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Cenuºã

Florentin POPESCU

Am citit despre...
Scriitori, în viziuni grafice (IX)

de Mihail Crama
Se zvonesc nouri reci ºi lumini,
între oameni e un soare trist de-nceput de anotimp
ºi moartea umblã singurã prin praguri ºi

scotoceºte prin case.

în târg se vorbeºte de legenda
Meºterului
Manole;
copiii care vin de la ºcoalã au feþele ca ale sfinþilor

          din biserici
– oraºul se sinucide banal: sângele lui curge ca un val în
Istorie.
Sub lespezi cronicarii rod cenuºa târzie,
se vând documente – ºi-n amintirea dezastrului
lângã samovare se citeºte originea oraºului
Pompei.

(continuare în pag. 2)
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Jurnal de ºantier (I). Restaurarea monumentului istoric
ªcoala Veche

Continuãm sã rãsfoim albumul Silvan portretistul ºi ne oprim asupra a douã
celebritãþi din deceniul VIII al veacului trecut: Alexandru Piru ºi Marin Preda.

Cel dintâi, cu figura lui de neconfundat, o figurã arhicunoscutã în mediul
universitar, dar ºi prin redacþiile ºi unele cafenele de elitã ale vremii, e vãzut de
artist din profil. Chipul lui þeapãn, cu sprâncenele mari ºi groase, cu figura-i încruntatã
ar da impresia, cui nu l-a vãzut niciodatã în realitate, cã este un individ închis în
sine (ºi, poate, de ce nu?) supãrat pe toatã lumea, nemulþumit de ceea ce Silvan pare
a sugera cã s-ar afla dincolo de desen.

E, desigur, vorba de o viziune artisticã, fiindcã pentru cei care l-au cunoscut
(printre care mã numãr ºi eu, fiindu-i student la Filologia bucureºteanã) omul era un
hâtru, gata sã ironizeze fãrã a jigni, gata sã emitã o judecatã în rãspãr despre un
contemporan sau altul, ori sã facã o glumã la care nu te aºteptai. De altfel, multe din
„replicile” ºi momentele care i se pun în seamã au rãmas de pominã pânã azi ºi cei
care i-au stat cât de cât în preajmã ºi mai sunt încã în viaþã îºi amintesc cu plãcere.
Cel puþin cu noi, studenþii lui se purta ca un lord ºi era vestit pentru notele mari date
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IN MEMORIAM

Îl bãnuiam pe român reticent la disciplinã ºi greu de convins sã respecte, în general, regulile. M-
am convins de aceasta acum, în vremurile de crizã pe care le trãim, pentru cã-mi sunt rari cei care
urmeazã neabãtut – în literã ºi spirit – prevederile ordonanþelor militare în vigoare, dupã cum nici
pe cele ale bunului simþ nu se înghesuie prea mulþi sã o facã. Valul de conaþionali rezidenþi peste
hotare care au ales „patria strãbunã” pentru a se pune la adãpost de stihie nu rezultã din faptul cã
în vestul Europei nu ar fi fost apãraþi, ci din dorinþa lor de a fi „liberi”, cunoscând prea bine cã în
þara natalã „regulile sunt doar pentru proºti”, fiind convinºi cã vor gãsi modalitãþi de a le ocoli, de
a le interpreta conform propriului interes.

Apoi, nici în zicala cã bãtrâneþea atrage cu sine împãcarea ºi înþelepciunea nu mai pot crede.
Observ cu amãrãciune cum persoane pe care le consideram responsabile, respectabile, cu o

educaþie temeinicã, deºi aflate într-o grupã de mare risc, a acelora peste 65 de ani, ignorã cu
superbie regulile impuse de autoritãþi. Comportamentul iresponsabil al persoanelor din aceastã
categorie este destul de rãspândit – pare cã nu le pasã: ies zilnic la cumpãrãturi („E ora mea!”), mai
bifeazã câte o înmormântare, bântuie dintr-o localitate în alta pe la amici/amice, executã lucrãri
agricole/gospodãreºti de anvergurã, de care presupuneam cã pensia i-a scutit, cu riscul unor
accidente inerente – de, vârsta! – care i-ar putea trimite tocmai la spitalul de care toatã lumea fuge...

Meritã sã caut o explicaþie acestui comportament anormal în condiþiile în care dãm peste „înþelepþi”
care ne descriu ce bine va fi când nu va mai fi rãu? Iatã, marea epidemie de ciumã a secolului al
XIV-lea, care a dus la înjumãtãþirea populaþiei Europei, a provocat o profundã schimbare a
mentalitãþilor, fiind unul dintre factorii declanºatori ai Renaºterii, dar ºi al transformãrii treptate a
vechiului continent în „stãpânul lumii”, dând naºtere unor aprigi ºi neînfricaþi întreprinzãtori,
exploratori ºi cuceritori, devenind, în acelaºi timp, leagãnul celor mai mari învãþaþi ai umanitãþii din
domeniile ºtiinþelor, artelor, filosofiei ºi un promotor al gândirii libere ºi libertãþilor individuale.

Sã fie oare pentru cã aceste persoane în vârstã se gândesc cã timpul lor a trecut, cã au rãmas în
afara lui ºi cã nu vor mai apuca preconizata revoluþie aducãtoare de schimbare?

Altfel, despre India numai de bine. Citesc o ºtire care-mi sunã enervant de familiar: un cuplu din
aceastã þarã ºi-a numit gemenii nou-nãscuþi Corona ºi Covid. Pentru cine încã nu ºtie, existã
obiceiul ºi la o anumitã etnie de la noi ca sã-ºi boteze odraslele cu nume „faimoase”, la modã. Aºa
se face cã am fost sau suntem contemporani cu Frãtuianu (adicã Brãtianu, pentru neiniþiaþi),
Mutulicã (din Albã ca Zãpada, desigur), Dalas, Superman, Isaura, Buº, Sandocan ºi alþii asemenea.

La fel ca la unele persoane în vârstã despre care am vorbit mai sus, dar într-o mãsurã sensibil
mai mare, în vremea lui „stãm acasã” aceastã etnie, cel puþin la Bolintin, este cuprinsã de o
vânzolealã de nedescris. Nu cred cã mai mult decât înainte, însã acum se observã mai bine.
Grãtare, „muzici”, miºcãri în grup de la unul la altul, la dispensar, la magazine, cãruþe ºi dube care
se învârt prin localitate ºi în afara ei pentru „afaceri” care „nu pot fi organizate sub formã de
telemuncã”... Ba în unele nopþi, din direcþia cartierului respectiv se aud ºi se vãd frumoase jocuri
de artificii...

De ce oare membrii acestei etnii sunt atât de nepãsãtori, reticenþi la orice regulã ºi se considerã
imuni, „calitãþi” clamate cu impertinenþã, în special de cei mai tineri? O posibilã explicaþie ar fi
aceea cã fac parte dintr-un grup social cu caracteristici atemporale, care nu a lãsat/lasã urme
durabile, nici la nivelul patrimoniului, nici la nivelul ideilor. De fapt, ei trãiesc într-un univers
paralel, iar pandemia este doar un moft al „gagiilor”...

E greu de spus acum cine se va dovedi cã a avut atitudinea corectã: atemporalii sau ceilalþi, cu
mulþimea lor de reguli. Avantajul democraþiei este cã ne „obligã” sã fim îngãduitori ºi ne lasã sã
încercãm toate variantele.

Oricum, pânã la urmã „totul va fi bine!”...

AtemporaliiEditorial
Vasile GRIGORESCU

GHEORGHE IACOB
(1925-2020)
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Desen ºi prezicere de Dinu Grigore (8 ani)
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Demantelarea
cortinei

Astãzi, precum mereu în istorie, aproape întreg spaþiul
public este scena unor confruntãri între curente progresiste:
ultraliberalii adepþi ai conceptului politically-correct,
drepturilor minoritãþilor, ecologiºti ºi cele aparþinând zonei
conservatoare: pãstrãtorii unui punct de vedere bazat pe
tradiþie, atraºi de zona autoritarã a pãstrãrii ordinii
moºtenite ºi politici identitare ferme.

Fiecare sistem are instrumentarul sãu de convingere de
care este greu sã nu þii cont, totul desfãºurându-se sub
cupola unei societãþi unde fiecare aspirã la un eden personal
tehnologico-hedonist. De aici ºi anumite forme de
autosuficienþã ºi o falsã emancipare ce exclude dezbaterea
pe subiect preferându-se, în cel mai bun caz, comunicatul,
ori amendarea virulentã a punctelor de vedere contrare,

care conduc spre o lume enclavizatã, ce atrofiazã discernãmântul la adãpostul reþelelor sociale
sau media. Iar dacã se întâmplã sã aparã ºi câte un fenomen extraordinar, o epidemie, un
cutremur sau orice altceva neprevãzut ºi necontrolabil, aceastã lume se manifestã cu o
intransigenþã ce pune în parantezã secole de civilizaþie ºi la grea încercare tot ce are mai de
preþ umanitatea: respectul, inteligenþa ºi compasiunea.

Un eveniment extraordinar a fost marele rãzboi mondial care a marcat profund destinul
Basarabiei. Istoria acestei zone, ce azi este o þarã independentã (cu puternice influenþe din
zona fostului colos rus de care a aparþinut), a generat mereu discuþii purtate în douã registre: fie
cel al unei surori mai mici (ºi necãjite) ce trebuie adusã acasã, fie al unei surori definitiv
pierdute, pentru care momentul 26 Martie 1918, data la care s-a unit cu România, va rãmâne
irepetabil, bun doar pentru manualele de istorie. Cert este cã azi ºi de o parte ºi de alta a râului
Prut existã enclave ale reticenþei, ale influenþei spre un curent sau altul, progresist sau
conservator, unionist sau moldovenist etc. Iar aceste diferenþe par a se adânci, tot aºa cum
multe proiecte comune par sã fi îngheþat.

Desigur, trebuie þinut cont cã fiecare stat este produsul propriului trecut, iar în trecutul
apropiat, deloc uºor pentru Basarabia ºi pentru limba românã de aici, cãtre sfârºitul secolului
trecut doi poeþi au adus pe scena literaturii o poezie care, în ciuda mediului de provenienþã
(primele lor volume sunt redactate în limba românã dar în grafie chirilicã) reuºeºte sã se ridice
la un nivel estetic egal cu cel al confraþilor de dincolo frontierã.

Rebel ºi nonconformist într-o epocã în care era premiatã obedienþa, poet, prozator, scenarist
ºi realizator de filme, Nicolae Esinescu (1940-2016) de formaþie umanistã, studiind la celebrul
institut Maxim Gorki din Moscova, devine repede cunoscut în mediile literare pentru stilul
sãu ludic, mereu jovial. Impune chiar un stil au sãu, atât în scrieri, unde se pot gãsi corespondenþe
cu Marin Sorescu, dar ºi în comportament, fiind proclamat drept un „copil teribil” cãruia i se
pot îngãdui multe. O poezie care, sub aparenþa unui joc pus în scenã ostentativ, demascã mari
tulburãri cauzate de gravitatea întrebãrilor ºi de lipsa rãspunsurilor. Tocmai aceastã
particularitate aduce în prim plan o liricã care, întinsã pe un arc de timp îndelungat, cu variaþii
ale formulei de exprimare, rãmâne un semn inconfundabil ce se demarcã ºi cucereºte cititorul:
„Nu vezi vin ninsorile?!/ Nu vezi cad zãpezile?!/ Vin pe de-a dreptul!/ Taie drumurile,/
Ogrãzile!/ .../ Nu vezi, cad zãpezile/ Peste zãpezi cad zãpezi!/ ªi prin zãpezi urme.../ Ale cui sã
fie?... Cum crezi!?// Noi nu putem fi departe/ Sã nu ne mai despãrþim/ O sã ne despãrþim
odatã/ ªi n-o sã ne mai gãsim!// Mi se usucã gura,/ mi se usucã ochii,/ Ce lung e drumul tãu,/
Ce încet te apropii!” (Dragoste)

La fel de rebel ºi nonconformist, poate chiar mai boem, în acelaºi climat social, tot cu studii la
Moscova, dar de matematicã este „omul dintr-o bucatã” al poeziei basarabene optzeciste (deºi
încã sunt dispute privind încadrarea sa, datoritã debutului târziu în volum) Eugen Cioclea
(1948-2013). Considerat de criticã drept un original poet al deconstrucþiei în stil postmodern,
respectiv un adevãrat maestru al confesiunilor de o sinceritate tãioasã, poetul reuºeºte sã stârneascã
un tip de stupoare prin neaºteptate asocieri. Asocierea cu lirica unui Mircea Dinescu este perfect
justificatã prin atacarea situaþiei politice, însã în cazul lui Cioclea duritatea este mai pronunþatã.
Opera sa, deºi nu de mare întindere, a fost dintotdeauna extrem de bine primitã de toate categoriile
de lectori tocmai pentru amestecul de sinceritate dezinvoltã, dublatã de un discret în subsidiar
apel la o nobilã umanitate: „Puþin mai fericit azi decât mâine/ Pic în oraº ca dintr-un pod cu fân/
Exact la þanc/ când þie þi-i mai bine/ ºi nu te aºtepþi/ c-aº îndrãzni/ sã vin/ De ziua ta/ Halal de timp
ºi spaþiu/ Cum ne-a mai adunat ºi gãvozdit!/ .../ Septembrie sã-þi cadã pe fereastrã/ cu-adolescenþi
îndrãgostiþi ºi blegi/ fã rãcituri din Pasãrea Mãiastrã/ ºi-mparte-i rânza drept,/ printre colegi./ .../
În cinstea ta/ azi într-un sãrbãtori/ Am jumulit cuvinte ºi te strig./ Cocorii pleacã. Toamna e cu
ciori/ Îmbracã-te mai gros./ Se face/frig.” (De ziua ta)

Astãzi, când evenimentele se succed cu repeziciune, iar neprevãzutul îºi face loc în ciuda tuturor
precauþiilor, printre nenumãrate forme de izolare, singurãtate ºi adversitãþi, nãuciþi de propria
libertate, poate este bine sã ne reamintim rolul fiecãruia dintre noi în demantelarea diverselor
cortine de iluzii din zone atât sociale, dar ºi personale, restaurându-ne demnitatea ºi valorile. Cei
doi autori basarabeni ne vor încuraja în acest demers ºi vor fi mereu de partea binelui.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea
L-am reîntâlnit pe poet în urmã cu vreo douã

luni când am demarat o amplã cãutare printre materialele postate pe reþelele
media din dorinþa de a asculta vocea lui Gheorghe Tomozei recitându-ºi
versurile. Astfel am avut surpriza plãcutã de a-l revedea într-un material
video pe cel care i-a fost prieten lui Tomozei ºi anume poetul Anghel
Dumbrãveanu. În aceastã filmare, în care Gheorghe Tomozei evoca prietenia
lui cu Nichita Stãnescu, poetul Anghel Dumbrãveanu, în stilul clasic le
rouge et le noir, cu o cravatã roºie asortatã unui costum negru, tãcea ºi
asculta aºa cum s-a deprins mai toatã viaþa. Aplecându-mã puþin mai atent
asupra personalitãþii ºi stilului sãu literar îl remarc pe poetul Anghel
Dumbrãveanu printre aceia care s-au dezis de modele trecãtoare ale vremii,
evitând prin tãcere ºi distanþã toþi factorii perturbatori care l-ar fi putut
determina sã scrie altfel. Într-un scurt fragment al unui interviu acordat de
poet din locuinþa sa, acesta mãrturisea: „Am avut parte de o lungã ucenicie
literarã, de tatonãri, erau ºi vremuri destul de improprii pentru creaþia
literarã ºi pentru artã în general dar, prin firea mea de a aºtepta, de a nu
mã grãbi, de a nu voi sã ies neapãrat în evidenþã am putut evita foarte
multe capcane ale vremii în ceea ce priveºte tematica, una care era foarte
clarã ºi destul de improprie creaþiei adevãrate.”

A debutat în 1961, cu volumul Fluviile viseazã oceanul, volum cu care se
evidenþiazã în faþa criticilor încã de la bun început devenind unul dintre
reprezentanþii foarte apreciaþi ai generaþiei de poeþi din care fac parte Nichita
Stãnescu, Ana Blandiana, Marin Sorescu, Gheorghe Tomozei, Petre Stoica,
Cezar Baltag, Ilie Constantin, Florin Mugur, Constanþa Buzea, Ion Gheorghe.
Poetul oltean, nãscut în 1933 în Dobroteasa judeþului Olt, este autorul a 23
de volume de poezie, trei romane, impresii de cãlãtorie cuprinse în volumul
Chemarea mãrilor, dar ºi evocãri literare în cãrþile Fenomenul Nichita
Stãnescu ºi Intrarea în cetate, Timiºoara – Poeme ºi priveliºti. În acelaºi
interviu despre care aminteam în rândurile anterioare, poetul care vorbea
despre „Faþa strãinã a nopþii”, despre „Singurãtatea amiezii” sau „Tematica
umbrei” mãrturisea cu sinceritate ºi fãrã nicio urmã de supãrare faþã de cei
care îi analizau „altfel” construcþia gândurilor prezente în mesajul poetic:
„Întotdeauna am fost destul de aspru criticat în ºedinþele de cenaclu ºi în
presa localã pentru poezia mea care era socotitã romanticã, ruptã de viaþã,
evazionistã, oniricã, fãrã combativitatea necesarã etc. Deºi am debutat
foarte devreme, la 15-16 ani, adevãratul debut se produce mai târziu, în
Revista „Scrisul Bãnãþean”, la 3-4 ani dupã aceea. Eu consider cã debutul
propriu-zis al meu în poezie este când apare a treia mea carte de versuri,
Iluminãrile mãrii”. Iatã un exemplu de romantism autentic în Poemul de
Nord din volumul menþionat: „Te caut prin gândurile desfrunzite, într-
una,/ ªi mã dor drumurile pe care-ai trecut,/ ªi umblu pustiu toatã noaptea
cu luna,/ Pe þãrmul unui timp atât de departe, pierdut.// Mereu mai frumoasã
prin sunet îmi treci/ Cu zâmbetul trist ºi pãrul negru ºi lung/ ªi-n tâmplã îmi
bat clopotele orelor reci/ ªi umbra-þi de chin o chem mereu, ºi-o alung.//
Cãci frunzele viselor în poemele mele de sud./ Cine-þi sãrutã ochii când se-
ntristeazã?/ De mult nu mai pot, când vii, sã te-aud,/ Am uitat sã-þi descânt
genunchiul cu-o razã.// Te caut tot mai departe, dar treci/ Tãcutã prin
albastru-mi fiord/ ªi-n tâmplã îmi bat clopotele orelor reci:/ Cad visele,
galbene, în poemele mele de nord”.

Rãmânând fidel crezului sãu poetic, sentimentelor îmblânzite cu ajutorul
naturii ºi mereu în braþele ei, poetul Anghel Dumbrãveanu este colecþionarul
de vise ºi umbre, de îmbrãþiºãri ºi priviri, de tãceri ºi resemnãri: „Sînt ºi aici
ºi-n altã parte/ ºi fericit ºi trist, ºi rãu ºi bun,/ cum viaþa-nseamnã ºi puþinã
moarte,/ cum înþelept ºi cum nebun.// Iau barca ºi mã urc în cer,/ ºi în
pãmânt, ºi-n flori, ºi nicãierea,/ cum raza serii într-un giuvaer/ ºi cum ecoul
colindând pãdurea.// Sã mã aºtepþi pe-acelaºi mal/ unde-am sã ies mereu
din ape,/ cum fluxul largului egal,/ cum ºi departe, ºi aproape.” (Cum raza
serii, din vol. Iarna imperialã)

Anghel
Dumbrãveanu:
„Iau barca ºi mã

urc în cer...”
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Am citit despre...
Scriitori, în viziuni grafice (IX)

la examene – ceea ce se întâmpla datoritã faptului cã el
însuºi crescuse la þarã ºi ºtia ce dramã ar fi putut trãi un
student oarecare dacã ar fi luat o notã micã ºi ºi-ar fi
pierdut bursa.

Dacã cineva, cândva va scrie amintirile legate de acest
critic, istoric literar ºi profesor universitar (care astãzi,
aidoma multor alte personalitãþi culturale literare a intrat
într-un nemeritat con de umbrã) va avea, fãrã nicio
îndoialã mulþi cititori…

Cu Marin Preda lucrurile stãteau oarecum altfel. El îºi
avea lumea lui „moromeþianã”, nu se amesteca cu fitecine
nici la restaurantul Casei Scriitorilor din Calea Victoriei
ºi nici, din câte mi-au spus alþii, la Mogoºoaia. Îi accepta

pe puþini în juru-i ºi cert rãmâne faptul cã în mai toate
cercurile ºi discuþiile dintre scriitori (ºi nu numai!) era
„prezent”, comentat în fiecare zi.

Silvan Ionescu l-a creionat ºi pe el tot din profil, ca ºi
pe Al. Piru. Nelipsiþii-i ochelari par a ascunde taine greu
sau chiar imposibil de pãtruns de cãtre cei din jur.
Desenul pune în valoare, pe de altã parte ºi calviþia ce
ocupã o jumãtate de cap, începând de la frunte. Evident,
nu puteau lipsi nici cele câteva fire „rebele” de pãr, aduse
dinspre ceafã spre frunte.

„Moromeþian”, desenul n-a lãsat la o parte o anume
„specificitate”. Omul priveºte cu înþelegere spre cei din
jur ºi pare a spune: „Ce ºtiþi voi despre lumea mea din

Câmpia Teleormanului? Ce ºtiþi voi care e reþeta unui
roman ca al meu?”

Desenul poartã data de 21 iulie 1975, când, probabil,
marele prozator gândea (ori poate chiar scria!) la romanul
lui de mare succes „Cel mai iubit dintre pãmânteni”,
care l-a fãcut controversat ºi care mai târziu avea sã fie
pus în legãturã ºi cu moartea lui, încã neelucidatã pe
deplin nici pânã azi.

Cã romanul cu pricina a fost sau nu o cauzã a ceea ce
unii biografi au numit „uciderea” lui Marin Preda este
greu de spus ºi poate ºi mai greu de dovedit…

Revenind, însã, la portretul fãcut prozatorului de cãtre
Silvan, se poate afirma cã, alãturi de fotografiile lui Vasile
Blendea (expuse la Muzeul memorial de la Siliºtea-
Gumeºti) reprezintã una din cele mai reprezentative
imagini ale scriitorului.
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

În tinereþea mea îndepãrtatã,
cei de la care am învãþat meseria
de gazetar m-au obiºnuit sã
gândesc o situaþie, sã judec o
carte, sã fac din cuvinte portretul
unui om, într-o formulã care sã
exprime esenþialul.

La revista „Viaþa
studenþeascã”, unde am fãcut
primii paºi în profesie, aveam o
rubricã în pagina culturalã, care
se chema „Sintagme”.
Presupunea prezentarea unei

cãrþi într-o frazã, într-o propoziþie, într-o metaforã uneori. Trebuia
sã o faci în aºa fel încât sã dai dimensiunea adevãratã a cãrþii.

Mã întorc la acest fel de a gândi, acum, dupã atâþia ani, pentru
a încerca sã apreciez o carte ce sintetizeazã în mod excepþional
cariera unui poet autentic.

Cartea vechiului meu prieten Coman ªova, O sutã ºi una de
poezii (titlul unei prestigioase colecþii), apãrutã la Editura
Academiei Române, este, aºa cum titreazã aceste însemnãri, elegia
vinului într-un pahar cu îngeri. Coman ªova nu face
experimente poetice, nu poate fi înghesuit într-un curent, într-un
„-ism” de conjuncturã. El e poet, pur ºi simplu, dublat de fineþea
unui foarte bun cunoscãtor de literaturã, de gestul elegant al unui
actor, de bunul simþ uriaº al unui îndrãgostit de naturã, de pãdurea
copilãriei, de aerul þãrii lui, de oameni, în fond.

Vi se pare mult, vi se pare patetic tot ce vã spun? E simplu sã
mã apãr de asemenea acuze citându-vã o poezie extraordinarã,
numitã „Darul lui Dumnezeu”:

„Dumnezeu, fãcându-mi un Dar/ a luat din sternul meu o
coastã/ ºi, urându-mi sãnãtate/ A fãcut-o hotar între mine ºi
singurãtate/ Era o Grãdinã, era o durere,/ o lunã mare, umbrã,
neprihanã/ când am ºoptit cântare Coastei mele/ ºi-o ocrotesc de-
atuncea ca pe-o ranã”.

Dupã pãrerea mea, acesta este poemul Alfa al lui Coman ªova.
Spus într-o searã gri a vieþii noastre, toamna adicã, în poiana unei
pãduri moldave populate de vise ºi de cuvinte vechi, când stai cu
prietenii, cu iubitele lor, cu amintirile lor, la un pahar de îngeri în
care ai turnat vinul poeziei.

„Nesomnul, ca un pui de urs polar,/ a plecat în visuri dupã
mrene,/ cu gerul tot în blanã scânteind,/ ºi-n nãrile jilave cu
poiene/ Eu sunt alãturi, cu zãpezi pe umeri,/ ascult cum vin din
vreme-amarã/ zornãitoare, albe sãnii/ ºi câinii fulguind în searã.../
E-atâta alb, atâta cruntã pace,/ nori obosiþi adorm în nea,/ Eu sunt
ceva fãrã durere,/ ºi sunt ceva, atât, ceva”.

Scriu de ani buni despre cãrþile care-mi plac mult, în care mã
recunosc ºi eu, cu sentimentele mele, cu felul meu de a crede în
Poezie ca într-o bisericã a sufletului singur în faþa vieþii ºi a
morþii. Am învãþat sã aleg citatele care exprimã deplin acest crez.
Din cartea fratelui meu de simþire, Coman ªova, am ales douã
poeme întregi.

El, despre care scriam altã datã cã este un eminescian târziu,
tras din pãmântul Moldovei sfinte ºi sfinþite de Unicul Poet
fundamental, el, romanticul care vedea umbrele femeilor frumoase
fugind de moarte în maºini imperiale, la fel ca în povestea „Urma

sângelui tãu pe zãpadã” a altui sfânt al literaturii, Gabriel Garcia
Márquez, el e poetul care construieºte obsesia doamnei Gri,
delirând atât de frumos: „Pe undeva, în umbrã, pluteºte doamna
gri,/ mi-e mâna vinovatã de voalurile gri,/ de pãru-i gri, de geana,
de sângele ei gri,/ de-o aþipire scurtã pe-o crudã blanã gri”.

Cartea prietenului meu Coman ªova, apãrutã la Editura
Academiei Române, cu un redactor de poezie consacrat, doamna
Magdalena Bedrosian, are, dupã norma colecþiei, ºi un aparat
critic impresionant. Mari critici literari s-au pronunþat, de-a lungul
anilor, despre poezia lui Coman ªova. Îi respect, îi citesc, dar
încerc sã vã dãrui o altã mãsurã pentru acest autor.

Coman ªova s-a nãscut în Bucureºti, are pãrinþi din Moldova
de Sus, are o sensibilitate de sorginte eminescianã, dar a trãit
toatã viaþa în lumea Sudului. Aºa cã ni-l asumãm noi, sudiºtii,
pentru cã este atât de reprezentativ pentru poezia românã, pentru
cãlãtoria scriitorilor români spre Bucureºtiul, hulit ºi iubit, de
unde rãsare soarele unui neam ºi al unei literaturi întregi.

În final, eu, scribul, vreau doar sã vã amintesc o poveste din
anii ’70 ai veacului trecut, anii în care Coman ªova, poetul
„paharului cu îngeri” (aºa se cheamã o carte a lui), pãºea pe
strada Brezoianu alãturi de Ion Bãieºu, de Fãnuº Neagu, de
Adrian Pãunescu. Ei erau scriitorii tineri care dãdeau culoarea
unei reviste literare numite „Amfiteatru”.

O reclamã frumoasã de la Radio transmite începuturi de poveºti
celebre. ªi apoi le spune ascultãtorilor: „Citiþi voi mai departe!”

Sã faceþi asta, dragii mei prieteni. Sã citiþi mai departe. Pentru
cã acolo, undeva, veþi gãsi poemele lui Coman ªova. Elegia
vinului bãut într-un pahar cu îngeri.

Povestea din
crângul poetului

Titlul meu are înþelesul lui. Prietenul meu vechi, Florin Burtan,
s-a nãscut în comuna Crângu-Teleorman. Ce semn de destin, sã
te naºti în Crâng ºi sã fii poet pânã în adâncul fiinþei tale, în toate
gesturile, trãirile ºi închipuirile! Îl ºtiu pe acest om de o jumãtate
de veac, din vremea când era un adolescent subþire, sensibil ºi
sfios ca o floare de zambac sãlbatic din pãdurea nebunã de poezie
ºi de cântec a acestui þinut sudic dunãrean. Nu construiesc
metafore, ci vã spun o poveste care poate începe din cartea pe
care mi-a trimis-o de la Alexandria prietenul meu. Risc sã mã
repet, dar eu cred pânã la disperare într-un dicton parafrazat,
spus într-un film de marele actor Gheorghe Dinicã: „mâna întinsã
care nu spune o poveste, nu meritã pomanã!” Îl reformulez:
„mâna care scrie o carte ce nu spune o poveste nu meritã dreptul
la literaturã!”

De aceea scriu eu de mulþi ani numai despre cãrþile pe care le
simt ºi le cred adevãrate: pentru cã îmi spun o poveste. Altfel de
cãrþi aproape nu mã mai intereseazã, pentru cã eu nu sunt critic
literar obligat de aceastã condiþie sã judec toate cauzele care-mi
cad sub ochi. Când gãsesc povestea, cred în ea ºi scriu. ªi Florin

Burtan mi-a dãruit o poveste în cartea lui de versuri, Tãrâmul
pierdut, publicatã la Editura Neuma în 2019. O poveste despre
sentimentul morþii ºi despre dragoste. Borges spunea cã toatã
istoria literaturii poate fi redusã la vreo patru teme fundamentale.
Fãrã îndoialã, douã dintre ele sunt dragostea ºi moartea.

Florin Burtan scrie o elegie continuã din versuri limpezi, ca o
apã sfinþitã în durere ºi în înþelegere a rosturilor vieþii: „Unde
suntem? Nu ne aude nimeni?/ Cât labirint s-a prãbuºit în noi?/
Umblãm ca orbii, ne lovim de aer/ Împovãraþi de pasul înapoi”.
Câtã pierdere, câtã pãrere de rãu ºi câtã zãdãrnicie sunt pe lumea
asta cu dor, cum îi zice genialul folclor românesc!

„De vom ajunge, unde vom ajunge?/ Drumul acesta duce
nicãieri,/ În urma noastrã se zãresc, trufaºe/ Cete însângerate de
hingheri”.

Cartea lui Florin Burtan este o pãdure de versuri frumoase ºi
triste pânã la pragul disperãrii: „Priveam de pe pod. Ningea. Era
ger/ Înecatã în somn, lumea dormea/ Ei îºi pregãteau aripile, îºi
potriveau paºii/ Dupã metronomul din inima mea”.

Numai Dumnezeu ne poate scoate din timp, ne poate duce
dincolo de moarte, în alt veac, în altã speranþã, în alt vis.

„Dintre noi toþi, numai el poruncea,/ doar el avea drept de viaþã
ºi moarte/ Amânaþi-vã somnul, gata, striga/ Vom merge un veac
mai departe”.

Nu ºtiu de ce, nu ºtiu cum, citind versurile lui Florin Burtan,
mi-am amintit titlul cãrþii unui poet care a plecat dincolo în plinã
tinereþe, Marius Robescu pe numele lui: Viaþa ºi petrecerea.
Viaþa în lume ºi petrecerea din lume, cu demnitate ºi tristeþe
adâncã, precum în riturile româneºti mai vechi decât timpul.

Simþim spaima petrecerii care ne trãieºte, ne sufocã, ne
paralizeazã parcã: „Umblã mascaþii, nu au odihnã,/ Repetã întruna
dansul lor rãzvrãtit/ Bat cu pumnii din poartã în poartã,/ Spaima
respirã ca un miel sub cuþit”.

Pânã unde, pânã când vom mai avea dreptul sã ne cuminecãm
din aceastã minune care este viaþa? „Îmi scriu singur scrisori, cu
cernealã de fum,/ Sã nu mã înec în rãzvrãtite cuvinte,/ Frigul
pândeºte la margini de drum,/ Umbra lui îmi va þine loc de
veºminte”.

Poetul se împacã, poate se amãgeºte doar, cu sentimentul
petrecerii: „E un fel de petrecere fãrã sfârºit,/ Cu merinde sãrace
ºi apã puþinã,/ Vine somnul din somn, le împarte/ Raze de
înmiresmatã luminã”.

Ca orice filolog înrãit, dedulcit la lectura poeziei mai vechi, îmi
amintesc aerul din elegiile lui Rilke, din aromatele fructe ale
livezilor blagiene (oare ce gust are moartea gustatã din fructele
prunilor din þintirim?), din lumina linã a lui Ioan Alexandru,
fratele nostru plecat spre ºtiubeiele sãlbatice cu miere milenarã.

Acolo gãsesc eu ºi gândul prietenului meu din Crângul
Teleormanului. Elegia lui despre moarte nu este spovedania unui
învins, ci a unui suflet împãcat cu viaþa ºi cu ºansa ei la veºnicie.

Alt versant al poveºtii lui F.B. este acela al invocaþiilor, al
descântecelor de dragoste. „Hai cu mine, iubito, þi-am zis cu
privirea în jos,/ Hai sã prãdãm raiul din noi muritor de frumos!”

Citim douãzeci ºi cinci de invocaþii, crescute din Cântarea
Cântãrilor, dintr-o carte sfântã la care are dreptul fiecare dintre
noi. Cu condiþia sã iubeascã, sã creadã în iubire ºi sã nu se teamã
s-o spunã: „Hai, iubito, sã nu ne mai temem de recile nopþi,/
Afarã e toamnã, vin de pe dealuri strugurii copþi”. Pentru a aºeza
astfel un final de psalm: „Hai, iubito, sã ne legãm cu un fir de
mãtase,/ Tu, acum, eºti cea mai frumoasã dintre frumoase”.

În lumea asta a noastrã, computerizatã, trasã pe Facebook,
banalizatã pânã la neant de falsificarea limbii, a sentimentelor, o
lume care confundã iubirea cu dezmãþul, libertatea cu dictatul
poftelor, a scrie asemenea versuri cum o face Florea Burtan,
devine o sfidare. N-am ce sã vã fac, n-am ce sã spun. Eu sunt de
partea lui, eu fac parte ca ºi el din „tãrâmul pierdut”.

Acolo sunt acasã, acolo e viaþã adevãratã.

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

Elegia vinului
într-un pahar cu îngeri

1935, Clopotniþa bisericii din Bolintin Vale, în stânga Monumentul D.  Bolintineanu 1935, Pretura din Bolintin Vale, azi sediul Primãriei
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Eroul acestei file de jurnal este
un contemporan al nostru, un
român get-beget care, în pofida
tuturor vitregiilor ce l-au zgâlþâit,
a rãmas drept ºi temerar ca un
brad din Apusenii strãbuni. Face
parte din rândul arborilor drepþi
– ºi te întrebi, cunoscându-l, dacã
înºiºi arborii n-au fost, cândva,
oameni. Acest „arbore cu nume
de om” mi-a oferit, recent, câteva

din cãrþile sale. Astãzi mã voi referi la douã dintre ele: una de
poezii, cealaltã de traduceri. Mai înainte, însã, tocmai pentru a-l
cunoaºte mai bine ºi a avea astfel ºi o cheie a mai bunei înþelegeri
a scrierilor sale, propun câteva secvenþe din biografia sa, desprinse
dintr-un text-prefaþã, „Rãdãcini”, aºezat la începutul volumului
„Evadarea din absurd” („Exerciþii de memorie”):

„M-am nãscut în Banat (la Timiºoara, în anul 1946 – n. n.) din
pãrinþi ardeleni, am copilãrit în Dobrogea ºi Moldova ºi mi-am
petrecut adolescenþa, tinereþea, maturitatea ºi tot restul vieþii în
Muntenia. / Pãrinþii s-au nãscut în Þara Moþilor. Tata, copil de þãran
sãrac, a urmat cursurile unui liceu militar ºi ale ªcolii superioare de
rãzboi „Regele Carol I” devenind ofiþer de artilerie în anul 1940,
decorat cu Ordinul Coroana României cu spade în grad de Cavaler
cu Panglicã de Virtute Militarã, pentru fapte de arme sãvârºite în
rãzboiul contra Rusiei sovietice în anul 1941. / Imediat dupã rãzboiul
mondial, tata a fost numit, chiar înainte sã împlineascã vârsta de 30
de ani, Prim-Chestor al Municipiului Timiºoara, poziþie din care a
fost promovat inspector în Bucureºti, în Inspectoratul General al
Poliþiei. (…) Nu a fãcut niciodatã politicã. (…) Dupã abdicarea
Regelui Mihai I ºi pãrãsirea þãrii, organele specializate ale statului
din acea vreme ar fi descoperit într-o arhivã, printre altele, copia unei
liste cu persoanele de încredere care urmau sã-l însoþeascã pe rege în
exil. Tata figura ºi el pe acea listã. (…) …viaþa ni s-a schimbat brusc
ºi radical. Tata a fost eliberat imediat din funcþia pe care o deþinea ºi
nu i s-a mai permis sã se angajeze nicãieri. (…) La liceu s-a întâmplat
sã intru în primul an în care s-au înlãturat restricþiile pentru copiii de
intelectuali. (…) În anul 3 de studii, la sfârºit de decembrie 1968, am
fost exclus din UTC, apoi exmatriculat din tot învãþãmântul superior,
fãrã drept de reînscriere, arestat ºi anchetat zilnic de securitate pentru
uneltire contra ordinii sociale (pentru cã luase partea studenþilor
manifestanþi din zilele de 24/25 decembrie 1968 – n. n.). (…) În
august 1970 m-am cãsãtorit. Eu eram atunci zidar, iar soþia era
absolventã a Academiei de Studii Economice, ºefã de promoþie, cu
o repartiþie foarte bunã în Bucureºti. În octombrie am fost
reînmatriculat în anul 3 de studii la Facultatea de Hidrotehnicã. /
Dupã absolvirea facultãþii ºi susþinerea lucrãrii de diplomã a urmat
repartiþia în producþie. Mi s-a interzis activitatea în proiectare sau
cercetare, aºa cã am ales ºantierul amenajãrii hidroenergetice de pe
râul Lotru”. (Pânã la urmã, a ajuns totuºi la Institutul de Studii ºi
Poiectãri Hidroenergetice-Bucureºti).

Sã trecem, acum, la lectura ºi cercetarea celor douã volume
semnate de cãtre Petru Dan Lazãr.

Cuib în smog, poezii, Editura Nouã, 2014 – o carte de o
gravitate reþinutã, cu sensuri stilizate discret în cuvinte cumpãtate,
meditativã, cu întrebãri filozofico-existenþiale care, chiar dacã
uneori retorice, adeveresc un spirit frãmântat de soarta sa ºi a
semenilor, a planetei. Conºtient de zbuciumul filtrat artistic în
paginile sale, autorul mãrturiseºte în poezia care deschide volumul
– ochiul ciclopului, evrica! bucurie… amarã – bucuria sa
supremã: Aceastã carte / este cea mai mare victorie a mea / din
toate timpurile. / Din toate timpurile mele / pe care le iubesc
enorm. /…/ Aceastã carte / este icoana vieþii mele. Chiar ºi în
poezia de dragoste, acest subiect/sentiment gingaº, poetul
presimte nori potrivnici în preajmã: Ascultã, prea iubito, streºinile
curg / Se lasã întuneric beznã peste burg / ªi lãmpi cu gaz
vecinii or s-aprindã; / Un alter ego mã plânge din oglindã /…/
Ostatic sunt ca fluviul prins în scoicã / Biciuit ca timpul înhãmat
la troicã / ªi poate, vagabond, voi îndrãzni rapace / Sã fur
jãratic dintr-un strop de pace. (Alter ego).

Dar pentru cã suntem la capitolul gingaº iubire, sã mai urmãrim
câteva stãri poetice. Totul pare sã fi pornit, retrospectiv, de la un
instantaneu petrecut într-un paradis visat altfel decât ceea ce ºtim,
îndeobºte, din „Biblie”: Ca un mãr / M-am rostogolit la picioarele
tale / Sã muºti din mine / Dar ºarpele a uitat sã mintã. (Epilog)
Din acest moment, sub acest semn al împlinirii/neîmplinirii iubirii
visate de eroul liric, poetul strãbate trãiri diverse, încercãri ale
vieþii, tensionat, la temperaturi înalte, neuitând sã-ºi cheme
totdeauna iubita alãturi: martor, participant, ferment, chezaº, vinã,
totem, blestem. Se porneºte blând, de la un îndemn: Nu te speria
de vânt hoinar, iubito, / E codrul plin de ghindã ºi de fragi, /
Ciobanii îºi urcã turmele în lunã / Pe drumul arãtat ascuns de
magi // Sunt fluturi morþi cãzuþi în lampã / ªi-n plete fluturi vii s-
au prins, / Iubirea, dulce pasãre de pradã, / Cu aripa ei de aer
ne-a atins. // La guri de fluviu aºtept corãbierii / Vâslind cu ei s-
ajungem la izvor, / În codrul verde sã ghicim oglinda / În care
m-am nãscut ºi o sã mor. (Pretinsa pasãre). Nu sunt sigur dacã
este vorba despre la maladie du siècle (boala secolului) ori aduce
ecouri din Les Fleurs du Mal (Florile Rãului) ale lui Baudelaire,
dar se simte profund tristeþea clovnului de circ surâzând amar,
într-o lume bolnavã: Sfidând o lume tristã ºi bolnavã, / Venim

crispaþi din vechile balade / Sã ne-ntâlnim cu noi pe baricade, /
Eu crud stãpân iar tu undinã sclavã. // Am naufragiat pericolos
printre recife; / În ochii-n care am inventat arhipelaguri /
Bãºtinaºii au arborat în bernã steaguri / Negre precum timpul
scurs în apocrife. // În ochii tãi, iubito, aº mai trãi o viaþã, / Cum
au trãit-o-n altã lume regii, / Dar nu suntem decât prelungi
cortegii; / Eu pãpuºar vestit ºi tu paiaþã. (Cortegii). Se pare cã
nici lumea circului uman nu le este prielnicã celor doi îndrãgostiþi,
ceea ce-l face pe poet sã coboare în orfeice straturi de afund: Te-
am rechemat, iubito, din blestem / Sã adunãm împreunã spicele
de luminã / Risipite cândva de soare ºi stele / Pe þãrmul mãrii
încercãnat de alge. // Te-am auzit fredonând un joc sãlbatic / ªi
disperat cã nu te vedeam prin smog / Am azvârlit spicele otrãvite
în vânt / ªi m-am trezit orb la marginea luminii. (Vis cu spice).

Dar dacã iubirea cuplului, iubirea dintre el ºi ea, cunoaºte/
trãieºte contorsiuni, urcuºuri ºi povârniºuri, nedumeriri ºi
neîncrederi – nu numai din vina celor doi – iubirea de þarã ºi de
neam este limpede ca izvorul în cãutare de luminã ºi tare ca
stânca muntelui. Poetul sãrutã cu smerenie „strãbuna vatrã”,
îngenunchind la capul voievozilor ei: Am sãrutat smerit strãbuna
vatrã, / În genunchi, pe lespedea de piatrã, / La capul voievodului
s-aºtern / Pieptul meu îngemãnat prin stern. // Drapelul, încrustat
peste mormânt, / Îl strâng în pumni de sânge ºi pãmânt, /
Silabisind hrisovul cel dintâi / Cu vulturul ºi zimbrul cãpãtâi. /
/ Parcurg cu degetul inscripþiile rare / ªi simt românii încremeniþi
cãlare, / Coborâtori din strãmoºeasca vatrã, / Prin care astãzi
ne rostim în piatrã. (Inscripþii rare). Iubirea de þarã este o iubire
necondiþionatã, totalã, pânã la jertfã: Cununi de spic din dor ºi
ramuri de mãslin / Pe fruntea-n arc semeþ de brad þi se cuvin. /
În fir de aur spornic ºi încrustat la tâmplã, / Iubirea noastrã
purã din Astãzi de întâmplã. // O, þara mea, vin tânãr coborând
din daci, / Sã-þi port în lupte steagul însângerat cu maci. / O,
þara mea, cu litere de foc gravatã-n stemã, / Îþi datorez pe viaþã
o dragoste supremã. (Þarã de maci). Cu conºtiinþa clarã a ceea
ce marele istoric Gheorghe I. Brãtianu numea „Corona Montium”,
poetul declarã testamentar: În þara caprelor negre, / În þara
munþilor de aur, / Acolo sus trãim noi / Într-o cetate de stâncã /
/ Cu creneluri de brazi, / În preajma cãreia vie / Curge întotdeauna
o apã. / Acolo sus trãim noi // Cu doina fluieratã-n os, / Purtând
în piept, tãcuþi, / Mândria cetãþii eterne / Pe secoli vechi duratã,
// Pânã ne-om uni cu lutul / Din mâinile olarului… (Cetate de
stâncã).

Condeiul din mâna lui Petru Dan Lazãr este unul de sorginte
nobilã, dupã ce a strãbãtut, dus-întors, purgatoriul dintre „prinþ
ºi cerºetor”.

Irisul din ochiul ciclopului, Traduceri din lirica universalã,
Editura Nouã, 2014 – o carte care amiteºte de dilema pomenitã
cândva de însuºi Arghezi: traduttore – traditore (traducãtor –
trãdãtor) între cele douã cuvinte fiind o diferenþã de un singur
sunet. În cazul de faþã, însã, o carte demonstrând atât virtuozitatea
traducãtorului, cât ºi sensibilitatea poetului.

Volumul cuprinde o sutã de poeþi – din mai toate limbile ºi
meridianele pãmântului; poeþi cunoscuþi, din mai toate elitele
literaturii universale; poeþi mai puþin cunoscuþi, dar de
incontestabilã valoare. Este ideea susþinutã ºi de poetul Mihai
Beniuc în succinta ºi importanta prefaþã-recomandare, transcrisã
olograf. Cum alte indicaþii „de regie” nu se dau, atât pentru cititorul
obiºnuit, cât mai ales pentru cel profesionist (critic literar,
recenzent etc.) voi cita în întregime opinia lui Mihai Beniuc.
Aºadar:

Selecþia de poeþi strãini de diferite neamuri ºi din diferite þãri
traduºi în româneºte de Petru Dan Lazãr cu mult meºteºug e un
caleidoscop al poeziei. Transpuse într-o româneascã deplin
artisticã, alegerea echivaleazã excelente poeme originale ºi dã
traducãtorului dreptul de a se numãra printre poeþii de calitate,
cum de altfel ºi este.

Oriunde ai deschide-o ºi prin fiecare poem cartea se
recomandã ca un mozaic de pietre preþioase variate ºi se citeºte
cu pasiune.

Pentru dornicii de a-ºi face o imagine sclipitoare despre poezia
de azi cartea lui Lazãr e o oglindã fermecatã ºi atrãgãtoare. Ea
meritã lumina tiparului.

Poate cã nu i-ar strica o listã bio-ºi bibliograficã ca un auxiliar
pentru cititor.

