetricã de formã cilindricã
numite „dublu” (dublu-decalitri), folosite dintotdeauna în târguri
dar fiind vizibil diferite. Se obiºnuieºte mãsluirea ºi folosirea lor
incorectã faþã de etalonul clasic. Când am probat-o indirect am
constatat cã este mai micã cu o ºesime. Diferenþa provine din
diametru ºi înãlþime, cele mici fiind metalice. Am cerut permisiunea
ºi le-am fotografiat lângã Vlad Bolintineanu – nepotul meu. Unde
e ocaua lui Cuza? mi-am zis în gând. În rest, târgul plin cu orice:
legume super, zarzavaturi (spanac 4 lei/legãturã, ceapã verde ºi
mãrar, pãtrunjel ºi leuºtean la fel verzi) ca trufandalele primãvara.
Rãsaduri de salatã (0,2 lei/firul smuls ºi 0,7 lei/fir în ghiveci
nutritiv). Gãini de toate culorile. Curcani uriaºi cu 250 lei/buc.
Un cocoº de expoziþie, 40 lei, chiar convenabil. Laptele (10 lei/
2 litri) ºi brânza dulce (18 lei/kg) s-au scumpit. Covrigi cu 7 lei/
50 buc. Idem fructe ieftine (2-2,5 lei/kg). Varzã multã ºi ieftinã:
0,7 lei/kg ºi 0,5 lei/kg pentru iepuri. Dacã nu ai iepuri, îi cumperi
ca sã-þi aducã pagubã. Puieþi de pomi fructiferi din soiuri prea
multe ca sã fie altoite de vânzãtori. Salopete second-hand cu
doar 5 lei/buc. pentru zidari. Porumbei frumoºi. Mici dar ºi
carne de porc congelatã perpetuu pânã la vânzare. Chiar ºi la
sectorul carne de viþel se vindea la vedere. E clar: nimeni nu mai
controleazã acum în prag de alegeri turul doi. „Am vândut calu’
sã plãtesc doctoru’!” zicea un cumãtru spoitor cam de vârsta
mea, care vindea fiare. Ceaþa s-a risipit. Vin nori joºi de la rãsãrit.
ªaolin a plecat la iernat sub munte la el în sat. Un om simplu cu
inimã mare. Târgul e mai gol fãrã el.

24.11.2019: Schimbãri. De la târg la... „Târg”
Schimbare bruscã ºi dramaticã a vremii. Ploi reci de sfârºit de

toamnã, ba chiar ºi lapoviþã joi spre vineri, când dimineaþa
acoperiºurile erau albite de un pospai de zãpadã. În ultima
perioadã au fost ºi multe schimbãri politice ºi vor fi ºi în
continuare. Am fost în târg la ora 6:40 ºi am tras un flash de
trezire. Fiind beznã (ce lumini în târg!), vânzãtorii foloseau
lanternele pentru a-ºi aranja marfa feritã de bãlþi. Tarabele au fost
reaºezate de-abia joi dar sunt ciuruite ºi ca urmare apa rece pica
peste vânzãtori ºi marfã. Deºi nu se întrevede mare afacere, au
venit sã scape de legumele rãmase în stocuri. Ceva cereale,
cherestea, lactate multe, chiar ºi carne expusã plus 3 grãtare cu
mici. Pentru cã azi fiind alegeri, sigur nu vor fi controale. La
pãsãri doar 4 exemplare: un curcan, un rãþoi ºi doi cocoºi care au
scãpat de la lãsata secului ºi cautã muzicanþii din Bremen (pardon,
spoitorii din Bolintin). Foarte multe furaje ºi cam atât. Am luat
ceva verdeaþã proaspãtã ºi pâine furajerã (10 lei/sac). M-am
grãbit la votare ºi apoi la celãlalt târg, „Gaudeamus” unde este
standul de carte al Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu. Aºadar o zi plinã sub semnul schimbãrii. Din pãcate,
la Bolintin schimbarea este doar o hologramã. Încã se lasã aºteptatã
cea adevãratã.