Oricum, însã, o recomand pentru a fi rãspânditã prin tipar.
1981
M. Beniuc
Împãrtãºind întru totul opinia poetului Mihai Beniuc – ºi

recunoscând cã nu sunt un prea priceput preþãluitor al traducerilor
poetice – mã voi mulþumi sã citez, mai mult sau mai puþin aleatoriu,
poezii sau fragmente de poezii din câþiva poeþi ai lumii cuprinºi
în carte.

Agostinho Neto: Un tren / urcã din greu o vale africanã /
gâfâind sacadat / lent ºi absurd // Þipând ºi strigând // cine se
strãduieºte nu pierde / dar nici nu câºtigã încã // Multe vieþi / au
stropit cu sângele lor pãmântul / pe care stau acum ºinele /
presate sub greutatea maºinii / ºi vuietul de clasa a treia //
Þipând ºi strigând // cine se strãduieºte nu pierde / dar nici nu
câºtigã încã // Absurd de lent ºi crud / trenul african… (Tren
african).

Ion Andreitã,

Alexandr Tvardovski: Acolo unde turma lor abia poposise /
Departe de orice aºezare omeneascã / În marele Nord
împrejmuiþi de taiga / Totul era familiar: foametea, frigul //
Când se înduioºa de acest trecut / Mama îºi amintea întotdeauna
/ Cum nu voia sãrmana sã moarã / În cimitirul pustiu ºi sinistru…
(Mama).

Charles-Ferdinand Ramuz: A trãi este ca ºi cum / ai dansa
puþin: / începi pe melodia / unei trompete, apoi un clarinet – / te
poþi opri oricând ai plãcere – / ºi trombonul pare sufocat – /
regreþi când ai ajuns la final, / capul þi se învârte ºi s-a lãsat
noaptea. (Cântec).

Evgheni Evtuºenko: Sunt fericit cã m-am nãscut în aceastã
Rusie / þara lui Razin, cel drept ºi înflãcãrat. / Graþie strãlucirilor
de la Bratsk, Rusie, / mi-a rãsãrit chipul tãu îndrãgit ºi curat.
(…) Nu cunosc þel mai presus în toatã istoria / decât acela sã-þi
dai viaþa, ignorând gloria, / oamenii sã poatã striga hotãrâþi ºi
bravi: / „Nu suntem blestemaþi sã trãim ca sclavi!” (Centrala
Bratsk, fragmente de poem).

Ghiorghios Seferis: …ºtiam cã începând cu zorii zilei
urmãtoare / Nu ne va mai rãmâne nimic, nici mãcar femeia
sorbindu-ºi somnul alãturi de noi, / Nici mãcar amintirea
bãrbãþiei de odinioarã, / Nimic din zorii zilei care venea
galopând. (Ziua cea din urmã, fragment).

Jean Follain: Sub soarele serii / pâinea uscatã / pãstreazã un
gust de legendã / rana rãmasã dupã ce îndepãrtezi spinul /
calmeazã un suflet nobil / cãtune se aratã dincolo de turnantã /
arbori aruncã umbre lungi / lume îndoliatã intrã într-o casã /
cãlãtorul cu privirea / urmeazã liniile fãgaºelor / pãsãrile þipã /
zenitul e imobil acolo unde cade o stea. (Cãlãtorie).

Jong Yi-Jen: Primãvara zburdã topind întârziatele zãpezi. /
La adierea vântului, sute de flori se deschid. / Piscul nu va putea
stãvili învolburatul Yukong, / Vasul, pilotat cu iscusinþã, va întâlni
oceanul. (…) Iatã-mã, surprins în amurgul fericit al vieþii, /
Bãtrân luptãtor ce refuzã categoric reaposul… / N-am fost decât
o þiglã, o cãrãmidã la temelia / Acestui meleag, veºnic roºu, al
patriei mele. (Celebrând marea sãrbãtoare).

Mao Zedung: De multã vreme îmi doresc norii sã-i ating, /
M-am cãþãrat pe Tsingkang o singurã darã. / Aº vrea sã întâlnesc
acolo tinutul de altãdatã: / Vechiul sã ia chipul tânãr pe care sã-
l înving. (Întoarcerea la muntele Tsingkang).

Nicolas Guillen: Aceasta este bomba. Priviþi-o. / A aþipit ca un
prunc. Vã rog / nu o provocaþi / cu bastoane, nuieluºe, beþe,
ghimpi, / pietre. Este interzisã / rãspândirea ei ca aliment. /
Feriþi-vã mâinile, / ochii! (Bomba atomicã).

Pablo Neruda: Cu adevãrul am fost mereu solidar: / pentru a
instaura transparenþa pe pãmânt. // Am dorit sã fie la fel peste
tot, ca pâinea: / bãtãlia nu m-a surprins nepregãtit. // Regãsesc
aici tot ceea ce iubeam odatã, / singurãtatea pe care o pierdusem:
/ mã odihnesc adesea alãturi de aceastã stâncã. // ªi marea
lucreazã pentru liniºtea mea. (ªi nimic altceva).

Petru Dan Lazãr – îmblânzitorul valurilor Mãrii.
Parcurgând lista invenþiilor scriitorului (este ºi prozator, nu doar
poet ºi traducãtor de poezie) Petru Dan Lazãr, am descoperit un
om îndrãgostit de Mare ºi enigmele ei. O temã a cercetãrii lui se
numeºte „Contribuþie la hidraulica disipãrii ºi captãrii energiei
valurilor mici cu aplicaþie la protecþia litoralului românesc al Mãrii
Negre”. ªi mi-am amintit de Eminescu: „(Voi) fãceaþi valul sã
cânte, (voi) puneaþi steaua sã zboare”… Valul lui Lazãr nu doar
cântã, ci ºi lucreazã: dã energie omului care a ºtiut sã-l
îmblânzeascã. Pentru aceasta, scriitorul a fost dublat de un inginer
cu vocaþia cercetãrii. Dupã absolvirea Facultãþii de Hidrotehnicã
a lucrat la Institutul de Studii ºi Proiectãri hidroenergetice din
Bucureºti, apoi la Trustul de Construcþii Hidrotehnice, îmbinând
cum ne se poate mai potrivit cercetarea cu producþia, ambele
laturi convergând fericit în titlul de Doctor în ªtiinþã.

Iatã, acum, ºi alte invenþii brevetate ºi semnate Petru Dan
Lazãr, cele mai multe în calitate de autor, dar ºi de coautor,
uneori: dig de larg captator de energie; turbinã unisens; instalaþie
de captare a energiei valurilor; turbinã cu sens unic; rotor de
turbinã pentru conversia energiei valurilor; rapid de racordare cu
jet aruncat a biefurilor; dig cu folosinþã complexã; construcþie
hidrotehnicã uºoarã pentru protejarea ºi refacerea plajelor marine,
rotor pentru turbinã unisens; instalaþie hidropneumaticã pentru
captarea ºi conversia energiei valurilor – invenþii cãrora li se
alãturã trei inovaþii, trei cãrþi tehnice, peste 100 de articole publicate
în reviste de specialitate ºi 250 de comunicãri ºtiinþifice în þarã ºi
strãinãtate.

Dar scriitorul-inginer-om de ºtiinþã Petru Dan Lazãr este ºi
un militant om al cetãþii, cu manifestãri ºi acþiuni benefice pentru
concetãþenii sãi. Este membru fondator al Asociaþiei
Hidrotehnicienilor din România, al Societãþii pentru Promovarea
Energiilor Regenerabile, Inepuizabile ºi Noi ºi al Asociaþiei
Române de Politicã Externã. În calitate de membru mai face parte
din Asociaþia Românã pentru Energia Vântului; Societatea de
Inginerie Asistatã de Calculator; Asociaþia Balcanicã de Mediu,
cu sediul în Grecia; Comitetul Consultativ al Fundaþiei
Internaþionale pentru Energie, cu sediul în Canada. Este, de
asemenea, preºedinte ºi fondator unic al Fundaþiei pentru
Reconstrucþie Ecologicã ºi Dezvoltare Durabilã.

În legislatura 1992-1996 a Parlamentului României, Petru Dan
Lazãr a fost senator de Bucureºti.

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

Petru Dan Lazãr – un nume asociat artei ºi ºtiinþei
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CÃRÞILE  SUDULUI (XX)

Sufletul idem
Autoare a unei opere literare

impresionante prin volum (peste
ºaptezeci de titluri) dar ºi prin
emoþia conþinutului, Passionaria

Stoicescu este o scriitoare ce s-a impus prin cãrþile sale de poezie
liricã dar ºi de poezie pentru copii, prin proza sa plinã de „culoare
localã” ºi prin comentarii critice îndrãzneþe, pentru a nu uita ºi
traducerile sale inspirate din literaturile slave (poezia rusã ºi poezia
polonã cu precãdere). Despre aceastã polivalentã prezenþã artisticã

au scris numeroºi
confraþi, de la Ion
Caraion la Emil
Manu, de la
Laurenþiu Ulici la Ion
Holban. Probabil cã
una dintre cele mai
plastice reprezentãri a
operei Passionariei
aparþine lui Florentin
Popescu, aparþinãtor
aceleiaºi generaþii ºi
aceluiaºi spaþiu de
f o r m a r e
a d o l e s c e n t i n ã
(Buzãul):

„«Apolinicã în
creaþie, dionisiacã în
viaþã, Passionaria
pluteºte pe mãrile
existenþei aidoma
unei corãbii,

bucuroasã de soare ºi ape, întristatã de nori ºi furtunã, convinsã
cã «totul e de la Dumnezeu»”

Dovada o aflãm (ºi) în cel mai recent volum de poezii, Plusfiinþa
(ed. eLiteratura, Bucureºti, 2019): „Sã scrii/ fiindcã þi-ai închipuit
ºi-þi închipui/ cã înviind cuvintele/ înaripezi clipa,/ îl îmbunezi pe
Dumnezeu/ cu fãrâma care eºti/ ºi te strãdui sã-i semeni,/ dar,
printr-un mesaj mai profund,/ pentru vãzul din spatele ochilor,/
pentru sufletul idem,/ pentru cã poetul e plusfiinþã, nu
plusvaloare.”

Iatã o idee cu adevãrat revoluþionarã, aceea a plusfiinþei, pe
care dacã hirsutul Marx ar fi avut ºansa de a o descoperi în locul
Plusvalorii ce i-a încununat Capitalul omenirea ar fi fost poate
scutitã de o sumedenie de revoluþii sangvinare ºi rãzboaie
infernale, încercându-se sã se gãseascã în om acea luminã creatoare
aptã sã asigure extensie fiinþei pãmânteºti. Dar, ca sã descoperi
acest adevãr esenþial nu ajunge sã fii un filosof încruntat. Trebuie
sã fii un poet atent la tulburãtoarea dinamicã universalã pe care
încerci s-o corectezi prin conceptul generos al plusfiinþei, mai
ales atunci când „trãieºti într-o epocã perversã/ a bogãþiei sãrace,/
îndatoratã pânã la disperare ochiului,/ un fel de epocã primitivã/
îndestulatã prin ecran:/ sã mãnânci reclamã,/ sã bei reclamã,/ sã
respiri reclamã,/ sã te iubeºti idem,/ pentru cã ea e sufletul
comerþului.” (Ibidem, pag. 29).

Casa din cuvinte
Prolific s-a dovedit în ultimii ani poetul Nicolae Dragoº, autor

între altele al masivului volum Omul din turn (editura Revers,
Craiova, 2018) dar ºi al
cãrþii pentru copii Ultima
cãlãtorie a lui Ulise (ed.
Mãiastra, Târgu Jiu,
2019) în care Ulise este
un cãþel, fãrã legãturã
desigur cu personajele
omonime din Homer ºi
Joyce dar foarte apropiat
de lumea unei cãrþi
anterioare a autorului
(Din livada lui Arghezi,
versuri sã le pascã iezii).
În sfârºit, în acelaºi an,
2019 a vãzut lumina
tiparului (formulã la fel
de arghezianã) antologia
O sutã ºi una de poezii
de la editura Academiei
Române.

Astfel, cartea lui Nicolae Dragoº se alãturã altor culegeri lirice
semnate de Grigore Vieru, Ileana Mãlãncioiu, ªt. Augustin Doinaº,
Ion Horea, Nichita Stãnescu, Cezar Baltag, Adrian Pãunescu ori
Leonid Dimov (citarea suspomenitelor nume confirmã de la sine

amplul registru pe care colecþia O sutã ºi una de poezii îl pune la
dispoziþia cititorilor preocupaþi de valorile poeziei române
contemporane).

Ceea ce aduce poezia lui Nicolae Dragoº în acest context liric
onorant este o serenitate logoditã continuu cu gravitatea, drept
care – cum nota cândva eruditul cãrturar Edgar Papu „avem de-
a face cu o poezie alcãtuitã nu numai din cuvinte, ci ºi din tãceri.
(...) Nicolae Dragoº (...) este, dacã vreþi, un clasic, dar mai presus
de toate, este un sensibil adânc penetrant în sine ºi în bucurii”.

Poetul este el însuºi convins de acest adevãr atunci când declarã
în Lucrarea cântecului (pag. 135): „Din labirintul cuvintelor/
Caut o ieºire.../ Luat sub protecþie/ De o rimã neîmperecheatã,/
Îmi armonizez cu sonoritãþile ei/ Propriile aspiraþii./ Mã descopãr
salvat/ În ultima silabã/ A ultimului vers,/ Cu puþin înainte/ De a
întâlni autorul –/ Un strãin care a împrumutat/ Numele meu.”

Se vede cã Marin Sorescu n-a luat cu el în lumea de dincolo
marea inteligenþã olteneascã! La Nicolae Dragoº, gorjeanul mereu
inspirat de Brâncuºi, „pãsãri mãiestre, din angelic neam” vegheazã
curgerea existenþei pe un pãmânt sfânt în care un alt înaintaº
consemnase cã „ºi-i veacul o silabã ºi clipa-i o vecie”.

De la volumul de debut din 1968 cu Moartea calului troian
pânã la prezenta antologie (alcãtuitã cu preþuirea cuvenitã de
profesorul Zenovie Cârlugea) s-a scurs o jumãtate de veac în
care Nicolae Dragoº n-a abdicat de la credinþa sa în ceea ce
inspiratul sãu antologator ºi prefaþator numeºte „simfonia
nostalgicã a unei conºtiinþe poetice încercate de nostalgia vetrei
natale ºi a originarului”.

Astãzi, la pragul celor opt decenii de viaþã poetul mãrturiseºte:
„Vãd în oglindã ca prin ceaþã/ în urmã ce-a rãmas din viaþã.”
Oricine poate descifra aici descendenþa arghezianã a acestui poet
ce întrevede în livada de la Mãrþiºor cum „ca-ntr-un basm în care
e împãrat cuvântul./ Grãbiþii paji ai fugii se-ascund în ramuri,
fluturi/ nostalgice se-alungã albinele cu vântul/ par pajerele-a
slavã încremenite scuturi”...

„Fãrã anestezie”
Aflu într-o carte de poeme (Anotimpuri de plumb – Editgraph,

Buzãu, 2019) un poem ce mi-a amintit titlul filmului din 1978 al
adoratului meu cineast Andrzej Wajda, cãruia i-am consacrat
cândva o cercetare monograficã (Andrzej Wajda – omul de
celuloid). Pentru Valeria MantaTãicuþu, autoarea volumului, viaþa
pare a fi aidoma unei intervenþii chirurgicale pe viu, fãrã protecþie

anestezicã: „Ca
aceastã mare mã
adun ºi mã scad: /
când mã adun,
pescãruºii mã
ignorã, trec peste /
mine ca peste valuri,
cu indiferenþã
marinã, /în siajul
vapoarelor se
îneacã / toate
batistele în care am
plâns, / toate
hainele albe de
doliu / ºi câteva
pagini cu poeme
nereuºite, / mai bine
este când mã scad,
e singura / operaþie
fãrã anestezie / care
nu doare: / atunci
cad peste valuri ca
un punct în

miºcare, / trec de barierele de corali ºi de cei care / umblã pe apã
ca pe uscat / mai trece câte o luntre cu pescari sortiþi / sã moarã-
n furtunã, / nãvodul lor cu nãluci sperie luna cea plinã, / jarul ei
înalt de þigarã îmi arde solzii argintii.”

Trecând peste faptul cã unui singur om i-a fost dat sã meargã
pe apã, într-un splendid demers biblic, desigur, vom remarca
versurile din Anotimpuri de plumb pentru capacitatea lor de a
surprinde mereu cititorul prin asocieri de imagini derulate în
„liniºtea spaþiului închis” unde „ziua e departe, ºapte ziduri
concentrice / stau greoaie între mine ºi ea. / Iluzia saltului, zborul
ºi visul – înecate / în negru opac, în nesomn ºi muþenie, / nici
îngerul n-a trecut pe aici, poate doar Lazãr; / simt aroma de mir a
fâºiilor de pânzã / încã ude-ntr-un colþ, unde cred cã e lespedea
funerarã.”

Cele patru secþiuni ale cãrþii se revendicã din plumbul bacovian
(O primãvarã cu picioare de plumb / înfiptã-n carnea oraºului
orb, / toamnã într-o cuºcã de plumb, / cu zborul închis la
poruncã, plumb de iarnã împuºcând oraºul, varã turnatã în
plumb) definind anotimpuri în care „verdele crud” abia rãzbeºte.

Valeria Manta Tãicuþu este o poetã a cãrei rostire modernã
coboarã din simbolismul bacovian dar ºi din expresionismul
unui Georg Trakl. În schimb partenerul sãu de viaþã ºi de literaturã
pare a þinti cu folos zãrile postmoderne ale poeziei.

„Întomnare la masa de scris”
Aºa se cheamã secþiunea secundã a cãrþii de poezii Vitregii

suportabile (tot Editgraph, Buzãu, 2019) de Nicolai Tãicuþu,
„poet serios” ºi „geolog-poet” care izbuteºte sã-ºi facã în textele
sale lirice un veritabil autoportret: „nicolai T., poet serios, dupã
cum îl ºtiþi / a ieºit la plimbare / cu poemul lui cel mai drag / un
poem nud / un nud perfect pentru el / ºi îi plãcea asta” (Ponoasele
se trag la urmã – pag. 11). Prin multiplicare, oamenii satului din
câmpia românã devin nicolai t I, II III, IV, V, dinastii ce „aºeazã
într-o ordine fireascã lucrurile”.

În alt loc „piatra îi ºopteºte geologului poet / taci ºi ascultã-
mã! / priveºte-mã ºi noteazã!” fapt ce-l transformã pe acest
proprietar de „teren spiritual quasiagricol / bine parcelat în timp
ºi spaþiu” sã-ºi organizeze lumea sa proprie, populând-o cu
„stihuri de sub o aripã cãzãtoare” (titlul primei secþiuni a

volumului).
Din realitãþile

fizice ale momentului
istoric prezent, în care
„ovidiu genaru face
jogging / în jurul
casei memoriale
george bacovia”
(menþiune fireascã
pentru un membru al
filialei Uniunii
Scriitorilor Bacãu
precum autorul cãrþii)
se nasc noile
contururi ale unei
poezii în care „nicolai
t / copil pribeag fiind
/ duce un cârd de
umbre mici / cu
luminozitate redusã /
la pãscut”.

Din partea finalã a cãrþii („ticluirea unei scrisori de adio datate
spre amânare”) voi semnala frumoasa „poemã balcicã” de la
paginile 82-89, celebrare a „cuibului liniºtit / al reginei maria a
româniei” dar – poate ºi un omagiu adus unui înaintaº ce ºi-a
legat numele deopotrivã de Balcic ºi de Râmnicu-Sãrat, locul în
care vieþuieºte nicolai t. E vorba de marele animator cultural
Octavian Moºescu. Poemul în cauzã îmi creeazã ºi o fereastrã de
oportunitate pentru semnalarea unui album de artã impresionant,
semnat de criticul de artã Doina Pãuleanu, colega din anii ’70 a
lui Andrei Pleºu ºi Victor Ieronim Stoichiþã, alumnii înzestraþi ai
lui Ion Frunzetti, Raoul ªorban ºi Eugen Schileru de la clasa de
istoria ºi teoria artei (ITA) din cuprinsul Belleartelor bucureºtene.
Balcicul pictogenic un text bogat, de aproape trei sute de pagini
însoþeºte lucrãrile unor maeºtrii ai picturii româneºti interbelice
(ªtefan Dimitrescu, Cecilia Cuþescu-Storck, Nicolae Dãrãscu,
Lucian Grigorescu, Micaela Eleutheriade, Iosif Iser, Gheorghe
Petraºcu, Samuel Mützner, Theodor Pallady, Jean Al. Steriadi,
Francisc ªirato, Nicolae Tonitza, etc.).

„Cu acest chip de exotism romantic, cu minarete ºi geamii, cu
turci ºi turcoaice a intrat întâi Balcicul în pictura româneascã. În
desenele ºi acuarelele lui Iser de prin 1913, orãºelul proaspãt
descoperit venea sã surprindã cu farmecul sãu de Orient inedit,
care trimetea cu gândul la pictura lui Delacroix sau la orientaliºtii
de altã datã.” (pag.68).

Timp de un sfert de secol orãºelul de pe Coasta de Argint a
Mãrii Negre avea sã devinã un imens atelier de picturã în care s-
au format ºi au strãlucit cei mai valoroºi pictori ai epocii ºi în care
s-au lãsat antrenaþi prin conferinþe publice intelectualii de seamã
ai României Interbelice. S-a spus, nu fãrã temei cã astrul în jurul
cãruia avea sã graviteze aceastã splendidã lume era înfãþiºat de
prezenþa la Balcic a Reginei Maria care, cum ne dezvãluie Doina
Pãuleanu în aceastã carte-album de artã prin citarea unei jurnaliste
franceze „era în stare sã asculte ore întregi un pianist, un
compozitor care-i fãcea ofranda unor variaþiuni inedite pe o temã
popularã sau chiar vreun cântãreþ care venea din Viena pentru a-
i cere protecþie”.

Pe aceeaºi paginã, 93, se aflã ºi o frazã ce-i fixeazã aura regalã:
„Între zidurile de la Balcic, Regina pãrea cã întruchipeazã
umanismul Renaºterii, când biserica ºi împãraþii înveºmântau în
glorie arta ºi artiºtii, descoperirile mari ºi pe marii inventatori”.

Autoarea acestor memorabile gânduri se numea Odette Arnaud.
Articolul ei a apãrut în anul 1939, la un an de la dispariþia fostei
suverane a României în paginile unui jurnal constãnþean,
Dobrogea junã. Ce vremuri, ce condeie!
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Flux, reflux ºi apoi oceanul

când eram copil
soarele se prefãcea în piatra scumpã
din fruntea cerbului cu coarne de aur
ori în alte fiinþe strãlucitoare
a cãror þarã era dupã cortina transparentã
a vocii mamei.
pe nebãgate de seamã
soarele a gãsit o colibã în pieptul meu
ºi n-a mai ieºit deloc,
astfel încât rãsãriturile ºi apusurile
sunt chiar miºcãrile respiraþiei mele,
sunt tot atâtea bãtãi de inimã
uneori dureroase, alteori prea puternice
pentru un trup fãcut din nori ºi nisip.

da, ºtiu cã ºi acest soare va pleca,
însã memoria luminii va rãmâne întreagã.

Sã stai în cuvinte ca
într-o casã veche

sã stai în cuvinte ca-ntr-o casã veche
locuitã de mii de oameni înainte.
nu ai de ales decât între acestea douã:
sã rãmâi în stradã privind din afarã,
ori sã vii înãuntrul cuvintelor
unde fiecare ºi toþi au loc
(dacã timpul nu le-a furat între timp
puterea de-a se rosti).
însã nu toate casele sunt la fel,
pentru cã nu toþi oamenii sunt la fel;
unii iubesc casele goale, alþii casele depozit,
casele reci ori calde, luminoase ori întunecoase,
dupã cum un chip diferã de altul.
unii stau în case ca în morminte,
însingurând colþul acela din univers.
eu îi întâlnesc deseori ºi pe unii ºi pe ceilalþi
ºi sufletele noastre se îndrãgesc
sau se compãtimesc pe-ascuns – aºa sunt ele fãcute.
cel mai mult, însã, mã uimesc
cei care stau în cuvinte
ca în biserici.

Strãluciri

cuvinte pierdute în cãlãtorii,
timpul dus pe câmpiile fãrã de capãt,
penumbrele lunii – nu-mi pasã de ele!
sunt oglinzi înºelãtoare,
imagini pierdute prin pierdutele universuri
ale inimii.
cuvintele vor fi regãsite,
timpul revine,
luna descreºte ºi creºte.
cine însã poate uita sângeriul cãderii în noapte,
focul plecãrilor,
ultimul anotimp al florilor nespus de albe?
durerea ºi iubirea
totdeauna rãmân.
douã aripi ce se bat între ele,
douã aripi ce cresc una din alta.

Acest fel de întâlniri

Iatã,
am ajuns ºi aici,
ca cel care se pregãteºte
de rãsãrit
ºi întâlneºte doar alte plecãri.
o rãspântie continuã
te loveºte cu jocul ei.
Iatã, am ajuns ºi aici.
lumea vine spre mine
cu zgomote de circ,

dorind sã aducã
un dram de uitare.
lumea vine în felul ei,
ºi fiindcã nu e vreo ºansã sã înþeleagã,
rãmân aºa,
ca ºi cum nu aº fi acolo,
ca un pelican
cu aripi de pluº.

Fragment

cândva soarele nu ardea,
era simplu ºi eram toþi.
dinspre nord norii aduceau apã,
mai puþin piatrã ºi întuneric.
era simplu ºi eram toþi.
din streaºina rândunicilor
au cãzut odatã doi pui
fãrã pene ºi cu ochii închiºi.
le-am dat pâine,
ou fiert ºi apã cu pipeta.
erau frumoºi, fãcuserã pene
(ne gândeam cã facem parte din familia lor).

o pisicã le-a aflat ascunziºul
ºi le-a luat zborul.

aºa vine,
dintr-odatã,
prin uºile închise cu grijã,
un vânãtor,
ºi ne ia din cuib.

Oameni de zãpadã

iatã-ne aici
lângã locurile de joacã!
avem tot ce ne trebuie cu noi
suntem fãpturi zidite din contraste
de-asta ne vine-aºa ca din senin
în inima de foc ce ne-a fost pusã
sã vrem ceva mai mult,
mult, mult mai mult.
buni paznici parcului ºi nopþii,
tãcem adânc de parcã am cãdea în noi
ºi þinem loc de felinare.

ah, vine soarele, bunul prieten –
el se face tot mai mare
noi ne facem tot mai mici,
copii, apoi prunci de zãpadã,
apoi
doar un punct ponosit pe pãmânt.

oameni vajnici de zãpadã
vom fi fost odatã,
lumini în frumoase cãmãºi de osândã,
bucurie ºi joc într-o mânã de apã.

Iar Petru plângea de câte ori
auzea cocoºul cântând

luminile ºi norii –
pe-ascuns – treceau
înaintea dimineþilor sale.
a fost vineri ºi apoi duminicã.
pe acest om niciodatã credinþa
nu l-a pierdut,
chiar dacã atunci, în urletul mãrii
apele au încercat sã-i muºte din trup.
nu a fugit nici dupã ziua aceea
în pustiul pustiei;
cutremurat, a cãzut ºi a plâns.
au trecut zile ºi luni ºi mulþime de ani,
iar Petru încã plângea
de câte ori auzea cocoºul cântând.
ºi nu doar o datã i s-a dat
sã audã-ntrebarea,
ºi nu doar o datã

s-a fãcut pe sine rãspuns:
Simone, fiul lui Ionà,
Mã iubeºti tu mai mult decât aceºtia?
Da, Doamne, Tu ºtii cã Te iubesc.

Lupta din amurg

pânã acum
þi-am ascuns acest adevãr
te iubesc pentru cã eºti ca o floare de toamnã
luptând pânã la sânge sã þii partea culorilor
când norii stau sã prãbuºeascã timpul,
mereu încercând sã þii dreaptã balanþa
cu fragilitatea ta de-o parte
ºi dincolo tot mai frigul însoþit cu-nserarea
(doi cheflii ieºiþi în oraº sã sfarme pacea).
ºi aici se dau peste cap toate-nþelesurile lumii:
fragilitatea ta e puterea ta!
zãpezile din burta norilor, ucigaºi fãrã liniºte,
ar dori s-acopere orice sclipire de viaþã.
florile de toamnã rãmân însã drepte –
mucenici prinºi în gheaþã,
dându-ºi pe sub zãpadã
lumina
ghioceilor.

Symposion

în jurul tãu,
adesea fãrã s-o ºtii,
stau asemenea cavalerilor mesei rotunde
cuvinte întrupate în nevãzute trupuri.
adesea fãrã sã-þi imaginezi mãcar
stau în jurul tãu ºi acelea pe care
n-ai dori vreodatã sã le vezi luând chip,
cuvinte precum dulãii abia, abia þinuþi în lanþ.
desigur, sã nu ne înºelãm,
cavalerii, masa rotundã ºi dulãii ºi lanþurile
nu-s plãsmuiri, ci fiinþe cât se poate de vii,
unele calde, altele crude –
noi însã, mai iute ori mai leneº,
pãºim spre ele zi de zi.
ai auzit, poate þi-am spus deja,
ºi de culorile acelor cuvinte
rãmase pe catifeaua auzului
cum se prind ciulini de aur în lâna mieilor,
cum ai pune în cupa cu vin gânduri ºi nori.
ºtii, când inima vrea sã facã festin,
o bucurie a întâlnirilor
ca-n Banchetul marelui Aristocles,
trimit poezia sã mai prindã din ele,
sã le-aducã drept oaspeþi încã mai nobili
decât cavalerii mesei rotunde.
niciun festin nu-l poate uita pe vreunul afarã
când inima vrea sã se-mbete
de iubirea pe care moartea
n-o poate fura.

Antigravitaþie

Iatã, s-au lungit stelele
ca niºte litere plouate.
copiii se agaþã de marginile lor
ºi-ºi fac leagãne.
în curând se va înnopta
ºi în zãpadã vor rãmâne
urmele glasurilor crude.
în curând stelele
se vor contracta
ºi-i vor ridica pe toþi
ca la un pocnet de degete.

Identitãþi convergente

tu
eºti
cea mai frumoasã fereastrã
prin care mã privesc.

Alexandru
Mãrchidan
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Ioan Graure începe sã trãiascã viaþa
sub sabie. Securitatea continua
supravegherea în aºa-zisa libertate. Încã
din momentul în care deþinuþii politici
pãºeau liberi pe porþile închisorii sau
ale lagãrului unde fuseserã încarceraþi,
Securitatea lansa planul de verificare ºi
supraveghere a tuturor activitãþilor ºi
acþiunilor desfãºurate de aceºtia – fie cu
scopul de a preîntâmpina evenimente
ostile regimului comunist, fie de a

rãspândi ºi mai departe frica ºi teroarea (vezi: Supravegherea
clericilor dupã eliberarea din detenþie. Cazul pãrintelui
Nicolae Grebenea de Pr. Ionuþ Manu, doctorand al Facultãþii
de Teologie Ortodoxã „Andrei ªaguna”, din cadrul
Universitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu, conf.://
www.revistateologica.ro/wp-content/uploads/2018/04/
Ionu%C5%A3-Manu-Supravegherea-cler ic i lor-
dup%C4%83-eliberarea-din-deten%C8%9Bie.pdf). Dupã
cum rezultã din dosarul de la CNSAS, pãrintele Ioan Graure
a fost urmãrit pânã în anul morþii. A simþit permanent sabia
lui Damocles deasupra capului.

În timp ce era la închisoare, foarte tânãra soþie s-a luptat
din rãsputeri cu greutãþile. Avea 3,75 ha de pãmânt în
localitatea Gogoºari, moºtenire, prin testament, de la naºa
ºi mãtuºa ei, învãþãtoarea Dobrina Bãdulescu. Însã, în acei
ani, 1951-1952, n-a avut cu ce ºi cum sã plãteascã cotele
mult prea mari. Statul i-a luat acest pãmânt, pe care nu l-a
recuperat niciodatã. În iunie 1951, a nãscut al doilea copil,
un bãiat, pe care tatãl nu l-a vãzut niciodatã. Îºi dorise mult
un bãiat, dar acesta, la ºase luni, se îmbolnãveºte, în timp ce
mama era la Poarta Albã, pentru un vorbitor cu soþul, iar
copilul fusese lãsat în grija bunicilor. Culmea este cã
vorbitorul îi fusese aranjat de „prietenul” ªtefan Terpez din
Giurgiu, în care soþia avea totalã încredere. Cum sã
bãnuiascã cine este cu adevãrat?! Mai mult, prin el, îi trimitea
soþului pachete, pe care, niciodatã, nu le-a primit. Bineînþeles cã
ajunsã la Poarta Albã nu a obþinut vorbitorul. Acasã o aºtepta
copilul bolnav, care, deºi este dus la spital în Giurgiu, îi moare în
braþe. Ce-o fi fost în sufletul ei?!

Ce era sã facã tânãrul Ioan Graure la sosirea din închisoare?
Soþia nu avea serviciu, avea un copil. Trebuia sã întreþinã familia.
În învãþãmânt nu era chip sã mai ajungã. În toamna anului 1954
ºi-a ajutat pãrinþii din Oinacu la muncile agricole. În fiecare lunã
mergea pentru vizã la miliþia din Turbatu (comuna de care
aparþinea). Gândurile îl frãmântau permanent. Ce sã facã? Încotro
sã se îndrepte?

Desigur, Dumnezeu i-a dat ideea de a se adresa cãrturarului
Nicolae Bãlan, Mitropolitul Ardealului (14/27 feb. 1920 – 6 aug.
1955). Într-o scrisoare, îi înfãþiºeazã cu sinceritate situaþia în care
se gãsea, faptul cã fusese deþinut politic ºi cã toate drumurile îi
erau zãgãzuite. În final, adreseazã rugãmintea de a fi preoþit pentru
o parohie din Transilvania. Dupã puþin timp, primeºte rãspunsul,
aºteptat cu nerãbdare ºi cu speranþã: „Eºti binevenit, fiule, oricând”,
cu semnãtura Mitropolitului Ardealului, Nicolae Bãlan.

Astfel, în februarie 1955, se afla la Sibiu, unde efectueazã o
lunã de practicã la catedrala Mitropoliei Ardealului. În ziua de 19
martie este hirotonit întru diacon, iar în ziua de Buna Vestire a
anului 1955 este hirotonit întru preot de Prea Sfinþitul Episcop-
vicar Teodor Scorobeþ, pe seama parohiei Nãoiu, cu filia Viºinel
din protopopiatul Sãrmaº, de pe Câmpia Transilvaniei, meleaguri
foarte îndepãrtate de locurile natale. Neavând bani, cu greu a
reuºit sã-ºi procure cea mai ieftinã reverendã (aceasta fiind
obligatorie), dupã cum îºi aminteºte soþia, prezentã la hirotonie
împreunã cu sora ei, învãþãtoarea Vasilica Boºman.

Pentru calea aleasã s-a încrezut în mila lui Dumnezeu, ºtiind
cã, de vreme ce Dumnezeu l-a chemat la aceastã slujire, tot El va
fi cel care o sã lucreze prin el, binecuvântând roadele muncii
sale. Într-adevãr, preotul Ioan Graure s-a dovedit a fi pildã
enoriaºilor sãi, în cele patru parohii în care a slujit, cunoscând cã
preotul trebuie „sã fie primul martir al lui Hristos celui înviat, în
mijlocul oamenilor enoriei sale” (Episcop-vicar Sofian
Braºoveanul, Mila Ta, Doamne, mã va urma în toate zilele vieþii
mele, în Deisis, revistã de culturã ºi spiritualitate editatã de
Mitropolia Ortodoxã Românã pentru Germania, Europa Centralã
ºi de Nord, nr. 12-13 /2004-2005, p. 45-47).

Protopopiatul Ortodox Român Sãrmaº, prin adresa nr. 198
din anul 1955, luna aprilie, ziua 1, comunicã Oficiului Parohial
Ortodox Nãoiu urmãtoarele:

„Binevoiþi a cunoaºte cã Sf. Arhiepiscopie Ortodoxã de Sibiu
cu Ord. Nr. 2286/1955 a numit pe nou hirotonitul preot Ioan
Graure din Comuna Oinac, Raionul Giurgiu, Regiunea Bucureºti,
în postul de preot la parohia Nãoiu, din protopopiatul Sãrmaº,
cu data de 1 aprilie 1955. Pr. Ioan Graure va administra ºi parohia
Viºinel, fiind aproape de Nãoiu.

Sãrmaº la 1 aprilie 1955. Protopop Ifrim Bordea”, cu
semnãtura ºi parafa protopopiatului Sãrmaº (vezi anexa).

Nãoiul era un sat mic, cu 200 de familii, aflat într-un cuib de

dealuri, cu o bisericã de lemn, adevãratã bijuterie, într-un vârf de
culme, loc aflat la o depãrtare uriaºã de Giurgiu. Cu un vagon de
marfã, însoþit de Ilie Boºman, tata-socru, aduce din Remuº o
brumã de lucruri pentru a umple cumva casa parohialã ºi pentru
a avea un minim confort. Existenþa casei era un bun câºtigat, cu
toate cã se afla într-o stare jalnicã. Ce-i mai trebuia? Se simþea
bogat pentru cã îl avea pe Hristos în inima sa. Era la începutul
unei vieþi, aceea de preot întru slujirea lui Dumnezeu. În sufletul
lui se împleteau deopotrivã sentimente de bucurie, dar ºi de
teamã. „Cum pot aceste sentimente sã coexiste în inima omului,

cãci ele sunt contrare? ªi totuºi în Hristos se unesc, dând starea
ce trebuie s-o aibã omul în faþa Creatorului sãu” (Ioan, Episcopul
Covasnei ºi Harghitei, Hristos-lumina lumii se naºte! El voieºte
sã se semene, sã se zãmisleascã în inimile ºi viaþa noastrã, în
Grai Românesc, foaie de spiritualitate ortodoxã a Episcopiei
Covasnei ºi Harghitei, anul VIII, nr. 4 (37), 2007, p. 1-2).

În Nãoiu îºi începe noua viaþã. Tânãrul preot împreunã cu
familia trebuia sã se acomodeze la noile condiþii: alt spaþiu
geografic, alþi oameni. Erau strãini printre strãini? Nu tocmai.
Fiind tineri, cei doi soþi s-au acomodat. Locuitorii satului Nãoiu,
foºti greco-catolici, erau reveniþi la ortodoxie.
Noul lor preot era ortodox, dar preotul Ion Graure
s-a apropiat de oameni, a cãutat sã le înþeleagã
frãmântãrile sufleteºti, printr-un tact pastoral
înnãscut. L-a ajutat desigur ºi pregãtirea lui
pedagogicã. Trebuia sã fie atent la toate detaliile
pentru cã nu uita niciun moment situaþia lui de
fost deþinut politic. Desigur, se ºtia urmãrit, de
aceea cãuta sã-ºi facã datoria chiar mai mult decât
era necesar, implicându-se în viaþa culturalã ºi
socialã.

În Memoriul de activitate pe anul 1955 din
dosarul personal aflat în posesia familiei, preotul
Ioan Graure noteazã: „Am rãspuns întotdeauna
la cererea credincioºilor. Am cãutat sã cunosc pe
toþi parohienii prin discuþii cu fiecare ºi prin vizite
la domiciliu, mai ales când ºtiam cã un credincios
are un bolnav în familie sau alt necaz.”

Toate declaraþiile din dosarul amintit mai sus le
privim astãzi cu circumspecþie, având în vedere cã ele erau trimise
organelor superioare sau, rãmase în arhiva parohiei, erau citite la
controalele care se fãceau periodic de protopop sau reprezentanþi
ai eparhiei/mitropoliei. Cu alte cuvinte, autorul se autocenzura
permanent. Mai mult, în memoriile de activitate din anii urmãtori
se observã utilizarea unui limbaj de lemn adaptat situaþiei politice
ºi sociale a þãrii, precum ºi situaþiei de fost deþinut politic a
autorului. Exemplificãm printr-o frazã din acelaºi memoriu citat
mai sus: „Am conlucrat tot timpul cu organele conducãtoare
locale, socotindu-mã un sprijin pentru fiecare ºi socotind pe
fiecare un sprijin pentru mine, dându-mi seama cã toþi conlucrãm
pentru fericirea spiritualã ºi materialã a parohienilor din sat.”

Satul Nãoiu aparþinea comunei Cãmãraº iar protopopiatul se
afla în reºedinþa raionului de atunci, orãºelul Sãrmaº. Fiind harnic,
obiºnuit sã se adapteze la orice muncã, preotul Graure este numit
secretar al protopopiatului. ªi-a procurat o bicicletã care îl ajuta
mult în drumurile pe care le avea de fãcut. Interesant pentru noi
astãzi, cã, atunci, pentru a circula cu bicicleta, avea nevoie de
permis de circulaþie. Preotul Ioan Graure are Permisul de
circulaþie nr. 6, eliberat de Sfatul Popular al Comunei Cãmãraº,
raionul Sãrmaº, cu numãrul 1552 din 16.VII.1956, din 16 iulie
1956, prin care „Se autorizeazã de noi circulaþia pe cãile publice
a Bicicletei marca: fãrã marcã, cadrul 66.833, proprietatea tov.
Graure Ioan din comuna Cãmãraº, satul Nãoiu, raionul Sãrmaº,

Luminita
Cornea

,

regiunea Cluj. Acest permis este valabil pe timpul de la 16 iulie
1956 pânã la 31 decembrie 1956. Preºedinte: Oprea Andrei;
Secretar: Mureºan Teodor”, cu semnãturile respective ºi ºtampila
Sfatului Popular (vezi anexa).

Se împrieteneºte cu preoþii din protopopiat. Pânã în anii din
urmã îl va avea prieten pe preotul Dumitru Soare (1926-1990),
de loc din Bucureºti, care, cine ºtie din ce cauzã, ajunsese cu
familia atât de departe de inima þãrii. Acesta a fost preot în Rãzoare,
un sat apropiat de Nãoiu, transferându-se apoi lângã Braºov, în
localitatea Teliu, pânã în anul 1974, când se va muta definitiv în

Bucureºti, fiind consilier patriarhal (1974-1982) ºi director
al Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române (1882-1990). În anul 1970, cei doi prieteni preoþi,
se aflã din nou în parohii vecine, deoarece, în acest an,
preotul Ioan Graure se stabileºte în comuna Tãrlungeni, în
apropierea Braºovului.

În Sãrmaº-Nãoi, i se naºte a doua fiicã, Elena. Dar cât
de mult îºi dorea un bãiat!

Într-o zi venind de la Sãrmaº, preotul Graure a trecut
dealul, a lãsat în dreapta, pe culme, strãvechea bisericuþã
de lemn. Liniºtea satului era obiºnuitã într-o dupã-amiazã
de primãvarã. Deodatã aceastã liniºte este uºor întreruptã
de o ... muzicã, de fapt o voce care l-a impresionat pe
tânãrul preot. Vocea plãcutã, clarã, a unui copil se auzea
dintr-o grãdinã.

S-a apropiat cu tot sufletul de acel copil – un orfan din
Nãoiu; tatãl îi murise în rãzboi, iar mama bolnavã plecase
în Împãrãþia lui Dumnezeu, lãsându-l pe bãiat cu cele trei
surori mai mari. Tocmai terminase ºcoala primarã cu
rezultate foarte bune, avea o voce minunatã. Preotul Graure
l-a determinat sã aibã încredere în el însuºi ºi l-a ajutat sã
urmeze ªcoala de cântãreþi, de fapt Seminarul Teologic din
Cluj. Copilul Grigore Soporan a acceptat. Ce putea sã-ºi
închipuie el atunci? Cum putea sã-ºi gândeascã viitorul?
Nu ieºise din satul lui, dar îl simþea în toate fibrele fiinþei

lui. Iubea casele acelea mici, drumurile prãfuite vara ºi noroioase
în alte anotimpuri, iubea valea ºi râtul (izlazul) strãjuit de fântâna
cu uriaºa-i, pe atunci, cumpãnã. Iubea satul în care s-a nãscut,
purtându-l în inima întreaga-i viaþã.

Copilul de atunci s-a ajutat mult ºi singur, învãþând bine, având
bursã, urmând apoi Institutul Teologic de Grad Universitar din
Sibiu, dar, de-a lungul anilor, a existat o puternicã legãturã
afectivã între tânãr ºi preotul Ion Graure cu familia. Tânãrul de
odinioarã a devenit, peste ani, preotul iconom stavrofor Grigore
Soporan, paroh al Parohiei „Buna Vestire” din Cluj-Napoca, cu

o minunatã familie, cu trei copii ºi patru nepoþi.
În fiecare memoriu de activitate, pãrintele Graure aminteºte de

contribuþia credincioºilor din parohiile în care funcþiona pentru
ajutorarea elevului orfan Grigore Soporan de a-ºi continua studiile.
Þãrani cu suflet curat au ajutat, din puþinul lor, aproapele aflat în
nevoie. Extragem un fragment din memoriul pe anul 1956:

„În parohia noastrã se fac danii pentru un elev sãrac. Anume, la
propunerea mea, elevul Grigore Soporan, elev sârguincios, cu
vocaþie pentru preoþie, a fost trimis la ºcoala de cântãreþi bisericeºti
din Cluj. El, fiind ºi orfan de ambii pãrinþi, a trebuit sã fie ajutat nu
numai la plata taxei, dar ºi în alimente ºi îmbrãcãminte. I s-au dat
anul acesta 600 lei (cheltuieli la examenul de admitere ºi taxa
internatului), plus alimente colectate din sat pentru internat. Am
fãcut toate intervenþiile la Sf. Arhiepiscopie Sibiu, ca sã-i dea ºi lui
o bursã. La aceastã operã am ajutat ºi personal cu 200 lei ºi alimente.
De asemenea i-am dat cãrþi, iar când am mers la Cluj, întotdeauna
am dat pe la el, la ºcoalã, ducându-i ceva mâncare ºi câte-un ban de
cheltuialã.” De fiecare datã se menþioneazã cã sãtenii „au dat cu
multã bunãvoinþã ºi nu s-au opus niciunul.” De-a lungul anilor,
elevul ºi apoi studentul Grigore Soporan îºi petrecea vacanþele de
varã în familia preotului Graure în parohiile în care se afla, la
Cergãul Mic, apoi la Biia, în apropierea oraºului Blaj.

(Va urma)

O VIAÞÃ SUB SABIE (III)
File de monografie:

Permis bicicletã Sãrmaº

Adresã Protopopiat Sãrmaº
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Pânã sã publice ºi sã-i citim
volumele anterioare de prozã
(Pedepsele, 1984; Amurgul

zãpezilor, 1995, Atelierul de tâmplãrie, 2013) am fost
convinºi cã Florin Burtan este prin
excelenþã un poet, orice altã
manifestare literarã neputând sã-l
scoatã din aria lirismului. Câmpia
teleormãneanã, cea care l-a dat pe
excepþionalul poet (din pãcate intrat
acum într-un nemeritat con de umbrã)
Zaharia Stancu ºi-a gãsit în pana
acestui poet una dintre cele mai
sugestive expresii, chit cã la ora actualã
avem o bogatã literaturã a Bãrãganului,
concretizatã în opere de realã valoare,
rezistente la judecata criticii de azi ºi
a celei din viitor.

Iatã, însã, cã, ajuns la cea de a patra
lui carte de prozã, dl. Florin Burtan
vine sã rãstoarne prejudecãþile criticii
ºi prognosticurile celor care i-au
comentat/îi comenteazã creaþia.

Cartea de acum poartã un titlu
incitant ºi original (Rãni cãlãtoare,
Editura Neuma, 2019). Nu ºtim dacã
preluarea titlului de la una din
povestiri a fost sau nu întâmplãtoare.
În orice caz el atrage ºi stârneºte
curiozitatea cititorului. O curiozitate
care, fãrã îndoialã, în cele din urmã este satisfãcutã.

Dl. Florin Burtan, care s-a luat pe sine în serios încã de
la debut (Flaut pe rãni, 1979), face parte din acea
categorie de scriitori care au cãutat/cautã sã aducã în
literaturã nu numai un univers al trãirilor personale
(intime), ci ºi o lume, un univers în care s-a nãscut ºi în
care a trãit/trãieºte, convins cã acela are suficient de multe
ºi interesante conotaþii care sã-i asigure un loc bine
definit, de neconfundat în arealul literaturii. Iar el, acel/
acest univers, cautã sã ne convingã autorul, nu este doar
cel „moromeþian”, de care s-a fãcut ºi se face atâta caz în
mai toate comentariile despre literatura scriitorilor
teleormãneni. Autorul acestei cãrþi ne propune o privire
ºi dincolo de „moromeþianism”, atât ca timp istoric (aci

e vorba de deceniile V-VII ale secolului trecut) cât ºi ca
receptare ºi redare literarã, autorii (Stancu ºi Burtan)
fãcând parte din generaþii diferite.

Dl. Florin Burtan scrie cu dezinvolturã ºi, evident, cu
talent ºi inspirat despre
vremuri, locuri ºi oameni a
cãror amintire s-a rãsfrânt
în propria-i memorie,
lãsând acolo amprente
generatoare de subiecte
literare.

Este greu, dacã nu chiar
imposibil sã afli o notã
comunã a povestirilor din
cartea de faþã. ªi totuºi…
ªi totuºi, existã subiacent,
în subtext nostalgia dupã
viaþa satului de altãdatã,
pe de o parte, iar pe de alta
tristeþea de a vedea cum
tradiþii ºi obiceiuri de
odinioarã s-au stins ori
sunt pe cale de a se stinge
pentru totdeauna. Singura
cale de a mai salva câte
ceva, pare a ne spune
autorul, este sã eternizãm,
prin pagina literarã ceea ce
ne-a fost dat sã trãim
nemijlocit sau sã

cunoaºtem în copilãrie, în adolescenþã ºi mai târziu.
Moartea fântânii, Prin poarta închisã trece doar vântul,
Fuga din copilãrie, Satul de þãrânã aparþin acestei
categorii de scrieri, putând fi numite, fãrã teama de a
greºi ori exagera, fine caligrafii ale unor impresii, dar ºi
„chipuri” ale amintirii, toate vorbind, sugerând – repet,
cu nostalgie! – existenþa unui þãran dispãrut pentru
totdeauna sau, dacã nu dispãrut, schimbat, metamorfozat
sub vitregiile vremurilor ºi ale istoriei.

Satul d-lui Florin Burtan este unul în care oamenii
încã mai socializeazã la cârciumã, aidoma celor din cãrþile
lui Marin Preda, iar femeile încã mai torc ºi împletesc
lânã la gura sobei.

Acestui univers rural (pe marginea cãruia s-a scris la

Florin Burtan, „moartea fântânii” ºi
reînvierea satului din amintire

noi o întreagã literaturã) autorul îi contrapune, dacã se
poate zice aºa, satul de azi cu întregul lui cortegiu de
necazuri ºi de probleme, cu inºi care nu-ºi gãsesc rostul,
cu þãrani care ºi-au luat lumea în cap ºi au pornit prin
alte þãri în cãutarea unui trai mai bun, unii dintre ei
ajungând victime nevinovate ale unor atentate, ca în
povestirea Pânã la capãtul lumii.

Cea mai lungã dintre povestiri (Satul de þãrânã), care
conþine în sine sâmburele unui roman, vizeazã douã
momente dramatice din existenþa universului rural
românesc. Primul este cel al colectivizãrii forþate, iar cel
de al doilea vizeazã zilele de dupã 1989, când s-a restituit
foºtilor proprietari pãmântul. Este adevãrat, despre
colectivizare s-a scris mult ºi de cele mai multe ori
deformându-se, edulcorându-se realitatea de drept ºi de
fapt; abia dupã 1989, ca un fel de contrapondere, au
început sã aparã ºi proze în spiritul adevãrului istoric.
Cât priveºte cel de al doilea moment, nu mai puþin
dramatic decât primul – cel referitor la momentul în care
sãtenii îºi primesc pãmântul înapoi – prozatorul, bun
psiholog, observã cã restituirea, departe de a deveni un
moment de bucurie, este unul de întristare. Cei care
odinioarã se bucurau de munca ºi roadele pãmântului
sunt acum bãtrâni ºi nu mai au nicio tragere de inimã
pentru lucrul ogoarelor.

Dublat de ziaristul cu experienþã, scriitorul nu poate
sã nu observe toate aceste mutaþii „istorice”. ªi,
observându-le, nu poate sã nu le treacã în pagina literarã.

Pe de altã parte nu putem sã nu observãm cã pe lângã
subiectele „eminamente” þãrãneºti, autorul manifestã ºi
o predispoziþie pentru prozele de altã facturã, cu final
neaºteptat ºi de interes mai larg decât cel local. În acest
sens, Frumoasa telefonistã ºi Floarea de pelin ne-au
amintit – ºi nu ni se pare deloc forþatã apropierea! – de
unele proze ale lui Dino Buzzati sau Alberto Moravia. E
greu de spus dacã dl. Florin Burtan va opta pentru acest
gen de scrieri în viitor ºi asta e treaba dumnealui.

În ce ne priveºte, ca mai vechi cititori ai scrierilor d-lui
Florin Burtan, ne bucurãm pentru acest volum ºi nu putem
încheia impresiile de lecturã fãrã a remarca, sintetic
vorbind, câteva calitãþi indubitabile, probate ºi prin
recentul volum: capacitatea de observaþie, spiritul concis,
subiectele de larg interes, stilul alert ºi captivant, limbajul
plãcut, fluent ºi uºor accesibil.

O prozã aparent bizarã ce
deconcerteazã din cauzã de ne-
firesc, de paradox al des-facerii
ºi re-facerii Omului. În flux
continuu, într-o construcþie
epicã dinamicã, scriitorul
Gheorghe Filip publicã un
roman-parabolã: „Cercul de
frig”, cu tâlc ºi cu simboluri,
alãturi de Urmuz, de Beckett,
(fiinþa „larvarã”...) de o
„metamorfozã” kafkianã.

Aparenþa ermetizantã e o
confesiune a provocãrii
dublului: autorul îl invocã pe
Bil, ca sparing-partnner, o
silabã anatomicã, aflat în
claustrare ºi zbãtându-se în a
ieºi din întuneric. Analiza
psihologicã e consistentã,
„eroul”, docil, e examinat
minuþios, e observat, mental ºi

fiziologic, relevând accesul Fiinþei
la sine, în cãutarea supravieþuirii.

Bil e sãculeþ de box (n.n.), cu
eros estompat, rechiziþionat
auctorial, cãci o Penelopã þese,
aºteptând, iar o Elenã este
inevitabilã. Ambele-ficþiuni,
desigur. Dar ºi cu armate iluzorii
(conduse de un General de paie),
cu un scrib care omite unele
întâmplãri, cu o statuie fãrã soclu,
cu sãptãmâna echivalentã unor
stãri ºi ele iluzorii, cu legi
inchizitoriale „dictate” (de
imperator?), cu un soi de trãiri în
lagãr, ludic ºi neoabsurd.

Solitudinea este eclipsatã de
comunicare, de asidua observaþie.
Bil e imperatorul.

Visul (cu Bil) e un coºmar,
calibrat pe dezinhibarea individului
ce se învârte în Cerc. Unul rece, al
însingurãrii, relevant totuºi, cu

ªtefan VIDA MARINESCU

Frigul din „Cercul” romanesc
patos, febril, în stãri ºi bogat în detalii portretistice,
groteºti, despersonalizarea fiind parodiatã ºi persiflatã
sistematic, o Erã fiind o zi, timpul intrând în disoluþie.

Începutul fienþial e ºi finalul, confuzia fiind
întreþinutã parabolic, cu intruziunea fantastã a unor
„Maimari” (în tripletã), în cetatea lui Bil (jocul
amintind de „Viaþa e frumoasã” a lui Roberto Benini,
cineastul) având loc, anistoric, vizând aventura
resturilor Fiinþei; adunate copios de un excepþional
romancier.

Un satyrikon ºi o alegorie întreþin „dialogul” (autor-
Bil) într-o în-scenare în care „silaba” îºi aºteaptã
reîntregirea prin Cuvânt, precum Riga Crypto implora
culegerea..., salvarea, ieºirea din regn.

Pledoaria e pentru introspecþie, pentru cunoaºterea
adâncã a Sinelui. Cãci simþurile, oricât de viciate sau
deformate (de „regimul” terorizant, presupus), pot fi
revitalizate doar prin scuturarea noului Malloy de
toxine, de prejudecãþi. O face, formidabil, scriitorul
Gheorghe Filip, la Tracus Arte.

(Gheorghe Filip, Cercul de frig, Bucureºti, Editura
Tracus Arte, 2020)
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Neagu Udroiu

La mine în sat, la
Cartojani,nu exista decât
ºcoalã primarã. Învãþatul
public de citit, scris ºi
socotit vine de departe,
chiar din vremea când
mersul la sala de clasã cu
recreaþii ºi disciplinã liber
consimþitã nu cãpãtase glas.
Se ocupa de asta biserica.
ªi cum cea de la noi este
clãditã pe timpul lui ªtirbei
Vodã, la 1852, este de

crezut cã bãieþii mai silitori (fetele
încã nu) sã fi fãcut cunoºtinþã chiar
în tinda bisericii, destinatã acestui
scop. Ni se trage, sigur, de la Cuza,
pus pe reforme ºi reglementãri. Se
va construi ºcoala gânditã de
Spiru Haret, va sosi, înainte de
sfârºitul veacului, domnul
Bulãceanu, director aproape 30 de
ani, dar el se va retrage din aceastã
lume fãrã sã vadã cu ochii lui
împãienjeniþi de atâta rãsfoire de

abecedar apariþia ciclului gimnazial. Drept e, avea
sã se iþeascã destul de repede dupã aceea.

Am tot istorisit cum ne-am descurcat pânã atunci.
Gratia a fost destinaþia preferatã. La Roata am ajuns
doar câþiva. N-au lipsit dintre noi norocoºii plecaþi
la Capitalã. Rude norocoase i-au tras într-acolo.
Crevedia, mult mai aproape, dar incomod de
departe, n-a avut pentru noi ºi ai noºtri glasul dulce
de sirenã.

ªi mai departe? O solidaritate cu instituþia ºcolarã
îºi gãsea expresie în tentaþia unora dintre noi de a
urma institutul pedagogic. ªcoala normalã, în stil
vechi. ªi ai mei au încercat ceva în sensul ãsta. Dar
nu (ne) le-a ieºit. Continuarea clasicã: liceul. Oferte
se gãseau: la Giurgiu, la Bucureºti. Dar mai ales
la... Bolintin. Nouã ne-a fost hãrãzit acesta din urmã.

Sã recapitulãm. Fratele meu cel mare susþinuse,
asistat de unul din preoþii satului – tata era pe front –
examen de admitere la Liceul Sf. Sava. Se clasase pe
locul al doilea. Dar era vreme de rãzboi ºi posibilitãþi
materiale mai deloc. A renunþat. A apãrut varianta
GUB – Gimnaziul Unic Bolintineanu. O ºcoalã de
meserii ivitã între Argeº ºi Sabar, care, odatã
terminatã, puteai ataca cursul superior al unei ºcoli
de arte ºi meserii, evident în Capitalã. Zis ºi fãcut.
Cei patru ani s-au dus, rezultatele încurajatoare au
stimulat mersul înainte. Cu diploma de la GUB la
îndemânã, fratele a dat examen la una din cele douã
ºcoli de arte ºi meserii accesibile. Nu cunosc motivul
pentru care a preferat sediul de la „ªincai-industrial”
ºi nu Polizu, unde au ajuns alþi colegi.

Am gãsit între cãrþile ºi caietele de ºcoalã ale
fratelui meu – el plecase deja în armatã – un
extemporal având ca temã excursia clasei sale în
pãdurea Cãscioreanca, dincoace de Malu Spart.
Avea înscrise pe colþul din stânga o precizare ºi
nota dobânditã plus semnãtura juriului:
Excelent,plus 9, I. Carbarãu. Aflam prima oarã de

existenþa domnului profesor. Îl voi întâlni la un moment
dat ºi n-am sã-l uit niciodatã.

Examenul de admitere l-am dat cu domnia sa. Ne
convocase în curtea liceului în ziua în care venisem
pentru vizita medicalã. Peste douã zile, ne anunþa, vom
avea primul examen scris. Parcã îl aud: „La ora nouã
suntem în sala de clasã ºi scriem. Ne ferim sã lãsãm loc la
telefoane gen Alo, Cernavodã ce se întâmplã pe Dunãre”.
Am înþeles cã toatã lumea aflã subiectul la acea orã. Am
încãput toþi în aceeaºi salã de clasã, din colþul clãdirii,
cu intrarea prin spate. Învãþasem, în mare, cum ne cheamã,
reþin ºi acum unele nume en vogue: Apostoiu Gheorghe,
Rotaru Eugen, Mitrea Carmen, Foaie Ecaterina, Crudu

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (III)
ªcoala de la Bolintin

Gheorghiþa, Ioaniþoiu Tamara, Gheorghe, Gheorghiu,
Sâmbotin, Moraru - toþi din Crevedia, Zamfirescu din
Vânãtori, Radu Valentin din Cãscioarele, Iavorschi
Cleopatra din Clejani, Stegãrescu, Rãduþã, Vodã
Chiriachiþa din Malu Spart. La oral am intrat mai puþini.
ªi am ieºit cam tot atâþia. Comisia era alcãtuitã din
domnul Carbarãu ºi domnul Voicu, el avea sã ne predea
fizica. Aspru, de fel. Adicã învãþai carte. Nu mai þin minte
subiectele „trase”. ªtiu cã la matematicã aveam între altele
de demonstrat cã perpendiculara pe ipotenuza unui
triunghi dreptunghic este jumãtate din ipotenuzã. Mi-a
fost simplu:am construit un dreptunghi prin adãugarea
la figura geometricã existentã a douã laturi în oglindã,

iar demonstraþia venea acum de la
sine – cele douã diagonale se
intersecteazã în câte douã pãrþi
egale. Reþin afirmaþia domnului
Carbarãu: „Asta da demonstraþie!”
Notele nu se comunicau. La
afiºarea rezultatelor, m-am regãsit
pe lista de pe geamul cancelariei
pe locul al doilea, pe primul fiind
Carmen Mitrea.

La sala de clasã ne vor aºtepta
numele momentului:domnul Ivaºcu,
doamnele Dãnãilã, Zabotkin, Nina
Nikolaevna. Dormeam în Poarta
Luncii, în spaþiul ocupat cândva de
GUB. Cei patru ani de gimnaziu ai
fratelui meu se consumaserã acolo.
Fratele nostru cel mic, ceva mai târziu,
se va muta cu arme ºi bagaje în
amenajãrile de azi, vizavi de bisericã,
ridicate în curtea unui Bolintineanu,
cetãþean de vazã al aºezãrii.

Noi revenim la trecutul, într-un fel
„trist ºi rece”, dar cu siguranþã plin de
cãldurã ºi învãþãminte pentru restul
vieþii. Liceul din Bolintin, peste drum

de sediul bibliotecii mari ºi încãpãtoare ºi de toneta la care
„turcul” (albanez?) vindea cu dãrnicie îngheþata pe bãþ. Avea
o singurã ºi modestã pretenþie: sã-i strecori în palma bãtãtoritã
de muncã cei cincizeci ºi cinci de bani...

Bolintinul a reprezentat prima treaptã în drumul nostru
cãtre oraº. Cel puþin la mine în sat aºa priveam lucrurile.
Educaþia de grup, oricum, acolo a început. Domnul
Carbarãu a constituit reperul nostru, oriunde am apucat.
Era de felul sãu un studios ºi se pricepea ca nimeni altul
sã însufleþeascã idei. Scund, împlinit la trup, cu o voce
guturalã, ºi-a cãutat în noi aluatul pe care sã-l modeleze
profitabil. Iar noi, fãrã excepþie, l-am pãstrat în faþa
ochilor ca model ºi de privit în ochi la ora ieºirii la raport.
Eu unul n-am putut sã mi-l reprezint altfel decât drept
omul de pe piedestal. Persoana din fruntea coloanei cãruia
îi dai socotealã.

Bolintin Vale reprezintã, pentru noi cei de dincoace
de pãdure, un teritoriu plin de conþinut, sclipitor,
aglomerat de repere de luat în seamã. Elev de gimnaziu
fiind, veneam aici la felurite întreceri ºcolare artistice
ori sportive. Reþin clãdirea cãminului cultural, sala având
balcon ºi un renume al sãu dat de calitãþi acustice.
Dincolo, lângã Poºtã, eram gãzduiþi pentru cine ºtie ce
manifestare interzonalã. Din curtea ºcolii ne privea
clãdirea greu încercatã de vreme, impresionantã pentru
faptul cã avea turn ºi, pe deasupra, ceasul impunãtor.

Sunt marcat de o viaþã de legenda lui D. Bolintineanu,
de viaþa lui lipsitã de noroc. De câte ori veneam de acasã
– pe jos – pentru a lua RATA cãtre Bucureºti, treceam
neapãrat prin faþa monumentului ce-l reprezintã ºi mã
asiguram cã pot rosti pe dinafarã cât mai multe din versurile
scrise de el. Porneam totdeauna de la strofa din „Epigonii”:
„Pe-un pat alb ca un linþoliu, zace lebãda murindã/ Zace
palida virginã cu lungi gene, voce blândã...” (Aºa fac ºi
când ajung la Mirceºti: desprind din poemul ºtiut versuri
epitaf: „ªi-acel rege al poeziei, vecinic, tânãr ºi ferice...”).

Mai spun o datã: mersul nostru spre oraº ºi cãtre lume
trece prin Bolintin.

Atelierele Gimnaziului Unic Bolintineanu, 1935

Profesorii Ion Carbarãu ºi ªtefan Ivaºcu
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CÂTEVA ªTIRI
NOI DESPRE

POETUL
MIHAIL SABINI

ªI ÞINUTUL
GIURGIULUI

Biografia poetului, prozatorului,
eseistului ºi filosofului Mihail Sabini
(n. 1 iunie 1908, Valea Stanciului, jud.
Dolj) este puþin cunoscutã, chiar de
specialiºti.

Poetul avangardist Mihail Sabini este menþionat, succint ºi
incomplet, în cãrþile lui Lucian Predescu1, Saºa Panã2 ºi Mihail
Straje3, care au preluat, unul de la altul, fãrã sã cerceteze câteva
informaþii oferite de autorul cãrþii de poeme, Lacrimi
incandescente4 (1934).

Încã din anul 1936, pe când Mihail Sabini locuia în comuna
Mihai Bravu din þinutul Giurgiului, îi trimite o amplã epistolã lui
Lucian Predescu, în care îi comunicã unele date biografice
esenþiale despre sine ºi opera sa, despre Cercul literar Panait
Cerna ºi, evident, despre revista Vraja, în a cãrui redacþie se
afla.

E necesar sã precizez cã în paginile revistei Vraja, Mihail
Sabini a publicat opt poezii, cinci proze, trei grupaje de cugetãri
ºi douã microrecenzii despre Saºa Panã – Cuvântul talisman ºi
A. Zaremba – Deschidere, ultimele semnate cu iniþialele – m.s.

De remarcat e faptul cã numele lui Mihail Sabini sau Mihail
Popa, numele de naºtere, îl mai întâlnim în Revista scriitoarelor
ºi scriitorilor români5 ºi în Manifest6.

Investigaþiile întreprinse în arhivele comunele Valea Stanciului
ºi Mihai Bravu privitoare la decesul poetului Mihail Sabini au
rãmas, pânã azi, fãrã rezultat.

Voi persevera pânã voi izbuti sã fixez ºi data dispariþiei fizice
a acestui scriitor ce se impune a fi citit ºi restituit.

*
Mihai Bravu, 29 noiembrie 1936
Jud[eþul] Vlaºca

Iubite domnule Predescu,
La cererea dumneavoastrã vã trimit pentru inserare în

Enciclopedia româneascã, pe care aveþi de gând s-o elaboraþi,
câteva date biografice despre mine, Cercul literar Panait Cerna
ºi revista Vraja, totodatã, ºi ceva fotografii.

Cred cã munca dumneavoastrã va fi rãsplãtitã de forurile
competente ale naþiunii româneºti.

Vã rog sã-mi confirmaþi primirea.
Cu deosebitã cordialitate,
Mihail Sabini

P.S.
ªi în interesul d[umnea]v[oastrã], vã rog foarte mult sã-mi

trimiteþi un exemplar din opera d[umnea]v[oastrã] ~ Istoria
literaturii române.

Mulþumesc anticipat,
Mihail Sabini

[Destinatar – Domnului Lucian Predescu, Strada Izvor, nr.
85, Bucureºti, VI; Expeditor – Mihail Sabini, Comuna Mihai
Bravu, Vlaºca].

*
Sabini, Mihail
Scriitor (numele de origine Popa I. Mihail), nãscut la 1 iunie

1908, Valea Stanciului – Dolj.
A studiat „filosofia” la Universitatea din Bucureºti. Funcþionar

de stat.

Din 1930-1933 redactor la revista Vraja. Membru fondator al
revistei Vraja, Cercului literar Panait Cerna ºi al Societãþii
Române de Cercetãri Psihologice.

Debuteazã în anul 1930, publicând poezii, nuvele, ideologie,
maxime ºi cugetãri în revistele Vraja, ?, Zorile Romanaþiului,
Revista scriitoarelor ºi scriitorilor români, Unu, etc.

În 1931 tipãreºte în Editura Cercului literar Panait Cerna –
Comunicãri (Preponderarea ideei în haos), lucrare de esenþã ºi
noutate filosoficã pentru gândirea contemporanã; în 1933 în
Editura „Vraja” tipãreºte Momentul politic în psihologia
individului; în 1934 tipãreºte în Editura „Vraja”, Lacrimi
incandescente, poeme scrise într-un stil cu totul diferit de clasici
ºi contemporani; în 1936, tipãreºte în Editura „Vraja”, Principiul
naþionalitãþilor în tratatele de pace.

Posedã în manuscris: Poemul ºi viaþa (eseuri), În loc de
sinucidere, Dupã ºira de paie, Poiana cu ulm (romane); Amant
ºi ideal (teatru), Contribuþii filosofice la recunoaºterea de fapt
(studii filosofice), Aurul gândirii (maxime ºi cugetãri), Figuri
imortalizate (nuvele biografice), Izvorul negru, Vãduva, Umbra
unui ideal (nuvele).

Actualmente este preocupat cu studierea ºi experimentarea
unei noi probleme de psihologie, numitã de sine Isomeria
psihologicã.

Tânãr încã, i se rezervã viitorul

*
Cercul literar Panait Cerna

Ia fiinþã în Comuna Militari – Ilfov, la 5 mai 1930, din iniþiativa
tinerilor I.N. Copoiu, I.G. Tãrbescu, Mihail Sabini, Radu
Papacioc, Virgil Carianopol ºi Teodor Scarlat.

Mai târziu se înmulþeºte numãrul membrilor, adãugându-se:
Miralena Milany, ªist Militari, Florian Didulescu etc.

Cercul are de scop, þinând ºedinþe sãptãmânale, de a forma pe
tânãrul debutant în arta scriitoriceascã, tipãrind astfel revista
„Vraja” ºi „?”. Se dizolvã în februarie 1932, rãmânând numai
revista Vraja sub rãspunderea directã a lui I.N. Copoiu.

*
Vraja (Revistã). Organ de literaturã, ideologie, criticã ºi culturã

generalã, al Cercului Literar Panait Cerna.
Apare la 30 septembrie în comuna Militari-Ilfov, condusã de

un grup de tineri, compus din I.N. Copoiu, I.G. Tãrbescu, Mihail
Sabini, Radu Papacioc, Miralena Milany, Teodor Scarlat, Virgil
Carianopol, Florian Didulescu, ªit Militari etc.

De la nr. 12, cautã sã-ºi schimbe ideologia ºi critica. Prin
aceastã schimbare, cautã sã impunã o nouã formã stilului literar.
Odatã cu nr. 17, în iulie 1933 îºi înceteazã apariþia.

Originalele acestor documente literare inedite se aflã la
Biblioteca Academiei Române, Cota S38/CLXIX.

NOTE DESPRE UN
PROZATOR – ADRIAN

MOGÂLDEA
Biografia nuvelistului ºi publicistului Adrian Mogâldea se

reconstituie, deocamdatã, din epistolele sale7, din puþinele
colaborãri la revistele Viaþa literarã8, Universul literar9 ºi
Zodiac10, publicaþie pe care a înfiinþat-o, în aprilie 1936, la
Giurgiu, precum ºi din microportretul elaborat, din amintire, de
ªtefan Baciu11.

Memorialistul din Braºov îºi aminteºte cã a cunoscut un coleg
ce frecventa cursurile ªcolii Comerciale „Andrei Bârseanu”, din
oraºul de sub Tâmpa, pe care îl chema Adrian Mogâldea ºi venise
din Giurgiu ºi era tare mândru cã e „giurgiuvean”.

Aºadar, transcriu evocarea lui ªtefan Baciu, scrisã în Honolulu,
dupã mai bine de jumãtate de secol, cu toate inerentele ei scãpãri
ºi omisiuni: „Într-o searã târzie a anului 1940, soneria
apartamentului din Piaþa Lahovary, nr. 5a, în care era instalat
cabinetul doctorului Liviu Câmpeanu, în care ocupam o camerã
mobilatã, a sunat lung ºi insistent. Era o toamnã grea, de tristã
memorie, când soneriile lungi ºi insistente nu lãsau, ca ºi un
deceniu mai târziu, sã se prevadã nimica bun. Doctorul plecase
de mult, iar eu ºedeam singur în odãiþa cu perdelele trase încât
lumina nu se vedea de-afarã.

Când sunetul s-a auzit din nou, mai lung ºi mai insistent m-am
dus sã vãd cine era, ºi prin gemuleþul de cristal am recunoscut,
nu fãrã mirare, pe un fost amic de la Braºov, unde fusese câtva
timp elev al ºcolii comerciale „Andrei Bîrseanu”. Îl chema Adrian
Mogâldea, purta ochelari cu rame mari, era din Giurgiu,
«giurgiuvean», cum îi plãcea sã spunã, ºi scosese câteva numere12

dintr-o revistã la care colaborasem cu poeme13. „Zodiac” se
chemase, parcã, dispãrând la fel de neaºteptat cum apãruse, ceea
ce era caracteristic revistelor juvenile, al cãror buget era, de obicei,
suma de „bani de buzunar” de-acasã.

L-am poftit în odaie ºi am bãgat de seamã cã era îmbrãcat într-
un fel destul de neliniºtitor: cizme, cãciulã þuguiatã, impermeabil
sub care se vedea cãmaºa coloratã, diagonatã ºi, parcã, tocul
unui pistol.

Cu un gest nervos, pe care i-l ºtiam încã de la Braºov, îºi
potrivea ochelarii care lunecau spre vârful nasului. În cele din
urmã a scos, destul de fâstâcit, un plic din buzunarul
impermeabilului, pe care mi l-a întins.

Credeam cã voi afla poezii, dar spre surprinderea mea am
gãsit înãuntru câteva bancnote de 500 de lei, ºi o hârtie pe care
Mogâldea mã ruga s-o semnez ca bon de colaborare la revista
„13 Jilava”14, a cãrei apariþie o pregãtea, precum spunea, «în stil
mare».

ªtia cã mi se închiseserã uºile câtorva redacþii, ºi-mi sugera sã
semnez bonul cu numele, ales de el, Vlad Aliman15. I-am înapoiat
bancnotele ºi chitanþa neiscãlitã, i-am strâns mâna ºi l-am vãzut,
pentru cea din urmã oarã în viaþa mea, intrând în ascensor, ºi
apoi am auzit cum, la parter, se deschidea uºa de la intrare.

Am folosit o datã sau de douã ori pseudonimul16, cred cã la
„Universul literar”, ºi uneori m-am gândit la acea vizitã nocturnã,
nu fãrã emoþie ºi fãrã strângere de inimã.”

Mãrturiile acestea, citite ºi recitite astãzi, demonstreazã, cât se
poate de elocvent, o anume solidaritate ºi coeziune a unor tineri
care au generat o literaturã de certã valoare esteticã, ce aºteaptã,
încã, sã fie înþeleasã ºi preþuitã aºa cum se cuvine.

*
[Giurgiu, 10 iunie 1933]
Stimate domnule redactor,
Alãturat îndrãznesc a vã trimite spre cercetare pentru a fi

publicate în revista dumneavoastrã câteva lucrãri literare de
subsemnatul.

Ca începãtor în ale scrisului, în aºteptarea deciziei, precum ºi
a rãspunsului dumneavoastrã dacã mai pot trimite ºi pe viitor
ceva.

Vã salut ºi vã mulþumesc anticipat,
A. Mogâldea

*
Giurgiu, 15 februarie [19]34
Onor redacþia revistei „Viaþa literarã”,

Nicolae
Scurtu
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Bucureºti
Deoarece abonatul d[umnea]v[oastrã], elevul Adrian Mogâldea

este încã de la 31 noiembrie deþinut politic împreunã cu domnul
profesor V. Cristescu din Bucureºti, vã rog a nu-i mai trimite
revista pânã ce nu va avea el posibilitatea sã uzeze de ea.

Cred cã veþi cunoaºte neplata la timp a abonamentului ºi veþi
scuza.

Cu stimã,
P. Mogâldea
[Onor revista „Viaþa literarã”, Strada Agricultori, nr. 78,

Bucureºti, 4].

Originalele celor douã epistole inedite se aflã în biblioteca
profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

ÎNTREGIRI LA
BIBLIOGRAFIA LUI

VICTOR BRÃTULESCU
Biografia profesorului, istoricului ºi cãrturarului Victor

Brãtulescu (n. 11 noiembrie 1899, sat Podu Doamnei, com.
Clejani, jud. Giurgiu – m. 1976, Bucureºti) nu e cunoscutã, aºa
cum se cuvine, întrucât omul era de o rarã modestie ºi cât se
poate de rezervat în ceea ce îl priveºte.

A fost profund marcat de personalitatea copleºitoare a lui
Nicolae Iorga, în preajma cãruia s-a instruit ºi s-a format
îndeplinind, astfel, mai multe funcþii ºtiinþifice: secretar-ajutor la
Comisia Monumentelor Istorice (1923–1936), director (1936–
1938) ºi secretar-director al Muzeului de Artã Religioasã (1938-
1948).

Existã un apreciabil numãr de epistole trimise de Nicolae17 ºi
Ecaterina Iorga lui Victor Brãtulescu, în care se observã
excelentele relaþii stabilite între magistru ºi discipol, ce se bazeazã,
mai întâi, pe încredere, pe rigoare ºi pe ºtiinþa de carte a mai
tânãrului sãu confrate.

1 Lucian Predescu, Mihail Sabini în Enciclopedia Cugetarea. Material Românesc. Oameni ºi înfãptuiri, Bucureºti, Editura Cugetarea – Georgescu Delafras, [1940], p. 750, col. 3, jos.
2 Saºa Panã, Mihail Sabini în Antologia literaturii române de avangardã. Avangarda literarã în România de Matei Cãlinescu. [Bucureºti], Editura pentru Literaturã, 1969, p. 424–426. [I se antologheazã:
Stamil în puþin (prozã) ºi Trec (poezie)].
3 3. Mihail Straje, Mihail Sabini în Dicþionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor ºi publiciºtilor români, Bucureºti, Editura Minerva, 1978, p. 622.
4 Mihail Sabini, Lacrimi incandescente. Poeme, Bucureºti, Editura Vraja, 1934, 31 pagini.
5 Idem, Întâlnire în Revista scriitoarelor ºi scriitorilor români, 7, nr. 5–6, mai-iunie 1933, p. 18 (poezie).
6 Mihail Popa, Interior în Manifest, 2, nr. 4, 1935, p. 9 (poezie).
7 Una din epistole trimise poetului ºi prozatorului I. Valerian (1895–1980), redactorul revistei Viaþa literarã (1926–1938; 1941) conþine urmãtoarele însemnãri: Giurgiu, Are o schiþã bunã. A-l face
corespondent. Abonament la Giurgiu, I. Valerian.
8 Neidentificatã pânã în acest moment. Colecþie incompletã.
9 Ad. Mogâldea, Mlaºtina deznãdejdii în Universul literar, 49, nr. 47, 16 noiembrie 1940, p. 4. (Fragment dintr-un roman în pregãtire).
10 În revista Zodiac, din care a apãrut doar un singur numãr, la 1 aprilie 1936, Adrian Mogâldea a publicat manifestul literar, Predoslovie, precum ºi câteva articole ºi note literare judicios elaborate.
11 ªtefan Baciu, Adrian Mogâldea în Praful de pe tobã. [Bucureºti], Editura Eminescu, 1995, p. 559-560. (Microportrete).
12 Revista Zodiac a apãrut la Giurgiu, într-un singur numãr, cel din 1 aprilie 1936, are opt pagini ºi a fost tipãrit în Tipografia ºi Legãtoria de cãrþi „Energia Graficã”.
13 ªtefan Baciu, Stih în Zodiac, 1, nr. 1, 1 aprilie 1936, p. 4, col. 2, sus. (Poezie).
14 Revistã neidentificatã în nicio colecþie publicã din România.
15 Acest pseudonim are o conotaþie specialã ºi trimite la nume ºi prenume uzitate în istoria naþionalã.
16 ªtefan Baciu a semnat cu pseudonimul Vlad Aliman în revista Universul literar nu mai puþin de unsprezece colaborãri: A fi singur, Amicul, Anotimp, De amicitia, De rerum natura, Domnul din colþ,
Epistula, Frize, Gaudeamus..., Gãzarul ºi Oraº, în primele luni ale anului 1941.
17 N. Iorga, Corespondenþã. Vol[umul] 1. Ediþie, note ºi indici de Ecaterina Vaum, Bucureºti, Editura Minerva, 1984, p. 225–238. [Sunt publicate douãzeci ºi douã de epistole ale lui N. Iorga cãtre Victor
Brãtulescu].
18 Memoriile lui N. Iorga, în ºapte volume, au apãrut în Editura „Naþionala” S. Ciornei.
19 Epistola a fost publicatã în cartea, mai sus amintitã, pagina 229.
20 Exemplarul, aflat într-o stare bunã, se gãseºte în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

Adrian Mogâldea - facsimil

O epistolã a lui Victor Brãtulescu, necunoscutã, trimisã lui Ilie
E. Torouþiu, cercetãtor ºi istoric literar, proprietar, în acelaºi timp,
al Institutului de Arte Grafice „Bucovina”, conþine informaþia,
preþioasã, cã N. Iorga intenþiona sã-ºi tipãreascã amintirile ºi
memoriile18 în oficina tipograficã a acestuia.

Epistola aceasta este, de fapt, un rãspuns la rugãmintea lui N.
Iorga cuprinsã în urmãtoarele ºire: [Vãlenii de Munte], 28 iunie
1933, Scumpe d[omnu]le Brãtulescu, Te rog vezi de corecturile
de la Monitor. Al doilea, întreabã-l pe Torouþiu dacã fãrã condiþia

mitei ia Memoriile mele, la care lucrez, ºi care pot face mãcar
douã volume. Sã ºi specifice în scris cã împãrþim câºtigul. Nu
preda manuscrisul! Al d[umi]tale mulþãmitor, N. Iorga. [P.S.]
Dacã nu vrea Torouþiu, întreabã pe Ciornei. Iar, dacã nimeni nu
vrea, adu-mi manuscrisul19.

O altã epistolã, ineditã ºi aceasta, este trimisã lui Emanoil
Bucuþa, ca rãspuns la solicitarea acestuia de a-i trimite cartea
Miniaturi ºi manuscrise din Muzeul de Artã Religioasã, care,
iniþial, a fost o excepþionalã tezã de doctorat.

ªi, în fine, un Cuvânt de lãmurire la o antologie, elaboratã de
profesorii Victor Brãtulescu ºi Gheorghe Nicolescu, Mihai
Eminescu, Ion Creangã ºi d[omnu]l Simion Mehedinþi despre
ªcoala Româneascã. Articole politice. Amintiri din copilãrie.
Altã creºtere din anul 194120 – Îndreptãm cãtre colegii învãþãtori,
preoþi ºi profesori gândurile adunate în aceastã carte, ale lui
Mihai Eminescu, Ion Creangã ºi ale d[omnu]lui Simion
Mehedinþi, cu nãdejdea cã poate se va purcede la o altã ºcoalã,
care trebuie neamului nostru.

Mai marii ºcolii din þara noastrã încã pot gãsi ºi dânºii aci
reazim legiuirilor ºi strãdaniilor lor bune.

Într-o altã lucrare, pe curând, va fi vorba de gândurile
regretatului profesor Nicolae Iorga despre ºcoala româneascã.
Autorii

*
Institutul de Arte Grafice „Bucovina”
I.E. Torouþiu
Bucureºti III, Strada Grigore Alexandrescu, nr. 4, Telefon

21043
[Bucureºti, 29 iunie 1933]

Dragã domnule Torouþiu,
Am trecut sã-þi cer condiþiile de tipãrit ale volumului de istorie

literarã pânã la 1900, al d[omnu]lui Iorga.
Aflu acum cã Amintirile de care am vorbit ar fi ceva mai lungi

ºi ar face cam douã volumaºe.
Dacã eºti bun sã-mi laºi vorbã sau sã-mi scrii ceva în legãturã

cu cele de mai sus þi-aº fi foarte îndatorat pentru cã astãzi trebuie
sã-i rãspund magistrului.

Sã trãieºti mulþi ani,
V. Brãtulescu

*
Ministerul Culturii Naþionale
ºi al Cultelor
Subsecretariatul de stat al Cultelor ºi Artelor
Directorul Cultelor
[Bucureºti], 19 decembrie 1944

Prea stimate domnule ministru,
Vã mulþumesc de întrebare, pentru mine ºi tezaurul de lucruri,

de unde era sã mã scoatã tot un pictor, ca ºi acum doi ani.
Cãrþile mele sunt acum foarte rare ºi înºiºi acei care trebuiau sã

le aibã în depozit: Librãria Carabaº ºi P[avel] Suru, nu le mai au.
Mã voi strãdui sã vã gãsesc pe undeva în câteva zile.
Cu aceleaºi doriri de bine ºi cu cele mai bune urãri.
Victor Brãtulescu

P.S.
Ultimul exemplar aflat la P[avel] Suru, a fost vândut [i]eri,

dupã cât îmi spune acum la telefon.

Originalele acestor epistole necunoscute se aflã la Biblioteca
Academiei Române, Cotele S 15/XXXIV ºi S 3/CMLXXXIII.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Reacþii mentale la starea de pandemie
Viaþa noastrã „cea

de toate zilele” s-a
schimbat radical de
când pe planetã s-a
declarat starea de
pandemie cu un
„ c o r o n a v i r u s ”
etichetat cu mai multe
nume. Dupã cum ne
explicã reportera
Mary Hui, într-un

articol publicat pe 18 martie 2020 pe site-ul Quartz, la
început, virusul a fost numit de toatã lumea „virusul
Wuhan”. Apoi a devenit „coronavirusul Wuhan” ºi
„coronavirusul chinezesc”, dupã care a fost folosit codul
de identificare 2019-nCoV. Pânã la urmã, pe 19 februarie,
2020, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) a dat bolii
provocate de virusul respectiv numele de Covid-19, o
abreviere compusã din „Co”=„corona”, „vi”=„virus”,
„d”=„boalã” (engl. Disease) ºi „19"=„2019" (anul în care
s-a manifestat prima datã gripa provocatã de respectivul
coronavirus, în provincia Wuhan din China). Numele
corect al virusului, aºa cum apare în taxonomia
internaþionalã, este SARS-CoV-2, pentru cã acest virus
este legat genetic de acela care a cauzat epidemia de
SARS din 2003 (https://qz.com/1820422/coronavirus-
why-wont-who-use-the-name-sars-cov-2/, adresã
accesatã pe data de 21 martie, 2020).

Amintim cã acronimul SARS abreviazã sintagma Severe
Acute Respiratory Syndrome, „sindromul respirator sever
acut”. Mai pe româneºte, gripa cu debut pe scena
mondialã în 2003 (deºi ea se manifestase încã din 2002,
în provincia Guangdong din sudul Chinei) atacã
plãmânii ºi împiedicã respiraþia. Pentru cei cu organism
mai slãbit ºi care au ºi alte probleme de sãnãtate, boala
poate avea consecinþe fatale. La fel de periculoasã este
ºi gripa manifestatã prima datã în decembrie 2019, care
a pus stãpânire pe lumea întreagã în circa trei luni. Pe 11
martie, 2020, OMS a declarat pandemia de gripã Covid-
19, având în vedere cele 118.000 de cazuri de
îmbolnãviri în 114 þãri ºi cele 4.291 de decese provocate
de boalã în lume (https://www.who.int/dg/speeches/
detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19-11-march-2020, adresã
accesatã pe data de 21 martie, 2020). Dupã 9 zile de la
declararea pandemiei, la Conferinþa de presã de pe 20
martie, 2020, directorul general al OMS, dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a anunþat cã sunt raportate
210.000 de persoane bolnave de Covid-19 ºi peste 9.000
de persoane ºi-au pierdut viaþa ºi a fãcut apel la
solidaritate ºi la respectarea recomandãrilor de prevenþie.
„ªtim cã pentru multe persoane, viaþa se schimbã
dramatic”, a spus directorul general al OMS. „ªi în familia
mea e la fel: fiica mea face lecþii de acasã, online, pentru
cã ºcoala ei s-a închis”. (https://www.who.int/dg/
speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-20-march-
2020, adresã accesatã pe data de 21 martie, 2020).

Pe data de 11 martie, la ora 14:00, cursurile faþã în faþã s-
au suspendat la Universitatea din Bucureºti. De atunci,
profesorii ºi studenþii fac eforturi sã se adapteze la „predarea
ºi învãþarea” online, care le impune, printre altele, sã rãmânã
în faþa ecranelor (de computer, laptop, telefon, dupã caz)
mult mai mult timp decât înainte de 11 martie, ºi sã descopere
foarte repede modalitãþi de eficientizare a comunicãrii
permanente „la distanþã”, pentru a nu fi copleºiþi de fluxul
de informaþii ºi de sarcini de lucru. Preºedintele României
a decretat starea de urgenþã pe teritoriul naþional pe 16
martie. Multe întreprinderi cu numãr mare de angajaþi i-au
trimis pe oameni acasã (în ºomaj tehnic), instituþiile de
culturã ºi restaurantele s-au închis, peste 4.000 de persoane
se aflã în carantinã instituþionalizatã ºi peste 55.000 stau în
izolare la domiciliu. Numãrul cumulat al celor bolnavi se
raporteazã în fiecare zi la ora 13:00. Pe 21 martie 2020,
raportul anunþã 367 de persoane „confirmate pozitiv”, dintre
care 52 sunt „declarate vindecate ºi externate”. Din fericire,
nu avem niciun deces pe teritoriul þãrii, dar ºtim cã ºapte
români (ºase din Italia ºi unul din Franþa) s-au stins din
cauza gripei cu SARS-CoV-2 (https://stirioficiale.ro/
informatii/buletin-de-presa-21-martie-2020-ora-13-00,

adresã accesatã pe data de 21 martie, 2020).
Datele prezentate mai sus contureazã, în linii foarte

generale, ceea ce a devenit, în doar câteva zile, realitatea
noastrã. O realitate halucinantã, în care plutim într-un
fel de „normalitate” de „munte vrãjit”, a bolii ºi a
spectrului morþii, ce pe de o parte, ne
deºteaptã instinctele vitale ºi pe de altã
parte, ne situeazã într-o poziþie de
spectatori izolaþi ai catastrofei generale.
Ne-am dus cu toþii (români, italieni,
spanioli, britanici, americani...) la
magazine ºi farmacii sã ne aprovizionãm,
ca nu cumva sã rãmânem fãrã mâncare,
medicamente sau alte produse de strictã
necesitate în aceastã perioadã tulbure, cu
toate cã am primit asigurãri oficiale cã se
vor gãsi în continuare toate mãrfurile ºi cã
preþurile vor fi plafonate o perioadã. În
acelaºi timp, pentru cã suntem de abia la
începutul crizei provocate de pandemie,
încã putem urmãri relativ confortabil
evoluþia situaþiei pe ecranele computerului
sau televizorului, aºa cum am urmãrit, în
trecut, la ºtirile zilei, „serialele” de
informaþii senzaþionale din viaþa social-
politicã de la noi ºi de aiurea.

Chiar dacã lucrurile s-au derulat atât de
repede ºi nu prea ne-au dat timp sã ne
dezmeticim, ceea ce trãim în aceastã
primãvarã caldã a anului 2020 este o
traumã colectivã, o dovadã în acest sens
fiind ºi metafora (?) rãzboiului care e
folositã tot mai mult pentru a ne mobiliza
în „lupta cu un inamic invizibil” sau în
sprijinirea medicilor aflaþi „în prima linie”
a combaterii bolii. „E ca în rãzboi”, i-a spus
un domn unui reporter care încerca sã afle
starea de spirit a celor ce dãduserã nãvalã
la un supermarket din Capitalã.

În condiþii de traumã colectivã (provocatã
de o catastrofã naturalã, un rãzboi, o molimã
ori altele de acest fel), mecanismele mentale
comunitare se activeazã imediat ºi încearcã
sã gãseascã o explicaþie pentru ceea ce se
petrece. De obicei, se cautã un tipar familiar
care se potriveºte cu noua
situaþie ºi oamenii reuºesc
sã se adapteze pentru cã
„vãd” un sens în ce li se
întâmplã. Pandemia aflatã
la ordinea zilei a generat
mai multe tipuri de
naraþiuni. Dintre acestea,
dominante par a fi cele
religioase (scenariul
apocaliptic: virusul anunþã
sfârºitul lumii ori vine ca o
pedeapsã pentru o lume care
s-a îndepãrtat prea mult de
calea cea dreaptã; scenariul
expiator: confruntarea cu
boala ne va ajuta sã ne
regãsim umanitatea ºi sã fim
mai buni ºi astfel vom fi
salvaþi) ºi cele politico-
economice (teoria
conspiraþiei: asistãm la o
formã de „rãzboi biologic”,
în urma cãruia se va instala
o nouã ordine mondialã ori
digitalã, ce va duce la
adâncirea prãpastiei dintre
bogaþi ºi sãraci; scenariul þapului ispãºitor: se cautã
vinovaþii pentru declanºarea ºi rãspândirea epidemiei ºi
se cere vehement pedepsirea lor).