1.12.2019: Ne ocolesc ºi lupii
Azi este Ziua Naþionalã. Ne bucurãm (eu sincer). Tot azi începe

ºi iarna calendaristicã. Cu rãcire bruscã, aºa cum se întâmplã în
ultima vreme de când natura s-a supãrat pe noi, risipitorii. Nimic
nu mai e ca altãdatã (la scara istoriei nu chiar demult). Au dispãrut,
graþie omului, multe vietãþi, mici ºi mari. În noaptea de Sf. Andrei
am aºteptat degeaba sã aud urletul lupilor. Chiar dacã n-a dispãrut
(încã!) specia atât de hulitã, ce sã mai caute în Bolintin? Nicio
oaie în vreo curte, pãsãri doar în congelator, porci interziºi de
autoritãþi. Ar muri de foame chiar ºi în târg unde carnea e prohibitã
oficial din luna august. Iar ca sã se plimbe pe uliþe (zise strãzi) e
pericol mai mare decât vânãtorul: gropi ºi noroaie cã ne-a gãsit
iarna iar cu lucrãrile edilitare neterminate. ªi ce frumos zicea
Marin Sorescu despre þãranul care ºi-a dus oaia bãtrânã ºi stearpã
la marginea satului, în albia secatã a gârlei, sã sature lupii ºi sã nu
mai intre în curþile oamenilor ºi sã facã prãpãd. Iar nefiind
vegetarian nu l-ar fi interesat (pe lup) nici târgul plin cu legume
ºi fructe. Faza zilei: Didina, spoitoreasa care cerºeºte, mai
gârbovitã, se apleca cu greutate sã culeagã ultimele nuci cãzute
din nucul de lângã Mirela. Cui sã-i plângi de milã: ei sau ciorilor
ce-ºi gãsesc aceeaºi hranã, cu greutate acum în prag de iarnã.
Partea tristã e cã mã apucã iar râsul... Am crezut cã dupã o noapte
cu ploaie rece, târgul va fi afectat. Nu-mi pare rãu cã m-am
înºelat. Dimpotrivã, a fost foarte animat, chiar dacã la un moment
dat a început o ninsoare cu mãzãriche. Gãseai orice, chiar mai
multe decât duminica trecutã: legume, fructe ºi zarzavaturi
proaspete la preþuri convenabile. Chiar ºi papuci de Bolintin cu
„feþe bizonate”, din piele naturalã expuse pe o bucatã de plastic
de ultimul cizmar, Gigi Rozi (60 lei/per). Se pare cã având acum
un guvern liberal, s-a dat liber la carne proaspãtã, pãsãri vii ºi
lactate. De parcã s-ar fi ºtiut cã nu vor fi controale, au venit toþi
mãcelarii amatori vlãºceni (din Cartojani ºi Roata) cu foarte multã
carne proaspãtã (viþel 18 lei/kg iar de porc 13-15 lei/kg) expusã
improvizat la vedere. Iar lumea cumpãra de parcã ar veni sfârºitul
lumii. Grãtarele sfârâiau de zor. Pãsãri în exces (totuºi curcanii
scumpi: 220 lei/buc de 10 kg). Chiar dacã vorba cui ºtiu eu, de
vinã sunt cei ce cumpãrã, eu zic cã ar fi bine sã continue aºa,
mãcar pânã la Crãciun. Cãci fãrã carne, postul n-are farmec.
Trãiascã România, aºa cum e ea.

8.12.2019:Dedulcire de post
Oare ºi iadul, conform reprezentãrilor biblice, poate fi o opþiune

a veºniciei? Pentru cã dacã sufletul (?!) nu se mai întoarce pe
pãmânt din eden pentru cã acolo este atât de bine, atunci de ce

nici din iad nu mai face nimeni drumul de întoarcere. Nici mãcar
condiþionat, pentru bunã purtare, sau doar pentru ca sã voteze.
Din nefericire, nu vã voi putea împãrtãºi misterul pe care-l voi
desluºi nu peste mult timp. Dar nici voi, pe alte lungimi de unde
ale ADN-ului personal. Aceste rânduri sunt izvorâte dintr-un
discurs preoþesc la înmormântarea unui bun concetãþean, Mazai,
cel care, cu ultimele puteri a participat la votare, dovedind cel
mai emoþionant simþ civic. A fost un iubitor al satului natal dar ºi
al târgului, credeþi-mã. Iatã cum târgul adunã pe bunii bolintineni,
ºi nu numai, într-o citadelã a închinãrii (cu plecãciuni nevoite)
cãtre hrana materialã necesarã supravieþuirii. ªi azi târgul nu se
dezminte. Dimineaþa friguroasã (minus 5 grade C), inconvenient
mai greu de suportat ce te-ar þine mai degrabã în casã. Dar nu,
parcã vorbiþi, oamenii l-au asaltat de la prima orã. Ca de obicei se
gãsea orice, de la legume ºi zarzavaturi la fructe diverse ce
umpleau incinta. Mirarea mea a fost datã de prezenþa masivã, în
plinã prohibiþie „pestanã” a cãrnii, mai ales de porc, la preþuri
cam mari totuºi (18 lei/kg viþel sau mânzat ºi 20 lei/kg cea de
porc). Nelu din Hobaia a justificat preþul prin riscul pe care ºi-l
asumã ºi chipurile preþul în viu (15 lei/kg) de pe piaþa liberã, deºi
nu-i adevãrat. Oricum, la ora 10:30 vânduse tot. Mai avea un
pachet de carne macrã sã o dea pentru „protecþie”, el ºtie cui, cã
nu mi-a spus. La fel, brânzeturi multe dar ºi pãsãri vii. Cu alte
cuvinte, în plin post lumea mãnâncã de dulce, fãrã regrete cã ar fi
pãcat. Oricum, postul e o opþiune aleasã de tot mai puþini creºtini
ºi e prezent doar în calendarele bisericeºti ºi la praznice.

15.12.2019: Unde-i pesta, nu e porcul/ În coteþ

mai e doar trocul
În sfârºit cerul s-a eliberat de nori. E senin ºi soarele mijeºte la

rãsãrit. E ora ºapte dar lumea a început deja sã aflueze spre târg.
O viermuialã ca-ntr-un stârv vara. Þintele principale ale dimineþii:
carnea de porc ºi covrigii. Evident cã suntem în febra pregãtirilor
de Crãciun. Am cumpãrat covrigi foarte buni de Cobia, Argeº cu
12 lei/ºirul de 100 buc. Anul trecut erau 10 lei. M-am liniºtit,
colindãtorii pot veni. Merele se gãseau peste tot dar cu preþ mai
mare, conjunctural: 2,5-3 lei/kg. Oricum, convenabile (în Mega,
3,99 lei/kg ºi mai mici). Cu problema aprovizionãrii rezolvatã
am dat o turã prin târg. La carne era la fel, aglomeraþie. Preþ de
moment, cu risc asumat inclus, 20 lei/kg. Cam prea mult, totuºi.
Dar lumea cumpãrã în disperare mere, covrigi ºi carne. Dupã un
sfert de orã, o dubã întreagã cu covrigi buni s-a vândut. Mai erau
covrigi, dar nu pe gustul meu: sãraþi ºi chiar cu gust de râncezealã
la intermediari care-i cumpãrã ieftin din varã ºi-i þin pânã acum,
ºtiind cã-i vând cu câºtig mare. În rest, târg plin cu de toate. Mai
puþin cherestea. Aºadar nu a fost control la carne, ca anul trecut.
Am vãzut însã la o intersecþie (Crevedia Mare) la ora 10 echipe
mixte care opreau dubele. Oricum s-au anunþat astfel de acþiuni
antipestã. De aceea am avut emoþii când am transportat vineri
porcul arvunit din varã, tãiat ºi înghesuit în portbagaj, cu râtul
ajuns la lunetã. Am ocolit pe trasee mai sigure pânã acasã. M-a
ajutat ploaia care apoi a devenit deranjantã pentru cã n-am putut
pârli cu paiele cumpãrate acum douã luni. Cam mare (220 kg),
cam scump (12 lei/kg), dar ºi cu mult colesterol. La brânzeturi
nu era cerere, ouãle 1 leu/buc., pãsãri vii neatrãgãtoare plus
curcani care nu-ºi justificau preþul (250 lei/buc). Legume ºi
zarzavaturi, cartofi 2,2-2,4 lei/kg. Cereale cam multe acum când
se (mai) taie porcii. La fel furaje. Chiar ºi multe fiare. Fiecare cu
ce are. În sfârºit, am plecat mulþumit. ªi, vorba lui Costache
Olãreanu: „Merçi pour les covrigi!”

22.12.2019: Oferte de Crãciun
ªi azi o vreme frumoasã ºi destul de caldã. Aºadar, condiþii