Pe lângã astfel de scenarii din cultura popularã ce-i
ajutã pe adepþii lor sã-ºi pãstreze o oarecare coerenþã
mentalã ºi comportamentalã în situaþia de crizã gravã pe
care o trãim, se rãspândeºte, în comunitãþile digitale, ºi
„folclorul pandemiei”, cu douã componente principale:

Asistente la Spitalul Poenãrescu, 1963: Mioara Ene,
Nuþi Lascu, Flori Niþu, Marieta Ghimpe etc.

Campanie igienico-sanitarã la Bolintin Vale, 1939. În centrul
imaginii dr. Elena Bordan ºi primarul ªtefan Teodorescu (Stuparu)

medicina „magicã” ºi bancurile. Leacurile-minune
prezentate pe Internet, majoritatea, desigur, pentru a-i
convinge pe creduli sã le cumpere, promit þinerea la
distanþã sau vindecarea rapidã, „ca prin farmec”, a gripei
cu care se luptã medicii din toatã lumea. În schimb,

bancurile autohtone fac haz de necaz, ironizându-i, de
exemplu, pe cei care ºi-au umplut cãmãrile cu stocuri
„pânã la Crãciun” sau activând umoristic unele
stereotipuri etnice, precum acela ofensator cã românii ar
fi certaþi cu igiena.

În toate vremurile, folclorul comic a fost o supapã de
eliberare a presiunii ºi de întãrire a coeziunii sociale. E
bine cã mai putem sã râdem, dar viruºii nu ºtiu de glumã.
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Chilia schimnicului reprezintã laboratorul spiritual al
celui retras întru credinþã.

Atelierul pictorului este incinta care zãmisleºte arta
cãreia ºi-a dedicat fiinþa sa spiritualã. De aici ni se va
transmite, de-a lungul întregii cariere, continua
frãmântare a acelor necontenite cãutãri, unde vibrante
ale spiritului de sorginte esteticã.

Un astfel de slujbaº conºtiincios, slujbaº fãrã simbrie,
înregimentat pe tãrâmul artei, a fost pânã deunãzi artistul
Gheorghe Iacob.

Adevãrat „rob” al atelierului, muncind neîntrerupt la
perfecþionarea artei sale, Maestrul Iacob a mers pânã
acolo încât, nemulþumit perpetuu de arta sa, dovedind o
exigenþã cu totul aparte faþã de propria-i creaþie, a
considerat timp de mai bine de ºapte decenii de
prodigioasã activitate ºi creaþie artisticã cã nu este
momentul sã deschidã o expoziþie personalã... Un bun
exemplu pentru tinerii artiºti de abia eclozionaþi din
gãoacea studiilor, care dau nãvalã în peisajul
expoziþional, epatând prin cv-urile pline de „personale”...

Acum vreo ºase ani, la intervenþia energicã a
prietenului Dan Hãulicã, a fost organizat, dupã îndelungi
tratative, un adevãrat festival expoziþional dedicat muncii
de o viaþã a pictorului Iacob. A fost un veritabil simultan
expoziþional, cãci s-au organizat la acel moment patru

Plecãciune la un Mag

George Apostoiu ºi Gheorghe Iacob, 2019

Florin COLONAª

IN MEMORIAM GHEORGHE IACOB

manifestãri în spaþii de prestigiu: la Dalles, la Mogoºoaia,
la Galeria „Dialog” ºi la Academie. Au fost expuse circa
o mie de lucrãri ºi proiecte din diferite perioade de
activitate ale neobositului truditor pe ogorul roditor al
frumosului.

Cu numai vreun an în urmã, Muzeul de Artã
Contemporanã (M.N.A.C.) i-a organizat Patriarhului
ºevaletului o retrospectivã generoasã pe unul dintre
etajele importantului centru muzeal.

Orice mare maestru reprezintã o personalitate care cautã
sã-ºi exprime talentul incendiar în diferite moduri de
expresie. Aceastã caracteristicã creativã am intâlnit-o ºi la
pictorul Iacob. S-a dovedit nu numai un minuþios artizan
al tehnologiei substanþelor cu care-ºi realiza operele,
pregãtindu-ºi în mojare diferitele culori, din materie
teroasã ºi plante culese cu grijã ºi ºtiinþã, preparate dupã
vechi reþete, pentru a le pune pe pânze ºi cartoane, savant
preparate, pentru o mare trãinicie în timp.

A lucrat cu mare plãcere piatra ºi lemnul, cu o
îndemânare care a uimit prin spontaneitate. A îmbrãþiºat
cu acelasi succes arta monumentalã, lãsând fresce în
mozaic sau praf de piatrã, opere care au darul sã
impresioneze prin monumentalitatea lor.

A fost ºcolit la clasele lui Dãrãscu ºi ale lui J. Al.
Steriadi, el însuºi devenind asistentul lui M. H. Maxy.

La rându-i va avea o serie de elevi care astãzi au devenit
redutabili artiºti.

A preferat, însã, solitudinea atelierului sãu din Sandu
Aldea sau al aceluia din apropierea Bucurureºtiului, la
Bolintin, în satul Malu Spart, unde-mi împãrtãºea,
octogenar fiind, bucuria de a lucra în atelier ºi, în egalã
mãsurã, pe aceea de a lucra fizic în grãdina de zarzavat ºi
flori, în care straturile erau savant distribuite, dând unei
banale bucãþi de pãmânt un aer nobiliar.

Iubea cu pioºenie lingura cioplitã, icoana veche
româneascã, þesãtura popularã a iei sau a covorului, fierul
de plug, strachina din lut.

Arta acestui om cu suflet ºi mâini de aur a rãmas
nepoluatã de exterioare influenþe, exerciþiul continuu
specific artistului cu mijloace de expresie artisticã,
conducând la ceea ce un prieten al sãu, competentul critic
de artã Octavian Barbosa în celebrul „Dicþionar al
artistilor români contemporani nota în legãturã cu
noutatea perenã a artei lui Iacob: „Modernitatea nu þine
aici nici de convenþii, nici de materie, nici de subiect, ci
de viziune”.

O viziune care trebuie descifratã prin multiplele ei
componente ºi pe care Gheorghe Iacob ne-a lãsat-o vie,
acum când el se aflã în drumul spre astre.

Sã facem, deci, o plecãciune în faþa unui Mag!

ªtefan Crudu, Florin Colonaº ºi
Gheorghe Iacob la Bolintin Vale, 2018

Florin Colonaº ºi Gheorghe Iacob
la Malu Spart, 2018

Plachetã oferitã d-lui Gheorghe
Iacob de revista „SUD”, 2018

Plachetã „Cetãþean de onoare” al
oraºului Bolintin Vale conferitã d-lui
Gheorghe Iacob în anul 2018

„Maternitate” de Gheorghe IacobSculpturã de Gheorghe Iacob
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Delia MUNTEANU

„SONETELE LE LAS PE TOATE VOUÃ”
Sunt aproape opt veacuri de când, în Sicilia, Giacomo da

Lentini, notar cu îndeletniciri artistice, fãcea schimb de sonete cu
stareþul Tivoli, iubitor ºi el de poezie. Practica, un fel de modã în
cercurile literare ale vremii, era cunoscutã sub denumirea de
tenzone, cuvânt provenit din occitanul tenso („duel”, „tracþiune”).
Ea fusese împrumutatã de la trubadurii provensali ºi presupunea
o discuþie în versuri, pe teme amoroase, între doi poeþi sau între
un poet ºi o entitate imaginarã, fiecare exprimându-ºi poziþia
prin mijloace retorice cât mai rafinate.

La noi, cele dintâi sonete au fost tipãrite în iunie 1829 în
„Curierul românesc” al lui Ion Heliade Rãdulescu (Bucureºti) ºi
în „Albina româneascã” (Iaºi), condusã de Gheorghe Asachi.

Cum a evoluat aceastã specie literarã în Europa ºi în þara noastrã,
dar mai ales care sunt rigorile compunerii unei astfel de creaþii
putem afla din preambulul lui Mihai Merticaru – poet, eseist ºi
gazetar, nãscut la 20 iunie 1938 în satul Beþeºti, comuna Rediu,
judeþul Neamþ – la cel mai recent volum al sãu de versuri, Vis ºi
abis (Editura Muºatinia, Roman, 2018).

Nu intenþionãm sã zãbovim asupra paginilor respective, aºezate
sub titlul Sonetul – regele poeziei, ci sã arãtãm, cu plãcutã
surprindere, cã, în ciuda vechimii ºi a încorsetãrilor formale, în
pofida schimbãrilor de mentalitate ºi a tendinþei actuale de a obþine
totul cât mai repede ºi cu mai puþinã investiþie de efort, categoria
liricã amintitã este încã în lucrare. Îºi pãstreazã aproape la fel de
proaspete delicateþea ºi sprinteneala trubadureºti, încântându-ne ºi
astãzi prin melodicitate. Dacã stârnim un picuþ definiþia iniþialã,
putem afirma cã ºi acum sunã bine aceastã melodie scurtã. De-
abia un ton, un sunet mic. Un sonnetto (cântecel).

Un tenzone, discret retro, ne propune ºi Mihai Merticaru –
unul dintre adepþii fideli ai sonetului – în volumul de faþã.
Partenerii convocaþi la duel, nu neapãrat toþi sonetiºþi (Sapho,
Ovidiu, Saadi, Li Tai Pe, Pierre de Ronsard, Omar Khayyam,
Dante Alighieri, Francesco Petrarca, William Shakespeare,
Alexandr Puºkin º.a., iar pe teren românesc: Mihai Eminescu,
Nicolae Dabija, Theodor Damian), îºi exprimã poziþia în mottoul
textelor, urmând ca poetul nemþean sã-ºi etaleze propriile
argumente legate de tematica aleasã, mizând atât pe backgroundul
cultural, cât ºi pe experienþa personalã.

Sunt puse la bãtaie tehnici mai mult ori mai puþin subtile de
exprimare a ideii, în registre emoþionale ºi lingvistice dintre cele mai
diverse. La ordinea zilei se aflã femeia ºi problema amoroasã (Sonetul
ochilor tãi, Sonetul unei poveºti, Sonetul unui portret, Sonetul unui
dar, Sonetul tãmãduirii, Sonetul regretelor, Sonetul lui Eros º.a.),
însã întâlnim o serie de linkuri ce vizeazã condiþia creatorului (Sonetul
unei pasiuni, Sonetul poetului urgisit, Sonetul muzei ambiþioase,
Sonetul unui timonier, Sonetul creatorului), timpul (Sonetul
copilãriei, Sonetul satului natal, Sonetul tinereþii), moartea (Sonet
bacovian, Sonetul compensaþiei, Sonetul despãrþirii, Sonet-
testament), politica ºi societatea vremii (Sonetul þãranului român,
Sonetul bãrbãþiei, Sonetul decãderii, Sonetul românului).

Speculaþiile pe marginea acestor teme poartã trubadurul de la
biologic la spiritual, de la relaxare la tensiune. De la vis la abis.
Atari tendinþe (false opoziþii) se articuleazã într-un ansamblu
imaginativ amprentat de subiectivitate, poetul fiind regãsibil – în
egalã mãsurã – ca autor, regizor, actor, sufleur, spectator sau
comentator. Sunt tot atâtea funcþii ale celui care (se) viseazã,
activate într-o misterioasã pendulare între conºtient ºi inconºtient.

Ipostazele lirice implicate trãdeazã luminile ºi umbrele identitãþii
auctoriale, fluxurile ºi refluxurile propriului destin, dorinþele
(împlinite sau refulate), acomodarea cu vremile, anxietatea
provocatã de trecere. Rolurile acestea capãtã aºadar încãrcãturã
emoþionalã, convertindu-se în modalitãþi de comunicare cu sinele.
Visul construit împreunã pãleºte treptat, alunecã spre abis, un fel
de punct terminus, o „ºireatã umbrã” (Sonetul unui stoic) cãtre
care se îndreaptã inexorabil ºi fiinþa poetului: „Dinspre prezent
înspre eternitate,/ Unde cea brunã mireasã mã cheamã//
Monstruoasa tãcere sã n-o detest,/ Miezul cuvântului cu aldine/
Sã mã soarbã, cã-n zadar e vreun protest.// (Nu-mi rãmâne decât
sã privesc spre vest) / Acum, nimic nu mai vreau pentru mine/
Doar clipa ºi cupa sã-mi fie pline!” (Sonetul compensaþiei).

Volumul se deschide cu o coroanã însumând, conform reþetei,
un numãr strict de texte care dezvoltã acelaºi subiect. În cazul de
faþã, autorul renunþã la sonetul-maestru, poem menit a încheia
coroana, format din primele stihuri ale celor dinainte. Intitulatã
Parisul (în 14 sonete), compoziþia echivaleazã cu un vis dirijat,
în care simbolurile graviteazã în jurul unui singur nucleu: cetatea
parizianã. Sonetele, precum episoadele unei reverii prelungite,
comunicã între ele printr-o reþea de imagini ce prefigureazã
ascensiunea, respectiv decãderea, cu întregul lor cortegiu de
semnificaþii. Aºadar, Parisul „cu-o mie de ispite te îmbie” ºi tot
el „te ucide ºi te-nvie” (I). Este „cuib de nebunie ºi tinereþe” (II),
depozitar al unor valori de culturã ºi civilizaþie strãvechi („Aici
ºi-o piatrã poate sã ne-nveþe” – II; „Pe pâine, aici artã se întinde”
– XII). „Vicleanul” Paris seduce prin „miraje ºi drog” (IV),
întruchipând aspiraþia dintotdeauna a artiºtilor Evropei: „Armonie,
graþie ºi luminã, / Sculpturã, muzicã ºi poezie / Cu genialitate se
îmbinã” (XIII). Aici trubadurul întâlneºte scriitori români
autoexilaþi (Emil Cioran, Eugène Ionesco, Mircea Eliade) ºi-l
viziteazã pe Constantin Brâncuºi – cel care a-nvãþat „pietre ºi
lemne sã zboare” (VIII) – în atelierul sãu, unde e îmbiat „c-un
pahar de zaibãr ºi dor” (idem). În utopia parizianã, aproape fiecare
persoanã visatã dezvoltã conotaþii speciale pentru autorul visului,
îl descãtuºeazã ºi îi transferã din energia proprie, stimulându-i
astfel puterea creatoare.

În ceea ce priveºte sonetele de dragoste, abordarea ºi recuzita
se situeazã în prelungirea Cântãrii Cântãrilor („Pajiºti de vis
sunt dorurile tale, / Zâmbetu-þi înmugureºte-o livadã […] / Buzele,
dulceaþã de petale // De trandafir” – Sonetul unui dar; sau: „Din
glasul sãu, albinele strâng miere” – Sonet pentru atei) ºi a liricii
curteneºti, fãrã sã respingã atitudini ºi comportamente mai
apropiate de vremurile actuale („N-ai cârtit cã-i distratã ºi confuzã,
/ Cã vrea zorzoane ºi alte tinichele, / Ai primit-o cu bune ºi cu
rele, / Aprinsul jar, nu-l bãnuiai sub spuzã” (Sonetul unei muze).
Dimensiunea confesivã, declaraþiile înflãcãrate, dulcegãriile
alterneazã cu umorul, cu ludicul ºi oralitatea: „Þi-aruncã fãclia
privirii blânde, / Te zãdãreºte cu cei doi lupi hap-sâni, / Te
rãscoleºte, te scoate din þâþâni” (Sonet pentru atei); sau: „Iubita-
mi […] / Nu conteneºte-un pic sã mã provoace. / Ca sã-ºi atingã
suprema-i dorinþã, / De la o vreme e tot mai locvace, // Un spin
în inimã mereu îmi coace, / A auzit, scumpetea de fiinþã, / Cã arta
se naºte din suferinþã” (Sonetul muzei ambiþioase).

Ca ºi la Dante, Petrarca, Eminescu ori Voiculescu – dintre
poeþii cu care se aflã în tenzone –, în lirica lui Mihai Merticaru,
discursul erotic se împleteºte adesea cu cel despre creaþie. Femeia
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ºi poezia, când nu îºi revendicã vreuna din ele întâietatea (femeia
– în Sonetul unui portret: „De când mã ºtiu, te zugrãvesc întruna,
/ Cã mi-am epuizat trusa de culori / Ca sã-þi surprind toatã gama
de lucori / De ieri, de azi ºi dintotdeauna”; poezia – în Sonetul
unei pasiuni: „Am ars pe-al tãu altar în ape stinse, / Urcând pe
Golgota tot înainte, / Nopþile, þi le-am þinut mereu aprinse, // La
picioare þi le-am depus învinse, / Iar, drept rãsplatã, tu, fatã
cuminte, / M-ai rãstignit pe-o cruce de cuvinte”), pot face casã
bunã împreunã („Duioºi, ochii tãi, tainice strãfulgerãri, / Izvoare
perpetue de poeme, / Sortiþi sã punã punct vieþii-mi boeme, /
Hoinarul sã-l adune de pe trei cãrãri” – Sonetul tãmãduirii). Se
mai întâmplã ca nehotãrârea sau capriciile dumneaei sã
zgândãreascã sensibilitatea ºi rãbdarea partenerului-artist. În atari
situaþii, se face apel – mai în glumã, mai în serios – la argumentul
suprem: refuzul de a-i da iubitei sens cultural („Nemângâiat
sunt îndestul de viaþã, / Cu-a ta tãcere, de ce mã biciueºti? / Cât
mã mai laºi sã rãtãcesc prin ceaþã? // Hai nu mai fi aºa de
ºugubeaþã! / Un sincer rãspuns, trebuie sã-mi gãseºti, / Altfel,
ieºi-vei din cartea-mi de poveºti!” – Sonetul unei propuneri).

Pe mãsurã ce ne apropiem de finalul volumului, portativul
tematic preferat se îmbogãþeºte cu meditaþia asupra trecerii, iar
cuvintele încep sã doarã. Destrãmarea fiinþei ºi a iluziilor
(„Doineºte iarna în trupul ostenit, / Se-nclinã fruntea înaltã spre
glie, / Din cer, þi se mai dã doar o felie, / Sufletul, de regrete, þi-
e troienit” (Sonetul despãrþirii), neputinþa încetinirii timpului,
mesajele mai mult ori mai puþin codificate dinspre celãlalt tãrâm
(„Secat mi-e izvorul cu apã vie, / De trei zile, o pasãre mã-ngânã,
/ Eu am sã plec, tu sã mã þii de mânã!” – Sonetul finitudinii)
activeazã din partea lectorului un registru emoþional diferit de cel
exploatat anterior. El este însã temperat de seninãtatea cu care eul
îºi priveºte asfinþitul, dar mai ales de speranþa cã, prin moºtenirea
liricã încredinþatã urmaºilor, nu va dispãrea definitiv („Aºa pãºi-
voi într-o lume nouã / Cu picioarele spãlate în rouã. / Sonetele le
las pe toate vouã” – Sonet-testament).

Din punct de vedere prozodic, remarcãm ineditul unor rime (sã
nu uitãm cã acestea erau cândva colorate altfel decât celelalte cuvinte
ale sonetelor), datorat asocierii cuvintelor româneºti cu cele strãine
(senine/aldine/al fine; melodie/feerie/sine die; de-amore/Tagore;
Versailles/fãrã grai), aºezãrii în corelaþie a unor pãrþi de vorbire
diferite (seduºi/Brâncuºi; nu cer/Molière; transpirã/hetairã; lunã/
-mpreunã; dar cã/ se-ncarcã; îndurare/oare/moare; luminã/
genuinã/se-mbinã), inversiunii (mon amour/Eiffel Tour) sau
jocului de cuvinte (hap-sâni/þâþâni/amâni).

Considerãm cã avem de-a face cu un creator care ºi-a gãsit
drumul personal. Mihai Merticaru se dovedeºte un poet stãpân
pe uneltele sale, de altfel îndelung exersate – dacã þinem seama
de bogata producþie publicisticã ºi editorialã. Cât despre þinuta
versurilor, ea a fost recunoscutã pânã acum de numeroase premii,
atribuite în þarã ºi în strãinãtate.

Duelul ideatic cu marii sonetiºti ai lumii are toate ºansele –
zicem noi – sã atragã amatorii de dialog cultural sau nostalgicii
mai vechiului amour courtois ºi dupã ce poetul se va hotãrî sã
plece la rendez-vous cu neantul. Acolo unde „totul e de prisos”
(Ana Ahmatova).

Ce micã era lumea în mintea copiilor de odinioarã! Gheorghe
Lazãr (1779-1823), originar din Avrig (jud. Sibiu), îi scria din
Viena tatãlui sãu, pe la începutul secolului al XIX-lea: „Îþi aduci
aminte, când eram copil, cã tot ziceam cum
cã peste dealul Bradului – un sat în
apropiere de Avrig – nu mai este lume ºi cã
afarã de þara Oltului, câtã se vedea din
Avrig, nu mai este nimic acolo. Acum am
vãzut cu ochii atâtea þãri, atâþia oameni, sate
ºi oraºe, de mã dureau genele” (Cf. Nicolae
Manolescu, Istoria criticã a literaturii
române. 5 secole de literaturã, Piteºti,
Editura 45, 2008, p. 139).

La fel vedea Avrigul, pe la mijlocul
secolului 20, ºi copilul Ilie Popa. Peste
mulþi ani, acesta, având permanent în inimã
leagãnul copilãriei, scrie o carte despre
Avrig (fiecare cititor poate evoca, desigur,
satul copilãriei lui). Este o carte care se
bucurã de interesul ºi de receptivitatea
cititorilor care au copilãrit la þarã. Titlul este
concludent: Rãmân mereu un plecat din
Avrig, Braºov, Editura Pastel, 2016.

Autorul Ilie Popa mãrturiseºte în Cuvânt
înainte cã nu are pretenþia de a-ºi fi scris
memoriile, fiind un om obiºnuit, nãscut ºi
crescut în Avrig, care, cu rãbdare ºi cu
sufletu-i preaplin, „a scormonit în sacul sãu
de amintiri”, strãduindu-se „sã scrie mai
puþin, (ca) sã citeascã mai mulþi.”

Dorinþa mãrturisitã a autorului este aceea de a oferi informaþii

tinerilor de astãzi ºi de mâine. Multe amintiri îi trec prin minte:
„S-au schimbat multe în Avrig ºi în þarã, în 40 de ani de când am
fost plecat de acasã. Au fost multe etape ºi multe evenimente

petrecute în aceºti ani, de când tot mai
puþini îºi aduc aminte, iar tinerii nu mai
au de unde sã le afle.”

Elementul de rezistenþã al textului se
aflã în planul substanþei, al informaþiei.
Titlurile semnificative ale cãrþii ne trimit
direct la conþinut. Exemplificãm:
Familia pãrinþilor mei, Anul 1939, an
de referinþã, Primii ani de ºcoalã,
Despre sat ºi despre noi, Amãrãciuni
aduse de noile orânduieli, Paralel cu
ºcoala, La liceu, Anii de dupã liceu,
Minunatul Cluj, Schimbãri importante,
Anii frumoºi ai tinerei noastre familii,
Bogaþi eram... sufleteºte, La Avrig ne
simþeam tot acasã, Totuºi, cu þara nu
prea e bine, Revoluþia, Dupã Revoluþie,
Libertatea, nu-i lucru puþin! Ce sã mai
facem?

Ilie Popa este scriitorul care evocã cu
dragoste leagãnul copilãriei lui, locul
unde soarele dimineþii trezeºte dragostea
de viaþã. Locul copilãriei este o cãrare
care nu se uitã, totodatã, este poarta care
nu se închide. Întotdeauna, în acel loc
prinzi puteri ºi eºti fericit. Deºi ai plecat

în lumea largã, de multe ori, arunci priviri înapoi ºi revezi imagini
care-þi vor rãmâne în suflet atâta timp cât vei vieþui pe acest

pãmânt. Ilie Popa scrie mai frumos decât oricine despre Avrig –
„poziþia sa este una din cele binecuvântate de Dumnezeu.”

Ilie Popa se mândreºte nu numai cu satul Avrig, dar ºi cu
oamenii de vazã care au plecat din Avrig. Între aceºtia, cel mai de
seamã este, desigur, Gheorghe Lazãr. Pe bunã dreptate, mândria
merge atât de departe încât se întreabã retoric: „Oare ºtiu mulþi
avrigeni cã în „centrul-centrului” Bucureºtiului, în faþa
Universitãþii, una din cele patru statui amplaste aici este cea a lui
Gheorghe Lazãr? Sunt mândru pentru asta ºi, de câte ori trec pe
acolo, mã simt un pic acasã, la Avrig.” Faptul cã în Avrig se aflã
statuia marelui dascãl nu înseamnã mare lucru, însã faptul cã
statuia aceluiaºi se aflã în plin centrul capitalei înseamnã cu totul
ºi cu totul altceva, înseamnã cinstirea arãtatã de o þarã întreagã,
nu numai de comunitatea unui sat.

În anul 1839, Ion Heliade Rãdulescu (fost elev al lui Gheorghe
Lazãr) îºi evocã dascãlul într-un text prin care creeazã la noi
necrologul (publicat în Curierul de ambe-sexe) ºi, în final, se
adreseazã cititorilor, îndemnându-i ca sã se opreascã, atunci când
vor trece prin localitatea Avrig, de la Braºov la Sibiu, „În mâna
dreaptã, de-alãturea drumului este o bisericuþã. Acolo e mormântul
lui Gheorghe Lazãr. O cruce albã de marmurã este frumosul lui
monument, monument vrednic de un om ce a ºtiut rãbda în viaþa
sa. Sãrutã acea cruce ºi vei citi pe dânsa urmãtorul epitaf: „Cititorule,
ce eºti am fost; / Ce sunt vei fi; / Gãteºte-te dar!”

Revenim la cartea lui Ilie Popa despre Avrigul lui mult iubit,
scrisã cu timiditate în decurs de un an ºi ceva, dar oferitã tiparului
dupã mai bine de zece ani. În finalul volumului, citim o întrebare
retoricã, la care am reflectat cu atenþie, rãspunzând rãspicat autorului
cã este necesar a continua sã scrie despre... alte ... drumuri ale
existenþei domniei sale ºi ale familiei. Îi dorim mult succes.

Luminiþa CORNEA
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Serban Codrin,

Poeþi ai sudului (XI)

Dan Elias sau spiritul
aristocratic al poeziei

Pentru Dan Elias (n. 7
septembrie 1957) ar trebui
schimbate regulile scrierii
cu majusculã, pentru cã
Poetul este o Culme a
Talentului ºi a Modestiei.
Cunoscut în judeþul a cãrui
coloanã vertebralã este râul
Ialomiþa, deoarece
colaboreazã cu articole la
un ziar foarte citit, unde
publicã de toate, comentarii
istorice ºi ezoterice, chiar
pamflete, mai rar cronici
literare, Dan Elias este un
poet dãruit, autor al câtorva

volume mai puþin comentate din cauza difuzãrii precare,
de versuri, de eseuri, al unui roman, „Douã morþi ºi-o
înviere” (2019), care decripteazã posibilitãþile unui
prozator. Nu ºtiu cât ºi dacã trãieºte Dan Elias acea dramã
neînduratã de marii confraþi ai trecutului, care se ridicau
dascãli ºi barzi ai cetãþilor. Existã o carte cu multe
sensuri, „Constelaþia Fierbinþi” (2019), unde poetul
nostru este cãftãnit în centrul valorilor fierbinþene, ca
un patriarh, prin creaþie ºi prin recunoaºtere.

Absolvent al Academiei de studii economice,
Bucureºti (1984), a debutat editorial cu „Umbraria”
(1994), carte despre care am scris cã aparþinea fie unui
impostor, fie unui geniu, într-atât mi s-a pãrut de
ºocantã. Varianta a doua s-a dovedit câºtigãtoare.
Grãdinar peste noapte în celebrele sere ºi pe ogoarele
de pe þãrmurii Ialomiþei, retras peste zi într-o viaþã de
funcþionar administrativ într-un spital, Dan Elias nu
vrea sau nu poate sã iasã în lumea mai largã decât a
unui orãºel de câmpie, fãrã complicaþii bacoviene, sau
dintr-un judeþ agricol, bogat, atractiv pentru
bucureºtenii sãtui de stres, aglomeraþie ºi poluare. Mai
mult, eminenta sa poezie ar putea inunda internetul
deja sufocat de versificatori cu sau fãrã talent, însã cu
tupeu întotdeauna maxim. Nu posed toate cãrþile
rãbdãtorului vrãjitor, însã „Arta singurãtãþii” (2006),
„Aristocratica” (2011), „Groapa cu var” (2014) sunt
vârfuri ale poeziei româneºti din ultimii 20 de ani. Dupã
ce am citit în mai multe rânduri, în timp, pe îndelete,
deschid la întâmplare ºi nimeresc peste un poem
intitulat, culmea, chiar „Deschid”: „Ocean de ameþeli
ºi disperare,/ Aievea printre valuri niciun semn./ Mã
tremurã o aripã de lemn/ Prinsã de spate-n cuie
curgãtoare.// Mi-e trupu-ntreg o azimã subþire/ Prin
care flãmânzesc cu tine-n gând/ De poftele cuibarelor
bãtând/ În arborii treziþi de-nmugurire.// Spre alte
amãgiri, pe mai departe,/ Mã-aºteaptã-n zarea rece
pescãruºi/ Ca niºte neumblate, fâlfâite uºi,/ Sã le
deschid definitiv cu-o moarte.// Cum altfel ºtiþi cã ar
putea sã scape/ Dintr-un pian de pulberi, o inimã cu
clape?” (Din volumul „Aristocratica”). Titlul, polemic,
al cãrþii exprimã tocmai nevoia de aristocraþie culturalã,
poetul vieþuind pe aceeaºi uliþã a comunei Maia-Catargi,
unde se aflã biserica-mausoleu cu mormântul unui erou
cu suflet nobil, Barbu Catargiu, întâiul prim-ministru
român asasinat de gloanþe aparent necunoscute, însã
exact dirijate politic (iunie 1862).

Volumul „Arta singurãtãþii” este un dialog diafan cu
istoria tumultuoasã a cuceritorilor, prin spirit, de mãri,
oceane, noi pãmânturi, Caraibe, China, Antile, Tibet,
Zanzibar, Polul Nord, Cuba, Amazonia, dar ºi... România,
cu munþii Apuseni: „Vicente duce Nina la Capul
Bojador/ în marea tenebroasã cea plinã de recife,/ pe
Pinta e Alonso oprit la Tenerife/ sã strângã marinarii
tocmiþi ce Cristofor.// Armuri de spumã cântã sub velele
latine/ legate-n piei de caprã, catarge la trinchet,/ la
provã doar butoaie cu vinuri ºi oþet/ din portocali ºi
mere, uleiuri de mãsline.// Spre gabia înaltã pe scãri de
sfoarã sui,/ mi se lipesc de coapse doar nori ºi lemnãria/
de cedru fiert în smirnã; sub noi Santa Maria./ E-atâta
alb de-a juru-mi visând la Guanahui.” („Critica raþiunii
geografice”, I) Cele 10 texte din „Decaloglindul” au o
tensiune shakespeareanã, iar eu, de când le-am citit întâia
oarã, le-am asimilat unui dialog ezoteric cu marele Will:
„Mãrturiseºte strâmb despre zãpezi ºi nici de iarnã/ sã
nu spui adevãrul întreg, existã o instanþã/ ce fãrã de
oprire în rãni de frig ne toarnã/ brumaþi pânã la sânge.
Trãitul e-o vacanþã?/ În aºternutul moale al trupului,
minciuna/ îºi sapã tot mai lacom un iad particular;/ C-
ai fi cãzut din îngeri, cã mântuirea-i una/ ºi cinstea ta
va face un cer testamentar. Aratã-mi adevãrul cum creºte
din pãmânt/ multiplicat ca iarbã-n livezi imperiale/ ce-
þi spun psaltiri de floare la fiecare vânt/ de nicãieri, dar

pururi. ªi liniºtea-i o cale” („Decaloglindul”, VIII). Al
treilea ciclu al cãrþii, „Cartea poftelor”, ne readuce în
faþã pe poetul paradoxal, care forþeazã sensurile
cuvintelor, de multe ori avându-l model pe Nichita, însã,
în aceeaºi mãsurã, distanþându-se, persiflant, de
nichitisme: „Predau deliru-n lucruri râzgâiate/ de
filozofi cu ochi surâzãtori,/ prin vechi academii cu-
nvãþãtori/ rostind aceleaºi vorbe împãiate.// Stihii de
reguli ºi de cunoºtinþi,/ formule pentru nins, laboratoare/
unde zeiþe-aduc spre nichelare,/ în saci de rafii, aure de
sfinþi.// Colonizez pe tablã-n fir de cretã/ însemnele din
cel mai pur delir,/ de parcã scriu cu sânge de vampir/ în

catalogul ce ne tot repetã” („Fãrã titlu”). Versurile curg
aparent simplu, însã paradoxala simplitate este însãºi
masca ludicã a poetului: „Plãtesc impozite pe plâns/ cu
mãrunþiºul brumelor rãmase/ sub dimineþi frauduloase,/
de-atâtea buzunare strâns.// (...) În pãlãrii de juru-mi
strâng/ din mila voastrã o comoarã/ sã-mi cumpãr ploile
de varã,/ nici sã nu ºtiþi de unde plâng.” („Fãrã titlu”)

„Aristocratica” începe cu un ciclu de 37 de „elide”,
poezie în formã fixã, alcãtuitã din patru distihuri, cu mai
multã sau mai puþinã legãturã între ele. Sensul este
sugerat de cumulul paradoxal, ca în poezia orientalã.
Aceastã formã fixã, propusã de Dan Elias, a fost preluatã
de mulþi poeþi, printre care Ion Roºioru a devenit un
maestru: „Am tâmplãrit acestor corcoduºi/ În locul
frunzei miile de uºi,// Pe unde sã-mi întorc din albãstriu/
Cenuºa verde-a primului pustiu.// Aud frumos, pulsându-
mi din senine, Nelocuite ceruri, de sub mine,// Sãrutul
umbrei dulce ºi fluid,/ Dar nici o poartã nu pot sã
deschid!” („De sub mine”) Ciclul „Fãrã ferestre”
cuprinde versuri albe, libere, în acelaºi orizont ezoteric
al paradoxului: „Citesc memoriile unei frunze/ în jurul
meu se declanºeazã adieri/ de care nici nu am avut
habar!// Iatã ce înseamnã sã intri în pielea unui copac!”
(„Actorie”) Suntem în deplin textualism, dar cu un surplus
de lirism: „Sunt prea bãtrân/ ca sã mai pot înþelege/
toate misterele acestei lumi,/ toate ispitele ºi bucuriile
ei/ nepãcãtuite încã.// Din aceastã cauzã,/ m-am hotãrât
sã-mi scriu alta,/ unde o sã trãiesc singur ºi nefericit/
pânã la adânci tinereþi.” („Pânã la sfârºit”) „O inimã cu
clape” cuprinde 17 sonete, care, adãugate celor din alte
cãrþi contureazã un scriitor prodigios în forme fixe,
extrem de exigent, unde cuvintele pur ºi simplu se
metamorfozeazã într-un mod impresionant pe o sugeratã
armãturã epicã: „Prin geamul tãu privea la nesfârºit/
Cu verdele deschis din mii de pleoape/ Sã-þi lase raiul

umbrei lui aproape,/ Rãcoarea pentru care-a ostenit.//
Fãrã sã-i spunã nimeni, rezema/ Bucãþile de cer gata sã
cadã/ Pe trupu-þi mirosind ca o livadã,/ Uimit de câtã
floare nu-l chema.// Un biet copac. Un simplu nuc!/ Cum
altfel sã îl strigi dintre cocori/ Vâslindu-i verticale
subþiori,/ Îndrãgostit ca prostul ºi nãuc!?//L-am retezat
zadarnic. Îþi împarte/ Din umbra lui ºi dincolo de
moarte.” („Un simplu nuc”) De multe ori Dan Elias
lanseazã capcana cã tipãreºte poeme incomplete,
fragmentare; este o impresie, atât i-a rãmas poetului dupã
esenþializare: „Rãsfoiesc cu pleoapele mele/ Lumina
ochilor tãi/ De parcã-ai fi/ Cea mai transparentã
bibliotecã.// Cine, iubito,/ Te-a mai citit ca mine?”
(„Lecturã”), sau „Verdele este un roºu/ Dormind cu ochii
deschiºi.// Toamna nu se viseazã/ ªi nu se moare!”
(„Cameleonic”). În toate cutele sale, întregul volum
cuprinde un program, care reverbereazã acut peste cea
mai bunã parte din creaþia poetului: gândirea umanã,
poezia, arta, dacã existã, sunt sortite, programate pentru
nobleþe, totul în tot contribuind la alcãtuirea unei

aristocraþii a spiritului.
În sfârºit, al treilea volum, „Groapa cu var” complicã

mult structura stilisticã ºi viziunea. Pe lângã feliile,
cuvânt drag poetului, consistente de elide ºi de sonete
cu totul excepþionale, posesoare a unei mari încãrcãturi
de autoironie, ciclul „Calea Contemplãrii” (cu
majusculã, n.n.) pare o complicatã mixturã de Kafka
fãrã Kafka ºi de Urmuz fãrã Urmuz. Versul îºi depãºeºte
lungimea ºi devine verset, expresia se complicã,
cocheteazã, acesta e cuvântul, cu expresionismul, cu
suprarealismul, chiar cu dadaismul, încât ceea ce pãrea
clasicism ironic devine dintr-o datã, brutal, caricatural
ca într-o farsã tragicã, totul mascat, de cele mai multe
ori, în aparente poezii de dragoste: „Îþi povestesc cum
iau vrãbiile copacii de mâini ºi cum îi trag spre nori/
centimetru cu centimetru ºi tu te apropii de palmele
mele ºi râzi în hohote/ de parcã nu te-aº cunoaºte, de
parcã-aº fi uitat toate micile înºelãciuni/ cu care mã
foºneºti. Ce te-ai mai lãuda prietenelor tale, venite la
o cafea,/ cu nervurile cerului arse pe spate, cojindu-se
ca un bronz de vacanþã!” („Calea Contemplaþiei”) Cele
15, sã le numesc, verseto-poeme conþin dialogul
poetului inclusiv cu existenþa, cu istoria planetei, cu
erele geologice. O oarecare calofilie nu lipseºte, nicio
eleganþã de multe ori prea evidentã, cãutatã, ca a picturii
impresioniste din secolul al XIX, în orice caz parodicã.
Sã amintesc faptul cã familia lui Dan Elias cuprinde
mai mulþi artiºti, ai penelului sau ai cuvântului, precum
fratele sãu, Gabriel I. Teodorescu, pictor apreciat, în
plinã afirmare, cu multe expoziþii personale.

Comentându-l, Ion Roºioru scria despre spiritul
sãrbãtoresc al unei poezii „sublime”, proaspete,
privilegiate printr-un talent ingenios, informat ºi versat

în capcanele lirismului. Este adevãrat, însã Dan Elias,
aflat în deplinã forþã creatoare, se metamorfozeazã în
permanenþã, pãstrându-ºi fondul bineºtiut ºi depãºindu-
ºi ingeniozitãþile, spre o poezie a adâncimilor, a reflexiei
fãrã filozofare abstractã: „Doi fagi nãscuþi corintieni/
scrobind discret o altã piele,/ se cred statui printre
ciºmele/ pe-o mãgurã în apuseni.// De nu s-ar fi hrãnit
cu cer,/ nãpãstuiþi cu pãsãri încã,/ ar fi rãmas lipiþi de
stâncã/ într-un vremelnic adulter./ Dar singuri sus ºi
mai subþiri/ sub coame înfrunzite-n lunã/ o groapã-i
noaptea-n jur, comunã,/ ºi astrele ademeniri.// Zadarnic
vântul nou îi sparge,/ sunt prea bãtrâni ºi de catarge.”
(„Doi fagi”)

Într-o discuþie amicalã, mi-a mãrturisit cã între el ºi
cuvinte de multã vreme s-a statornicit o relaþie specialã:
„Da, le place mult sã fie iubite, iar eu tocmai asta le ofer,
toatã Dragostea mea. Înþelegi ce vrei de aici.” Mi-a plãcut
confesiunea. Pentru Dan Elias orice artã ar trebui sã
contribuie la prestigiul unei specii numite umane, care
mai pãstreazã un rest de atitudine sacerdotalã, personificã
lumina, pietrele, inclusiv insectele, florile, arborii,
zidurile casei, totul. Orice viziune omeneascã, esteticã,
fie oricât de profanã, n-ar trebui sã se rupã de un sentiment
al sacrului, care înnobileazã un buchet de flori sau întreg
universul. Ideile nu sunt noi, ci dimpotrivã, dintotdeauna,
însã meritã întreaga preþuire atâta vreme cât artiºtii
autentici ai speciei au avut harul sã le respecte cu
solemnitate...

Diurn, fãrã spaime sublunare, oximoronic ºi
paradoxal, Dan Elias are toate semnele de a fi unul dintre
aristocraticii noºtri poeþi de la începutul mileniului trei,
ceea ce atrage, dupã estetismul ºi elitismul canonizantului
critic ºi istoric literar Harold Bloom, calificativul de mare
poet. (Harold Bloom, „Canonul occidental”).
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Pandemia de coronavirus – etapã necesarã simulãrii
unui scenariu geostrategic global, integrator pentru
urmãtoarele decenii în contextul NOM (Noii Ordini

Mondiale) ºi o nouã faþã a rãzboiului hibrid?
Motto: Omul este mai degrabã

sclavul gândurilor sale ºi nu al muncii, pentru cã în momentul
când omul nu va mai munci fizic ºi intelectual, prin înlocuirea
muncii fizice de cãtre maºini ºi Inteligenþa Artificialã, vigoarea
sa fizicã ºi mentalã vor dispãrea, iar funcþiile corpului se vor
atrofia odatã cu trupul.

Nouã provocare a rasei umane generatã de pandemia de
coronavirus ºi de modul de gestionare a acestei crize sanitare la
nivel planetar ne îndeamnã sã ne punem o serie de întrebãri,
unele retorice, care ar putea fi considerate ca slujind teoriile
conspiraþioniste ce s-au diversificat ºi propagat prin intermediul
reþelelor de socializare.

Fãrã a avea asemenea intenþii, totuºi consider cã o privire mai
atentã asupra evoluþiilor ºi tendinþelor apãrute în ultimul deceniu
pe harta geopoliticã, geoeconomicã ºi geostrategicã a lumii, impun
o minimã analizã. Deci, sã pornim la drum!

– De ce acum ºi de ce în China a apãrut acest virus devastator
care s-a propagat cu o rapiditate uimitoare la nivel planetar,
transformându-se în pandemie?

– Ce scenariu secret acoperã aceastã epidemie?
– Pandemia este sunetul de trompetã care anunþa intrarea

într-o nouã fazã a Apocalipsei?
– Pandemia este de fapt rãspunsul universului la cãderea

omului în pãcatul trufiei ºi neascultãrii faþã de legile imuabile
ale universului infinit, transmise omului de cãtre Inteligenta
Sublimã a Spiritului, a lui Mua-Aum, prin mesagerii sãi divini?

– Aceastã pandemie este consecinþa temerilor ºi fricilor care
au guvernat viaþa omului de-a lungul existenþei sale pe Terra ºi
îi este hãrãzit sã trãiascã astfel pânã în zorii noii lumi ºi a unui
Nou Pãmânt ce vor sã vinã?

– Este aceastã pandemie o altã faþã a rãzboaielor hibride ce
vor domina secolul XXI?

– Cum va arãta lumea dupã? The day after.
– Cum au reacþionat marii jucãtori strategici ai lumii în faþa

acestui rãzboi „bacteriologic” care va genera efecte de domino
pânã în cele mai intime unghere ale societãþii umane ºi va reseta
modul de organizare ºi guvernanta a lumii în secolul XXI?

Grelele încercãri prin care a trecut societatea umanã de-a lungul
existenþei sale, similare cu cele pe care le trãim în aceste vremuri,
reamintirea poate fi salvatoare ºi ar putea servi drept busolã, ne
invitã sã ne întrebãm fãrã încetare la ce ne cheamã existenþa
noastrã aici ºi acum.

În aceste clipe se verificã în ce mãsurã cei aflaþi în prima linie,
la cârma popoarelor ºi organismelor menite sã contribuie la
siguranþã ºi bunãstarea propriilor conaþionali, au vocaþia profesiei
pe care o exercitã ºi capacitatea de a conduce ºi coordona mãsurile
ce se impun pentru limitarea drasticã a efectelor negative ale
actualului „rãzboi sanitar” global.

Fiind vorba de o ameninþare globalã la adresa sãnãtãþii
popoarelor ºi proceselor economice, ne aºteptam la o mai mare
transparenþã ºi schimb de informaþii ºi experienþe, la a trãi cu
toþii într-o solidaritate spontanã ºi naturalã, la o bunãvoinþã sincerã
ºi o dorinþã de a progresa împreunã pentru a gãsi soluþii urgenþe
de îngrãdire a rãspândirii virusului ºi o anihilare a sa.

Din pãcate, constatãm cu amãrãciune cã, civilizaþia umanã nu
este pregãtitã sã rãspundã prompt ºi solidar la o ameninþare
planetarã, emoþiile perturbatoare ºi interesele naþionale au readus
în atenþie durerosul slogan scapã cine poate, în detrimentul
omeniei ºi compasiunii în faþa unei tragedii globale.

Aroganþa, egoismul, secretomania ce au caracterizat
comportamentul ºi deciziile mai marilor lumii, au creat derutã ºi
întârzieri în luarea unor mãsuri urgente de prevenþie ºi de limitare
a rãspândirii epidemiei, au creat haos pe pieþele financiare,
prãbuºirea burselor, blocãri ale traficului aerian, rutier, feroviar
(existând riscul falimentarii unor companii de transport), a dat
peste cap turismul internaþional, au blocat producþia ºi circulaþia
mãrfurilor, au restricþionat drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, au
generat o crizã acutã de medicamente ºi echipamente medicale la
nivel mondial, necesare testãrii persoanelor contaminate ºi
protejãrii în faþa rãspândirii virusului etc.

Consecinþele economice la nivel mondial sunt greu de
cuantificat în acest moment, însã ODCE estimeazã cã în aceastã
fazã a pandemiei s-a înregistrat o scãdere a PIB-ului mondial cu
2,4% pentru 2020, iar în privinþa UE, interdependenta economiilor
þãrilor membre fiind foarte intensã, nivelul recesiunii economice,
îndeosebi în zona euro, este mai periculos decât criza financiarã
din 2008.

Pentru ca „parastasul mondial” sã fie complet, bomboana pe
colivã a venit din partea „partenerilor” ºi în acelaºi timp „rivalilor”,
SUA ºi China care s-au lansat într-un rãzboi al declaraþiilor
privind sursa declanºãrii acestui rãzboi bacteriologic.

Declaraþiile secretarului de stat Mike Pompeo au fãcut aluzie
la faptul cã sursa ar fi „Virusul din Wuhan”, expresie consideratã

de cãtre autoritãþile chineze drept „dispreþuitoare”, ceea ce a
determinat ca purtãtorul de cuvânt al MAE chinez, Zaho Lijan
(13.03.2020) sã acorde un interviu website-ului Global Research
cerând SUA sã dea explicaþii ºi sã fie transparentã în publicarea
informaþiilor ce le deþine.

În acest context, oficialul chinez a precizat cã: „pe reþelele de
socializare chineze se vorbeºte despre delegaþia americanã care a
participat la jocurile mondiale de la Wuhan (oct.2019) ºi care ar
fi adus intenþionat virusul în China”.