tocmai bune pentru târg. Lume multã, ca ºi acum o sãptãmânã.
Ca o primã observaþie: nu au fost controale de nici-un fel. Carnea
de porc s-a vândut repede, la prima orã. Încã s-au cumpãrat
covrigi (tot 12 lei/ºir de 100 buc.) dar mi s-au pãrut a fi cei mai
buni de pânã acum. La fel merele, în totalitate, pentru colindãtorii
de mâine searã. În foarte multe locuri, ornamente de Crãciun,
simple, cu crenguþe de brad, ceva betealã ºi câte un globuleþ: 8-
10 lei/buc. ªi acestea au avut cãutare. Zarzavaturi puþine, cã nu
au venit producãtorii. Destule legume de sezon (cartofi 2,2 lei/
kg). Încã multã varzã (0,7 lei/kg) care aºteaptã clienþi (explicaþia
datã de Iulicã din Poiana, mare cultivator de cartofi ºi varzã, a
fost cã s-a plantat multã ºi au fost condiþii prielnice pentru creºtere
pânã de curând). Nu e rãu, pentru cã preþul e foarte mic, accesibil
oricui. Neplãcut e doar faptul cã la mulþi, varza pusã la murat s-
a înmuiat total, nemaiputând fi folositã pentru sarmale. Cauza:
un soi neromânesc de sãmânþã, nerecomandatã pentru murat.
Fiþi atenþi aºadar la ce cumpãraþi. O fi mare ºi frumoasã dar nu
ceea ce trebuie. Aviz celor care s-au pãcãlit adicã destul de mulþi.
Faza zilei, la carne: pe taraba lui N. din Hobaia, o pungã mare cu
carne macrã aºtepta pe cel/cei care a/au tolerat vinderea cãrnii
(interzisã oficial) în târg. Un „cadou” de Crãciun cu dedicaþie.
De aceea preþul este de 20 lei/kg. Vizavi, în faþa casei unor spoitori,
pe Republicii, se pârlea la vedere un porc lângã care aºteptau
deja câþiva amatori. E clar: vine Crãciunul. La celãlalt capãt al
târgului, un „ober ºef” solo, aflat chipurile pentru supracontrol,
s-a repezit ca un leu asupra unui amãrât tuciuriu care vindea
cuþite. L-a întrebat dacã a plãtit locul (chiar plãtise, i-a arãtat
bonul!) apoi, cu mâinile larg deschise a mãsurat ºi a rãcnit cã are
mai mult spaþiu, ceva nu cu mult peste etalonul lui ad-hoc, adicã
o „mânã lungã”. L-a ameninþat ºi, drept pedeapsã, i-a luat de pe
micuþa tarabã improvizatã, un cuþit, evident fãrã bani. Probabil
avea nevoie pentru carnea macrã de la N. de mai sus. Jur cã mã
aflam acolo din întâmplare, dar sunt sigur cã astfel de procedee
sunt multe, în fiecare zi de târg, dar cei afectaþi tac. La mulþi ani,
oameni buni!

Stefan
Crudu
,
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Litere, anul XX, nr. 11-12 (236-237),

noiembrie-decembrie 2019, revistã lunarã de

culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.

Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul IX, nr. 12

(99), decembrie 2019. Director Coman ªova;

Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul X, nr. 97,

noiembrie-decembrie 2019, revistã a Unirii

Scriitorilor din România editatã de AL

LUGOJPRESS. Director Nicolae Silade; Redactor

ºef Remus V. Giorgioni.

Caligraf, anul XIX, nr. 211, decembrie 2019,

revistã editatã de Centrul Cultural Teleorman.

Redactor ºef Florea Burtan; Secretar general de

redacþie Stan V. Cristea.

Flacãra lui Adrian Pãunescu, anul XIX, nr.

49-50 (927-928), 20-31 decembrie 2019,

publicaþie editatã de Fundaþia Culturalã Iubirea.

Director fondator Adrian Pãunescu; Redactor ºef

Ana-Maria Pãunescu.

Luceafãrul de dimineaþã, nr. 11-12 (113-114),

noiembrie-decembrie 2019, revistã de culturã a

Uniunii Scriitorilor din România. Director Dan

Cristea; Redactor ºef Alex ªtefãnescu.

Biblioteca SUD-ului
Directorul: antologie de amintiri despre Savin P. Popescu, ediþie îngrijitã de Emil Pãunescu ºi Gelu

Brîncoveanu, Iaºi, Editura Rotipo, 2019. Volum apãrut în Colecþia „Biblioteca Giurgiuveanã”,

coordonatã de Daniela Bardan. „Ideea alcãtuirii unei cãrþi de amintiri despre marele profesor ºi

director Savin Popescu a circulat în spaþiul public ºi a fost însuºitã de mai mulþi foºti elevi, dintre care

unii îi deveniserã ºi colegi de cancelarie în ultimii ani ai prezenþei sale la catedra de fizicã a Liceului

„Ion Maiorescu”. Motorul formulãrii ºi strângerii materialelor în aceastã carte a fost reprezentat de

perseverenþa profesorului Ion Mateescu, a cãrui autoritate ºi voiciune intelectualã la vârsta patriarhilor

i-a mobilizat pe mulþi delãsãtori.” (Emil Pãunescu)