Alte voci evoca implicarea lui George Soros în finanþarea
unui program de cercetare într-un laborator de virusologie din
Wuhan, prin intermediul unei companii americane cu sediul în
aceastã zonã.

Reacþia departamentului de stat american a fost de convocare
a ambasadorului chinez de la Washington pentru a da explicaþii
privind afirmaþiile demnitarului chinez.

Coincidenþã sau nu, declanºarea epidemiei în China s-a produs
la numai o zi de la semnarea la Washington de cãtre vice-premierul
chinez ºi administraþia americanã a unui acord comercial care
prevedea ca în prima etapã cele douã pãrþi sã renunþe la taxele
vamale pentru câteva sute de produse, relansându-se astfel
schimbul comercial. În paralel, se stabilise ca acordul final care
sã punã capãt rãzboiului comercial sã fie semnat la Pekin cu
ocazia vizitei preºedintelui Donald Trump din aceastã toamnã.

Cert este cã pandemia de coronavirus a transformat întreaga
planetã într-un vulcan fumegând care anunþã o erupþie de mare
magnitudine a cãrei cenuºã va acoperi întreaga planetã ameninþatã
de o reîntoarcere la era „glacialã” a Rãzboiului Rece, a
prejudecãþilor ºi luptei pentru supremaþie.

Ne-am putea imagina un joc planetar când din înãlþimile cerului
se va auzi comanda: STOP JOC! ªi reluarea de la capãt a
programului de resetare a civilizaþiei umane, dupã principiile
care stau la baza legilor universului.

Poate cã a sosit momentul pentru ca aceastã pandemie sã fie
declanºatorul unei „revoluþii” planetare care va schimba din
temelii, modelele de organizare spiritualã a societãþii umane ºi a
modului de guvernanþã la nivel planetar, a modului de a privi
lumea în care trãim, locul ºi rolul rasei umane în marea ecuaþie a
universului ºi toate acestea privite prin caleidoscopul proceselor
ºi schimbãrilor generate de Inteligenþa Artificialã care va prelua
controlul ºi va guverna lumea ce va sã vie.

Ca urmare, ne vom folosi de studiile ºi previziunile unor instituþii
cu expertizã în domeniul economiei ºi finanþelor lumii, dar ºi a
unor personalitãþi mondiale care au anticipat aceste evoluþii.

Atrag respectuos atenþia cititorilor cã în luna ianuarie a.c. într-
un articol publicat de prestigioasa revistã „Sud”, intitulat sugestiv:
„Anul 2020 – Începutul sfârºitului?”, fãceam o serie de evaluãri
privind evoluþiile geopolitice, geoeconomice ºi geostrategice la
nivel planetar, previziuni care din pãcate se verificã prin situaþiile
cu care se confrunta omenirea în aceste vremuri.

Cum au reacþionat autoritãþile chineze la apariþia primelor
semne ale epidemiei?

Au tratat cu seriozitate fenomenul considerându-l o ameninþare
la adresa securitãþii naþionale, depunându-se eforturi stãruitoare
pentru limitarea rãspândirii virusului, pe întreg teritoriul
continental, dar ºi în direcþia Hong-Kong ºi Macao, decretând
stare de urgenþã ºi apreciind situaþia drept stare de rãzboi
bacteriologic.

Ca urmare, s-a instituit control sistematic în transporturile din
nordul þãrii ºi un adevãrat cordon sanitar în jurul Wuhan
(epicentrul crizei), care ulterior s-a extins la întreaga provincie
Hubei, izolând de restul þãrii peste 50 de milioane de persoane.
În acelaºi timp, au fost anulate deplasãrile ºi manifestãrile laice
ºi religioase dedicate marcãrii Anului Nou chinezesc, când tradiþia
cere ca familiile sã se reuneascã, copiii vizitându-ºi pãrinþii, ceea
ce presupunea circulaþia a sute de milioane de persoane, atât din
strãinãtate spre þarã, cât ºi în interiorul þãrii.

În zodiacul chinezesc, anul ºobolanului de metal este cunoscut
ca fiind aducãtor de molime, dezastre naturale, conflicte ºi crize
de tot felul.

Armata ºi forþele de ordine au fost mobilizate pentru pãstrarea
ordinii publice, dar ºi sã sprijine logistic, cu medici ºi echipamente
medicale, personalul civil mobilizat în zonele de carantinã, cât ºi
pentru construirea unor spitale militare de campanie ºi, spre
surprinderea occidentului, s-a reuºit în timp record construirea a
douã spitale cu toate dotãrile având o capacitate de câte 1300 de
paturi fiecare. În Wuhan au fost detaºaþi 450 medici ºi personal
medical militar care s-au alãturat forþelor regionale mobilizate în
zonele calamitate.

Ultimele informaþii din China indicã o scãdere semnificativã a
persoanelor diagnosticate a fi contaminate, iar rata mortalitãþii s-
a redus considerabil, laboratoarele de virusologie din Wuhan ºi
alte provincii primind fonduri pentru cercetare ºi identificarea
celui mai eficient tratament împotriva acestei epidemii.

Deci, mãsurile severe luate de autoritãþi cu sprijinul armatei au
dat roadele scontate în ciuda criticilor formulate de oficialitãþi
europene ºi SUA care considerau excesive tratarea epidemiei ca
o situaþie de rãzboi. Aroganþa ºi superficialitatea occidentului au
permis rãspândirea cu rapiditate a virusului la nivel planetar,
care, dupã înregistrarea de recorduri de persoane contaminate ºi
o ratã a deceselor alarmantã, au dus în final la declararea stãrii de
urgenþã atât în Europa, cât ºi în SUA, închiderea graniþelor,
sistarea transporturilor aeriene, rutiere, a croazierelor ºi turismului.

Deja producþia de mãºti ºi echipamente medicale de protecþie
ºi depistare a virusului a fost reluatã în China, autoritãþile fiind
dispuse sã ajute þãrile aflate în plinã crizã sanitarã, atât cu aceste
materiale, dar ºi cu expertiza medicilor care au fost implicaþi
direct în campania de combatere a coronavirusului. Miniºtrii
sãnãtãþii din China, Japonia, Coreea de Sud s-au întâlnit pentru
un schimb de experienþã ºi stabilirea unei strategii comune atât
pentru prevenirea rãspândirii virusului, dar ºi pentru crearea
celui mai eficient tratament.

Pandemia de coronavirus poate degenera într-o crizã
economico-financiarã mondialã?

Este o întrebare care se aflã în analiza experþilor ºi a decidenþilor
guvernamentali din toatã lumea, ce stârneºte îngrijorãri. Se fac
calcule ºi estimãri pentru a evalua anvergura dezastrului ce va sã
vinã ºi se exerseazã diverse scenarii pentru a diminua efectele de
domino pe care le va produce. Primele semne au fost transmise
de guvernele vecine Chinei, ale cãror economii ºi dezvoltare
sunt strâns legate de modul în care China va ieºi din acest rãzboi.
Este vorba, în prima etapã, de Japonia, Coreea de Sud, Thailanda,
Singapore, Vietnam.

Pandemia de coronavirus a declanºat din primele momente
panicã pe pieþele financiar-bancare ºi bursiere, determinând
scãderea dramaticã a valorii acþiunilor marilor corporaþii din SUA,
Europa, Asia, care au înregistrat pierderi record, mult mai grele
decât în criza din 2008, când o serie de bãnci, companii de
asigurare, fonduri de investiþii, s-au prãbuºit.

Pe acest fond, majoritatea companiilor strãine aflate pe piaþa
chinezã au preferat sã-ºi vândã rapid acþiunile la preþuri ridicole,
care au fost achiziþionate de guvernul chinez ºi de companii
private chineze. Deci, putem afirma cã pentru China a fost o
manã cereascã epidemia, permiþând mediului de afaceri chinez
sã-ºi mãreascã patrimoniul ºi sã-ºi creascã pentru viitor
competitivitatea. Întrucât economia chinezã reprezintã o treime
din PIB-ul mondial ºi dispune de rezerve în devize de trei mii
miliarde dolari ºi o cantitate considerabilã de aur ºi pietre preþioase
în seifurile Bãncii Centrale, tinde sã devinã cel mai mare
cumpãrãtor al datoriilor suverane ale statelor ºi companiilor cele
mai profitabile din SUA, Marea Britanie, Franþa, Germania,
Grecia, Portugalia, Spania, Italia, dar ºi din Asia, afectate de
criza economicã ce ºi-a arãtat deja primele efecte perturbatoare.

Aºa cum se cunoaºte, istoria crizelor de tot felul consemneazã
apariþia ciclicã a turbulenþelor economice care atrag dupã ele
lipsa hranei, apei, a medicamentelor, a locurilor de muncã.
Rãzboaiele, pandemiile, calamitãþile naturale, au avut întotdeauna
profitori ºi perdanþi, unii au devenit mai bogaþi, iar alþii mai
sãraci. Crizele sunt mesagerii care anunþã schimbãri de ordin
geopolitic, geoeconomic ºi geostrategic la nivel planetar, se
reaºeazã alianþele între state care pânã mai ieri se considerau
inamice, sunt purtãtoare ale germenilor de progres ºi de evoluþie.

Recent, Banca Mondialã (BM) ºi Fondul Monetar Internaþional
(FMI) au elaborat studii de impact ale pandemiei asupra economiei
chineze, studiu care evidenþiazã cã PIB-ul este în creºtere, în
2020 de 5,8%, iar pentru 2021 de 5,9%. Aceste cifre reprezintã
rezultatul unei încetiniri structurale, cu toate cã economia se
îndepãrteazã de modelul de creºtere axat pe investiþii ºi pe mãsuri
guvernamentale luate de a reduce vulnerabilitãþile financiare. O
cerere externã constantã ºi un consum domestic robust au susþinut
creºterea, iar noile sectoare ca cele din domeniile IT, electronice,
comerþ, servicii financiare, au cunoscut o amploare fãrã precedent
într-o economie orientatã spre export.

The Economist estimeazã cã, în contextul epidemiei de
coronavirus China va înregistra o creºtere a datoriei externe de la
55,6% în 2019, la 60,9% în 2020 ºi de 65,4% în 2021. Pe un alt
plan, China se va confrunta în viitor cu numeroase provocãri: o
populaþie îmbãtrânitã, probleme de competitivitate într-o economie
care se bazeazã pe capital ºi expansiunea creditului. De asemenea,
diferenþele dintre oraº ºi sat rãmân o problemã, la fel între zonele
urbane ale litoralului ºi zonele din interior, dintre interior ºi partea
de vest a þãrii, o clasã mijlocie urbanã ºi indivizi care nu au putut
profita de creºterea economicã decât pentru a învesti. ªomajul a

(continuare în pag.17)
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scãzut la 3,8%, sãrãcia s-a diminuat ºi ca urmare a noilor
economii, cea a internetului ºi de antreprenoriat. Rata inflaþiei se
menþine la 2,4% în 2020 ºi de 2,8% în 2021, în creºtere faþã de
2019 când a fost de 2,3%. Sectoarele industriei contribuie cu
40% la PIB ºi folosesc 28,2% din populaþia activã, iar majoritatea
exporturilor chineze sunt realizate de cãtre societãþi cu capital
strãin. În panica generatã de declanºarea epidemiei de coronavirus,
aceste companii strãine ºi-au vândut acþiunile la preþuri scãzute,
fiind cumpãrate de statul chinez sau de cãtre investitori autohtoni
locali.

Partea de valoare adãugatã a acestor companii varia dupã
profilul industriei, astfel: 60% produse electrice din care 20%
pentru bunuri ºi echipamente; sectorul public contribuie la PIB
cu 40%, iar sectorul terþiar cu 51,1% ºi foloseºte 45,1% din forþa
de muncã din servicii. Guvernul chinez se concentreazã tot mai
mult pe sectorul servicii, îndeosebi din domeniile: IT, educaþie,
sãnãtate, transporturi, turism, construcþii.

Interesant este cã în plinã crizã mondialã generatã de pandemia
de datorii ale unor companii strategice americane ºi când asistãm
la un adevãrat haos ºi volatilitate pe pieþele de capital ºi la burse,
guvernul chinez prin intermediul „oligarhilor” a trecut la o
adevãratã ofensivã, cumpãrând datoriile unor companii strategice
americane, europene ºi asiatice, iar Canada a devenit þinta
predilectã a promotorilor imobiliari chinezi care au cumpãrat ori
au construit ansambluri rezidenþiale în Vancouver ºi Toronto, iar
pe coasta de est a Noii Scoþii ºi în Columbia Britanicã au cumpãrat
localitãþi miniere abandonate pe care le-au transformat în sate de
vacanþã moderne.

Investiþiile chineze pe piaþa imobiliarã canadianã au stârnit
indignarea ºi nemulþumirea tinerilor aparþinând clasei de mijloc
canadiene, care se simt excluºi de pe propria piaþã, preþurile
terenurilor, caselor, apartamentelor cunoscând o creºtere
semnificativã datoritã prezenþei dezvoltatorilor chinezi. Situaþia
nu este singularã, chinezii ºi-au îndreptat atenþia ºi spre companiile
strategice europene din domeniul energiei electrice ºi gazelor,
gigantul energetic chinez China Power Internaþional fiind tot
mai prezent, încã din 2010, în programe ºi proiecte de cooperare
în energia verde în þãri din UE, Africa ºi Brazilia.

În paralel, bãncile comerciale chineze, alãturi de Banca Centralã,
au achiziþionat mare parte a datoriilor de stat ale unor companii ºi
bãnci aparþinând Greciei, Germaniei, Italiei, Spaniei, Franþei, iar
în Europa de Est, investiþiile sunt binevenite. Sã nu uitãm ºi de
vastul program de investiþii în infrastructura maritimã, feroviarã
ºi rutierã a Noului Drum al Mãtãsii ºi în economiile þãrilor aflate
pe acest traseu care traverseazã marile capitale comerciale
europene, parte a vastului proiect geostrategic EURASIA.

Asaltul investitorilor chinezi asupra Europei, a stârnit
îngrijorarea responsabililor UE, care au hotãrât implicarea BCE
în rãscumpãrarea datoriilor din zona euro, alocându-se în acest
sens 120 miliarde euro. În paralel, guvernul german, prin vocea
ministrului economiei Peter Altmaier, a þinut sã precizeze într-un
interviu acordat ziarului Der Spiegel (13.03 2020) cã: „În
strategia industrialã prezentatã în 2019 am evocat deja
participarea temporalã a statului, în ultimã instanþã, la capitalul
întreprinderilor de interes strategic înalt, deci de a împiedica
rãscumpãrarea lor de cãtre alþi investitori. Într-o crizã ca cea
a coronavirusului, se pun probleme asemãnãtoare în termenii
suveranitãþii tehnologice strategice.”

Guvernul german a aprobat alocarea a 550 miliarde euro credite
pentru întreprinderile afectate de coronavirus, iar Franþa a anunþat
alocarea a 350 miliarde, Italia 30 miliarde euro pentru firmele
aflate în dificultate.

Situaþia economicã, îndeosebi a þãrilor din zona euro, va fi
serios afectatã de criza generatã de epidemia de coronavirus,
BCE þinând sã atragã atenþia cã: „în perioada urmãtoare vom
asista la o agravare considerabilã privind perspectivele de
creºtere economicã ca urmare a impactului asupra liniilor de
aprovizionare cu materii prime din CHINA ºi INDIA, care au
generat perturbãri serioase a planurilor de producþie în sectorul
manufacturier ºi nu numai.” Pe acest fond ºi al pierderilor
înregistrate la bursã moneda euro a pierdut un procent în faþa
dolarului, iar francul elveþian va cunoaºte în continuare o creºtere
constantã.

În SUA situaþia poate deveni preocupantã, „cazul american
va fi un detonator important, întrucât existã un risc financiar
real pe pieþele americane. Impactul epidemiei ar putea fragiliza
numeroase întreprinderi ºi genera falimente, întrucât nivelul
datoriilor acestora a atins o cotã îngrijorãtoare. Creditul
american ar putea fi canalul de transmitere a crizei financiare
la nivel mondial, aºa cum s-a întâmplat în 2008.” (Cristopher
Dembik, economist ºef la Saxo Bank).

Europa este deja stãpânitã de teama cã aceastã epidemie se va
întinde pe durata mai multor luni, timp în care economia þãrilor se
va prãbuºi ºi va duce la apariþia unor mãsuri de raþionalizare a
hranei, apei, medicamentelor, ceea ce ar produce o multiplicare a
cazurilor de îmbolnãviri ºi decese, iar pe mãsura reducerii
economiilor populaþiei, creºterii ºomajului ºi reducerii drastice a
activitãþilor productive, disperarea oamenilor va lua amploare ºi
am putea fi confruntaþi cu scene de o violenþã extremã a mulþimilor
nemulþumite ieºite în stradã. ªtiind cã nu mai au ce pierde, oamenii
se vor deda la jafuri ºi devastãri de magazine ºi bãnci, ale depozitelor
de alimente ºi bunuri necesare consumului zilnic, ceea ce va
transforma continentul într-un adevãrat teatru de rãzboi civil.

Epidemia a scos în evidenþã fragilitatea instituþiilor

supranaþionale europene, lipsa de solidaritate în situaþii de crizã
profundã, inexistenþa unei strategii coerente ºi a unor reglementãri
unitare care sã optimizeze mãsurile guvernelor naþionale. S-a
observat cã þãrile din zona euro, considerate a fi nucleul dur al
UE, au fost cel mai greu lovite de epidemie ºi un exemplu de
urmat de cãtre ceilalþi membri, au dat tonul superficialitãþii ºi
lipsei de viziune în luarea mãsurilor de prevenþie, criticând în
prima fazã mãsurile severe luate de guvernul chinez cu implicarea
armatei pentru a izola zonele contaminate ºi pentru a sprijini
logistic, inclusiv medical, forþele civile mobilizate.

Acum Europa se prezintã ca un teritoriu aflat sub asediu, armata
ºi forþele de ordine patruleazã pe strãzi, circulaþia intra ºi
extracomunitarã a persoanelor ºi mãrfurilor este restricþionatã,
frontierele închise. Pe scurt, Europa prezintã un tablou dezolant,
mijloacele de informare în masã transmit neîncetat avertizãri
privind noi contaminãri ºi decese, spitalele fiind complet sufocate
de afluxul de bolnavi, iar personalul medical face tot mai greu
faþã acestei provocãri nemiloase.

Dacã privim cu atenþie în istoria umanitãþii, vom observa cã, în
mod ciclic, civilizaþia umanã a trecut prin momente similare de
pandemii care au diminuat drastic populaþia planetei ºi au anunþat
schimbãri majore în modul de organizare a societãþii ºi modelele
de guvernanþã a lumii, au provocat dispariþia inexplicabilã a unor
civilizaþii strãvechi (inca, maya), au ridicat la rangul de imperii
þãri periferice, iar altele s-au prãbuºit din cauza trufiei ºi decadenþei
elitelor conducãtoare, au apãrut noi religii etc.

Abordând problema din unghi spiritual, am putea înþelege cã
aceste pandemii ºi alte calamitãþi naturale care s-au abãtut asupra
planetei în anumite momente ale evoluþiei rasei umane, sunt
încercãri, nevoinþe date Omului de cãtre Spiritul Suprem al
Universului, indiferent cum este numit în religiile popoarelor,
pentru a ne aminti de legãmântul sacru fãcut încã de la începuturi,
cã rasa umanã se va supune necondiþionat legilor imuabile ale
universului, de a trata cu iubire ºi respect divinitatea ºi Creaþia sa
magicã, lãsatã drept moºtenire nouã muritorilor de cãtre Cel Prea
Înalt. Din pãcate, ne aducem aminte de Tatãl Ceresc numai când
suntem la o cruce a destinului, când speranþa devine credinþã,
când invocãm milostenia Proniei cereºti care sã ne apere ºi sã ne
menþinã pe calea cea dreaptã. Dar nesãbuinþa omului modern,
care a accesat informaþii din Pomul Cunoaºterii cu permisiunea
divinã, cu intenþia de a-ºi mãsura puterile cu Cel care a creat
lumile vãzute ºi nevãzute, costã de fiecare datã viaþa a milioane
de victime colaterale care nu înþeleg legãtura nevãzutã pe care o
au cu universul infinit.

Cum va arãta lumea dupã acest rãzboi hibrid?
Este o întrebare care mã duce cu gândul la filmul american

„The day after”, care ne prezenta un tablou apocaliptic dupã un
rãzboi mondial nuclear, sau de alte filme, culmea tot americane,
care au simulat modul de reacþie al guvernelor mondiale la un
atac cu arme biologice de distrugere în masã. Poate cã nu
întâmplãtor marile case de producþie americane colaboreazã cu
serviciile de informaþii, aceste filme având drept scop crearea la
nivelul populaþiei a unei culturi de securitate pentru a fi pregãtitã
sã reacþioneze în situaþii de crizã.

Sã consemnãm câteva din efectele globale ale pandemiei de
coronavirus:

– Vom asista la noi provocãri ºi alianþe inovatoare într-o lume
în schimbare. Pentru continuarea procesului de integrare robustã
a statelor membre UE va fi o serioasã provocare, în condiþiile în
care actuala epidemie a demonstrat lipsa de coerenþã ºi eficienþã
a mãsurilor de prevenþie luate de instituþiile comunitare, situaþie
care ar putea pune sub semnul incertitudinii viitorul actualei
arhitecturi instituþionale europene. Solidaritatea intercomunitarã,
care este fundaþia construcþiei politice, economice, financiare ºi
militare, a fost puternic zdruncinatã de mãsurile unilaterale ºi de
multe ori neinspirate ºi întârziate ale guvernelor naþionale.
Concluzia care se desprinde este clarã: actuala construcþie
instituþionalã trebuie regânditã, iar o serie de agenþii, oficii etc.,
create pentru a mulþumi clientela politicã, ar trebui desfiinþate ºi
înlocuite de structuri flexibile ºi eficiente, mai puþin costisitoare
financiar, renunþându-se la plutocraþia parazitã care apasã atât
bugetul UE, dar ºi buna funcþionare a instituþiilor.

– Extinderea comunicãrii online intercomunitare la nivelul
instituþiilor europene, care se dovedeºte în perioada epidemiei
eficientã ºi mai puþin costisitoare financiar, renunþându-se la
birocraþia care consumã tone de hârtie ºi consumabile, dar ºi
menþinerea unor sedii pentru care se plãtesc chirii, iar funcþionarea
lor este sporadicã.

– Revenirea la restricþiile de circulaþie a persoanelor în spaþiul
intracomunitar pentru a participa la piaþa forþei de muncã, iar
circulaþia mãrfurilor va fi supusã controalelor vamale severe,
atât în UE, dar ºi în SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandã ºi
la nivel global.

– Apariþia de noi forme de extremism ºi discriminare de naturã
economicã, etnicã, religioasã, þãrile bogate vor deveni mai bogate,
iar cele sãrace vor deveni tot mai sãrace.

– Folosirea mai extinsã a spaþiului virtual în comunicare, dar
ºi tele-munca, ajungându-se la o limitare a contactului direct
angajat-angajator ºi a formelor de organizare socio-profesionalã,
de reducere a grevelor ºi manifestaþiilor de stradã pentru a-ºi
exprima nemulþumirile.

– Diminuarea tuturor activitãþilor lucrative la nivel mondial
prin folosirea forþei de muncã umane ºi înlocuirea cu roboþi
specializaþi ºi cu alte forme ale Inteligenþei Artificiale, ca prim
pas în construirea NOM (Noii Ordini mondiale).

– Reducerea masei monetare în circuitul mondial ºi scumpirea
devizelor de referinþã.

– Criza alimentarã, a apei, a medicamentelor ºi scumpirea coºului
zilnic, în paralel cu scãderea puterii de cumpãrare a oamenilor de
rând, ceea ce va genera sãrãcie, marginalizare socialã, izbucnirea
de noi conflicte locale, regionale cu implicaþii globale.

– Continuarea, sub diverse pretexte, a mãsurilor
guvernamentale luate în timpul pandemiei, atât de menþinere a
limitãrii drepturilor ºi libertãþilor, dar ºi pentru un control
electronic total al popoarelor. Exemplul dat de China ºi Coreea
de Sud ºi mai recent de Israel ca serviciile de informaþii sã
localizeze telefoanele mobile ale persoanelor contaminate ºi puse
în carantinã sau izolare ºi sã le supravegheze deplasãrile, s-ar
putea extinde ºi la nivelul UE.

– La nivelul þãrilor UE din zona euro vom asista la mãsuri de
limitare a forþei de muncã din þãrile est-europene, care deja s-a
dovedit a fi incomodã prin solicitãrile tot mai apãsate de a se
aplica tratament nediscriminatoriu ºi aceleaºi facilitãþi fiscale ºi
sociale ca propriilor cetãþeni.

– Sãrãcia, recesiunea economicã, ºomajul vor bântui bãtrânul
continent care se va vedea obligat sã regândeascã relaþiile cu
China, Rusia, Turcia, în condiþiile în care SUA trateazã Europa
cu dispreþ ºi ca o sursã de instabilitate economicã, politicã, socialã
ºi o „adevãratã bombã sanitarã” a planetei. Mai în glumã, mai în
serios, recent ºi ISIS (Statul Islamic) a anunþat cã pentru moment
va renunþa la atentate teroriste în Europa de teamã ca „teroriºtii
sã nu se contamineze”.

– NATO va continua sã punã presiune pe þãrile membre sã-ºi
respecte angajamentele luate de alocare a 2% din PIB pentru
cheltuieli de înarmare cu indicaþii exprese ca achiziþiile de
armament ºi echipamente militare sã fie fãcute din SUA, ca semn
de fidelitate, în paralel cu continuarea organizãrii de manevre
militare de amploare care implicã cheltuieli suplimentare ºi
mobilizãri de resurse materiale ºi umane care nu se justificã în
aceste momente de crizã.

De altfel Norvegia, unde se preconiza organizarea exerciþiului
NATO „COLD RESPONSE 2020", aproape de graniþa cu Rusia,
cu participarea a 15.000 militari din zece state membre, a anunþat
anularea acestuia din motive de epidemie. Cu toate acestea,
Comandamentul NATO a anunþat pentru lunile mai-iunie un
exerciþiu complex militar „DEFENDER EUROPE 2020", cu
participarea a 37.000 militari din 18 state, manevre considerate
prin amploarea ºi desfãºurarea trupelor ºi arsenalului militar ca cel
mai mare exerciþiu din ultimii 25 de ani. Interesant e cã Pentagonul
a anunþat cã la aceste manevre peste 20.000 militari vor staþiona în
Europa ca parte a noii strategii de securitate a SUA ºi NATO, ceea
ce simbolizeazã cã presiunea asupra „statelor parazite” (formula
folositã de Mark Esper, ºeful Pentagonului pentru statele care nu
s-au achitat de obligaþia de a aloca 2% pentru cheltuieli militare),
afirmaþie fãcutã cu ocazia întâlnirii cu experþii în securitate naþionalã
ai Consiliului pentru Relaþii Externe (CFR). În replicã, fostul
diplomat ºi preºedinte al CFR, Richard Haas, i-a amintit ministrului
apãrãrii cã „anumite state membre NATO percep alianþa cu
Washingtonul ca devenind din ce în ce mai tranzacþionalã ºi se
îndoiesc de voinþa SUA de a apãra în caz de agresiune aceste state
care nu au contribuit suficient din punct de vedere financiar.” S-ar
putea ca prezenþa militarã americanã pe continentul european sã fie
de fapt garantul cã Europa va reveni la statutul de vasalitate din
perioada rãzboiului rece.

România post-epidemie.
Tabloul care ni se va înfãþiºa va fi al unei þãri devastate ºi în pragul

colapsului economico-financiar, sanitar ºi ecologic, marcatã de
sentimente de urã ºi intoleranþã faþã de semeni, cu instituþii fragilizate
ºi vulnerabilizate de corupþie, incompetenþã ºi birocraþie, sufocatã
de presiunea multinaþionalelor ºi a intereselor marilor puteri. Pentru
a salva ce se mai poate salva, România ar trebui sã-ºi aºeze interesele
naþionale pe reevaluarea relaþiilor cu Rusia, Turcia, China ºi þãrile
din Asia Centralã ºi Caucaz, care dispun de o piaþã atractivã pentru
produsele ºi serviciile romaneºti, cât ºi de o sursã de materii prime
pentru economia româneascã. Guvernul român ar trebui sã se implice
prin mãsuri concrete ºi bine articulate pentru sprijinirea
antreprenorilor autohtoni, aºa cum fac toate statele UE, pentru ca
treptat economia româneascã sã capete o oarecare independenþã faþã
de UE, orientând exporturile spre EURASIA ºi mai puþin pe piaþa
europeanã care va intra în recesiune. Este momentul ca întreaga
clasã politica sã-ºi uneascã eforturile într-un gest de solidaritate ºi
patriotism pentru a diminua efectele negative ale crizei.

Pe fondul crizei economice globale care ne va afecta profund
cred cã a venit timpul ca guvernul, parlamentul ºi preºedintele
României sã reanalizeze cheltuielile militare stabilite prin
contractele de achiziþii externe în cadrul celor 2% din PIB, pentru
ca resursele financiare sã fie redirecþionate spre domenii prioritare:
reindustrializare, relansarea industriei de apãrare,
reprofesionalizarea instituþiilor statului ºi repartizarea judicioasã
ºi transparentã a resurselor financiare pentru investiþii în
infrastructura criticã a þãrii.

Concluzionãm punând în discuþie, spre o evaluare individualã,
paradoxurile generate de aceastã situaþie globalã:

Chinezii – stau cu ochii pe burse pentru a învesti;
Americanii– stau la coadã sã-ºi cumpere arme ºi muniþii;
Italienii – izolaþi la domiciliu cântã serenade în balcoane;
Olandezii – stau la coadã sã-ºi cumpere „iarbã”;
Românii – o dau pe caterincã, ispitind Coronavirus la un mic

ºi-o bere, la grãtarele organizate în spatele blocurilor.
Sã sperãm cã, poporul român va gãsi puterea de a renaºte din

cenuºã ca Pasãrea Phoenix, manifestând spirit de unitate,
milostenie faþã de persoanele vulnerabilizate în urma epidemiei.

24 martie 2020
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Henri de Toulouse-Lautrec era pasionat de pãrþile de balet care
apãreau în spectacole cu patru sau cinci acte, cum ar fi în „Robert
Diavolul”, creaþia lui Meyerbeer sau în Wilhelm Tell a lui Rossini.
Începe sã pãtrundã în culise sau la repetiþiile care aveau loc pe
scenã, dar mai cu seamã în sãlile de repetiþie, unde balerinii ºi
balerinele, individual sau în ansamblu, studiau în faþa pereþilor
cu oglinzi. Dansul ºi transpunerea acelei stãri estetice pe care o
degajã aceastã artã, prin linii ºi culoare, începe sã-l subjuge. În
1867 realizeazã portretul dansatoarei Eugenie Fiocre. Trei ani
mai târziu avea sã obþinã un excepþional succes cu „Orchestra de
la Operã”, în care a pictat muzicienii de la Salonul Muzical.

Imediat dupã acest succes, marele negustor de artã Paul
Durand-Ruel (1831-1922) va cumpãra tabloul reprezentând o
scenã a baletului din „Robert Diavolul”.

Cum a fost transpus în opera sa cercul muzical în care
gravita? Era în primul rând Salonul muzical al pãrintelui sãu,
în care-ºi aducea contribuþia ºi sora sa, excelentã cântãreaþã,
alãturi de o virtuoasã pianistã, Blanche Camus, cãrora li se
alãtura o serie de profesioniºti membri ai orchestrei Operei.
Erau prezente o serie de instrumente: chitarã, pian cu coadã,
vioarã, violoncel, contrabas, flaut, harpã. Se interpreta un
repertoriu cuprinzând diferite genuri muzicale: cântece populare,
pian solo, duete din operã, muzicã simfonicã din balete. ªtim
oare de ce reprezentãrile din spectacole îl interesau mai puþin
decât culisele ºi repetiþiile? Ceea ce se ºtie însã este faptul cã
fiind beneficiarul unui abonament (de trei ori pe saptãmânã),
timp de ºapte ani, pânã în 1892, va urca pe scenã ºi în sãlile de
repetiþii de 177 de ori.

În acest timp va începe sã creeze ºi sculpturã, desigur cu
aceeaºi tematicã a corpului uman, a dinamicii dansului ºi a
graþiei balerinelor. Prin 1890 viseazã la un muzeu în care sã
figureze operele sale, împreunã cu ale maeºtrilor Ingres ºi
Delacroix, alãturi de contemporanii Manet, Pissarro, Cezanne
ºi ai tinerei generaþii, Gauguin ºi Van Gogh.

Pãtrunderea în creaþia lui Richard Wagner ºi lumea operei îl
distanþeazã. Va deveni treptat fotograf al anturajului sãu.

Opera, respectiv baletul, au reprezentat, în fond, experimentul
plastic în cazul Degas. El a reinventat permanent acelaºi leit-
motiv, dansatoarele. Pentru a aborda acest subiect trebuia sã
fii, în primul rând, un bun cunoscãtor al corpului uman, al
proporþiilor lui ºi al dinamicii musculare, care dezvoltã cele
mai surprinzãtoare miºcãri, ignorând uneori legile gravitaþiei.

Pictura noastrã oferã ºi ea suficiente exemple de artiºti care
au în opera lor tema dansului, cum întâlnim la Magdalena
Rãdulescu sau Wanda Sachelarie-Vladimirescu, balerine ca în
cazul lui Iser sau, mai aproape de noi, Ion Musceleanu,
Augustin Costinescu, Cornel Ionescu sau Rodica Lazãr. Un
preocupat de tema baletului a fost ºi un arhitect ºi desenator mai
puþin cunoscut, Algi van Saanen.

De curând, am avut prilejul sã aflu într-o colecþie particularã
un numãr de schiþe cu o dansatoare din anii interbelici, Iris
Barbera, surprinsã în timpul unui recital de dans susþinut în casa
filosofului Nae Ionescu, la pian aflându-se tânãrul Sergiu
Celibidache, martor fiind un caiet de schiþe aparþinând pictorului
Nuni Dona.

Întâmplarea a fãcut ca în aceeaºi perioadã sã aflu un numãr de
schiþe cu un alt celebru dansator din operã, Trixy Chechais (de
altfel un bun gravor), care i-a pozat Wandei Sachelarie-
Vladimirescu ºi care a lucrat gravurã în atelierul-ºcoalã condus
de Simion Iuca.

Un titlu incitant, „Piet Mondrian – începuturi” la un muzeu
drag mie pentru cele legate de doctorul Georges de Bellio,
compatriotul nostru.

„Piet Mondrian, figurativ” este titlul unei surprinzãtoare
expoziþii, de altfel ca ºi titlul. Omul care împreunã cu Theo van
Doesburg au creat un nou curent, o nouã viziune în artele plastice,
neo-plasticismul. Pe cât de surprinzãtoare, pe atât de interesantã
aceastã idee avutã de un colecþionar olandez. Este vorba despre
perspicacitatea adevãratului colecþionar. Omul care dacã are
mijloace materiale ºi, desigur, curaj, achiziþioneazã în bloc o
serie de obiecte de acelaºi fel, alcãtuindu-ºi o colecþie pe care
ulterior, cu pasiune ºi multã pricepere o augumenteazã pe
parcursul întregii sale existenþe, culegând fãrã doar ºi poate,
roadele pasiunii sale.

În cazul de faþã colecþionarul s-a numit Salomon Slijper (1886-
1971), cel care în 1919 s-a hotãrât sã cumpere toate operele de
tinereþe ale lui Mondrian. Cu aceºti bani pictorul ºi-a putut permite
plata unei bune pãrþi a studiilor prin diferite centre europene,
unde a vizitat ºi a studiat sau a cunoscut opera ºi personalitatea
unor artiºti de la care a învãþat ceva, termen care a condus la
perfecþionarea operei sale.

Se potriveºte bine expoziþia aceasta a începuturilor unui artist
care va scoate abstractul din figurativ ºi unde ne putem delecta
cu celebrele mori de vânt pictate la diverse ore din zi sau în
diferite ipostaze meteorologice ºi unde se putea prezenta mai
bine o asemenea temã decât la Muzeul Marmottan-Monet, unde
întâlnim seriile de cãpiþe de fân, nuferii sau soarele la rãsãrit ºi

apus, în miraculoasele secvenþe surprinse pe pânzã de cãtre
maestrul Monet.

Expoziþia Al. Phoebus de la Muzeul Colecþiilor dezvãluie
faþetele nevãzute ale operei unui mare pictor român. Din cele 351
de opere pe care MNAR le deþine, foarte puþine sunt prezente în
expunere permanentã, aºa cã actuala expoziþie vine sã argumenteze
valoarea acestui mare artist, încã prea puþin cunoscut.

Din pãcate aºa se întâmplã cu majoritatea artiºtilor ºi a operelor
lor; depozitele deþin cea mai mare parte a creaþiilor, partea cripticã
a operei ascunzând valori de nepreþuit.

Prezenta, poate începutul unei serii a acestei tematici a

dezvãluirii cripto-creaþiei autorului, prezintã un numãr
impresionant de lucrãri de graficã, creion, pastel ºi câteva lucrãri
în ulei, între care un cunoscut auto-portret, dar ºi un portret
sculptural realizat de cãtre un artist care nu figureazã în
dicþionarele din domeniu, Basarab Spartali (1899-1968) care,
probabil, era un apropiat al pictorului.

Interesante pastelurile având ca tematicã peisajul citadin, atât
din þarã, dar în special din Bucureºti ºi mai ales din cele din
perioada (1944-1946), în care artistul se apropie de tema redãrii
diferitelor biserici din Bucureºti: Herãstrãu, Olteni, Ilie Gorgani,
Moºilor, temã neadecvatã acelor vremuri în care ideologia se
rãsucea cu o sutã optzeci de grade.

Vizibil este ºi efortul sãu de adaptare la cerinþele estetice ale
noii societãþi, cum ar fi acel portret al lui ªtefan Gheorghiu,
militantul socialist înfãþiºat având în mâini manifestul „Rãzboi
rãzboiului”. Îºi mai aminteºte cineva de acest fruntaº sindicalist
al cãrui nume a figurat pe frontispiciul Academiei care pregãtea
oastea ideologicã a partidului comunist?

ªi tot din aceeaºi gamã de preocupãri este ºi lucrarea, cu iz
poetic, în care un cap de muzã este înfãþiºat plutind pe un voal
care are câteva stele roz în cinci colþuri, ceea ce înduioºeazã
privitorul de astãzi, care descoperã zbuciumul unui artist doritor
sã se alinieze unui front care nu îi este, totuºi, în aceeaºi gamã
sentimental spiritualã.

Plimbarea reconfortantã pe strãzile mahalalelor bucureºtene ºi
prin parcurile oraºului împreunã cu Phoebus rãmâne marea
satisfacþie a vizitatorului Muzeului din Calea Victoriei.

De notat, catalogul dedicat lui Phoebus, absolut impresionant
ºi, lucru demn de subliniat, editat concomitent cu manifestarea,
ceea ce este un fapt de lãudat!

La Petit Palais, un alt centru expoziþional, se cinsteºte memoria
unui mare pictor napolitan, Luca Giordano (1632-1705), fãcând
parte din aºa numita „ºcoalã a tenebrelor” datoritã culorilor sale
cu o gamã de tentã închisã. Talentul sãu de mare desenator ºi
mare maestru al paletei, influenþat de cãtre Caravaggio, l-a fãcut
sã aibã comenzi importante. Lucrãrile lui în frescã se aflã la
palatul Medici din Florenþa, la Capela San Martine din Napoli,
dar ºi în Spania, la Escorial sau în catedrala din Toledo.

Este un artist prolific, care-ºi permitea prin bogãþia aptitudinilor
sale artistice sã abordeze nenumãrate subiecte în lucrãrile de
ºevalet, pe care le lucra cu o mare îndemânare, în intervale scurte

de timp, ceea ce i-a atras porecla de „Fa presto”.
Acest maestru al clarobscurului este prezent ºi în colecþia

M.N.A.R. cu o lucrare cu titlul „Circumcizia”.
În sãlile paralele e o altã expoziþie, tot a unui napolitan, de data

aceasta un sculptor, Vicenzi Gemito (1852-1929) despre care,
mãrturisesc, nu prea ºtiu. Aºa cã o vizitã la aceastã desfãºurare
impresionantã de lucrãri îmi dezvãluie un artist cu o mare forþã
expresivã ºi extrem de atractiv prin opera pe care a desãvârºit-o.

Copil al strãzii, a uimit de mic trecãtorii prin formele pe care le
modela în cele mai diferite materiale. A fost un fin analist al
fizionomiei umane, realizând portrete, turnate în bronz, ale unor
oameni de rând, surprinzând diferite stãri emoþionale sau realizând
chipul unor personalitãþi. Urmând apoi studii temeinice va deveni
un artist extrem de cunoscut în zona Neapole ºi nu numai,
încredinþându-i-se lucrãri monumentale.

Viaþa lui de artist vagabond îmi aduce aminte de un altul. Este
vorba despre un compatriot, care avea chiar ºi un „Certificat de
vagabond” ºi care-ºi gãsea culcuºul sub podurile care traversau
Dâmboviþa sau, în întâiul sãu periplu la Paris, sub cele de pe

Sena, care a ajuns în cele din urmã un important artist, sculptor,
pictor ºi scriitor. Este vorba despre Ion Vlasiu, care-ºi
mãrturiseºte cu mult farmec viaþa de hoinar în patru volume cu
caracter autobiografic.

La M.N.A.R., în aripa ªtirbey Vodã, o expoziþie cu desene
ºi text bogat pe acestea, elemente din caietele de schiþe ale
maestrului Baba, ºef de ºcoalã, un clasic al picturii noastre.

Este o a doua manifestare din acest registru, cuprinzând
perioada 1969-1977, caietele maestrului fiind adevãrate comori
prin uluitoarele sale schiþe de pregãtire ale unor lucrãri, realizate
sau nici mãcar începute. Maestrul avea ºi darul scrisului, iar
însemnãrile constituie un veritabil roman fluviu.

În urmã cu vreo patru decenii, la o retrospectivã organizatã
la Sala Dalles, am fãcut cunoºtinþã cu aceste schiþe color sau
alb negru. Erau într-un mare numãr, panotate la balconul Sãlii
Dalles, iar vizionarea lor conferea o senzaþie de saþietate esteticã
nu numai prin linii ºi culoare, dar ºi prin punerea în paginã a
textului ºi a conþinutului, dens atât ca teorie, dar ºi sub impresia
pragmaticã a pictorului.

M-am întâlnit cu unele dintre aceste foi mirifice, desigur,
dintr-o altã perioadã de creaþie la ediþia „Safari” 2019,
bucurându-mã. A fost un preambul al acestei întâlniri bogate
în imagini ºi surprize. Este imposibil sã identifici toate textele
complementare ale schiþelor. Probabil, într-o zi se vor publica
toate aceste caiete ale unui mare artist într-o ediþie exhaustivã,
aºa cum s-a procedat cu facsimilarea caietelor eminesciene.

Între subiectele atinse de Baba se numãrã transcrierea cu cea
mai mare spontaneitate a dinamicii confruntãrii a doi cocoºi.
Peisajul veneþian sau cel toledan pe mici pãtrate din hârtie
încântã privirea, ca ºi studiile cu oameni ºi portretizarea unor
personaje leit-motiv în opera sa, Regele Nebun ºi câte alte
multe teme frecvente în opera întinsã pe multe decenii.

Expoziþia nu e prea mare, dar inteligent alcãtuitã prin
macrofotografii reprezentând imagini din intimitatea cãminului

sãu, desigur, a atelierului, împreunã cu douã vitrine pline cu
obiectele muncii (paletã, culori de ulei sau pastel) ca ºi machetele-
pãpuºi ale Regelui Nebun vin sã adânceascã impresia asupra
lucrãrilor de picturã, care împãneazã simezele sãlilor.

Bineînþeles este mult de comentat ºi aici, dar în acest articol
substanþial de intens trebuie sã parcurg, chiar dacã mai sumar,
aºa cum mi-am propus, traseul deloc uºor al unor remarcabile
evenimente expoziþionale.

Nu pot încheia rândurile despre caietele acestea vrãjite ºi sã nu
amintesc despre un personaj, uitat astãzi, pe care în urmã cu
patru-cinci decenii îl întâlneam în sãlile de expoziþie, mari ºi
mici, din acele vremuri, întotdeauna echipat cu un caiet de douã
sute de file, cu stiloul sau un creion ajutãtor, care se oprea în faþa
tuturor lucrãrilor interesante, fie ele de picturã, desen, sculpturã,
ceramicã, afiº, tapiserie, transpunându-le cu un talent ºi o
rapiditate fenomenalã pe foile caietului, adãugând ºi câteva
însemnãri. Am aflat cã era profesorul Tohãneanu, care preda
psihologia artei la Institutul „N. Grigorescu”. Dupã un timp în
care ne intersectam din ce în ce mai des în sãlile de artã, îl
salutam cu un mare respect, dar niciodatã nu am discutat cu acest
minunat personaj, care sunt sigur, ar fi fost fermecãtor. Unde se
vor fi aflând aceste zeci de caiete, adevãratã frescã a activitãþii
plastice bucureºtene ºi poate ºi provinciale?

Sunt probabil mulþi artiºti vizuali care au asemenea caiete-
jurnal ale creaþiei. Am întâlnit caietele Niculinei (Nuni) Dona ºi
ºtim cã ºi Paula Ribariu este o obiºnuitã a acestui „gen” ºi câte
alte exemple fi-vor încã de dat?

Un rãsunet de peste veacuri rãzbate pânã în zilele noastre:
Toledo!, Toledo!

Tânãr absolvent de liceu, prin 1956, vizitând galeria de artã
universalã a Muzeului Naþional de Artã am fost atras în mod
special de operele unui artist care m-a cucerit încã din primele
momente. Alungirea elementelor anatomice ale corpului uman
mi s-a pãrut ceva cu totul deosebit faþã de ceilalþi maeºtri, care
cãutau o redare cât mai proporþionalã a morfologiei individului.

Am început chiar sã caut cãrþi referitoare la el. Începusem sã
extrag din ce aveam la îndemânã notiþe. Într-un entuziasm nebun
mã gândeam, bietul de mine, sã scriu, de ce nu, o carte. Prin
1960, entuziasmul meu a crescut, apãrând pe ecrane ºi un film
despre el. Câþiva ani mai târziu, urmaream conferinþele de artã la
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Anula acesta, la 4 iunie, se
împlinesc o sutã ani, de când, în
palatal Trianon, lângã Paris,
dãruit de regale Ludovic al XVI-
lea, reginei Maria Antoaneta,
România ºi Ungaria au semnat
istoricul tratat de pace parte a
ceea ce a reprezentat „Sistemul

Versailles”, la sfârºitul primului rãzboi mondial, act prin
care erau consfinþite noile realitãþi geopolitice ºi frontierele
dintre cele douã þãri, ºi astãzi viabile, ce încã suscitã, din
pãcate, opinii ºi dezbateri sensibile, în þara vecinã. Istoria
zbuciumatã a relaþiilor româno-maghiare, îºi are
începuturile, în zorii evului mediu, respectiv secolele IX-X,
când, triburi de origine fino-ugrice, s-au stabilit în Câmpia
Panonicã, sub conducerea lui Arpad, punând bazele primului
stat ungar, sau maghiar, dupã numele celui mai numeros
trib, stat, ce se consolideazã prin creºtinare, în vremea regelui
ªtefan I (în jurul anului 1000). În raidurile lor de jaf, spre
est, triburile maghiare au întâmpinat rezistenþa voievozilor
români din Criºana, Banat, Maramureº care mai bine de douã
secole ºi-au apãrat þara, bogatã în pãduri, Transilvania sau
Ardealul (Erde-elu) apoi, în sec. XII-XIII, regii unguri au
colonizat în zona Braºov, etnici germani din Renania, numiþi
saºi, cu scopul apãrãrii împotriva ultimilor migratori. Dupã
constituirea statelor independente, Þara Româneascã ºi
Moldova, domnitorii români, Basarab I, ªtefan cel Mare,
º.a. au respins cu succes, încercãrile de cucerire ale regilor
maghiari (Carol Robert, Matei Corvin), ba, mai mult, Iancu
de Hunedoara, ajunge voievod al Transilvaniei (1441) ºi
guvernator al Ungariei (1446), regele Ladislav II fiind minor.