Corneliu Vasile, Semne ºi însemne de carte, Buzãu, Editura Edithgraf, 2019. Am fost în þãri europene

ºi, în afara unor cerºetori ºi cerºetoare care vorbeau româneºte între ei, nu am constatat cã toþi suntem

blamabili, neadaptaþi culturii ºi civilizaþiei, însã m-a pus pe gânduri o mamã, venita în România din

Italia (de câteva ori pe an) sã-ºi vadã copilul de câþiva aniºori, care mi-a spus ca acolo românii sunt

vãzuþi ca hoþi, mincinoºi, agresivi, profitori, sperjuri... Poate ca s-a uitat prea mult la televiziunile

comerciale, dornice de un rating aducãtor de profit cu orice preþ, mi-am zis.

Doina Drãguþ, Gânduri de luminã, Bucureºti, Editura UZP, 2019. cea mai mare/ dintre toate

mãrile lumii/ este marea dinlãuntrul meu/ cea mai adâncã prãpastie/ dintre toate hãurile lumii/ este

prãpastia dinlãuntrul meu/ cel mai înalt munte/ dintre toþi munþii lumii/ este muntele dinlãuntrul meu/

cea mai puternica luminã/ dintre toate luminile lumii/ este întunericul dinlãuntrul meu.Doina Drãguþ,

Gânduri de luminã, Bucureºti, Editura UZP, 2019. cea mai mare/ dintre toate mãrile lumii/ este marea

dinlãuntrul meu/ cea mai adâncã prãpastie/ dintre toate hãurile lumii/ este prãpastia dinlãuntrul meu/

cel mai înalt munte/ dintre toþi munþii lumii/ este muntele dinlãuntrul meu/ cea mai puternica luminã/

dintre toate luminile lumii/ este întunericul dinlãuntrul meu.

Muzeul Judeþean „Teohari Antonescu”, Ateneul, volum de studii ºi documente coordonat de Gelu

Brîncoveanu, Giurgiu, 2018. „Departe de a fi completã, cartea de faþã înmãnuncheazã însã tot ceea ce

autorii au putut aduna (în condiþiile destul de vitrege ale ultimilor ani) ºi încearcã sã deschidã drumul

unor cercetãri viitoare, care vor beneficia ºi de surse care nouã nu ne-au fost accesibile. Ea a dorit însã,

de la început, sã depãºeascã nivelul pseudoºtiinþific al unor monografiºti diletanþi ºi precaritatea

informaþiilor unor publiciºti de ocazie care s-au referit la Ateneu ºi la ctitorul sãu în presa localã ori în

diverse lucrãri despre Giurgiu.” (Emil Pãunescu)

Letiþia Lucia Iubu, Inscripþii pe un bob de grâu, Craiova, Editura Autograf MJM, 2017. „Doamna

Letiþia Iubu, medic (cu doctoratul în neurologie), memorialist ºi poet, face parte dintr-o familie cu bogate

tradiþii spirituale. Sora domniei sale, Cristina Tacoi, actriþã de renume, a fost ºi o poetã sensibilã, iar fiul

acesteia, Cãtãlin Bursaci, stins din viaþã înainte de împlinirea majoratului, este autorul lucrãrii Prima

carte, ultima carte, despre care unii îºi amintesc ºi azi.” (Vasile Moldovan)

Marioara Nedea, Picanterii: poezii, Iaºi, Editura Rotipo, 2019. „Doamna Marioara Nedea este o

distinsã intelectualã, din municipiul Giurgiu, cu bogate lecturi ºi cu un gust artistic evident, care face din

creaþia literarã o a doua sa formã de existenþã spiritualã. Volumul Picanterii m-a convins atât de talentul

sãu nativ, cât ºi de existenþa unui exerciþiu prozodic mai îndelungat, care-i permite sa abordeze forme

diferite de creaþie, pornind de la versul clasic ºi ajungând la cel modern, la ordinea zilei în lirica

româneascã actualã.” (Ion C. ªtefan)

Reviste primite la redacþie

Constantin Ciopraga, Scrieri de tinereþe, carte conceputã ºi elaboratã de Nicolae Scurtu, Bucureºti,

Editura Ars Docendi, 2019. „Începuturile literare, existente în aceste pagini, confirmã deplin, în timp,

formarea ºi devenirea lui Constantin Ciopraga drept o personalitate autenticã, fundamentalã a literaturii

române contemporane.” (Nicolae Scurtu)

Diana Trandafir, Cele mai bune sunt aºteptãrile, Râmnicu Sãrat, Editura Rafet, 2019. „Diana

Trandafir este o poetã a interioritãþii, a fluxurilor începute, întrerupte, reîncepute, dar perseverente spre

cunoaºterea de sine. Forme, muchii, unghiuri, semne, o lume de semne ºi în toate cuvântul civilizator ºi,

adesea, revelator.” (Daniel Corbu)

Vasian Mircescu, Cuminþenia cuvântului, Bucureºti, Editura Betta, 2019. „Fãrã vreo precizare sau

sugestie, dl Vasian Mircescu prezintã un volum de poezie religioasã, într-un discurs cursiv ºi elaborat

în care toate poemele sunt, de fapt, psalmi.” (Aureliu Goci)

Ultima orã
ªtirea momentului pentru preþuitorii

patrimoniului bolintinean este oferitã de debutul
lucrãrilor de restaurare a edificiului monument
istoric ªcoala Veche. Profitând de vremea
favorabilã, lucrãrile au început anticipat, pe 21
ianuarie 2020. Ele se vor încheia în toamna anului
2021, atunci când va fi inaugurat „Centrul
cultural ªcoala Veche Bolintin Vale”.

Benefiicind de finanþare europeanã ºi de o
serioasã implicare a autoritãþilor locale, cu
deosebire a primarului oraºului Bolintin Vale,
domnul Daniel Trãistaru, proiectul promite sã
devinã un exemplu de acþiune în domeniul
protejãrii monumentelor de patrimoniu.

Redacþia revistei „Sud” þine sã salute acest act
deosebit de important, atât pentru cultura localã,
cât ºi pentru cea româneascã în ansamblul sãu.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XIII)
„Nu vã aruncaþi mreaja inimii în lumea aceasta, ci aruncaþi-o în Sus, sã-L prindeþi pe Iisus

în mreaja inimii frãþiilor voastre!”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, cum spuneþi adeseori, pericopele

evanghelice ne pun în faþã cuvântul bucuriei ºi al iubirii

dumnezeieºti. Vã rog sã ne vorbiþi în continuare despre

o pericopã evanghelicã în care este relatatã o întâmplare

minunatã petrecutã pe malul Ghenizaretului (Luca 5,

1-11).

Îps. Ioan: Multe ar fi de grãit despre contextul

acestei evangheliei, dar ne vom

opri doar asupra a douã-trei

cuvinte. Minunea se petrece pe

malul Ghenizaretului, unde era un

þãrm înalt ca un amfiteatru roman.

Sf. Luca vorbeºte de douã corãbii,

una este a lui Simon Petre ºi a

fratelui sãu Matei ºi cealaltã a altor

doi fraþi binecuvântaþi de

Dumnezeu, fiii lui Zevedeu, Iacob

ºi Ioan. Trecând pe lângã ei,

Hristos i-a vãzut cum îºi spãlau ºi

curãþau mrejele. Tot aruncând

mrejele toatã noaptea, nimic

adunându-se în mreajã decât ce se

gãsea pe fundul mãrii, tot felul de

rãdãcini, ierburi etc. ªi iatã ei îºi

fac datoria bine ca pescari, nu-ºi

lasã mrejele încãrcate de gunoaie,

ci le curãþã.

O, Doamne, dã-ne ºi nouã gândul curat de a ne

curãþa mereu mreaja inimii noastre!

ªi vãzând Hristos mulþimile aºezate pe þãrmul acela

abrupt, cum vã spuneam, ce semãna foarte bine cu un

amfiteatru roman, S-a urcat în corabie ºi a spus sã-L

ducã puþin mai în apã (mare), sã-L vadã toþi cei care

erau acolo. Vântul adia dinspre mare ºi, uºor, cuvintele

rostite de Hristos se îndreptau cãtre inimile însetate de

Cuvântul lui Dumnezeu ale celor ce se aflau pe maluri.

Rostind cuvinte minunate, ne pare rãu cã Sf. Apostol

Petru, Sf. Andrei sau Sf. Iacov sau Sf. Ioan n-au reuºit,

dupã ani de zile, sã consemneze cuvintele dumnezeieºti

pe care le-a rostit Hristos din corabie.

Totuºi Sf. Luca consemneazã un lucru minunat: dupã

rostirea Cuvântului, Hristos ºtia cã mulþimea aceea de

oameni care era pe þãrm nu avea la ea hranã ºi iatã cã

aici se împlineºte cuvântul lui Dumnezeu, care zice:

Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi celelalte

vi se vor adãuga vouã! Vedeþi câtã purtare de grijã are

Dumnezeu de a ne ocroti?