Ciocnirea intereselor Imperiului Otoman ºi Habsburgic
în Europa Centralã, în sec. XVI a determinat agravarea
situaþiei Ungariei, înfrângerea catastrofalã de la Mohacs
(1526) în faþa otomanilor, condusã de Sultanul Soliman
Magnificul (1520-1566) urmatã de transformarea în paºalâc
(1541) au dus la dispariþia pentru mai bine de douã secole a
statului maghiar.

Dominaþia otomanã în centrul Europei va lua
sfârºit în secolul XVIII înlocuitã fiind de cea a
Imperiului Habsburgic, confruntat în secolul urmãtor
cu puternice revendicãri naþionale. În timpul
revoluþiei din 1848-1849, având aceleaºi nãzuinþe
de libertate, independenþã ºi unitate, la Viena,
Budapesta, Bucureºti, Blaj, Milano, Praga, unguri,
români, slovaci, italieni, cehi, au luptat pe baricade,
obligând monarhia habsburgicã la reforme, cea mai
importantã fiind instituirea unul regim dualist, austro-
ungar (1867) respins de românii din Transilvania,
printr-o istoricã acþiune protestatarã, memorandumul
(1892).

Primul rãzboi mondial (1914-1918), la care
România a participat din august 1916 alãturi de Tripla
Alianþã (Anglia, Franþa, Rusia) ce recunoscuse
justeþea aspiraþiilor sale naþionale, s-a încheiat în
noiembrie 1918 cu înfrângerea Puterilor centrale
(Germania, Austro-Ungaria, Italia) noua configuraþie
politicã a Europei ºi a lumii fiind stabilitã în cadrul
Conferinþei de Pace de la Paris (1919-1920) prin
semnarea tratatelor de pace dintre învingãtori ºi
învinºi, cu Germania, la Versailles, cu Austria la Saint
Germain, cu Bulgaria la Neuilly-sur-Seine, cu Turcia
la Sévres, ºi cu Ungaria la Trianon.

Semnarea tratatului de pace, dintre România ºi
Ungaria a întârziat din cauza provocãrilor militare
ale guvernului bolºevic ungar, care a obligat armata
românã sã ocupe Budapesta (august 1919) a avut loc
în palatul Trianon la 4 iulie 1920 de cãtre
reprezentanþii a 16 state, pentru România semnând
Dr. Ion Cantacuzino ºi Nicolae Titulescu, iar din
partea Ungariei, de cãtre contele Apponyi Albert.
Tratatul cuprindea patru pãrþi. Pactul Ligii Naþiunilor,
frontierele (art.27-45) clauze politice, cetãþenie,
minoritãþi etnice, etc. Potrivit art. 45 „Ungaria renunþã
în ce o priveºte, în favoarea României, la orice drepturi
ºi titluri asupra teritoriilor din fosta monarhie Austro-
Ungarã, situate dincolo de frontierele Ungariei, aºa
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cum sunt fixate la art. 27, recunoscute ca fãcând parte
din România.” Unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei
ºi Maramureºului cu patria mamã, prin voinþa liber
exprimatã de români la Alba Iulia, fiind recunoscutã
internaþional. Evident, prin tratat, graniþele Ungariei au
fost ajustate semnificativ, în acord cu realitatea istoricã
ºi cea din teren, provocând o nemulþumire secularã în
þara vecinã, unde tratatul de pace de acum un secol, încã
este identificat în mentalul colectiv, drept „catastrofã”,
„tragedie” sau „dictat”.

În perioada interbelicã, Ungaria s-a alãturat politicii
revizioniste a Germaniei ºi Italiei fasciste, Hitler ºi
Mussolini, impunând României în urma unui „arbitraj”,
în realitate, dictat samavolnic, Viena 30 august 1940
cedarea cãtre Ungaria, a unei pãrþi din nordul
Transilvaniei, circa 43.000 kmp, cu peste 2,6 milioane
de locuitori, teritoriu, ce va fi eliberat de armata românã,
4 ani mai târziu, Conferinþa de Pace de la Paris din 10
februarie 1947, reconfirmând astfel, perpetuitatea ºi
intangibilitatea frontierelor statornicite prin Tratatul de
la Trianon, care iatã, continuã ºi azi sã reprezinte un
factor esenþial, al realitãþii geopolitice din Europa.

Anul 2020 a fost proclamat în Ungaria drept an al
Coeziunii naþionale, programul de manifestãri include,
intre multe altele, edificarea la Budapesta a unui
monument, pe care troneazã o flacãrã eternã, cu o lungime
de 100m ºi lat de 4m unde vor fi menþionate, cred
iniþiatorii, toate localitãþile Ungariei istorice. În România,
în anul împlinirii unui secol de la semnarea Tratatului
de la Trianon, nu existã, dupã ºtiinþa noastrã, probleme
politice, economice, juridice sau psihologice, create de
tratat, care sã nu fi fost rezolvate, egalitatea în faþa legii
este garantatã, iar drepturile identitare de limbã, religie,
culturale, sunt protejate, cooperarea ºi buna vecinãtate
dintre cele douã þãri, membre ale Uniunii Europene
reprezintã un element esenþial de stabilitate în aceastã
parte a Europei, pe baza tratatului bilateral semnat în
septembrie 1996 la Timiºoara.

S.R.S.C., în care marii critici de artã ai momentului elogiau în
alocuþiunile lor operele lui El Greco. Colecþionarul Miºu M.
Weinberg, încântat de pasiunea mea, mi-a pus la dispoziþie douã
tomuri mari, editate în Franþa, privitoare la opera acestuia. Cu fiecare
element nou pe care-l cunoºteam deveneam ºi mai încântat. Apoi
preocupãrile mele ºtiinþifice din cu totul alt domeniu de activitate au
început sã erodeze, treptat, timpul acordat marelui artist.

Prin 1979 am ajuns la Toledo, pe care l-am revizitat, bineînþeles,
în primul rând muzeul ºi în anul trecut. Oraºul m-a întâmpinat de
aceastã datã cu o uriaºã scarã rulantã care urcã promontoriul pe care
este situat centrul istoric, o minunatã construcþie tehnicã, integratã
cu inteligenþã în peisajul granitic.

Casa grecului toledan, adevãrat muzeu, m-a întâmpinat cu o serie
de alte camere, construite special pentru a mãri spaþiul de expunere.

La Paris, la Grand Palais, lateral stânga pe faþada pilaºtrilor, la
etaj, într-o mare incintã, un numãr impresionant de turiºti cautã sã
viziteze, în fiecare zi, grandioasa manifestare dedicatã acestei mari
figuri, care a lansat peste secole mesajul unei noi interpretãri în
lumea artelor plastice.

La 24 de ani, Domenikos Theotokopoulos, devenit El Greco,
pãrãseºte insula Creta ºi satul Focele din zona Candia (azi Heraklion)
pentru a poposi la Veneþia, aflatã sub influenþa artisticã a lui Tiþian ºi
a lui Michelangelo, care pãrãsise cu trei ani mai înainte lumea aceasta.
Influenþa oraºului lagunelor a fost hotãrâtoare în pictura grecului,
însuºindu-ºi culoarea veneþianã ºi desenul michelangelesc. În aceastã
atmosferã, locul pare a fi fost benefic pentru „sãlbaticul” El Greco,
care inoveazã în pictura sa. Fostul fãuritor de icoane începe sã fie
solicitat de cãtre comanditarii operelor de artã din Cetatea Dogilor,
unde un þãran necunoscut ºi fãrã sprijin începuse o luptã pentru a-ºi
impune pictura.

Era greu sã te înfrunþi cu Tiþian, Tintoretto, cu Paris Bordone ale
cãrui perspective arhitecturale le admira, sau cu clarobscurul lui
Jacopo Bassano. Va trebui sã-ºi modifice total modul de expresie
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plasticã. Tânãrul iconar se va alinia la opera maeºtrilor. Nu
avea de ales. Aºa cã nu avea decât sã reflecteze la opera lor,
sã gândeascã, sã exerseze ºi sã nu scoatã de pe ºevalet decât
opere finite, capabile sã reziste criticilor ºi sã surprindã
comandatarii.

Va trece în etape scurte de la stilul iconarului, de la pictura
pe lemn, material pe care l-a iubit totdeauna, va suporta rigorile
contrazicerii artei lui Michelangelo, drept care va fi dat afarã
din Palatul Farnese, se va încãpãþâna sã-l picteze pe Sfântul
Luca, patronul breslei pictorilor.

Cu bagajele doldora de impresii artistice ºi de întâlniri cu
mari maeºtri – se pare cã-l vizita în atelier pe Tiþian – la care
se adaugã solide cunoºtinþe picturale însuºite, ceea ce infirmã
pãrerea unora din epocã, anume cã el ar fi un simplu
miniaturist, se va îndrepta spre o nouã etapã de lupte: Roma.

În cei ºase ani romani, cretanul va confirma talentul sãu
într-un domeniu care-i va atrage stima ºi-i va consolida
reputaþia, nemaivorbind despre comenzile primite, acela de
formidabil portretist. Realizând transpunerea pe pânzã a
multor figuri din înalta societate, va obþine nu numai arginþii
atât de necesari vieþii ºi creaþiei, dar ºi relaþii cu duiumul ºi
mai presus de toate trepte multe în scala valoricã a breslei.

Faptul cã nu era un perfect vorbitor de italianã, dar mai
ales lipsa de preocupare pentru tehnica picturii în frescã, nu-
i va putea acorda mari ºanse de succes în Cetatea Eternã, aºa
cã începe sã proiecteze o cãlãtorie în peninsula ibericã, Spania
începând sã devinã pentru pictor un adevarat El Dorado.

Prin intermediul unui peninsular va beneficia de o
recomandare faþã de suveranul Filip al II-lea, care, de altfel, va
fi încântat de primul tablou executat, ceea ce nu se va repeta la
cel de-al doilea ºi, deci, nu va apãrea cea de-a treia comandã...

Oraºul castilian Toledo era extrem de cunoscut în Europa
occidentalã ca o urbe prosperã din punct de vedere economic
ºi cultural.

Rememorând cele observate în atelierele veneþienilor,
utilizând în arta pe care o va dezvolta permanenta tensiune
dintre variaþie ºi animaþie, va gãsi alternative ºi variaþiuni,
cãutând neîncetat soluþii necunoscute ºi permanent
împrospãtate, ceea ce l-a condus cãtre alcãtuirea unui alfabet
propriu ºi la impunerea propriilor canoane.

În câmpul sãu vizual-pictural, imaginaþia se aflã într-o

incredibilã fertilitate, antrenând opera sa într-o logicã
autoreferenþialã pentru a forma o lume închisã, hrãnitã de el
însuºi, suveranã, dar în acelaºi timp izolatã progresiv.

În actuala expoziþie dedicatã pictorului cretano-spaniol s-au
reunit un numãr de 75 de lucrãri aduse din marile muzee franceze,
italiene, americane, germane, ca ºi din Ungaria, care a dat douã
lucrãri din marele lor muzeu din piaþa Doja. De la cea mai
importantã instituþie muzealã româneascã, gãzduitã de fostul Palat
Regal, s-a adus o piesã de referinþã, aflatã chiar la finalul expunerii,
anume „Logodna fecioarei”.

Când am pãtruns în prima salã am zãrit prin deschizãtura
simezelor o picturã înaltã de câþiva metri. Am tresãrit, crezând cã
este vorba despre lucrarea aflatã la MNAR, „Adoraþia pãstorilor”
(3,48 m înãlþime). Nu însã, era vorba despre o altã lucrare.

Este bine sã amintesc cã în inventarul MNAR figureazã trei
lucrãri picturale semnate El Greco. De asemenea, subliniez cã
fosta Colecþie Regalã avea opt lucrãri, care fiind proprietatea
Casei Regale a României au fost luate de monarhii secolului
trecut, odatã cu abdicarea lor. În special regele Carol al II-lea a
fost un mare cunoscãtor în domeniu, avându-l consilier pe criticul
ºi profesorul Alexandru Busuioceanu, care s-a autoexilat în
Spania odatã cu abdicarea suveranului.

Cu toate cã El Greco considera pictura deasupra tuturor
celorlalte arte, ca toþi maeºtrii renascentiºti a avut preocupãri
multiple, cum ar fi în sculpturã ºi arhitecturã. Nu a atins
performanþele lui Michelangelo sau Bramante ca arhitect, mai
mult decât atât nu cunoaºtem vreun edificiu pe care l-ar fi construit,
iar anumite construcþii despre care avem mãrturii au dispãrut
odatã cu secolele care s-au scurs. Rãmâne însã cert faptul cã s-a
întâlnit cu marele arhitect Andreea Palladio, sau cã în biblioteca
sa se aflau cele zece volume ale lui Vitruvius, republicate în
1556, pe care le-a studiat cu minuþie, înserându-ºi pe paginile
cãrþii nenumãrate observaþii, dovadã a interesului pentru aceastã
ramurã de activitate ºi, totodatã, vastele sale cunoºtinþe în
domeniu. Un volum este expus, ca ºi acel ansamblu miniatural
care face parte din tabernacol, comandã pentru spitalul din Toledo,
operã în care-ºi dovedeºte calitãþile de sculptor, marele sãu har
permiþându-i sã se manifeste la fel de bine tridimensional, ca ºi
în faþa planului pânzei întinse pe ºasiu.

          (Va urma)

Constantin
Bãrbutã,
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Victoria Milescu

Clipa
de aur
Dupã cum se spune,

Dumnezeu lucreazã prin
oameni ºi pentru oameni.
Preoþii vindecã sufletul,
medicii vindecã trupul.

Uneori, pronia pune în acelaºi om mai multe calitãþi, care-l
împovãreazã ori îl fericesc. Un astfel de om este ºi prahoveanul
Cristian Boroº (n. 1982), sortit fiind prin chiar numele cristic, sã
fie de folos oamenilor, oferindu-le din preaplinul harului sãu:
poezie, muzicã, picturã. Cartea sa de poezie, Creºtetul încununat
al clipei, apãrutã nu demult la editura Horevma din Ploieºti,
poate fi o lecturã plãcutã aducând seninãtate, pacea inimii, dar ºi

revelaþii ori provocãri, fãcându-ne sã ne întrebãm, între altele,
care e rostul existenþei noastre pe pãmânt. Simplitatea expunerii
este o capcanã, fiindcã avem de-a face cu o mânã exersatã în ale
scrisului, care ºtie sã ºlefuiascã piatra cuvântului pânã când devine
diamant. Noua carte vine dupã alte câteva volume (Aproape de
iarbã, Egreta, Cântãri de stea, Zbor în ºoaptã etc.), ce dovedesc,
la lecturã, înclinaþia autorului cãtre spiritualitate, dar ºi o anume
consecvenþã faþã de un program estetic propriu, vãzut ca o
proiecþie a unui program din plan divin.

Poezia lui Cristian Boroº este simplã dar nu simplistã. E
concisã, revigorantã prin altitudine ideaticã, aeratã, chiar grafic,
prin spaþierile ce lasã versurile sã respire, reverberând un limbaj
dincolo de grafia literei pentru cel ce ºtie sã citeascã ºi printre
rânduri. Ar mai fi o altã aºa-zis capcanã, privind forma poeziilor,
în majoritate de micã întindere, ce ar putea lãsa impresia cã lectura
lor se poate face repede ºi uºor. Adevãrate pastile de lirism, unele
poezii cu aer de haiku cer însã o revenire, o recitire, descoperindu-
le cu bucurie intelectualã noi sensuri. Poezia „Devenire”, deschide
ºi închide volumul, ca sã reaparã în mijlocul cãrþii, sub forma
unui palimpsest, ce dezvãluie, dupã câteva „straturi” de citire noi
taine ºi semnificaþii: „piatra pe care/ o duc în spate/ mi se
fãrâmiþeazã/ pãsãri...” Eliptica poezie este ofertantã prin multiplele
interpretãri ale unui Sisif modern, a cãrui povarã se amelioreazã
prin fãrâmiþare, prin risipire, dar având ºi sensul de diseminare,
propagare a efortului creator.

Elementele recurente: piatra, pasãrea, tãcerea ºi nu în ultimul
rând iubirea, infuzeazã discret multe poezii, fie în vers liber, fie
cu rimã, acestea din urmã având mai multã cãldurã, fluenþã ºi o
cantabilitate specialã. Poetul, printr-o remarcabilã capacitate de
sintezã topeºte pe spaþii relativ restrânse elemente ce þin de viaþa
personalã, de profesie, de culturã, de religie, într-un mod firesc
ºi lejer. Îºi permite chiar ghiduºii creând cuvinte noi în siajul
irezistibilului înaintaº Nichita Stãnescu, spunând „sã poezesc
prin tine”, „mintea îmi amurgea fãrã tine” etc. Uneori, monteazã
în textul mozaicat termeni din medicinã: „sinusul timpului”,
„simfiza gândului”, „orbicularul gândului” etc. Cristian Boroº
alchimizeazã stãri, dispoziþii, notaþii, concepte, creându-ºi o marcã
personalã, recognoscibilã – o izbândã în orizontul oricãrui creator.

Poeziile au în pandant desenele poetului, valorizându-se într-
un mod original, unele pe altele, printr-o sobrietate studiatã, cu o
misterioasã trimitere la ancestralitatea universalã perceputã ca
matcã ºi marcã a stabilitãþii ºi echilibrului în toate. Ele nu ºocheazã
la prima vedere, dar sugestia de dincolo de imagini ºi un melos
insidios ne urmãresc un timp. Timpul este de fapt personajul-
cheie din text ºi subtext, cu fiica sa cea graþioasã ºi crudã – clipa.
Spre Creºtetul încununat al clipei priveºte poetul dorindu-ºi
cununa de aur a poeziei, dorindu-ºi nemurirea chiar de o clipã.

„Puterea geloziei”
– boala fãrã leac

Constanþa CRUDU

„Puterea geloziei”, creaþia lui Dan Claudiu Tãnãsescu, este un
roman de senzaþie, ce-l îndeamnã pe lector sã-l devoreze pânã la
finalul deschis, când rãmâne cu regretul cã deznodãmântul solicitã
imaginaþiei sale numai douã variante de rezolvare, care vor duce,
în mod generos, la ideea cã gelozia este o boalã fãrã leac, ce
meritã clemenþã.

Cartea, scrisã cu impetuozitate, de un narator cu valenþe
demiurgice, fãrã urmã de subiectivitate, exprimã atât de evident
concepþia despre viaþa lipsitã de banalul cotidian, atitudinea
detaºatã de faptele relatate fiind unul dintre atributele scriitorului
de facturã clasicã, în spiritul tradiþionalismului dictat în primul
rând de ubicuitatea auctorialã.

Nimic nu-i lipseºte din recuzita romanescã: tentativa de viol,

lupta de rezistenþã a patrioþilor retraºi în munþi, generozitatea ºi
promiscuitatea, decãderea unei clase sociale într-o epocã de
transformãri politice ºi sociale iremediabile, supravieþuirea prin
compromis, nebunia de a accede în sfera înaltei societãþi în declin,
crima pasionalã. Majoritatea acestora reprezintã situaþii-limitã pe
care eroii sunt dirijaþi sã le strãbatã, conform propriilor îndemnuri
lãuntrice.

Structurat în 33 de capitole, utilizând tehnica alternanþei,
precedat de un motto ce anticipeazã, ca ºi titlul de altfel, cã „urzeala
dragostei” te conduce fie spre „împãrãþia fericirii”, fie spre
pierzanie, discursul urmãreºte douã fire narative din care rãsar
individualitãþi diametral opuse. Pe de-o parte, este surprinsã
existenþa cuplului Leontin Lioveanu – Agripina, tumultoasã ºi
ea, cu suiºuri ºi coborâºuri, caracterizatã prin statornicie în ciuda
necazurilor, pe de alta parcursul surorii mai mici a Agripinei,
Luana, care se aruncã, în virtutea unor porniri atavice, spre o
viaþã de lux, sub protecþia familiei de moºieri Floreta ºi Efilarie
Stãniloiu, unde cade pradã ispitei ºi libertinajului. Dacã Agripina,
femeie frumoasã ºi isteaþã, îºi pãstreazã echilibrul, îºi sprijinã
soþul ºi îºi apãrã cãminul, ajungând chiar sã-i ierte pe aceia care,
cândva, încercaserã sã-i provoace suferinþã, ºi rãmâne în lumea
satului, în mediul care-i pãstreazã nealteratã nobleþea sufleteascã,
Luana, sora ei, diametral opusã, viseazã la o lume cãreia nu-i
poate aparþine. Cu tare native, precum avariþia ºi dorinþa de
parvenire indiferent pe ce cãi, adolescenta este mânatã, în viziune
naturalistã, de porniri bolnave, luându-ºi ca model o cântãreaþã
de revistã, ajunsã nevastã de mare moºier, faþã de care nutreºte
sentimente de adoraþie, considerând-o chiar sorã, însã cãreia nu
se sfieºte sã-i fure soþul, devenit amant voluptos.

Tot de facturã naturalistã este ºi inserarea, în doze mici, a unor
pasaje descriptive, când natura este în consonanþã cu trãirile
protagoniºtilor. Lirismul lor este rãu prevestitor, cãci tragedia
are loc atunci când „luna, umbritã de pete, urcase tocmai în crucea
nopþii”, iar lumina felinarelor stradale acoperã totul „cu o paloare
de mort pãmântul”, acel miez al nopþii când iraþionalul învinge.

Într-un joc al sorþii, ambele apasã pe trãgaciul pistolului, ducând
la suprimarea acelui mãr al discordiei. Douã inculpate ºi o enigmã:
cine e vinovatul?

În plus, pe lângã harul de povestitor, Dan Claudiu Tãnãsescu
se remarcã ºi prin arta portretului, cum ar fi cel al unuia dintre
personajele cele mai realiste, aflat în ipostaza de þãran, soldat în
Primul Rãzboi Mondial, luptãtor în rezistenþã, puºcãriaº, Leontin
Lioveanu sau al Floretei Stãniloiu, a cãrei frumuseþe este ajutatã
de abundenþa de cosmetice, dar ºi de o ambiþie nemãsuratã, regãsitã
ºi la mai tânãra sa copie, mult mai diabolicã.

Consider cã medicul-scriitor, versat în discursul epic, creeazã
o lume atât de vie, atât de neliniºtitã ºi de agitatã, cu bucurii ºi
dureri, cu speranþe ºi deznãdejdi, cu miraje ameþitoare, cu
personaje rotunde, unele evoluând iar altele involuând pânã când
dragostea – eterna poveste – le elibereazã sufletele, purtându-le
spre ape calme ori spre gesturi iminente, disperate, cu consecinþe
nebãnuite.

(Dan Claudiu Tãnãsescu, Puterea geloziei, Bucureºti, Editura
Semne, 2019)

Octavian
Mihalcea

Volumul de versuri al lui Nicolae
Vãlãreanu Sârbu, Fluturi de trup
(Editura Blumenthal, Bucureºti,
2015), ne prezintã puneri în scenã
cu evident parfum panteist,
profunzimea ideaticii realizând o
binevenitã sintezã cu elanul
metaforic. Poetul acordã întâietate
discursului cu vãdite accepþiuni
metafizice. Imaginile puternice dau
o dimensiune aparte cãrþii, ce poate fi abordatã ºi dintr-o
perspectivã labirinticã, conferind cititorilor multiple grile
de interpretare. Avem senzaþia plãsmuirii unor tablouri
care tind spre holistic, spre ample edificãri ideale: „Acolo,/
/ voi încrusta în pietre semne,/ cine le va descifra/ deschide
porþi spre tâmplele timpului,/ trage durerea dupã sine ºi
pleacã,// dincolo de prãpastie unde s-a rostogolit cerul/ ºi

se naºte într-un alt univers.// Aici un Dumnezeu exilat/ a
creat cuvântul/ egal cu sine însuºi.” (Dincolo de
prãpastie). Nedisimulata sensibilitate a versurilor lui
Nicolae Vãlãreanu Sârbu ne situeazã în proximitatea
inefabilului. Cromatici mutabile însoþesc aceste
desfãºurãri lirice, împreunã cu fiinþa unor penetrante
simboluri. Nuanþele pasionale contribuie la consistenþa
mesajelor expuse. Variate stãri diafane atrag lectorii în
lumi speciale: „Unde retrasã înfloreºte menta sãlbaticã/
nopþile boreale devin curbe/ cum drumurile peste munþi./
/ Cu rotunde flãcãri rãsãritul se-aprinde/ sub genele apelor
repezi,/ cascade în sãrituri deschizând porþi.// Acolo trupul
tãu cu linii spirale/ se-mbracã-n rochii de bumbac vaporos/
ºi toamna priveºte ascunsã dupã culori.// Ochii mei cu
negru brodat în pupile,/ te viseazã-n ii de mãtase cu florile
albe/ ce-mi fluturã-n braþe.” (Fluid ºi vaporos). Putem
considera împlinirea întru metaforã ca un deziderat estetic
al autorului. Transcendentul are, ca întotdeauna, virtuþi
soteriologice: „Dumnezeu aduce prea departele, aproape/
în ochiul sãu magic/ binecuvânteazã viaþa.” (Pânã unde
cerul atinge pãmântul). Memoria pare descinsã din
incandescente oglinzi ºtiutoare. Sunt favorizate atitudinile
introspective, cãile mereu fascinante spre aflarea esenþelor.
Incontestabilã, propensiunea cãtre verticalã a poeziilor
din Fluturi de trup. Ideatica filosoficã asigurã diverse
potenþialitãþi de evadare: „Într-o vreme când timpul se
comprimã/ ori poate se dilatã dincolo de margini,/ moartea
e ucisã/ de propriile ei determinãri,/ viaþa devine nesfârºitã/
prin recompunerea materiei vii/ în evoluþie/ din ceva în
altceva.” (Din ceva în altceva). Valorile sufleteºti
ordoneazã meandricele trasee ale volumului, astfel
petrecându-se metamorfoze, redimensionãri cu impact
deosebit: „E o tainã în tine sã cauþi/ ecoul din golul în
care se aude,/ tot ce n-ai vrut sã-þi spui/ unde cuvintele cu
miere pe limbã/ netezesc riduri.// Iar ochii cu norii pe
gene/ privesc înlãuntru cum te ating/ ºi urcã prin mine
jertfa zidirii,/ sã nu mã opresc din lucrare.// Când mâinile
se prind de cer/ prin aer fortificându-se/ marea coroanã a
puterii.// Zilele îºi pun beþe în roate pe rând/ se mirã cum
transparenþa înºalã/ ºi lumina curge-n oglinda adevãrului/
surpã fructul mâniei.// Ispitei îi pune zãvoare/ în timp ce
fac/ tunel în idei.” (Tunel în idei).

Enigme în
desfãºurare
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O colonie
dezirabilã

La douã cunoscute proze ne duce imediat cu gândul
titlul Colonia Fericiþilor, noul volum de versuri al
remarcabilei poete Carmen Focºa, inspirat ilustrat cu
reproduceri dupã picturile lui Theo van Doesburg ºi
apãrut spre finalul anului 2019 la editura eLiteratura.
Primul este o scurtã nuvelã distopicã a lui Kafka,
„Colonia Penitenciarã”, al doilea este micul roman
parabolã „Insula Preafericiþilor” de August Strindberg.
ªi poate nu întâmplãtor. În scrierile amintite autorii
trateazã disoluþia umanului, respectiv cãderea dintr-un
eden ce odatã pierdut nu mai poate fi reconstruit datoritã
slãbiciunii ºi coruperii morale. Dincolo de utilizarea
cu o eleganþã aproape nobiliarã a limbii române, nu de
puþine ori sesizându-se discret acea muzicalitate specificã
autorilor experimentaþi, placheta cu aceste poeme pune
în discuþie problematici perene ale existenþei într-un

mod lipsit de artificialitate, dar grevat liric de importanþa
ºi emoþia subiectului tratat: „La încheietura mâinii –
urma altei mâini/ Ca o cãtuºã, ca o brãþarã/ Nimeni nu
iubea pe nimeni dar fiecare/ se reinventa/ În miresme de
miere amarã…” (Poem). Un fel de vieux jeu al
introspecþiei unde autoarea are curajul sã-ºi spunã, apoi
sã spunã semenilor cum „Oraºul trãieºte viaþa iernilor
din fiecare” (Viaþa iernilor), iar „Când ºtii totul despre
tine ºi astfel/ Þi-ai devenit strãin/ ...pãsãrile te-mpuºcã
pe rând cu ele/ însele/ Fiecare crezând cã vei muri câte
puþin...” (Micropoem). O formã de demnitate amestecatã
cu dorinþa de a avea o proprie „schimbare la faþã”, dar
ºi a celuilalt întru optimizarea existenþei comune,
transpare adesea în versuri de cea mai bunã calitate:
„Dacã am putea sã ne purtãm/ Unul pe umãrul altuia/
Aºa fãrã forma crucii/ Doar cu nostalgia ei/ Doar cu
moartea celorlalþi – tribut/ A celor încã rãmaºi drept
povarã” (Dacã…).

Una din calitãþile care oferã originalitate volumului
este tocmai aceastã aproape permanentã invitaþie/
îndemn la toleranþã, înþelegere, conlucrare, fãcutã cu
rãbdare, calm, înþelegere ºi discreþie, dar mai ales cu
o sinceritate non-invazivã prin care autoarea asumã
ce este de asumat trecând printre nostalgii ºi lumi
pierdute ca printr-o încercare relatatã nu cu mândrie
ori dezabuzare suficientã,ci dimpotrivã confesiunea
se doreºte a fi o mânã întinsã spre ceilalþi: „Ar fi trebuit
sã fiu chiar eu, mâna/ Împãrþitoare de duminici ºi
dând/ Fiecãruia mai mult decât ceruse/ Mai mult decât
putea duce pe umeri/ În gând/…/ Aº fi împãrþit numai
duminici câte nu/ poþi sã numeri/ Pânã când mâna mi

Alexandru CAZACU s-ar fi prefãcut în/ stea...” (Mâna împãrþitoare)
Aºadar, nu doar captivi unui pasiv wishful thinking

se pot depãºi egoismele, deconstructivismul ºi
reprimitivizarea societãþii ºi componenþilor ei, ci
printr-o implicare responsabilã, dar în acelaºi timp
plinã de iubire ºi respect pentru cel din apropierea ºi
chiar depãrtarea ta. Cãci „Suntem noi înºine doar
pentru o clipã/ Chiar dacã o clipã dureazã un veac/
…/ Lângã casa ce aºteaptã mereu peþitori/ Pentru nunta
cea nepãmânteascã”. Stilul versurilor se aflã în
vecinãtatea unor poeþi precum Ana Blandiana sau Ion
Horea, dar nota distinctã stã în imersarea cititorului
într-o zonã atemporalã, realizând stop-cadre de mare
efect poetic ce suntem siguri cã vor fi la fel de actuale
ºi peste mulþi ani, aºa cum ar fi avut acelaºi frumos
impact ºi în trecut: „Plopii încremeniþi ca fuioarele/
Fumului din rugurile fostelor case/…/ Privind cum
ultima varã se mutase/ Într-o poruncã precum „sã nu
ucizi”/ Nu mai ieºea nimeni pe la porþi/ Încã
aºteptând, sperând cã se-înºealã/ Strada se trãgea pe
sine la sorþi” (Strada). Erotica din „Colonia
Fericiþilor” vine parcã sã confirme profilul arãtat mai
sus al autoarei la care se adaugã poate o incisivã ºi
neiertãtoare privire asupra propriei (posibile sau
autoironice) vinovãþii. Sentimentul cã amore non basta
deºi ar trebui, este sugerat tocmai de o cerebralitate
umanizatã dacã putem spune astfel: „Trebuia sã-mi fi
lãsat mai multe pricini/ Pentru o pãrere de rãu/…/
Sã-mi fi lãsat ceva prin care/ Te-aº fi putut preschimba
în fiinþã/ Care sã-mi tulbure tihna deloc/ roditoare”
(Trebuia). Relaþia cu divinitatea este una marcatã de
scãderile ºi cãderile primordiale, dar în acelaºi timp
plinã de speranþa renaºterii ºi reînvierii: „Trândav, prea
îndelung,în ierburi/ grase/ Alcãtuiesc o iarnã de
prisos/…/ Pânã la îngerii-alungaþi din noi/ Ca dintr-
un rai clãdit dintr-o greºealã/ Din lacrima ce singurã
îºi spalã/ Semnul arãtând doar drumul înapoi.” (Poem)

Volumul, în întregul sãu, este o pledoarie pentru
poeþi ºi poezie, dar nu în sensul unui discurs pro domo
al artistului pentru arta sa, ci un salut adresat acestei
„colonii” a poeþilor care sunt fericiþi pentru cã pot
încerca sã facã pe ceilalþi fericiþi arãtându-le adesea,
prin exemplu propriu, marele avantaj de a te situa
mereu de partea binelui ºi frumosului, chiar dacã acest
demers uneori este însoþit de efort ºi chiar suferinþã.

Doamna Carmen Focºa aratã, în aceastã reuºitã carte,
cum poeþii se aseamãnã monahilor care aleg o viaþã
normatã de renunþare ºi supunere ºi se retrag din lume
rugându-se pentru binele lumii: „Mai durutã decât
însãºi durerea/ E absenþa durerii/…/ Poeþii-singurele
timpane/ Care vibreazã într-o lume surdã” (Colonia
fericiþilor)

Cea mai lucidã zi
În spaþiul liric contemporan autohton, atât de

eteroclit ºi multidimensional, se pot observa autori
pentru care renumitul coincidentia oppositorum este
un concept operant ºi semnificativ, atât în originalitatea
poeticã cât ºi în evoluþia acesteia. Niciun vers din
volumul Cea mai frumoasã zi apãrut la editura
eLiteratura în 2014 nu trãdeazã formarea iniþialã ºi
preocupãrile profesionale ale poetei Violeta Ion.
Licenþiatã în filosofie, cu un master în istoria culturii,
dramaturg, critic de film ºi literaturã universalã,
bibliotecar, poeta se exprimã în texte hiperlucide
grevate adesea de reverii de tipul neorealismului
italian unde nu se poate identifica nimic livresc. Toate
poeziile din volumul împãrþit în douã secþiuni
exploreazã o lume unde realul ºi materia sunt invazive
determinând un inner response adesea convulsiv dar
nelipsit de o sensibilitate ascunsã în tocmai aceastã
contrareacþie profund umanã.

Primul grupaj reuneºte, sub acelaºi nume care dã ºi
titlul volumului,majoritatea poeziilor a cãror mis en
scéne are loc într-o clinicã a donatorilor de sânge.
Debordante sunt sinceritatea, introspecþia, dar mai ales
amestecul dintre trãirile interioare ºi mediul proxim:
„Altfel, ºase perechi de ochi care te urmãresc cu/ mare
interes pe hol,/ vor râde în gura mare/…/ Acul a intrat
în venã rapid ºi alunecos ca un ºarpe/ dar timpul

îmbãtrânise ºi nu mai curgea/.../ Pungile cu sânge se
legãnau/ la picioarele scaunelor în aparatele care
mãsurau/ gramajul. Viaþa se scurgea prin/ furtunul roºu
ºi nici mãcar nu ºtiu dacã asta/ mai conta” (Când îþi
intrã acul în venã). O experienþã atât de personalã este
analizatã prin prisma numeroaselor implicaþii
psihologice pe care actul în sine le reclamã în toate
etapele lui: „În sala de aºteptare nu poþi sã nu te uiþi/ la
celãlalt. Sã nu-l studiezi./ Sã nu þi-l închipui altfel decât
ca pe unul care/ ascunde ceva. Ceva ca o dragoste/
mare sau o suferinþã mare. Ca o sãrãcie lucie” (Cea mai
mare spaimã). Totodatã gãsim versuri ce radiografiazã

o resemnare iniþial virulentã, ulterior asumatã lin ºi
prezentatã într-o manierã liricã de mare efect:
„cearcãnele mamei îmblânzite de atâta rãu:cã ne-am/
obiºnuit cu el/ cum se obiºnuieºte omul cu tumoarea din
corpul lui/ renunþã la regim ºi lamentãri ºi trece la cafele
ºi votcã./ îndoaie pachetul de þigãri/ ºi ia fiecare ca pe
cea mai frumoasã zi “ (Dimineaþã va fi).

În doua secþiune a volumului, intitulatã ...ºi alte zile,
autoarea iese din spaþiul închis ºi ne oferã o poezie a
cvartalelor periferice ºi centrale ale oraºului, bântuite
la propriu ºi la figurat de cerºetori, vagabonzi, beþivi,
în fapt o lume a clocharzilor rãtãciþi printre obiective
post-industriale sau spaþiile comerciale de la parterul
blocurilor, dar ºi a micilor funcþionari captivi în
birourile de sticlã. Locuri ale unei lumi reprimitivizate,
unde „nu se întâmplã nimic”, dar pe care Violeta Ion o
cartografiazã în maniera propriei sensibilitãþi:„M-am
îndrãgostit de un nebun/ îºi cumpãrase o cafea de la
chioºc/ ca un lord privea în ea,netulburat, fãrã odihnã/
un lord al întunecimilor ºi al lucrurilor simple/ ºi clare/
pe care eu nu le-am putut afla niciodatã” (O poveste
de toamnã). Atmosfera pare a fi adesea una în care
excepþionalul este adiþional firescului relevând acestuia
partea ascunsã precum în proza lui Bulgakov: „lucrurile
din jurul meu încep sã-ºi piardã dimensiunea/ un colþ
de acoperiº luceºte-n luminã/ un batic de femeie, un
nasture de palton/ o umbrã sinucigaºã se desprinde
din urbe/ ºi alunecã pe trepte în magazinul universal”
(Cântec de iarnã).

Erotica volumului se desfãºoarã prin cadre lente,
care puse în miºcare devoaleazã o vitalitate a
imediatului în ciuda tehnicii care aminteºte de maniera
ungarettianã, unde frazarea invitã cititorul la scrierea
poemului împreunã cu autorul: „Glasul tãu rãtãcit prin/
dunele sparte/ palmele mele rãsfirate ca o agonice
cuminte/ ca un vas alb, circular/ Mirosul de sare/ Mirosul
de viaþã pânã la prãbuºire/ Rãsãritul ca o epavã din
mare” (În aerul).

Trecutul, atât de drag multor barzi, nu apare aproape
deloc în acest volum unde Violeta Ion aratã cum
luciditatea poeticã poate fi un mod de investigaþie, dar
ºi de dãruire. Iar dãruind, aºa cum se ºtie, poþi dobândi
sau redobândi multe. Chiar ºi semnul luminos al
trecerii: „azi e o zi frumoasã soarele aleargã sã ne/
lumineze pe toþi”.
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În zodia „clipelor amare”:
Gabriel Dragnea, Altharul lui Cronos,

Bolintin Vale, Editura Sud, 2019

Corneliu Vasile

Ion C. Stefan,

Noua editurã a început deja
sã publice cãrþi de literaturã,
autorul fiind unul animatorii
bogatei vieþi culturale de la
Bolintin Vale, orãºel din
judeþul Giurgiu, cunoscut în
special prin monumentul
poetului paºoptist Dimitrie
Bolintineanu, unde se

organizeazã multe manifestãri.
Titlul cãrþii de poezie poate fi înºelãtor, întrucât althar înseamnã

un dragon de cristal, care îndeamnã la simþirea viziunii mãreþe a
existenþei ºi subliniazã necesitatea de a elibera corpul emoþional.
Dealtfel sunt mulþi termeni mitologici sau din domeniul artelor
plastice ºi muzicale: Parnasul sugereazã poezia sau colectivitatea
poeþilor, inclusiv un centru de activitãþi poetice sau artistice,
oarecum similar englezescului hub. Din domeniul muzical,apar
numele Cybelle (formaþie care cântã „La ballade”), Steinway
(and Sons, cea mai finã marcã de piane), Alma (Sofia Miettinen,
cântãreaþã ºi compozitoare), Mahler (Gustav, compozitor evreu
austro-boemian), Selena (Maria Gomez, cântãreaþã, compozitoare
ºi actriþã americanã), din domeniul picturii Janmot (Louis, pictor
ºi poet francez), Caravaggio (Michelangelo Merisi da, pictor),
din mitologie Cronos (liderul ºi cel mai tânãr dintre cei
doisprezece titani), din alte domenii: Senneville (Quebec, Canada,
site istoric ºi staþiune de varã) Thesan (zeitate etruscã înaripatã),
Santa Maria del Carmino (bisericã din regiunea Florenþa,
Toscana), sau Velia (ruine antice la Salerno, Italia, în patrimoniul
UNESCO).Cititorul neatent ar putea crede cã acestea sunt
îndeosebi numele unor persoane feminine legate sentimental de
autor, dar nu dã numele mamei, cãreia îi dedicã poezia „Sãrut
mâna, mamã!”, iar din cele douã poezii dedicate soþiei, „Tatuaj ºi
aripi de cearã” respectiv „În ochii tãi, îmbrãþiºãri de pãsãri”,
prima specificã numele acesteia, Marinela, a doua menþionând
doar data scrierii, 24 martie 2018. Datarea poeziei mai apare la
finalul piesei „Plãcerea unui destin saltimbanc”, scrisã pe patul
spitalului Sf. Pantelimon din Bucureºti, la chirurgie, la 9-10
iunie 2018.

Tot de inspiraþie livrescã, precum elementele mitologice ºi din
domeniul artei enumerate mai sus, este specificarea anului nu
dupã calendarul de la Iisus Christos, ci de la facerea lumii, anul
7525, ceea ce înseamnã anul 2017 d. Chr („Cine va mai povesti
despre toate acestea?”).

Din prefaþa cãrþii, intitulatã „Poemul – clopotniþã a timpului
sacru”, scrisã de Mihaela Grãdinariu (recent admisã în Uniunea
Scriitorilor din România), citãm un pasaj reluat ºi pe coperta a
IV-a a plachetei: „Un poet angajat în scrierea unui scenariu de

mântuire a întregii lumi, prin cuvânt, prin cuvinte, din arderea de
tot a cãrora rãzbate nostalgia dupã timpul sacru ºi dupã matricea
universalã a triadei adevãr-bine-frumos.”

Gabriel Dragnea a mai publicat, începând din anul 1998, trei
cãrþi de versuri ºi una de interviuri, fiind prezent în mai multe
antologii literare de la Mizil, Adjud, Iaºi, Focºani, Bucureºti,
colaborând la periodice de culturã precum Oglinda literarã,
Armonii culturale, Amurg sentimental, Climate literare,
Bucureºtiul literar ºi artistic,
Sud, Impact, Vatra veche,
Observatorul (Canada) º.a.
Membru al UZPR ºi redactor-
ºef adjunct la revista Sud,
pregãteºte alte volume, între
care unul de reconsiderare a
activitãþii publicistice a lui
Panait Istrati, intitulat „Un
jurnalist nedreptãþit”.

Ilustraþia cãrþii sugereazã
scrisul, activitatea de autor, ca
antet al paginilor cu soþ, ºi
scurgerea timpului, prin
imaginea cadranului din care se
prelinge picãturã cu picãturã, pe
paginile fãrã soþ. Coperta
aparþine Ralucãi Tudor,
directoarea editurii Rawexcoms
din Bucureºti, la care s-a tipãrit
cartea, iar Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu a susþinut acest
proiect.

În deschiderea volumului,
poetul evocã momentele
petrecute, în acordurile
„cântului îngerilor”, spre
„livezile încã ne-nmugurite”,
„în dimineþile înviorate de rouã,/ Când sechestrezi tãcerile la
umbra dorului,/ Când plouã în vechi calendare?”, situându-se
într-o zodie a „clipelor amare” ºi amintindu-ºi cum fluturii s-au
bucurat cei dintâi la cununia poetului („Deja vu”). Multe piese
sunt poezii de dragoste, cu parfumul de Regina nopþii dominând
nopþile de varã în care „îºi închid îngerii magazinul cu vise” din
privirile iubitei („Curiozitate”), sau este evocatã prima întâlnire
(„Douã amintiri se joacã în tãcere”).

În aºteptarea rugãciunilor trimise târziu,poetul închipuie 72 de
minute de liniºte pe chipul mãrii, fiind izgonit din categoria

îngerilor („72 de minute în tãcere”). Întâlnirile, îmbrãþiºãrile,
trãdarea, lacrimile, zâmbetele ºi aºteptãrile fac parte din universul
liric, nelipsind valsul fluturilor, mirosul de cireºe amare ºi de
flori presate, gara veche, muºcata de lângã o fereastrã spartã –
toate elemente romantice, învelite în aerul vetust al sentimentului
care nu îºi gãseºte împlinirea. Dar „ea”, pe care ar vrea sã o
strângã în braþe, este „mereu pe fugã, zâmbind în alte
braþe”(„Epitaful unui poet”).Disperarea atinge uneori cote

maxime, fetele de la Moulin Rouge
ajungând sã calce „peste ultima
lacrimã/Cãzutã pe geamul sicriului
aburit/ De ultima mea respiraþie” („Aº
renunþa, Alma...”). Se pare cã poetul
îºi gãseºte refugiul într-o lume a artei:
„acorduri de viori uitate”, strune etc.
ºi regretã cã nu i-a spus iubitei sã nu
plece: „Sã-nveþi ºi tu sã te îneci în
splendori,/ În candori ascunse printre
ºterse culori,/ Sã zbori printre iluzii
pictate...” („Am vãzut o uºã
deschisã”). Uneori, universul marin
dominã versurile: „Printre scoici
pustii ºi nimfe-ndrãgostite” sau „pe
nave scufundate ºi în scoici pustii”,
„alge vii” sau „Poseidon” („Scylla, a
trecut noaptea...”).

Gânduri tulburate, epave ruginite,
priviri rãtãcite, ploi fierbinþi, clopote
ruginite, aceste elemente compun o
lume a nesiguranþei, a neliniºtii ºi
neîmplinirii sufleteºti.Totuºi, existã
ºi versuri care sugereazã existenþa
unei ordini în univers ºi a conºtiinþei
scriitorului cã nu tot ce s-a scris va
rezista: „Toatã existenþa noastrã este
un edificiu/ construit din decizii./
Bune sau pripite,/ doar timpul

hotãrãºte/ cât vom rezista/ în amintirile celor care ne-au cunoscut”
(„Pe urmele zilei de ieri – pastilã de emoþie”, piesã pe care am
citat-o în întregime).

Altundeva, oamenii mici, care ºi-au uitat gândurile , sentimentele
ºi visele oferite de îngeri pe retina copilãriei îºi atrag blamarea
zeilor („Blestemul lui Cronos”).

Gabriel Dragnea este un autor cu resurse bogate, lingvistice,
culturale,sociale ºi filozofice, care va pãºi tot mai apãsat pe tãrâmul
creaþiei literare autentice.

Iatã o evoluþie constantã ºi
surprinzãtoare, cu depline
ºanse de succes! Este vorba
de doamna Mihaela-Mariana
Cazimirovici, inginerã de
profesie, dar binecuvântatã cu
harul creaþiei artistice, o
tehnocratã devenitã studentã-
doctorandã la Universitatea
din Bucureºti, ªcoala

Doctoralã de litere, cu o lucrare despre Matei Viºniec.
Surprinderea mea merge însã mai departe. Mihaela a debutat

în anul 2014, în Cenaclul literar Destine, condus de scriitorul
Victor Gh. Stan, Preºedintele Filialei pentru Copii ºi Tineret, a
Uniunii Scriitorilor din România, cu volumul de versuri
Adevãrurile iubirii. Apoi mi-a oferit micro-romanul analitic, Aer
– o trecere graþioasã de la muzicalitatea poeziei la vibraþia
sentimentelor exprimate în prozã. Am remarcat cu bucurie cã ºi
în acest domeniu ea manifestã înclinaþii compoziþionale,
spontaneitate, o înþelegere complexã a sufletului omenesc.

ªi apoi am rãmas în aºteptare, cu acea convingere a unui scriitor
profesionist, care înþelege cã, în urma lui, se înalþã un vlãstar real
al literaturii. Mai rãmânea sã aflu spre ce înclinã: spre poezie sau
spre prozã?

Astfel am înþeles cã previziunile mele nu sunt clare, fiindcã
aceastã harnicã lucrãtoare în domeniul literaturii a publicat, în
continuare, un volum de criticã literarã, Arhitectura cuvântului.
ªi apoi, încã unul, altfel conceput, concis ºi alcãtuit cu un tact
ingineresc Corelaþia cuvântului creator – cronici, prefaþã, eseu,
recenzii.

Faptul cã a câºtigat concursul pentru un doctorat despre mult
prea lãudatul dramaturg român, stabilit la Paris, Matei Viºniec,
despre care unii critici literari susþin cã ar fi urmaºul lui Eugen
Ionescu, trecut prin filiera I. L. Caragiale, ne dã speranþa sã
credem în evoluþia ei viitoare. Dacã este sau nu aºa, desigur ne
va explica în lucrarea sa finalã doamna Mihaela-Mariana
Cazimirovici.

Mult ºi temeinic mai poate munci aceastã graþioasã doamnã!
Nimic din farmecul unei femei frumoase ºi admiratã de cei din

jur nu i se potriveºte; ci, mai de grabã, pasiunea ºi perseverenþa
unui inginer. Dotarea ei complexã este susþinutã de evoluþia rapidã,
precum ºi de cele 7 volume de versuri, prozã ºi criticã literarã,
tipãrite pânã în prezent.

Fiindcã despre volumul ei de debut am scris laudativ odinioarã;
la fel m-am pronunþat ºi despre acel micro-roman – nuvelã, Aer;
iar cãrþile de criticã literarã, îndeosebi cele tipãrite la Amada Edit,
unde autoarea lucreazã ca redactor de carte, sunt într-o apariþie
periodicã, nu-mi mai rãmâne, în continuare, decât sã mã pronunþ
despre recentul ei volum, Repere ale creaþiei literare, pentru a
stabili câteva direcþii ale activitãþii sale în domeniul criticii literare.

ªi aici Mihaela-Mariana Cazimirovici îºi dovedeºte
originalitatea pe un drum aparte. Ea foloseºte un limbaj concis,
cu referiri directe la text, ferindu-se de aºa zisele formule critice
consacrate, prin care cel care le întrebuinþeazã se referã mai mult
la el decât la cartea despre care scriu.

Citatele folosite direct din opera autorului analizat sunt inteligent
introduse într-un limbaj de referiri mai cuprinzãtor. De exemplu,
iatã cum scrie despre volumul Citadela perpetuã, semnat de
inginerul Nicolae Vasile: „Însã reflecþiile sale, de naturã analiticã
ºi cu tentã filosoficã, în numãr de 100, sunt revelatoare ºi

esenþializate – nu numai pentru autor, ci ºi pentru cititor, în mare
mãsurã –, de multe ori, precum Deºteptul trãieºte intens, prostul
trãieºte bine” (Freamãtul ºi farmecul universalitãþii, p. 16).

Cu totul altele sunt aprecierile despre poeziile Doinei Bârcã,
din volumul Simfonia gândurilor mele: “Ascuns printre rânduri,
se aflã fiorul iubirii, mereu nou pentru poetã ºi dorit o datã cu
viaþa, pe care o cere cu-nsetare, dar ºi cu durere: Sã mai simt
viaþa-n ultimul meu zbor” (Întregirea iubirii, p. 67).

Poeta Florica Gh. Ceapoiu, mãiastra sonetului românesc, este
caracterizatã astfel: „Parcã adunând întreaga zi pentru a o cuprinde
în versuri, Florica Gh. Ceapoiu îºi pãstreazã intactã virtuozitatea
prozodicã ºi în noul sãu volum de sonete ºi rondeluri, cu titlul
Prinosul risipirilor celeste” (Cu speranþã printre rodiri
prozodice, p. 79).

Iatã acum o altã direcþie, referitoare la volumul de teatru al
bine-cunoscutei scriitoare Eliza Roha: „Suferinþa ºi, totuºi,
speranþa relaþiei de iubire sunt mutate cu tot cu bagaje pe tãrâmul
fanteziei de cãtre doamna Eliza Roha, cea care, având deja anunþatã
prezenþa în dramaturgie de peste trei decenii, pregãteºte scena
pentru un exerciþiu de magie” (Un El ºi o Ea pe terenul tehnologiei
noi, p. 73).

Din cele câteva exemple, putem descoperi cu uºurinþã metodele
de lucru ale scriitoarei Mihaela-Mariana Cazimirovici: ea cautã
sã desprindã, în primul rând, ideea cãlãuzitoare din fiecare volum
analizat. Apoi, se referã la o caracteristicã a scrisului autorului,
dezvãluindu-ne, astfel, esenþialul pe care-l desprinde. Textele
sale sunt relevante, concise ºi lãmuritoare, adicã de un real folos
informativ ºi estetic pentru cititor.

O evoluþie constantã ºi surprinzãtoare
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Vasile GRIGORESCU

Un duel intelectual
Petru Comarnescu vs Sergiu Stoicescu

Permanenþa Bolintinului ca un pol cultural redutabil în România
zilelor noastre se datoreazã, fãrã îndoialã, unui mic grup de oameni
care cred în valorile neamului ºi considerã cã prin respectarea ºi
promovarea lor vom trãi într-o lume mai bunã. Puþini dintre
aceºtia sunt însã cunoscuþi publicului larg, cei mai mulþi preferând
sã rãmânã în planul doi, dând dovadã de o modestie tot mai greu
de întâlnit printre contemporani.

O asemenea persoanã, dedicatã culturii, a fost bolintineanca
Mioara Georgescu (n. Mãtãchiþã; 1945-2018), cea care dovedea
o generozitate ºi o energie ieºitã din comun atunci când i se
solicitau serviciile. Am fãcut-o ºi noi, primind un sprijin esenþial
în documentarea unor articole apãrute în revista „Sud” ºi, mai cu
seamã, în realizarea unor lucrãri de referinþã precum Bolintin,
cartea oraºului (2017), Paznic la pepeni. O poveste bolintineanã
(2018) sau Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi
neamurile lui (2019), ultima dintre ele, dupã cum se cunoaºte,
premiatã de Academia Românã.

Mioara Georgescu, dupã cum a fost mai bine cunoscutã, urmase
studii de biblioteconomie ºi arhivisticã, devenind unul dintre
profesioniºtii de vârf ai domeniului, colaborând, ca documentarist,
la numeroase lucrãri de istorie a medicinei. A fost custode al
Muzeului de Istoria Medicinei din cadrul Institutului Naþional
de Istoria Medicinei. A fost preocupatã de istoria urbanã, mai cu
seamã a localitãþii natale. Din aceastã ultimã perspectivã a fost
unul dintre cei care în anul 1996 au întemeiat revista „Sud”, fiind
membru fondator al Fundaþiei Culturale „Dimitrie
Bolintineanu”.

În acest an, în care regretata Mioara Georgescu ar fi
trebuit sã împlineascã 75 de ani, motivaþi de respectul
de care ar trebui sã se bucure din partea contemporanilor
orice om de valoare ºi cu atât mai mult o personalitate
cu asemenea calitãþi, dar ºi de constatarea tristã cã urmaºii
au înstrãinat tot ceea ce ar fi putut sã ne mai reaminteascã
de dumneaei la Bolintin, smulgând-o astfel, încã odatã,
din locul pe care l-a iubit cu patimã, am hotãrât sã îi
dedicãm o serie de articole la a cãror documentare chiar
aceastã minunatã doamnã a contribuit în mod hotãrâtor.

Aºadar, cu niºte ani în urmã ne fãcea „cunoºtinþã” cu
un medic, pe nume Sergiu Stoicescu, pe care fire
nevãzute îl legau de zona noastrã, mai precis de Preajba1,
veche moºie a boierilor Bolintineanu, de Obedeni2 ºi
Clejani3, sate de pe malul Neajlovului, la doi paºi de
noi, în ceea ce se poate numi „arealul cultural
bolintinean”.

Doctorul Sergiu Stoicescu (1898-1970) a avut un
traseu profesional a cãrui desãvârºire a fost blocatã de
instaurarea regimului comunist. A fost apreciat, în mod
deosebit, ca medic practician, fiind foarte cãutat pentru calitãþile
sale. Se nãscuse în Bucureºti ºi era fiul colonelului farmacist
Dumitru Stoicescu. Mama, Iasomia Elefteriu, provenea dintr-o
familie cu origini greceºti. Dupã ce urmeazã Liceul „Mihai
Viteazul” din Bucureºti se înscrie la Facultatea de Medicinã, mai
întâi cea de la Iaºi, în condiþiile refugiului din 1917, transferându-
se apoi în Capitalã. Din 1920 este extern al Spitalului Eforiei
Civile, iar în 1927 îºi susþine teza de doctorat în Medicinã ºi
Chirurgie cu tema „Rezerva alcalinã în insuficienþa hepaticã”.
Urmeazã studii de specializare la Louvain-Belgia ºi Paris. Din
1929 devine asistent, apoi ºef de lucrãri la Clinica medicalã a
Spitalului Filantropia pânã în 1947. A fost director adjunct al
Spitalului Fundaþiei „Elias” între 1938 ºi 1941. A funcþionat
pânã în anul 1962 ca medic practician, foarte apreciat de pacienþii
sãi, în rândul cãrora se numãrau ºi personalitãþi ale lumii literare,
o lume cu care însuºi doctorul cocheta în momentele de liniºte,
scriind poezii sau piese de teatru, traducând din Baudelaire ºi
Verlaine sau concepând eseuri pe teme de interes pentru el.

Un astfel de „client” era Pãstorel Teodoreanu, cunoscut spirit
boem, care dupã o vizitã mai „specialã” la cabinetul doctorului
Stoicescu i-a dedicat urmãtoarele versuri, rãmase inedite pânã în
acest moment:

„Domniei Sale
Domnului Profesor doctor Stoicescu Sergiu

Iubite doctore, mã iartã
Dar bând mai mult de-un sfert de litru
Eri, tocmai la matale-n poartã,
Pierdut-am liberul arbitru.

Când l-am gãsit era târziu
ªi iatã, piesa se jucase.
Dar tocmai de aceea-þi scriu
Aceste rânduri cuvioase.

Ce-i drept, bãut-am cu nesaþiu
ªi alþii au pãþit ca mine
Chiar ºi confratele Horaþiu,
Dar oriºicum, e de ruºine.

De-aceia eu te rog frumos,
Sã uiþi aceastã zi nefastã
ªi fapta unui pãcãtos
Din cea mai pãcãtoasã castã.

Sperând cã-l vei ierta pre el
ªi comportarea lui barbarã,
Eu îþi închin un pãhãrel
ªi-aceastã strofã lapidarã.

Al dumitale, Pãstorel.”
La sfârºitul acestor rânduri dr. Sergiu Stoicescu nota: „1952,

Bucureºti, Str. Dionisie Lupu 58, la cabinetul medical, unde a
venit beat Pãstorel”.

Am amintit mai sus cã pe lângã cele profesionale, cu articole
în publicaþii de specialitate4, doctorul Stoicescu avea preocupãri
în variate sfere ale culturii. Foarte interesante sunt memoriile
sale, publicate postum, în anul 1998, sub titlul „Gânduri ºi fapte”5,
într-un volum îngrijit de Gheorghe Sanda ºi în a cãrui apariþie o
contribuþie deosebitã a avut soþia autorului, Profira Stoicescu,

numitã Rica (1904-2003), la rându-i o personalitate absolut
fabuloasã, o iubire de tinereþe a marelui istoric al religiilor Mircea
Eliade, care o menþioneazã în memoriile sale sub iniþiala „R”,
slujindu-i ca sursã de inspiraþie pentru romanul „Gaudeamus”,
apãrut în 1929.

Mioara Georgescu a cunoscut-o pe doamna „R” ºi a vizitat-o
în mai multe ocazii în apartamentul de pe strada Dionisie Lupu,
notându-ºi dupã o astfel de discuþie confesivã cã „Era pelticã, era
foarte frumoasã. Directoarea îi spunea gãluºcã micã; avea talent
la citit – a vrut sã facã teatru – dar nu a lãsat-o familia. Studentã
fiind a jucat o piesã cu studenþii ºi Mircea Eliade i-a spus cã ar fi
bine sã facã teatru, dar nu a fãcut, fiind fire singuraticã,
melancolicã, tristã.”, la care adaugã conºtiincios: „Aceste rânduri
sunt scrise azi 3.XII.1998 ºi mi-au fost dictate de d-na Rica
Stoicescu, ora 10:00-14.30.”

Asupra „iubirii” dintre Rica Stoicescu ºi Mircea Eliade vom
reveni într-unul dintre articolele promise, atunci când vom publica
ºi un text inedit al marelui nostru om de culturã. Tot aºa, într-un
alt articol, vom prezenta pe larg atât genealogia doctorului Sergiu
Stoicescu, cât ºi pe cea a soþiei sale, Profira/Rica Stoicescu (nãscutã
Botez), pentru cã intereseazã atât istoria naþionalã, cât ºi pe cea
localã, a „arealului bolintinean”.

Pânã atunci, continuând în linia preocupãrilor literare ale
doctorului Sergiu Stoicescu, vã vom prezenta o scrisoare a acestuia
adresatã unei mari personalitãþi a secolului XX, scriitorul ºi criticul
de artã Petru Comarnescu.

Contextul în care doctorul Stoicescu simte nevoia sã îºi
exprime dezacordul faþã de unele opinii ale criticului era ocazionat
de publicarea în primul numãr pe anul 1965 al revistei „Secolul
20" a piesei de teatru Englezeºte fãrã profesor6 de Eugen Ionescu,
care era prefaþatã de articolul Debutul „Cântãreþei chele”7 de
Petre Comarnescu.

În textul de întâmpinare Comarnescu insista asupra ascendenþei
dramaturgului, precizând cã „folclorul românesc i-a fost un bun
sfãtuitor”, autorul amintindu-ºi „pe româneºte de geniul limbii ºi
de infinitele ei posibilitãþi”8, aserþiuni pe care doctorul Stoicescu
nu le împãrtãºea întru totul.

«Sunt un cetãþean care a citit în Nr. 1 din 1965 al revistei
Secolul 20 comedia „Englezeºte fãrã profesor” a lui Eugen Ionescu
ºi comentariul Dvs: Debutul „Cîntãreþei chele”.

Vã scriu aceste rînduri pentru cã m-a frapat diferenþa dintre
impresiile pe care le-am avut (ºi pe care le-am regãsit ºi la alþi
cunoscuþi care au citit comedia lui Ionescu) ºi acelea care se
desprind din comentariul Dvs.

Voi intra direct în nodul problemei. Nu credeþi cã semnificarea
acestei comedii apare în mod categoric în finalul ei ºi cã deci
scopul pentru care a fost scrisã este o masivã satirã la tendinþa
suprarealistã, iraþionalistã (sau cum vreþi sã o numiþi) a literaturii
ºi artei actuale? Ba chiar o criticã adresatã nu numai autorilor
acestui gen de artã, dar ºi oficialitãþii care o sprijinã ºi o apãrã
impunînd-o cu forþa? Singurul care scapã criticii este publicul,
care în faþa pedepsei cu moartea aplicatã de autoritãþi, se retrage
resemnat ºi obedient („sã trãiþi...”).

Comedia lui Ionescu se prezintã exact ca o picturã cubistã,
suprarealistã, iraþionalistã sau mai ºtiu eu cum vreþi sã-i spuneþi
sau ca o sculpturã sau o bucatã de muzicã simfonicã modernã.
Aºa cum în Rinocerii, Ionescu se ridicã împotriva valului nivelator
al curentului de massã ºi apãrã individul ºi personalitatea, tot
astfel în aceastã comedie el ridiculizeazã curentul artistic modernist
dator crizei de ideal ºi goanei dupã originalitate cu sacrificiul
raþionalismului, sufletescului, bunului simþ ºi tuturor valorilor
cîºtigate de omenire, valori care dacã ar lipsi în viaþa de toatã ziua

ar conduce la o cacofonie socialã în care nu s-ar
putea trãi.

Faþã de acest scop atît de clar urmãrit de autor în
piesã, încercarea de a analiza metodele utilizate de
el apare oarecum secundarã. În adevãr, mi se pare
tot atît de „don Quijotesc” sã se înnumere cele „36
varietãþi clare ºi distincte de ilogisme” pe care le
descoperã A. Bosquet9, sau ca piesa sã fie ridicatã
la rang de „farsã tragicã” dîndu-i proporþii
shakespeare-iene, ca ºi faptul de a trata aceastã
comedie ca o bucatã literarã. Nu credeþi cã în acest
mod îl bãgaþi pe Eugen Ionescu în rîndul celor pe
care comedia lui îi ridiculizeazã?

În ce priveºte implicaþiile limbii româneºti în
structura calambururilor pe care Ionescu le face în
piesã – a se slãbi! Aceste ieftine implicaþii pot fi
luate din orice limbã. Desigur cã Dvs aveþi dreptate
cînd constataþi cã el le-a luat din limba lui paternã –
dar meritã sã fie fãcutã aceastã remarcã?

Dacã aceastã comedie ar fi fost cititã de Caragiale
– acel mare maestru al biciuirii ridiculului – cred cã
acesta ar fi indicat autorului cunoscutul sãu articol:

Arta pentru artã sau artã cu tendinþã10 – ºi poate ar fi gãsit cã
pentru atît de multã tendinþã trebue foarte mult talent ca sã iasã o
operã de artã!

Vã rog sã primiþi toatã consideraþia unuia dintre cititorii
entusiaºti ai Îndreptarului artistic al monumentelor din Moldova11.

(ss) Dr. Sergiu Stoicescu»

Text dactilografiat, purtând semnãtura olografã a expeditorului,
pãstrat în „Biblioteca documentarã de Istoria Medicinii”,
Bucureºti.

1 Sat din judeþul istoric Vlaºca, azi în comuna Poeni, judeþul
Teleorman.
2 Sat din comuna Bucºani, judetul Giurgiu.
3 Sat din comuna omonimã, judetul Giurgiu.
4 Dr. Sergiu Stoicescu, Reflecþiuni în legãturã cu o reorganizare a
învãþãmântului medical, în „Revista ªtiinþelor Medicale”, nr. 1-6,
1945.
5 Din pãcate volumul a apãrut în condiþii de „clandestinitate”, fãrã
a avea acoperirea unei edituri ºi fãrã ISBN. Aspectul era deplâns
ºi de dr. Mihail Mihailide (Un medic sub aspre vremi, în „Viaþa
Medicalã”, 1 februarie 2012), într-un articol în care mulþumeºte
„custodelui Bibliotecii documentare de Istoria medicinii de la
Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã Bucureºti, d-na Mioara
Georgescu, pentru facilitarea accesului   la lucrãri de mult
dispãrute de pe piaþa de carte”.
6 Eugen Ionescu, Englezeºte fãrã profesor, în „Secolul 20", nr. 1,
p. 57-66. Pe larg despre traseul manuscrisului piesei ºi cum a
ajuns sã fie publicatã de revista „Secolul 20" în excelentul studiu
introductiv semnat de Mariano Martin Rodriguez la Eugene
Ionesco, Destellos y teatro, Madrid, Edicion Fundamentos, 2008.
7 Petru Comarnescu, Debutul „Cântãreþei chele”, în „Secolul 20",
nr. 1. 1965, p. 52-56.
8 Ibidem, p. 56.
9 Alain Bosquet, Le théâtre d’Eugène Ionesco, ou les 36 recettes
du comique, în „Combat”, Paris, 17 februarie 1955.
10 Ideile la care se face referire sunt exprimate de Caragiale în
eseul Câteva pãreri, publicat în „Ziua”, 22 februarie 1896.
11 Petru Comarnescu, Îndreptar artistic al monumentelor din nordul
Moldovei (arhitectura ºi fresca în sec. XV-XVI), Suceava, Casa
Regionalã a Creaþiei Populare, 1961.

Profira (Rica) ºi Sergiu Stoicescu cu fiul lor, Cãlin, 1943
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Conlucrare pe strãzile
oraºului Grenoble

Note franceze
Al. CAZACU

MERIDIANEMERIDIANEMERIDIANEMERIDIANEMERIDIANE

Fãrã a depãºi o sutã cinzeci de mii de locuitori, Grenoble, capitalã a
departamentului Isère din regiunea Rhône Alpes în sud-estul
Hexagonului, a reuºit sã-ºi asocieze numele de cel puþin trei domenii în
care performeazã de câteva decenii bune ºi datoritã cãrora numele sãu
este rostit foarte des la superlativ în diferite contexte.

În primul rând, urbea este consideratã prin poziþionare capitala Alpilor,
iar potenþialul turistic, extrem de generos, atrage un numãr foarte mare
de turiºti, preponderent în anotimpul alb. De altfel, alegerea sa drept
gazdã a jocurilor olimpice de iarnã din anul 1968 nu a fost întâmplãtoare.
Iar astãzi calitatea turismului este una înaltã, atât localitatea cât ºi
împrejurimile fiind dotatã cu facilitãþi la nivel de secol XXI pentru a
oferi vizitatorului experienþe de relaxare ºi recuperare, dar în acelaºi
timp o deconectare de stresul urban atât de prezent în ultimii ani.

De asemenea, numele Grenoble reprezintã o referinþã în comunitatea
tehnico-ºtiinþificã internaþionalã deoarece acest oraº gãzduieºte nu mai
puþin de patru centre de cercetare internaþionalã în domeniile: biologie
modularã, fizica razelor X, ºtiinþa ºi tehnologia neutronilor, respectiv
radioastronomie. La acestea se mai adaugã centrele de cercetare naþionalã
ºi numeroase centre de cercetare aplicatã ale unor puternice companii
din domeniile electronicii, electrotehnicii, energeticii, dar ºi al chimiei
industriale .

Însã în ultimii ani Grenoble devine foarte cunoscut graþie unui insolit
festival pe care îl organizeazã în mijlocul verii pe strãzile sale. Este
vorba despre manifestarea „Street Art Festival Grenoble Alpes”, unde
pe anumite strãzi ale oraºului, în fiecare an altele, are loc o adevãratã
desfãºurare de forþe ce au în prim plan grafica stradalã ºi unde artiºti
specializaþi în acest nou domeniu din toate colþurile lumii vin ºi îºi
demonstreazã mãiestria. Grafitti, guerilla sculpure (sculpturã pe suport
neconvenþional), installation art (sistem artistic utilizând elemente din
tehnicã), yarn bombing (decorarea cu grafitti din fire de pânzã a ramurilor
copacilor, ori amplasarea unui obiect decorat în acest mod ca mobilier
stradal pe o perioadã de timp, street art poster ºi toate celelalte tipuri de
artã stradalã, inclusiv cele provenite din zona underground precum hot
rods (recondiþionarea sau decorarea maºinilor vechi), sunt prezente
pentru o lunã de zile în mijlocul locuitorilor, dând o notã cu totul aparte
cartierelor urbei montane. Parte a acestui festival sunt ºi expoziþiile,
proiecþiile de filme (unele dintre ele fiind rulate pe faþadele clãdirilor),
expoziþii, precum ºi elemente de artã digitalã, conferinþe ºi work-shop-
uri de creaþie. Participã sau mai bine zis se oferã drept suport pentru
manifestãri de acest gen ºi anumite tramvaie ce au traseu prin cartierele
alese, taximetre ºi chiar maºini ale salubrizãrii.

Aºadar, preþ de o lunã de zile cvartale, pieþe ºi anumite obiective ale
oraºului sunt cedate artiºtilor consideraþi neconvenþionali ºi încã
consideraþi de unele foruri ca nefãcând parte din breaslaa oficialã a
artiºtilor plastici. Impactul acestui eveniment este foarte important,
festivalul reuºind sã suscite un mare interes în rândul localnicilor ºi mai
ales al artiºtilor invitaþi, pentru aceºtia din urmã fiind o mare provocare
modul în care ºi unde aleg sã expunã, sã picteze, ori proiecteze opera, pe
ce faþadã de bloc, estacadã, pasaj, ori zid, iar pentru localnici o manierã
de a observa evoluþia unui produs artistic de la faza concepþiei pânã la
ultimele retuºuri. De altfel, pe durata festivalului se leagã multe prietenii
puternice, internaþionale, între artist ºi locuitorii din zonã, aceºtia din
urmã adoptându-l ºi susþinându-l atât în faþa celorlalþi competitori, dar
chiar ºi ulterior prin urmãrirea ºi încurajarea lui prin intermediul reþelelor
de socializare. Iar câºtigul oraºului este unul semnificativ datoritã
animaþiei generate de acest festival. Se demonstreazã în acest mod cã
arta poate sã creeze punþi de legãturã între oameni cu preocupãri dintre
cele mai diverse. Strãzile oraºului Grenoble pe durata festivalului sunt
asemenea unei scene de teatru pe care se aflã ºi conlucreazã deopotrivã
actorii cu spectatorii în numele unei umanitãþi ale cãrei trãsãturi depind
de aceastã conlucrare.

De câteva luni, trãiesc într-o lume total diferitã, citind ºi cãutând echivalenþe româneºti versurilor unui poet de substanþã,
original ºi nou, profesor universitar pentru filozofia ºi religia lui Buddha. Poezia sa este meditaþie ºi dialog peste timp cu
întemeietorul învãþãturii buddhiste, o cãutare a unor rãspunsuri asupra sensului vieþii noastre de astãzi. Poetul acesta,
creatorul ºi stãpânul unui teritoriu poetic propriu, este Xue Mo, pe numele real Chen Kaihong, nãscut în anul 1963, în
provincia Gansu, situatã în nord-vestul Chinei. A scris poezie, romane ºi povestiri, lucrãri cu caracter ºtiinþific, fiind
profesor universitar expert în studierea ºi meditaþia Mahamudrei, calea tantricã cea mai înaltã în buddhismul tibetan. Maha
înseamnã Mare, deci Marele Simbol, Marea Atitudine sau Gestul Suprem în desprinderea de cele lumeºti, de lumea prafului
roºu, cum se exprimã Xue Mo. Amintim aici studiul: Esenþa practicii reale a mahamudrei. Romanele: Bãtrânul din
Xinjiang, Ceremonie de sacrificiu în marele deºert, Trecãtoarea Tigrul Alb, Câmpia vânãtorilor ºi altele. Poezia de mai jos
este extrasã din Culegerea de poeme: Vulpea care venereazã luna – Versuri ºi Cântece de Xue Mo.

(Prezentare ºi traducere din limba chinezã de Constantin LUPEANU)

UN POET CHINEZ DE
EXCEPÞIE – XUE MO

QIU MENG

VISUL TOAMNEI

Cum e acolo?
În zilele când sufletul e chinuit

Soarele este încã spâmzurat în înalt?
Vântul îmi duce salutul meu?
Existã încã vise
În vis e cineva care merge alãturi
În zilele mele nu e timp
Timpul a devenit demult substitutul dorului
În viaþa mea nu mai e soare
Soarele a scãpãtat pe ogorul cu porumb
În râsul meu nu e bucurie
Bucuria e mereu înecatã în lacrimi
În viaþa mea nu mai e rãcoare
Zãpuºeala a acoperit deja sufletul pustiu

Mã gândesc mereu la luna a treia a acelui an
Mã gândesc mereu cât de proaspãtã erai
Îmi amintesc melodia care plutea pe vânt
Ne fusese sortit sã ne dãm mâna

Deºi sângele ºi lacrimile vãrsate au înecat visul
Deºi visele de zi ºi-au pierdut cãldura
Acele note de argint au înregistrat cursul inimii
Aripile vântului toamnei nu mai au tandreþea înserãrii
Eu continui sã mã rog la cel de sus
Sã-mi dea o viaþã minunatã

Viaþa minunatã trebuie sã te conþinã pe tine
Ca paharul de vin din luna a cincea
Beþia lunii a cincea te-a dezvãluit pe tine cea din luna a treia

Unde eºti acum?
Vântul toamnei a dispãrut
Vântul toamnei e tãcut
El nu explicã sentimentele
Nici nu mai are zâmbetul tãu
Vântul toamnei demult te-a înecat pe tine cea din luna a treia

Lacrimile destinate nouã au alunecat pe vântul toamnei
Vântul toamnei e ca apa
ªuvoaiele toamnei nu pot spãla arºiþa inimii
Atunci s-o scoatem cu lacrimi
S-o stropim în amurgul uscat

ªtiu bine cã de-acum vor fi zile grele
ªtiu bine cã în spatele acestora va fi cu siguranþã strãlucire
Viaþa sã zboare liber
Nu te vãd
Cerul e albastru, cu vânt, curat

Ziua întâlnirii e hãt departe
Un drum lung, anevoios, ca o noapte de un secol
Cometa Halley a alunecat departe
În vântul din spate
Nu mai zboarã pãrul tãu lung

Sunt singur, ca întotdeauna
Ameþit de singurãtate
Tu nu visezi la zilele de singurãtate
În visul însingurãrii sunt întotdeauna singur
ªtiu cã eºti cocorul plecat departe
ªtiu prea bine cã apoi
Au mai rãmas mii de nori albi
ªi întreb
Apusul de soare
Unde este locul destinat mie?

Poate încã visez
Vis de toamnã fãrã urme
Chipurile omeneºti ºi florile toamnei dispar
Privesc vãzduhul
Nu se vede pic de pasãre

Insula Florii de piersic îmi zâmbeºte în vis
Un spirit pe nume Fiul Zãpezii îmi spune
Ajunge! În viaþa asta
Pe insula nãpãditã de piersici în floare
Ea s-a întors spre mine ºi m-a sãrutat iar ºi iar

Cât din destin e dus departe
E aproape osândã
Soarta adversã e bunã
Când din cer se lasã o tainã mare
Ea mereu te priveºte drept în ochi

Numai cã zilele fãrã tine sunt greu de suportat
Dinþii timpului
Scârmã în inima mea
Noroc cã sunt colþii timpului
Altfel e împânzit de cicatrici
Plus câteva canale
Mã gândesc cã doare numai în câteva reprize

Hai sã mergem
Drumul încet de noapte e traiectul vieþii mele
De unul singur
Sima Qian nu era singur?
În cartea aceea Însemnãri istorice scrie
Castrat
Nicicând n-a fost bãrbat adevãrat...

Notã: Sima Qian (145 – 86 îHr.), istoric la
Curtea împãratului Chinei, astrolog, poet ºi
scriitor. Pentru ofense la adresa împãratului, la 45
de ani a ales sã fie castrat în loc sã primeascã
pedeapsa capitalã. Cronica sa, Însemnãri istorice,
acoperã douã mii de ani de istorie a Chinei.

Xue Mo
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Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

…acesta este îndemnul din titlul cãrþii distinsei scriitoare Paula Romanescu, care
îmi scrie ºi o dedicaþie pe acest volum: „Consorei mele, Romaniþa ªtenþel, împãtimitã
de cuvânt ºi cãutãtoare de frumuseþe, îi fac invitaþia: cherchez-la-femme…”.

Am pornit sã aflu istorii, care-mai-de-care mai misterioase, fascinante, din viaþa ºi
destinul unor femei, portretizate de autoare, din epoci diferite, de origini diferite, din
toatã lumea. Dar am aflat ºi despre multe femei remarcabile, românce, a cãror viaþã a
stat sub semnul magic al unui destin special.

Lor li se potriveºte forma româneascã a expresiei franþuzeºti din titlul cãrþii: „în
spatele oricãrui bãrbat de succes stã o femeie puternicã”. Cum adicã? Atributul
acesta „puternicã”, pare a contrazice definiþia feminitãþii, care vorbeºte despre delicateþe,
graþie. Când sunt asociate cu spirit, cu multã inteligenþã ºi culturã, adãugându-se
calitãþilor fizice, cred cã femeia dobândeºte ºi o anume forþã: aceste însuºiri împreunã
îi dau femeii puterea!

Am ales douã poveºti de viaþã, care ilustreazã convingãtor zicerea româneascã despre femeile puternice în spatele
unor bãrbaþi: Elena Doamna, soþia celui care a fost Domnitorul Principatelor Unite – Alexandru Ioan Cuza, ºi
Doamna Ecaterina – Cocuþa, soþia „veneticului de Fanar”, cum ea îl poreclise pe acel om vanitos ºi lacom de putere,
dorind sã ajungã el Domn în Moldova, fie ºi prin vicleºuguri!

În anul bicentenarului naºterii lui Alex. Ioan Cuza, acum în 2020, mi-am imaginat ce au spus ursitoarele lui
Alexandru, despre cele douã femei, Elena ºi Ecaterina, despre cum vor ajuta ele destinul acestuia de a deveni primul
Domn ales de popor: Domnitorul Principatelor Unite. Cum îºi vor dovedi putera lor? !

Am aflat din portretul scriitoarei Paula Romanescu despre Elena Doamna, soþia, cã ea s-a dovedit puternicã prin
inteligenþa de a fi „femeia din umbra celui ales”, de a accepta infidelitãþile soþului, cu demnitate, cu tact… S-a
comportat ca Prima Doamnã a României, fiind pe deplin ºi pe drept cuvânt admiratã, respectatã, o adevãratã femeie
puternicã în spatele/umbra bãrbatului ei.

Ecaterina – Cocuþa, soþie, prin voia pãrinþilor ei (oameni de vazã, familia logofãtului Costache Conachi) a unui
Nicolae Vogoride, ajuns Caimacan, locþiitor de domn, cu ºansa de a ajunge chiar domnitor, dar nu pe cãi cinstite…
vom vedea! Pentru felul în care s-a dovedit Cocuþa o femeie puternicã am ales sã citez din cartea scriitoarei Paula
Romanescu un fragment, desprins parcã din romanele poliþiste, de aventurã, de acþiune… Ia citiþi, rogu-vã!

„Numai cã în Moldova sufla amarnic vânt de schimbare. Fusese Revoluþia de la ’48 cu rezultatul de care se ºtie. Iar
visul românilor de Unire ameninþa sã devinã coºmar pentru Vogoridul caimacan. ªi-a fost deschis el porþi evropeneºti,
dispuse sã-i promitã marea cu sarea, dacã plãtea cum se cuvine, a alergat ºi la Poarta Mare, care 1-a uºurat de parale
ºi 1-a umplut de ciori de pe gard în schimbul vrãbiuþei de aur ajunsã ditamai dropie în mintea lui puþinã, a încheiat
înþelegeri secrete cu marii sforari ai vremii, dar se pare cã nu trecuse prin ºcoala latineascã ºi nu aflase cum cã scripta
manent. Iar Cocuþa doamna ºtia sã citeascã! ªi sã scrie!

La alegerile (libere, tot ca astãzi!) pentru Divanurile Ad-hoc din I857, antiunioniºtii au ieºit din urne gata de
sãrbãtoare. ªampania era pusã la rece. Ei clocoteau de bucurie. Festinul putea sã înceapã. Tronul Moldovei aºtepta
fundul fanariotului. Ecaterina lui îl pãrãsise de facto ºi locuia cu cei trei copii ai lor la conacul din Þigãneºti. Dar casa
de la Iaºi tot a ei era ºi putea intra în ea oricând dorea. Ceea ce a ºi fãcut. Intr-o zi, cãutând oarece... dantele de Olanda
în scrinul cel cu multe zãvoare, a dat peste un vraf de scrisorele primite de pretendentul la tron Vogoride de la suspuºii
sãi protectori turcaleþi, ori vienoazi. ªi ce scria în ele? Pãi, ce sã scrie! Erau sfaturi de tainã- mare, de la Poartã ºi de
la Ambasada londonezã a Turciei, cum sã facã el sã mãsluiascã alegerile, dar s-o facã în aºa fel ca sã nu ºtie nici vântul,
nici pãmântul, cã ideea vine de departe, tocmai de la ei... ªi cã, abia când se va vedea cu sacii-n caleaºcã., saci pe care
el ar fi trebuit sã-i deºerte repejor la ei în ogradã, abia atunci înscã-unare pe cai mari, neneacã!

Atât i-a trebuit Cocuþei noastre!
A ºi expediat scrisorile buclucaºe, 14 la numãr, la revista Etoile d’Orient (Steaua Dunãrii) care-ºi mutase sediul de

la Iaºi la Bruxelles, unde au ºi fost publicate sub titlul Estract de scrisori secrete trimise cãtre deosebite feþe politice.
„Deosebitele feþe” au prins sã facã feþe-feþe (ruºinicã, ruºinicã!), Europa ºi-a zis cã aiasta nu se poate! Chiar
Napoleon al III-lea, împãratul care-1 primea pe bardul de la Mirceºti la un suc de struguri ºi-o cafea turceascã, a
invitat-o pe regina Victoria la un ceai englezesc tocmai la Osborne ºi astfel s-a dispus din poruncã de sus, printr-un fel
de ordonanþã de urgenþã (din vremi ºtiute nouã), repetarea alegerilor din Moldova cu supraveghere internaþionalã. Se
asociau acestui demers ºi Prusia, ºi Rusia, ºi Sardinia. Asta da corectitudine politicã! Pãi nu?!

Cam ce sfaturi primise Nicuºor Vogoridis, judecaþi ºi voi dupã fragmenþelul urmãtor: Poarta doreºte ca luminãþia
ta (Vogoridul luminatul!!! n.n.) sã lucreze cu energie împotriva unirii, dar sã lucreze fãrã vuet ºi mai ales sã nu
arate cã primeºte aceste instrucþiuni de la Poartã. ªi „vuiet” european se fãcu! Alegerile au fost repetate ºi de data
aceasta unioniºtii au ieºit învingãtori.”

Lor, celor douã românce, care au dovedit putere de decizie în momente importante de viaþã, ajutând la împlinirea
destinului Domnitorului Cuza, lor le alãtur gândul meu de laudã, de apreciere, de respect, acum în Luna lui Mãrþiºor
ºi mai spun „ruºinicã”celor ce nu au durat, în memoria lor, nici mãcar o statuie-hologramã, cum aud cã se poartã!

Academia lui  Diogene

Vasile Szolga

Lumea aºa cum este

Am ieºit la pensie ca profesor universitar emerit, doctor, inginer, dar de la o vreme încoace dacã mã întreabã
cineva ce am fost în viaþa activã îl mint ºi-i spun cã am fost îngrijitor. Nu spun unde anume ºi ce fel, fiecare înþelege
ce ºi cum vrea. Cum sã spui cuiva cã ai fost inginer? Cã te ia în râs. Dacã mai þin minte exista chiar o glumã pe seama
inginerilor care spunea: „fii deºtept cã þara geme de ingineri!”. Adicã, dacã spui cã ai fost inginer, de fapt recunoºti cã
erai cam prostuþ ºi cã în fapt nu te pricepi cam la nimica, cãci inginerii de astãzi chiar nu se prea pricep la meseria pe
care o practicã. Dacã spui cã ai fost medic, economist sau magistrat atunci e cu totul altceva, dar inginer!

Dacã spui cã ai fost profesor, nu conteazã de care fel, vei observa în ochii interlocutorului o milã care ar cam
însemna: „Oare cum dracu a supravieþuit pânã acum? Poate doar dând meditaþii ca cel care ºi-a cumpãrat câteva case
din meditaþii. Cine a mai vãzut profesor îmbogãþit din profesia de profesor în afarã de preºedintele þãrii?”.

Dar sã nu te punã necuratul sã mai spui cã ai ºi doctoratul, cã atunci ai cam feºtelit-o. Lumea începe sã-ºi dea coate
ºi sã te considere unul din acei plagiatori de care s-a umplut învãþãmântul, armata, poliþia, parlamentul ºi în fond chiar
toatã þara. Am vãzut un ministru al educaþiei, rector la o universitate din provincie, care nu cred cã putea sã promoveze
bacalaureatul în care elevii mai deºtepþi spun cã „baltagul este unealta cu care femeile românce îºi cautã bãrbaþii” ºi,
cred cã el ar fi fost de acord. Într-o conferinþã la Politehnicã, un bãtrân profesor, a remarcat faptul cã de când s-a
înfiinþat doctoratul în România ºi pânã în ’89 (deci în aproape 100 de ani) s-au susþinut circa 4000 de doctorate, iar
dupã ’89 au fost „susþinute”, ºi evident respectivii au devenit doctori, peste 40.000, dintre care, s-au dovedit cã o bunã
parte (trei din cinci) sunt plagiate. Dar sigur cã ºi cele neplagiate sunt niºte lucrãri slabe din punct de vedere ºtiinþific
(am participat la mai multe susþineri ºi ºtiu ce spun).

Deci, mi-este ruºine sã recunosc ce am fost ºi mai bine e ca oamenii sã-ºi închipuie orice despre mine decât sã le
spun cã am fost profesor universitar doctor, inginer.

ÎMI ESTE RUªINE SÃ SPUN
CÃ SUNT PROFESOR,
DOCTOR INGINER

Cherchez  la  femme…
BISERICA DIN DRUGÃNEªTI

Biserica Bunavestire din Drugãneºti (azi sat Stoeneºti, com. Floreºti-
Stoeneºti, jud. Giurgiu) a fost ctitoritã în anul 1723 de boierul Gavril
Drugãnescu pe locul unui lãcaº mai vechi ºi era destinatã sã deserveascã
necesitãþile religioase ale conacului în apropierea cãruia se afla, dar ºi ale
locuitorilor satului. Construcþia este un monument istoric de importanþã
naþionalã deosebitã, remarcabil prin arhitecturã, inscripþii, picturã ºi alte
componente artistice, fiind clasat pe Lista Monumentelor Istorice 2015 în
grupa A – cod LMI GR-II-m-A-15086.

Monumentul constituie obiectul unui proiect de consolidare ºi restaurare al
cãrui contract de finanþare din fonduri europene nerambursabile a fost semnat
în 28 decembrie 2018. Valoarea contractului este de 6.995.766 lei ºi are ca
termen de finalizare data de 31 ianuarie 2022.

Beneficiarul proiectului este Parohia Drugãnescu, iar manager de proiect
este preotul paroh Ionicã Lucian Neacºu. Proiectantul este S.C. Remon Proiect
S.R.L. cu sediul în Bucureºti.

Patrimoniu

Biserica din Drugãneºti, 2010

Biserica din Drugãneºti, 1935

Biserica din Drugãneºti, 2020
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JURNAL DE ªANTIER (I)
Restaurarea monumentului istoric „ªcoala Veche”

Profitând de vremea favorabilã, în data de 21
ianuarie 2020 au debutat lucrãrile la monumentul
istoric „ªcoala Veche”, amplasat în centrul
localitãþii Bolintin Vale din judeþul Giurgiu.

Dupã cum am mai scris în paginile revistei
noastre, clãdirea ºi incinta în care se aflã fac obiectul
unui proiect cu finanþare europeanã
nerambursabilã: „Restaurare, consolidare ºi
valorificare ªcoala Veche în vederea amenajãrii
Centrului Multicultural Bolintin Vale”, integrat în
Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa
prioritarã 5 – Îmbunãtãþirea mediului urban ºi
conservarea, protecþia ºi valorificarea durabilã a
patrimoniului cultural / Prioritatea de investiþii 5.1
– Conservarea, protecþia, promovarea ºi
dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural / Apel
de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei
Uniunii Europene pentru regiunea Dunãrii în ce
priveºte axa prioritarã 3 a SUERD ,,Promovarea
culturii ºi a turismului, a contactelor directe între
oameni”.

Valoarea totalã a proiectului este de 9.911.487,28
lei, iar beneficiar este oraºul Bolintin Vale.

Pânã la momentul în care aºternem aceste rânduri
s-au executat mai multe lucrãri, dintre care amintim
curãþarea vegetaþiei, organizarea de ºantier,
montarea scheletului metalic pentru susþinerea
zidurilor etc.

Domnul primar Daniel Trãistaru ne-a declarat
cã lucrãrile se desfãºoarã conform graficului ºi cã
urmãreºte cu mare atenþie calitatea lor.

Restaurarea monumentului istoric ªcoala Veche
este aºteptatã cu un deosebit interes de întreaga
comunitate bolintineanã ºi promite a fi un exemplu
de urmat, pe plan naþional, în acest domeniu
sensibil.
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Poºta Veche din Cãlãraºi

Întrebare „Sud” – Vã rugãm sã prezentaþi, în câteva cuvinte, pentru bolintineni ºi cititorii revistei „Sud”, firma dvs., cea care se ocupã
de restaurarea unui obiectiv deosebit de important pentru comunitatea localã ºi nu numai.

Rãspuns Rasub Construct – SC RASUB CONSTRUCT executã servicii de restaurare ºi consolidare a monumentelor istorice,
contribuind la conservarea ºi pãstrarea în memoria colectivã a importanþei ºi semnificaþiei reperelor culturale din patrimoniul naþional ºi
internaþional. Dificultatea deosebitã a lucrãrilor de restaurare impune îndeplinirea unor exigenþe speciale, ce sunt asigurate de eforturile
colectivului nostru de specialiºti atestaþi în conformitate cu toate prevederile legale. Fiecare lucrare este unicã ºi aduce noi provocãri
profesionale, succesul fiind asigurat de implicarea ºi experienþa angajaþilor.

Care sunt lucrãrile efectuate pânã acum ºi dacã vã aflaþi în graficul programat?
Din cauza stãrii avansate de degradare, preocuparea principalã la demararea lucrãrilor de restaurare a acestui monument istoric a fost aceea

de asigurare a stabilitãþii construcþiei prin operaþiuni de consolidare structuralã, cu protejarea materialului istoric originar. În momentul de
faþã, la aproape douã luni de la demararea lucrãrilor de execuþie, procentul de realizare este de 20%, lucrãrile fiind avansate faþã de graficul
asumat.

Aþi întâlnit probleme/provocãri deosebite pânã la momentul actual?
Orice proiect de restaurare este o provocare în sine, implicând responsabilitãþi majore. Din experienþa noastrã însã, ºtim cã secretul

succesului unui proiect de restaurare este dat în primul rând de o bunã colaborare între echipele de proiectanþi, constructori ºi autoritãþile
locale. Adresãm pe aceastã calde mulþumiri echipei de implementare a proiectului din cadrul Primãriei Oraºului Bolintin Vale pentru
implicarea ºi suportul permanent acordat.