L.C.: ªtim, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã Hristos a

intrat în corabie ºi a spus s-o ducã mai spre centru

mãrii.

Îps. Ioan: ªi le spune sã arunce mreaja. Era ziua în

amiaza mare. Întrebaþi-i pe toþi cunoscuþii

dumneavoastrã, care sunt pescari, dacã cumva merg

sã pescuiascã în mijlocul zilei. Niciunul. ªi Apostolul

Petru, care-ºi dovedeºte menirea lui de pescar, spune:

Doamne, toatã noaptea am aruncat mreaja ºi nimic

n-am prins, dar, dupã cuvântul Tãu, voi arunca mreaja.

Aici este un cuvânt important în spiritualitatea noastrã

creºtinã – este vorba despre ascultarea necondiþionatã

de Hristos ºi de Evanghelia Lui. Ni se par aceste

învãþãturi din evanghelii cã nu ar fi dupã inima ºi

cugetul nostru ºi nu le împlinim ºi rãu facem, pentru

cã iatã apostolul Petru ascultã necondiþionat. Cuvântul

lui Hristos „aruncã mreaja” ºi mulþimea de peºte prinsã,

iatã care este rodul ascultãrii necondiþionatã de cuvântul

Evangheliei ºi de cuvântul lui Hristos. Câþi dintre noi

ne aplecãm capul ºi inima cu smerenie în faþa

Cuvântului Evangheliei lui Hristos?

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, noi gândim realizarea

minunii tocmai pentru cã înainte Sf Petru, noaptea,

nu pescuise nimic, apoi parcã

peºtii au venit special, sau cum

sã spun în alt fel?

Îps. Ioan: Întâi de toate, vedem

cum ne spune Sf. Luca de

mulþimea mare de peºti prinºi,

vedeþi cum toate cele ce sunt sub

soare, toate pe care le-a creat

Dumnezeu, Îl ascultã pe El.

Credeþi cã de dragul lui Petru a

venit mulþimea aceea mare de

peºte sub mreajã? Nu, pentru cã

el mãrturiseºte cã toatã noaptea a

aruncat mreaja ºi niciun peºte nu

l-a ascultat. Iatã, peºtii, aceste

creaturi ºi ele ale lui Dumnezeu,

L-au ascultat pe Hristos ºi

mulþimea aceea mare de peºti s-a

grãbit la auzul Cuvântului lui

Hristos ºi au intrat în mreajã.

Iatã peºtii ascultã de Hristos, dar oare dintre noi câþi

ascultãm de Hristos? Oare n-aruncã Hristos, în

dimineþile de sãrbãtoare, aceastã mreajã peste cetãþile

noastre, peste þara aceasta, peste lumea aceasta? Din

cei 7,3 miliarde de oameni care sunt pe pãmânt ºi vãd

zorii zilei de sãrbãtoare, câþi se lasã prinºi în mreaja

lui Hristos? Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã frãþiile

lor, cititorii, când aud dangãtul clopotului vin în mreaja

lui Hristos, în mreaja iubirii Sale faþã de om!

Deci, dupã cum consemneazã Sf. Apostol ºi

Evanghelist Luca în mreajã au prins peºti, dar Sf. Luca

ne lasã sã înþelegem cã Petru a mai avut o mreajã.

Hristos din aceastã corabie a aruncat ºi el mreaja, dar

Hristos n-a aruncat mreaja în apã, ci Hristos, din

aceeaºi corabie, a aruncat mreaja pe uscat. ªi a prins

în mreaja iubirii Sale pe cei care erau pe uscat, cãci n-

a venit Hristos în lume sã prindã peºti, ci sã ne prindã

pe noi, pe fraþii Sãi, în mreaja iubirii Sale. N-avem

nicio dovadã cã vreodatã Hristos S-a dus în Marea

Galileii ºi i-a cerut lui Petru: Dã-mi ºi mie mreaja, sã

arunc ºi eu în mare ºi sã prind peºti!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, îmi pun

întrebarea dacã, pe lângã marea minune a prinderii

mulþimii de peºte, mai descifrãm ºi alte semnificaþii

ale pericopei evanghelice despre Pescuirea minunatã.

Îps. Ioan: Suntem, în general, obiºnuiþi sã spunem:

minunea prinderii peºtilor! Este. Dar cea mai mare

minune din contextul acestei Sfinte Evanghelii este cã

un om, un pescar îºi aruncã mreaja în Sus ºi-L prinde

pe Hristos. Iatã nu mai avem mãrturie cã Sf. Petru a

mai aruncat mreaja, ci a aruncat-o numai pe uscat,

cãci Hristos, cum spune Sf. Evanghelist Luca, l-a fãcut

pescar de oameni.

L.C.: Îmi aduc aminte, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã

la un cuvânt de învãþãturã despre aceastã Sfântã

Evanghelie, aþi întrebat unde vã aflaþi Înaltpreasfinþia

Voastrã în acel moment.

Îps. Ioan: Dacã privim în largul lumii acesteia, eu

sunt pe fundul mãrii pãcatelor lumii acesteia, sunt pe

fundul mãrii. Atâtea pãcate am, încât nu trãiesc ca

peºtii mai pe la suprafaþã câteodatã, ci pãcatele m-au

tras pânã în fundul mãrii pãcatului lumii acesteia ºi de

acolo strig cãtre Hristos: Doamne, lasã mreaja iubirii

Tale pânã în fundul mãrii pãcatelor lumii acesteia,

doar-doar într-o zi mã vei prinde ºi pe mine!

Iatã, Hristos umblã ºi astãzi nu pe Marea

Ghenizaretului, ci pe marea învolburatã a lumii de

astãzi. El nu mai cãlãtoreºte într-o corabie, ci

cãlãtoreºte în Biserica Sa întemeiatã pe crucea de pe

Golgota ºi de acolo lasã mereu mreaja doar, doar va

mai prinde un suflet.

Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã v-aþi lãsat prinºi

în mreaja iubirii lui Hristos ºi sunteþi în corabia cu

Hristos!

Un cuvânt mai îngãduiþi-mi sã rostesc despre

cuvântul rugãciune. Una din epistolele pauline se

terminã cu cuvântul maranata care înseamnã: Domnul

vine! sau Doamne, vino!

În rugãciunile noastre, în general, Îl chemãm pe

Hristos sã vinã în viaþa noastrã, sã ne ajute când suntem

la necaz ºi sã fie alãturi de noi ºi atunci când suntem

în zile mai senine. Totuºi Sf. Apostol Petru în contextul

acestei evanghelii apare ca o rugãciune paradox, face

altceva. Dupã ce a vãzut minunea prinderii peºtilor, Îi

spune lui Iisus: ieºi de la mine, Doamne, cã sunt un

om pãcãtos! Adicã a vrut sã-L scoatã din corabie, dupã

ce l-a ajutat sã prindã atâta peºte, iatã care este rãsplata

omului! Ieºi de la mine, Doamne, cã sunt un om

pãcãtos! Ce-a fãcut Sf. Apostol Petru prin cuvintele

acestea? Întâi, deºi se pare a fi o rugãciune negativã,

totuºi, în profunzimea ei, se aflã marele adevãr. Petru

Îi spune: Ieºi de la mine, Doamne! Când spune

cuvântul Doamne, Petru îl mãrturiseºte pe Hristos cã

este Dumnezeu, cã este Fiul lui Dumnezeu. Apoi ce

mai face Petru în a doua parte a frazei? Spune: cã

sunt om pãcãtos. Se spovedeºte. Iatã Petru s-a

mãrturisit, s-a confesat în corabie. L-a recunoscut cã

este Domn, adicã Dumnezeu ºi a recunoscut cã este

pãcãtos. Iatã cum ne învaþã Sf. Ap. Petru sã ne

mãrturisim atunci când mergem la duhovnic: cu capul

plecat sã-L mãrturisim pe Dumnezeu, cã Hristos este

Fiul lui Dumnezeu ºi sã recunoaºtem cã am pãcãtuit

în lumea aceasta.

Fiecare dintre noi, ca ºi Apostolul Petru, avem o

mreajã ºi de aceea vã îndemn: desfaceþi-vã mreaja

inimii ºi n-o aruncaþi în lumea aceasta cã nu veþi prinde

decât gunoaie ºi pãcate, aºa cum au prins apostolii

toatã noaptea, numai rãdãcini. Nu vã aruncaþi mreaja

inimii în lumea aceasta, ci aruncaþi-o în Sus, sã-L

prindeþi pe Iisus în mreaja inimii frãþiilor voastre!

Dacã lui Petru i-a spus în Evanghelie: de astãzi, vei

fi pescari de oameni! Eu vã zic: de astãzi, sã fiþi pescari

de Iisus, pescari de Hristos! Aruncaþi mreaja în Sus!

Sã ne aruncãm inimile în Cer! Nu cãtre pãmânt, ci în

Cer sã-L prindem pe Hristos, Domnul ºi Dumnezeu ºi

Mântuitorul nostru, aici ºi-n vecii vecilor. Amin.
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