Aþi mai avut lucrãri asemãnãtoare ca anvergurã ºi importanþã istoricã?
În activitatea de restaurare nu existã monumente mai importante sau mai puþin importante. Tratând fiecare proiect ca pe o lucrare de suflet,

Rasub Construct deþine un portofoliu consistent de lucrãri de restaurare monumente istorice printre care enumerãm:
– Reabilitare monument istoric – clãdirea CEC Bank, Bucureºti, Calea Victoriei nr. 11;
– Restaurare Mausoleu Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu;
– Restaurare ºi conservare Catedrala Sfântul Haralambie, Turnu Mãgurele;
– Restaurarea Muzeului Cãrþii ºi Exilului Românesc, Craiova.
Prin specificul operaþiilor de restaurare, proiectul de la ªcoala Veche este similar cu proiectul executat de Rasub Construct pentru

restaurarea monumentului Poºta Veche din municipiul Cãlãraºi, executat într-un termen record de 14 luni.
Ce impresie particularã vã face monumentul istoric ªcoala Veche?
Orice monument trebuie privit în totalitatea celor trei atribute ale sale: FIRMITAS (soliditate, tehnicã de realizare), UTILITAS (funcþionalitate,

scopul pentru care a fost realizat), PULCHRITAS (frumuseþe, expresie esteticã). Particularitatea Proiectului de restaurare a Monumentului
ªcoala Veche este aceea de a propune nu numai redarea atributelor esenþiale prin recuperarea ipostazei istorice a monumentului dar ºi
introducerea lui în spaþiul cultural prin funcþiunea de centru multicultural, oferind localnicilor un spaþiu în care se vor îmbina imaginea
trecutului, zgomotul prezentului ºi speranþa continuitãþii în timp, pentru viitor.

Doriþi sã adresaþi un mesaj bolintinenilor ºi cititorilor revistei „Sud”?
Un monument „exploatat”, dar ºi întreþinut permanent, menþinut „viu”, se conservã mult mai bine decât altul, fie ºi consolidat ºi restaurat,

dar neutilizat. Îi îndemnãm pe bolintineni sã continuie sã promoveze ºi sã ocroteascã valorile trecutului.
Redacþia revistei „Sud” vã mulþumeºte pentru amabilitatea cu care aþi rãspuns acum întrebãrilor noastre ºi vã roagã ca ºi pe viitor sã

dovediþi aceeaºi deschidere, pentru cã am dori sã continuãm acest dialog în vederea satisfacerii interesului cititorilor noºtri ºi, desigur, al
bolintinenilor, beneficiarii muncii dvs.

RASUB CONSTRUCT Slatina –
Firma care restaureazã „ªcoala Veche” Bolintin Vale

Poºta Veche din Cãlãraºi

Poºta Veche din Cãlãraºi

Poºta Veche din Cãlãraºi
Plan parter Centrul Multicultural ªcoala Veche

ªcoala Veche, schiþã faþada principalã
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Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din oraºul Bolintin
Vale a organizat în data de 9 martie 2020 cea de-a treia ediþie a
Concursului „Comori Vlãscene” din cadrul proiectului „Tradiþii
Culturale ºi Religios-Spirituale”, adresat elevilor din invãþãmântul
preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal. Coordonatori au fost
profesorii Mãdãlina Dionysatos, Iuliana Beldiman, Georgeta
Sima, Elena Tudose, Andreea Grigore ºi Ionica Gheorghe.

Concursul
„Comori Vlãscene”

În cea de-a unsprezecea zi a acestei luni a lui fãurar în
municipiul de la mal de Dunãre, Giurgiu, s-au reunit cei
unsprezece membri UZPR, alãturi de cei peste 20 de jurnaliºti,
truditori ai celor 12 redacþii ale publicaþiilor în format electronic
ºi trei posturi de televiziune prin cablu pentru a hotãrî constituirea
unei structuri teritoriale a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România. Au fost invitaþi ºi colegii lor, membrii UZPR, din
judeþele învecinate Cãlãraºi ºi Teleorman, care, din pãcate, nu au
fost prezenþi. Au onorat prin prezenþã Preºedintele UZPR, domnul
Doru Dinu Glãvan, domnul Firiþã Carp, membru în Comisia de
onoare, disciplinã ºi arbitraj ºi domnul Rãzvan Onesa, membru
în Consiliul director.

Decanul de vârstã al jurnaliºtilor giurgiuveni, domnul Emil
Talianu, a salutat pe cei prezenþi ºi a rugat pe domnul preºedinte
al UZPR, Doru Dinu Glãvan, sã conducã lucrãrile acestei
întruniri. Acesta a prezentat sintetic un istoric al UZPR, dar au
fost creionate pentru primul an al noului veac de existenþã a
UZPR numeroase provocãri, care înseamnã proiecte deosebite.
toate urmând sã se rãsfrângã programatic în beneficiul breslei.

Pentru a se cunoaºte bogata activitate publicisticã din acest
oraº dunãrean, începând cu anul 1867, domnul muzeograf Mircea
Alexa a prezentat un scurt istoric al presei giurgiuvene.

S-a trecut apoi la mãsuri organizatorice. S-a propus ºi s-a
aprobat în unanimitate constituirea Filialei Sud a UZPR care sã
poarte numele valorosului ziarist Dan Mucenic, de la a cãrei
trecere în eternitate se împlinesc în aceastã primãvarã doi ani.
Conducerea Filialei va fi asiguratã de Emil Talianu ºi de doi
vicepreºedinþi: Camelia Sachetti ºi Cristian Marin.

Au mai fost propuse, de cãtre cei prezenþi, unele proiecte ale
Filialei, printre care: mãrirea numãrului de membri UZPR,
realizarea unor întâlniri periodice, pe teme de interes, cu elevii
celor ºase licee din municipiu, realizarea unei bune colaborãri
transfrontaliere cu jurnaliºtii din districtul bulgar Ruse.

Filialei Sud „Dan Mucenic” a UZPR, nou constituite, i-a fost
acordatã de cãtre domnul preºedinte al UZPR, Doru Dinu Glãvan,
Medalia jubiliarã din aur „100 de ani de la înfiinþarea UZPR”, iar
doi membri UZPR, cu o activitate deosebitã în domeniul presei
giurgiuvene, Ion Gaghii ºi Ion Diaconescu, au primit distincþia
„Credinþã ºi loialitate”.

Tot cu acest prilej, conducerea UZPR a oferit Filialei Sud
„Dan Mucenic” Giurgiu ºi Bibliotecii judeþene „I.A.
Bassarabescu” mai multe cãrþi conþinând „poeme alese” semnate
de Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi ºi Nicolae Dabija.

Emil TALIANU

FILIALA SUD
„DAN MUCENIC”
a Uniunii Ziariºtilor

Profesioniºti din România

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din
Bolintin Vale a gãzduit în data de 10 martie 2020 ce-a
de-a VII-a ediþie a Simpozionului „Mediul ambiant ºi
dezvoltarea durabilã”, în cadrul cãruia s-a desfãºurat ºi
faza finalã a Concursului „Sã reciclãm altfel”.
Evenimentul este inclus în cadrul proiectului
educaþional „Mai mult verde pentru sãnãtatea ta” –
CAER 2020, poziþia 872/MEN ISBN 978-606-36-1191-
9. Iniþiatorul ºi coordonatorul Simpozionului ºi
Concursului este doamna prof. Romica Marin care a
declarat cã: „Proiectul creazã elevilor posibilitatea de a-
ºi contura idei referitoare la lumea complexã în care trãim,
la impactul acþiunilor omului asupra naturii, societãþii
ºi vieþii pe aceasta planetã. Ne propunem sa dezvoltãm
responsabilitatea civicã ºi sã acþionãm în spiritul
promovãrii durabilitãþii la nivelul comunitãþilor din care
provin partenerii acestui proiect. Mulþumesc echipei de
proiect ºi invitaþilor speciali, parteneri în proiectul nostru
care ne-au onorat cu prezenþa ºi cu prezentãri interesante:
ing. ºef al Ocolului Silvic Bolintin Vale Ionel Predan, de
la Inspectoratul Judeþean Giurgiu doamna Insp. Mariana
Gãulea ºi dl. Insp. Ion Bogdan, cadre didactice din liceu
ºi din localitãþile apropiate (Crevedia, Bolintin Vale,
Cartojani, Roata de Jos, Gãiseni, Trestieni, Buturugeni,
Mihãileºti, Stoeneºti).”

Simpozionul regional
„Mediul ambiant ºi

dezvoltarea durabilã”

Firiþã Carp, Emil Talianu, Doru Dinu Glãvan
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

Ediþia desfãºuratã în data de 14 martie a fost dedicatã
aniversãrii a 587 de ani de la prima atestare documentarã a
Bolintinului. Ea a contituit, de fapt ºi motivul pentru care
în urmã cu opt ani se desfãºura prima ºedinþã a Clubului
de Istorie cãruia, pe atunci, nimeni nu-i bãnuia un traseu
atât de lung ºi de bogat.

Este uºor de bãnuit cã întâlnirea de acum a pasionaþilor
de istorie a fost marcatã de evenimentele în desfãºurare,
influenþate de extinderea alarmantã a epidemiei de
coronavirus. S-a discutat despre acest aspect, chiar în
debutul întâlnirii, evocându-se întâmplãri actuale din
ambitul local (preþuri, comportamente, imbecilitãþi...), dar
s-au reamintit ºi unele din vechime, referitoare la bolile
ce au „biciuit” omenirea (ciuma, holera, tuberculoza...),
modul de acþiune al oamenilor din trecut, ca ºi despre
consecinþe, care nu au fost niciodatã majoritar negative,
dimpotrivã. Concluzia a fost unanimã: Totul va fi bine!
Pânã atunci, desfãºurarea evenimentelor proiectate de
ACTIB pentru primãvara acestui an este amânatã.

Nu vã ascundem cã în condiþiile tensionate pe care le trãim,
numãrul participanþilor la aceastã ediþie nu a fost prea mare. Ne-
am zis, cu toþii, ca peste douã luni, la urmãtoarea întâlnire, cea de
la mijlocul lui mai, alta va fi situaþia...

Dupã aceste discuþii de acomodare, primul subiect a fost
prezentat de subsemnatul (Ciprian Necºuþu) ºi s-a referit la
evoluþia – foarte bunã! – a lucrãrilor de restaurare la ªcoala

Veche, precum ºi la o locaþie interesantã
din punct de vedere arheologic, situatã
pe malul drept al Argeºului, cam pe la
mijlocul distanþei pânã la valea
Ilfovãþului. Imaginile aeriene prezentate
au suscitat interesul participanþilor, cãci
zona – aflatã în mijlocul câmpului –

prezintã particularitãþi cu totul deosebite, care nu se pot explica
decât printr-o intervenþie a omului într-o epocã istoricã anterioarã.

Dupã acest moment, membrii Clubului de Istorie au avut
parte de o surprizã cât se poate de plãcutã, care a luat forma unui

preþios album de fotografii înfãþiºând „Plasa Bolintin în anul
1935", dupã titlul inscripþionat pe coperþile groase îmbrãcate în
pânzã. Descoperitorul – ªtefan Crudu – a evocat modul în care
a intrat în posesia albumului – din pãcate, doar pentru scurtã
vreme – ºi a înaintat câteva pãreri privitoare la provenienþa,
autorul ºi scopul pentru care a fost realizat. Rãmâne ca aceastã
descoperire sã fie valorificatã pentru publicul larg, aºa dupã

cum meritã ºi avem încredere cã membrii Clubului de Istorie ºi ai
ACTIB vor ºti cum sã o facã.

Ultima parte a ºedinþei a fost ocupatã de subiectele prezentate
de Vasile Grigore, care a vorbit despre „Cetatea de pe Dâmboviþa”
ºi despre „Canalul Sabar”. În primul a fost vorba despre
importanþa vechilor toponime pentru elucidarea unor aspecte
istorice, atrãgând atenþia cã în spaþiul localitãþii Bolintin Deal,
spre limita cu satul Ciorogârla, nu departe de rîul Dâmboviþa,
documentele istorice dezvãluie existenþa unui loc numit „Cetãþuia”,
aflat în „Valea Cetãþuia”. Dupã prezentarea câtorva documente
din secolele XVIII ºi XIX care conþin acest toponim, a propus

participanþilor ºi o localizare pe o hartã modernã. Cel
de-al doilea subiect a avut darul sã elucideze o „enigmã”
care a mai fost luatã în discuþie la o ediþie trecutã a
Clubului ºi care trebuia sã arate de ce cursul rîului Sabar,
pe o lungime de câþiva kilometri, între localitãþile Mihai
Vodã (jud. Giurgiu) ºi Dârvari (jud. Ilfov), este perfect
drept, fãrã nicio meandrã, dezvãluind un aspect deloc
natural. Prin prezentarea unor documente din prima
jumãtate a secolului al XIX-lea, Vasile Grigore a arãtat
când, de cine ºi în ce scop a fost sãpat „Canalul Sabar”,
elucidând astfel un mister care îi intrigase pe pasionaþii
de istorie bolintineni ºi nu numai.

Participanþi la ediþia cu numãrul XLIX au fost:
ªtefan Crudu, Marian Grigore, pr. Vasile Valeriu
Dumitrescu, Mioara Mãnescu, Alexandra Man, Ciprian
Necºuþu, Niculae Stoica, Vasile Constantin ºi Vasile

Grigore. Pentru urmãtoarea, pe lângã un numãr crescut de
participanþi, sperãm ºi la o calmare a problemei de sãnãtate care
preocupã umanitatea. Aºadar, vã aºteptãm la jumãtatea lunii mai
la o ediþie jubiliarã, cea cu numãrul cincizeci a Clubului de Istorie,
când vom avea ca subiect de discuþie molimele din trecutul
României ºi manifestãrile lor în spaþiul bolintinean.

Canalul Sabar pe Harta Szathmary Localizarea toponimului Cetãþuia

(continuare în pag. 30)

29.12.2019: Oferte speciale
Ultima zi de târg din anul 2019 a ieºit

în evidenþã prin ofertele specifice
momentului apropierii Noului An. Fiind
favorizate de vremea bunã (soare ºi
temperaturi matinale pozitive), mãrfurile
erau toate la vedere, care pe unde s-a
putut: pe tarabe sau pe jos (cele mai

multe). Vâscul trona în grãmezi, pentru noroc (ce bine ar fi!).
Masa de Revelion este asiguratã. Tãmâie originalã cum scria pe
cartonaº, de fapt rãºinã cu multe surcele în amestec. Morcovi
lungi de Lunguleþu (aceeaºi calitate la toþi vânzãtorii) cu 1,5-2
lei/kg. Verdeaþã ºi zarzavaturi puþine (nu au fost prezenþi
producãtorii consacraþi). Legume clasice de sezon. Cartofii 2,2-
2,4 lei/kg (în Mega 23 lei/5 kg). În topul cantitãþii erau brânzeturile
ºi laptele. Ceva carne re-recongelatã de porc, nevândutã pânã
acum ºi de viþel ca cãpãþâna expusã alãturi pe o tarabã ciobitã, cu
o muºama jegoasã, ca o ºtampilã a mizeriei în care se expune ºi
se vinde carnea în târgul nostru drag. Parcã în dispreþ pentru
controlul care nu a venit. Printre ele ouã ºi câteva pãsãri tãiate,
toate la fel, furate din fermele care mai existã. Pãsãri vii, dintre
care gâºtele ºi curcanii erau aproape epuizaþi la prima orã de
spoitori. Mere româneºti prea multe dar ºi fructe exotice.
Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte de sezon, cã trebuie sã vinã ºi zãpada,
conform statisticilor multianuale, cum spun meteorologii. Chiar
ºi fiare dar fãrã cãutare. Furaje multe balotate dar nici ele prea
cãutate. Perspectivele de reabilitare par îndepãrtate în ritmul de

melc obosit în care se construieºte în satul constructorilor cândva
renumiþi în toatã lumea. În schimb ne-am pricopsit cu hoþi ºi
cerºetori care furã cu duba din casele nelocuite. Mã aºtept la o
propunere legislativã ca în nomenclatorul de meserii sã aparã ºi
acestea astfel încât „profesioniºtii” sã nu mai umple închisorile
ci sã aºtepte pensia de „muncã” de la poºtãriþa cartierului, acolo
unde se trãieºte bine vãzând ce case mari s-au construit ºi ce
maºini sunt parcate. Trai neneacã pe ei, au drepturi cât cuprinde:
lemnele de foc distribuite din grãmada de lângã târg de la plopii
tãiaþi astã primãvarã, ajutoare sociale locale ºi pachete pentru
sãraci de la U.E., alocaþii pentru copii, medicamente gratuite ºi
altele. Corect politic dar deranjant pentru cei care au muncit ºi
care se tem pentru pensia ce nu le ajunge celor mai mulþi.

Sã ne rugãm ca târgul sã nu se desfiinþeze fiindcã e ultima
speranþã pentru cei care-i înþeleg importanþa economicã dar ºi
semnificaþia istoricã pentru Bolintin, cã tot ne lãudãm la bilanþuri
cu „realizãrili mãreþe” dar nefinalizate la termen. Hai cã-i miºto,
deles!

5.01.2020: Chiorãieli la lingurea
Veni ºi anul 2020 cu destulã grabã. Ne-a gãsit ghiftuiþi de

preparatele tradiþionale din carne. Vremea anunþatã trebuia sã fie
rece ºi sã ningã. În aceste condiþii nu aº fi crezut ca târgul sã
prezinte interes deosebit pentru mulþi dintre noi. Eroare însã.
Destui vânzãtori erau pe poziþii cu mãrfurile consacrate. Foarte
multe brânzeturi ºi lapte. Puþinã carne (de porc, îngheþatã). Chiar
ºi un miel nepãstrãmit, cu sare presãratã recent pe carnea de un
roºu intens. Cine ºtie cum a murit: de cuþit, pentru pielicea sau
de altceva. Puþine legume (în special cartofi cu 2,2 lei/kg), dar ºi
mai puþine zarzavaturi („sârbii” nu au venit pentru cã se pregãtesc
de Crãciunul „pe vechi”). Foarte mulþi cu mere de calitate,
atrãgãtoare dar ºi ceva mai scumpe ca pânã acum (cu 0,5 lei/kg
în plus). „A fost producþie mai micã anul trecut!” mi-a spus
unul pe care-l ºtiu de mai mulþi ani ºi care mi-a destãinuit un

secret important, ºi anume de ce merele din acelaºi soi au culori
diferite. Pentru cã, pentru a avea mere mari dau cu azot ºi le irigã
iar mãrul creºte în volum repede ºi nu se mai înroºeºte, ca cel
fãrã. Deci, merele mari nu sunt ºi cele mai sãnãtoase. Bãnuiam,
dar ne tenteazã sã le cumpãrãm, deºi sunt mai scumpe. Zona cea
mai aglomeratã era cea cu mici ºi vin sau þuicã fiartã. Toþi cei
prezenþi vociferau bine dispuºi, ca-ntr-o ºedinþã de consiliu. Aici
tuturor li se deschide pofta de vorbã ºi chiorãielile burþii se trateazã
eficient, pânã la dispariþie. Semne bune anul are! Oare?

12.01.2020: Carne de mamut fãrã urzici
Dupã trei zile cu temperaturi scãzute spre limita de ger în

timpul nopþilor (deh, gerul Bobotezei, chiar la momentul lui
calendaristic), vremea iar s-a încãlzit astfel cã azi, ziua bunã s-a
vãzut chiar la prima orã. Târgul plin cu de toate, atmosferã de
primãvarã. La început de ianuarie anormalitate termicã, cu zãpezi
doar în amintiri. O bunã dispoziþie vizibilã pe feþele tuturor. Dupã
mai mult de o lunã de zile au revenit ºi cherestegiii iar cei cu fiare
ocupau multã suprafaþã cu talciocãrie. (Unul avea un coº de nuiele
cu plicuri timbrate din anii ’70 având destinatar „Arta
încãlþãmintei”. Nu prezentau nicio valoare filatelicã pentru mine.
Cu toate acestea i-aº fi dat premiul de originalitate ºi insistenþã.)
Parcã prea multe brânzeturi (de Cartojani) deºi preþurile uniforme
nu arãtau concurenþã. Poate doar calitatea, cã e pe gustate (aici,
vârful cuþitului este ca icoana pe care-o ating toþi cu buzele), 8 lei/
2 litri laptele ºi 20 lei/kg brânza proaspãtã. Pãsãri vii dar ºi ouã cu
0,8 lei/buc. Într-o cuºcã stãteau înghesuiþi 4 cocoºi cu indicaþia:
„pentru ciorbã de potroace”, cu 30 lei/buc. Provenienþa? Posibil
chiar furaþi, cãci în ultima sãptãmânã au avut loc spargeri de case
ºi furturi diverse, atât în Deal cât ºi în Vale. Oricum, lumea trebuie
sã mãnânce, nu-i aºa? Iar pãgubaºii, bãtrâni fãrã apãrare, þin
(trebuie) regim de carne, deci îi ajutãm indirect. Deasupra cuºtii,
un paneraº cu ouã. Or fi fost de la cocoºi? La carne, antricoate
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Mersul târgului
(urmare din pagina 29)

parþial dezgheþate de porc. Metoda dezgheþãrii repetate mã duce
cu gândul cã e posibil sã vedem chiar ºi carne de mamut, scoasã
din gheþurile arctice care se dezgheaþã accelerat. Nimic nu mã
mai mirã. Foarte multe mere frumoase ºi ieftine. În concluzie,
diversitate de mãrfuri. Lipseau doar urzicile ca sã completeze
tabloul de primãvarã pe care-l sugera târgul azi.

19.01.2020: Mormane de cartofi ºi ceapã
O dimineaþã mohorâtã cu temperatura de plus un grad, aºa

cum a fost întreaga sãptãmânã. Norii stratiformi ne-au ascuns
zilnic soarele iar presiunea atmosfericã joasã ne-a acutizat
suferinþele articulare. Cine ar mai veni la târg? Desigur, doar cei
cu maºini personale. Deci, mai puþinã lume în târg. Inexplicabil,
în foarte multe locuri se gãseau mormane de cartofi ºi ceapã. De
parcã s-ar fi desfiinþat rezervele de stat. Maxim 2 lei/kg, respectiv
3-4 lei/kg ceapã, dupã mãrime. Evident, toate erau „româneºti”,
conform prezentãrii de pe etichetele cu câte 2 feþe. Intermediarii
expuneau orice (fructe, legume, zarzavaturi), autohtone dar mai
ales din import, luate din en-gross-uri, trãdate de ambalaje. Multã
varzã (0,7 lei/kg). Cineva cumpãra cu sacul. Nu cã n-ar fi pus
varza la murat dar sigur avea un magazin stradal unde revinde cu
preþ triplu. ªi uite-aºa, mulþi prosperã rapid din negoþ. Producãtorii
(în afarã de cei cu mere) nu au venit deloc azi. Au început lucrãrile
în sere ºi solarii ºi oricum nu prea mai au ce vinde acum. Pesta
aviarã a apãrut deja la televizor. La noi, DSV-ul încã nu s-a
prezentat în târg unde carnea, lactatele ºi pãsãrile sunt expuse. O
tanti mergea repede cu douã curci tinere în mâini, fericitã sã-ºi
completeze padocul ºi sã trezeascã curcanul din starea de
singurãtate. Mi-a dat o idee dar, când am ajuns la pãsãret,
rãmãseserã doar câþiva cocoºi. Închei prin a vã spune cã în târg
nu avem încã ºi un sector de pãsãrici (peruºi, sticleþi etc.), ci doar
de porumbei de rasã.

26.01.2020: E bunã, dar... nu-i a bine
Vremea anormal de caldã se prelungeºte în continuare, ceea ce

nu e deloc bine pentru plante, oricare ar fi ele. Cei mai mulþi se
bucurã – firesc pânã la un punct. Din pãcate, lipsa precipitaþiilor
are urmãri grave. Ne-am obiºnuit sã spunem cã e secetã doar
vara, în anotimpul cãlduros când apa din ploi este vitalã pentru
principalele plante cu potenþial agricol, care constituie hrana
oamenilor ºi animalelor (în special cerealele). Dar, dacã toamna
ºi iarna nu se reface prin precipitaþii consistente rezerva de apã
din sol pentru toate plantele, inclusiv pomii de orice fel, atunci
vor avea de suferit ºi ele, dar ºi noi, beneficiarii a tot ce creºte.
Aºa dispar specii de plante, se decimeazã ºeptelul, scade producþia
ºi în mod direct cresc preþurile la produsele de bazã ce constituie
hrana oamenilor ºi animalelor. Nu se iau deloc mãsuri din timp
nici pentru viitorul apropiat chiar dacã simþim cu toþii cã se petrec
mutaþii ºi fenomene specifice modificãrilor climatice. Avem în
continuare ape dar nimeni nu ia mãsuri pentru refacerea sistemelor
de irigaþii vitale pentru agriculturã ºi implicit asigurarea hranei
oamenilor. Politicienii vorbesc zilnic, cu orice prilej, de alegeri
anticipate dar nu anticipeazã impactul secetei asupra vieþii noastre.
Nu-i deloc bine, e chiar grav pentru siguranþa naþionalã. Ce grânar
vom mai fi fãrã irigaþii? Abundenþa ploilor adecvatã dezvoltãrii
normale a plantelor este din ce în ce mai nesigurã, cantitativ ºi în
perioadele optime de vegetaþie. Deci omul trebuie/trebuia sã ia
mãsuri adecvate. Aceasta-i marea prioritate a momentului. Se
pare cã-i deja târziu ºi consecinþele nu vor întârzia. Le vom vedea
ºi în târg, treptat, în curând.

Chiar dacã azi a fost vreme foarte bunã ce nu aminteºte de
iarnã ci mai curând de primãvarã, târgul se prezintã foarte bine.
Desigur, aproape tot ceea ce se vinde/cumpãrã face parte din
producþia anului trecut. De la cereale, furaje, fructe ºi legume la
pãsãri ºi carne. În sere ºi solarii zarzavaturile timpurii au condiþii
de dezvoltare destul de bune, chiar dacã noaptea temperaturile
scad destul ca sã mãreascã ecartul zi-noapte. Nu e cazul sã fim
optimiºti pentru cã o desprimãvãrare timpurie cu îngheþuri târzii
aduce pagube, mai ales în livezi. Sã aºteptãm ce va fi. Chiar
credeþi cã anticipatele ne vor schimba viaþa în mai bine? Eu nu.
Deci, þineþi minte vorba mea.

N.B. Vremea caldã deruteazã albinele care devin neliniºtite, nu
ºtiu cum sã procedeze: sã depunã sau nu ouã? Oricum, mãnâncã
mai mult ºi pot ieºi pentru zborul de curãþire. E totuºi frig ºi dacã
ies e greu sã se întoarcã. Douã dintre ele m-au înþepat când le-am
pus turte energetice. Nu mã aºteptam sã-mi mulþumeascã, dar
nici sã mã înþepe. Ingrate insecte. Cred cã voiau sã-mi spunã
ceva. Dar ce oare? Poate cum va fi în acest an care se anunþã
foarte secetos de pe acum? Urmãresc evoluþia vremii în
continuare.

2.02.2020: De patru ori Turnul Eiffel!
Încã o zi de târg bine aprovizionatã ºi frecventatã. În linii mari,

asemãnãtoare ca acum o sãptãmânã. Cam aceleaºi mãrfuri ºi
preþuri. Chiar cã nu credeam cã mã va impresiona ceva. Gãsisem
ce cãutam ºi mã îndreptam spre maºina parcatã lângã un „tãpºan”
cu fiare expuse evident pe pãmânt. Vânzãtorul, un spoitor de-al
nostru, împrãºtiase marfa aleasã dintre fiarele vechi colectate de
ai lui din satele din jur sau gãsite în depozitele ilegale de lângã
sat. Cei care cumpãrã case de români de la moºtenitorii indiferenþi
la ce lasã prin odãi, adunã ce cred cã valoreazã cât de cât mai mult
decât greutatea netã de fier, îndeosebi inventar gospodãresc care
mai poate avea utilizare ºi ar putea interesa pe alþii. Aºa cã mulþi
trecem ºi e imposibil sã nu gãseºti ceva interesant. Când m-am
oprit la cumãtrul vânzãtor, un spoitor tânãr, îmbrãcat bine, sta
aplecat ºi fotografia cu telefonul o mini-construcþie metalicã.
Pãrea fericit. L-am întrebat ce este ºi mi-a rãspuns sigur pe el:
Paris! Vãzându-l, proprietarul a plusat ºi a mai adus unul mai
mic, vãzându-l interesat. ªi el a repetat tot Paris. Posibil cã ºi-au
amintit ce bani frumoºi din cerºit sau ciordeli au adunat lângã
Turnul Eiffel ºi cu care ºi-au construit palate de prost gust ºi au
plãtit mult ca sã-ºi ia carnete de conducere fiind analfabeþi. Dupã
un ultim tur al târgului am revenit ºi nu am mai vãzut turnurile
ºic. La casiera unui mare magazin din centru, când mi-a numãrat
restul, am observat (jur cã este adevãrat!) pe una din unghii un
turn Eiffel micuþ. Ca sã vezi întâmplare. Curat globalizare. Mi-
am adus aminte cã un inginer petrolist mai tânãr mi-a povestit cã
a fost în Paris unde a avut ambiþia de a bea bere la restaurantul de
la vârful turnului Eiffel. Altceva nu l-a interesat în mod deosebit.
Din fericire suntem diferiþi, ceea ce ne mai dã speranþe.

9.02.2020: Fãrã ajutoare, gerul nu ne sperie
A doua noapte cu ger din aceastã iarnã atipicã. Duminica trecutã

plus 16 grade, miercuri spre joi ninsoare abundentã iar azi
dimineaþã (ca ºi ieri), minus 12 grade. Ciudatã vreme. Târgului
însã pare cã nu-i pasã ºi atrage totuºi destui oameni grãbiþi sã
cumpere ce au nevoie. Sincer, nu mã aºteptam la aºa aglomeraþie
cunoscând riscul pe care-l prezintã temperaturile prea mici pentru
zarzavaturile ºi verdeþurile expuse pe tarabe în spaþiu deschis.
De altfel, se ºi vedeau urmãrile la cele „trimise în prima linie”.
Preþurile obiºnuite s-au menþinut. Mici creºteri la varza crudã (1-
1,2 lei/kg). Puþin mai scãzute la cartofi, care iarãºi au umplut
târgul (1,5-2 lei/kg). Fructe (mere) multe ºi de calitate. Covrigi
delicioºi ºi proaspeþi 7 lei/ºir 50 buc. Aglomeraþie la mici ºi la
gogoºi calde. Multe brânzeturi ºi lapte, dar ºi carne pe multe
tarabe. N. vânduse deja toatã carnea de viþel la ora 8:30. În faþa
mea, ca ultim client, se salutã prefãcut ºi colocvial cu un domn cu
epoleþi care-l vizita special, probabil ca sã-ºi ia pachetul pentru
protecþie. D-aia s-a scumpit carnea. Pãsãri vii de toate felurile, de
la gãini ºi raþe negre ca liºiþele, pânã la porumbei de rasã sau
peruºi. „Fiarele” erau cercetate de amatori. Drept garanþie i s-a
spus unui cumpãrãtor cã „dacã trãieºti, poate sã þinã ºi un an!”.
Un alt faraon m-a îmbiat cu un tablou fãrã valoare. Chiar de mi-
ar fi plãcut, terminasem banii cu care plecasem de acasã. Þinta
mea fusese câteva legãturi de pãtrunjel verde, covrigi ºi mere.
Am cheltuit de 5 ori mai mult dar nu-mi pare rãu. Târgul tenteazã
cu ce oferã chiar în condiþiile de azi când gerul, neînsoþit de aliaþii
sãi obiºnuiþi - vântul ºi zãpada - nu a mai speriat pe nimeni.

N.B. Dupã târg am condus pe ultimul drum o fostã colegã de
gimnaziu. Am aflat cã acum trei sãptãmâni, de ziua lui Eminescu,
a rugat pe o vecinã sã-i împrumute o carte de poezii. Dacã a avut
o premoniþie, înseamnã cã a vrut sã plece spre stele cu spiritul
încãrcat de minunile lumii pãmânteºti. Drum bun, Nina. Ai fãcut
cea mai frumoasã alegere.

16.02.2020: Miroase a sfârºit de iarnã
Vreme prea frumoasã: senin, fãrã vânt, plus douã grade. În

aceste condiþii, târgul este asaltat de mulþi cumpãrãtori, toþi
motorizaþi, încât pistele de bicicletã – care îngusteazã ºi strada
Republicii – sunt pline de maºini parcate de nevoie. Nu pentru
mult timp cãci repede gãseºti ce-þi trebuie ori ce cauþi sau nu.
Orice tenteazã. De la prima orã, coadã exageratã la gogoºi. Nu-
mi explic cauza: pofta, comoditatea º.a. Flori de solar ieftine, ca
de la producãtor: primule, nãsturei, sã tot iei, doar la 5 lei. Legume
destule dar ºi mere bune, ca preþ ºi calitate. Covrigi înºiraþi, de iei
puþin, îi mãnânci pânã marþi (dacã-i împarþi, cã ai cui). Producãtori
încã puþini în sectorul zarzavaturi (au de lucru în solarii, sã planteze
salata dar ºi sã repice rãsadurile). Lângã intrarea din zona carne-
lactate, doi miei întregi (jupuiþi) prea mici (max. 5 kg) ne spun cã
pielea le va ajunge cãciuli de astrahan. La þoale second-hand se
striga de zor: „treninguri noi!?”. Posibil, cã veneau din
Cambodgia, drum lung, 30% cotton. Se vindeau cu 10 lei/buc.
dar ºi patru la preþ de trei, ca ºi salopetele deja pãtate de vopseluri,
deci folosite. Pentru zidari sunt bune: dupã o purtare mai lungã
le arunci cu totul ºi faci economie la spãlat. A apãrut ºi arpagicul:
10 lei/kg. Spre final, Didina, ieºitã (scãpatã!) din iarna ne-iarnã,
s-a oprit la o tarabã cu seminþe de floarea soarelui vãrsate pe care

le-a vânturat cu mâna-i prea jegoasã cu care-ºi scarpinã (cred) ºi
marmota. Curioasã (vrajã, tehnicã de abordare!) îl întreabã pe
vânzãtor: „Cât costã, cumetre? Nouã lei, nu vezi preþul? Nu ºtiu
carte!”. Am plecat repede. Pentru mine, a spurcat orice altã
sãmânþã. Cam asta-i igiena în târg. Bucuroºi de oferta târgului s-
a dovedit ºi mulþimea de porumbei care ciuguleau fericiþi boabele
de cereale rãmase pe sol. ªi eu m-am bucurat cã am gãsit ce mi-
am propus. Nu ºtiu dacã sã mã bucur însã ºi de aceastã vreme
anormalã pentru jumãtatea lui februarie. Alþii da, pentru cã la
mici (zona zalhana), la masa VIP-urilor locale era o veselie
molipsitoare, ca la spartul târgului. Lipseau doar lãutarii. Hai
cã-i bine, mãcar pentru alþii.

23.02.2020: Puhoaie fãrã dezgheþ
De unde, de neunde, s-a aflat cã iarna-i pe ducã, iar vremea

permite deja unele lucrãri în grãdini ºi livezi. Dimineaþã rãcoroasã
cu puþin soare printre norii subþiri. Parcã mai mulþi oameni decât
pânã acum. Soseau ca puhoaiele dupã dezgheþ. Greu de pãtruns
în incintã. Marfã multã ºi extrem de diversã. Au sosit aproape
toþi grãdinarii din Bãleni cu zarzavaturi proaspete: spanac 4-5
lei/legãturã, ridichi de lunã 1,5-2 lei/leg, ceapã verde 2 lei/leg,
pãtrunjel ºi mãrar un leu/leg, salatã verde 2-2,5 lei/buc. Am luat
cu 5 lei/3 buc salatã verde. Mai spre sfârºit s-au mai ieftinit.
Carne ºi lactate, ouã ºi pãsãri tãiate, la discreþie. Pãsãri vii destule:
raþe ºi gãini. Pe un curcan de 10 kg se cerea 300 lei, negociabil.
Cam mult pentru Bartolomeu. Douã bibilici de colecþie. Porumbei
de rasã prea frumoºi care aveau cumpãrãtori cunoscãtori. Au
apãrut pomii fructiferi de toate soiurile ºi varietãþile (15 lei/buc).
Multe flori în ghivece atrãgeau ºi ele, nu doar privirile. Mere din
belºug. Arpagicul s-a scumpit faþã de sãptãmâna trecutã de la 10
la 12 lei/kg. Ceapã uscatã (3-4 lei/kg) ºi cartofi 2 lei/kg, de
Covasna peste tot. Fiarele, la locul lor, ca ºi cerealele ºi furajele.
Abundenþa atât de vizibilã îþi dã o senzaþie de siguranþã. Dar
târgul trãieºte ºi el vremurile, care nu sunt cele mai liniºtitoare. În
lume se întâmplã multe nenorociri care pot schimba totul mult
prea repede ºi vom fi afectaþi pe neaºteptate, inclusiv mersul
târgului. Sã ne fereascã... Dar cine?

Ultima orã: cei care se uitã nonstop la TV-uri au aflat cã ne
paºte o epidemie viralã nouã. Isteria naþionalã a început. Târgul
ori va muri, ori va prospera, cãci vor creºte preþurile în mod
sigur.

1.03.2020: Primãvarã, primãvarã,/ Ce ne mai
aduci în þarã?

E clar cã e primãvarã, ºi calendaristic dar ºi d.p.d.v.
meteorologic: cer senin, plus trei grade, o frumoasã primã zi a lui
Mãrþiºor. La douã case de târg, la nr. 111 pe str. Republicii, un
magnoliu alb îºi etaleazã florile imaculate. Iar în târg ne aduce
destule lucruri, adicã tot ce avem nevoie pentru case, curþi, grãdini
ºi livezi, la preþuri convenabile pentru cele mai multe produse.
Este ºi ziua în care se oferã mãrþiºoare ºi flori femeilor. De aceea
marfa cea mai prezentã o reprezintã ghivecele cu flori din toate
speciile ºi culorile, vândute atât de producãtori cât ºi de
intermediari orientaþi spre ce sperã sã se caute ºi sã le aducã un
câºtig rapid (>100%!). Datoritã temperaturilor ridicate de pânã
acum, zambilele sunt înflorite total ºi ca atare mai puþin cãutate,
chiar dacã sunt foarte ieftine (5 lei/buc în ghiveci, luate cu 2 lei/
buc de la un producãtor din Ciorogârla). O culegãtoare din pãdure
vindea ghiocei ºi viorele, simbolul primãverii. Foarte multe
zarzavaturi: grãmezi de spanac proaspãt cules cu 3 lei/leg.
mãricicã. Prea bun, prea ca-n târg. Apropo, în Obor preþuri duble
vãzute vineri de mine. A apãrut ºi rãsadul de salatã la cub (0,5 lei/
buc) ºi chiar de varzã extratimpurie. Cartofii, deºi mulþi, aveau
preþuri puþin mãrite (2,4-2,5 lei/kg). Erau ºi cu 1,7 lei/kg, la
plasã, posibil cu defecte ascunse dar ºi de sãmânþã cu 1,5 lei/kg.
Dar sã vezi minune! Dupã tomate negre ºi vinete albe, unul
vindea cartofi mov (miezul) de sãmânþã. Globalizarea aduce
aberaþii ºi mofturi gastronomice. Sigur cã erau ºi legume, dar ºi
fructe importate, ca de exemplu vinete cu 14 lei/kg ºi dovlecei cu
12 lei/kg. Pomii fructiferi altoiþi erau foarte cãutaþi. Deci, un târg
de poveste. La fiare o spoitoreasã avea ºi douã lãdiþe cu cãrþi de
beletristicã, clasice. Am întrebat-o într-o doarã dacã a ºi citit
vreuna. Mi-a rãspuns cã da, iar apoi, continuând discuþia, mi-a
spus ºi titlul cãrþii: „Cãmaºa lui Iisus”. Iar azi dimineaþã a oferit-
o gratis unei persoane care a atins-o. Ca sã vezi ºi sã crezi! Fãrã
sã fie o surprizã, preþul la arpagic ºi usturoi de sãmânþã a mai
crescut: 13 lei/kg ºi respectiv 20 lei/kg. Cum, necum, primãvara
ne-a adus belºug în târg.

Joi dimineaþã au sosit primii grauri, exact la cuibul vechi. În
târg însã, lucrurile stau destul de rãu pentru cã ne-a adus un
nedorit nou virus (COVID-19) care afecteazã populaþia. Deci
primãvara, dar ºi teama ne-au readus migranþii plecaþi la lucru
(citeºte ciordeli) prin Europa infestatã cu coronavirus. Ne putem
aºadar aºtepta în curând ºi cu un prim bolintinean (dupã acte)
purtãtor al temutului ºi deloc doritului virus.
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Litere, anul XXI, nr. 1 (238), ianuarie 2020;
nr. 2 (239), februarie 2020, revistã lunarã de
culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.
Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul X, nr. 1
(100), ianuarie 2020; nr. 2-3 (101-102), februarie-
martie 2020. Director Coman ªova; Redactor ºef
Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul XI, nr. 98, ianuarie
2020; nr. 99, februarie 2020, revistã a Unirii
Scriitorilor din România editatã de AL
LUGOJPRESS. Director Nicolae Silade; Redactor
ºef Remus V. Giorgioni.

Caligraf, anul XX, nr. 212, ianuarie 2020; nr.
213, februarie 2020, revistã editatã de Centrul
Cultural Teleorman. Redactor ºef Florea Burtan;
Secretar general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXIII, nr. 1 (255), 2020; nr. 2
(256), 2020, revistã de culturã editatã de AIUS
Printed. Director Nicolae Marinescu; Redacþor ºef
Petriºor Militaru.

Bucovina Literarã, anul XXX, nr. 7-8-9 (341-
342-343), iulie-august-septembrie 2019; nr. 10-
11-12 (344-345-346), octombrie-noiembrie-
decembrie 2019, revistã editatã de Societatea
Scriitorilor Bucovineni. Redactor ºef Alexandru
Ovidiu Vintilã.

Confluenþe literare internaþionale, nr. 13-14,
2019. Director onorific Linda Bastide; Preºedinte
onorific Manolita Dragomir-Filimonescu;
Redactor ºef Elisabeta Bogãþan.

Magazin istoric, anul LIII, nr. 2 (635),
februarie 2020, revistã editatã de Fundaþia
Culturalã Magazin Istoric. Preºedinte fondator
Cristian Popiºteanu; Preºedinte de onoare Dimitrie
G. Sturdza; Redactor ºef Dorin Matei.
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ªtefan Vida Marinescu, Post-Scripta: itinerar critic, Bucureºti, Editura Semne, 2020. Un liant în
ceea ce priveºte pe scriitorii „convocaþi” aici: cinci autori (din cei ºase) au trãit în Roºiorii de Vede,
sporind, indubitabil, zestrea creatoare, literarã a Sudului Românesc. Cu titluri de referinþã, dovadã –
receptarea, deloc de neglijat, din timpul vieþii lor. Actul nostru critic se vrea o re-considerare a trudei
lor literare, o interpretare detaºatã, deloc circumstanþialã, fãrã idei preconcepute, fãrã a trage cu
ochiul la comentariile ce i-au vizat ori la propriile noastre, mai vechi, cronici.

Vasile Szolga, La etajul cinci unde se iubesc porumbeii, Bucureºti, Editura RawexComs, 2019.
Aceastã carte nu vrea sã fie un jurnal. Am sã relatez niºte fapte ºi intercalez câteva fantezii, unele dintre
ele, din observaþii care pot fi chiar halucinaþii, cãci dupã un infarct sever am dreptul ºi la halucinaþii sau
fantezii, ºi câteva povestiri pe care le-am gândit ºi chiar le-am scris cât timp mã aflam în spital.

Nicolae Teoharie, o zi pe care am locuit-o cândva, Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2020. unii dintre
noi au adus sticle de vodcã,/ o bãuturã care, de-a lungul vremii, a desfãcut/ mai multe picioare decât
muzica beat. cineva,/ oricum nu cineva din grupul nostru, a strigat cã nu/ aºa vom înþelege absurdul
învingãtorului ºi a înãlþat/ un drapel de o culoare blajinã pe baricada noastrã ridicatã/ din pãsãri ºi
saci de nisip.

Gheorghe Filip, Cercul de frig, Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2020. Sunt undeva pe o câmpie fãrã
margini. Iarbã înaltã, pânã la genunchi, soare, cald, o spinare de munte pe zare. Mã îndrept cãtre ceva
care îmi produce o imensã bucurie, eu nu-i ºtiu numele, dar sufletul meu îl cunoaºte ºi îl jinduieºte. Merg
de aceea senin, convins ca îl voi ajunge, deºi paºii mi se par prea mici, deºi iarba îmi înfãºoarã uneori
picioarele poticnindu-mã. Nu mai e mult totuºi. Trupul meu cântã.

Dan Claudiu Tãnãsescu, La marginea Europei, Bucureºti, Editura Semne, 2019. Sã fiu sincer, mã
hotãrâsem sã nu mai public în volum ce s-a petrecut în ultimul sezon fotbalistic, dar succesul cãrþii
apãrute cu un an în urmã, „Fotbal în lumea þarilor”, care, în afara comentariilor privind prima noastrã
ligã, a cuprins ºi referiri la meciurile din Campionatul Mondial desfãºurat în Rusia, m-a determinat sã
continui „bunul obicei”, cum m-a stârnit deunãzi ªomârlie. „Vãrule, bagã cãrbuni în continuare”, m-
a îndemnat el în limba potcovarului dispãrut la nouãzeci de ani, „cã lumea aºteaptã o carte de sport sã-
ºi mai clãteascã retina, cã, dupã cum vãz, colegii matale, jurnaliºtii din ramurã, au lehamite sã adune ce
scrijelesc pe papirus un an întreg. Aºa cã þine-o înainte gaia-maþu, cã eºti bulibaºã faþã de ei în chestia
asta!”.

Floricã Dan, Sumerul, Tartaria...: poezii istorice, Bucureºti, Editura Betta, 2020. „Dacã poetul Dan
Floricã ar fi fost la prima carte, din start am fi remarcat uºurinþa cu care versificã evenimente, întâmplãri,
fenomene, procese istorice, care au avut loc în adâncul istoriei noastre milenare, dându-le fiecãrora
semnificaþii aparte, dar profunde ºi urmãrind cu atenþie evoluþia atât în timp, cât mai ales în spaþiu ºi
împodobindu-le cu epitete, comparaþii ºi metafore dintre cele mai reuºite.” (Corneliu Cristescu)

Reviste primite la redacþie

Florentin Popescu, Seniorii literaturii noastre: dialoguri culturale, vol. 3, Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2019. Aºa mi-am imaginat volumul (volumele) în care am dorit sã-i vãd laolaltã pe scriitorii,
editorii, publiciºtii, actorii ºi alþi oameni de culturã care, ajunºi la senectute, se confeseazã cititorilor mei.
Cu experienþele vieþilor lor, cu bucuriile ºi necazurile, cu implinirile ºi neîmplinirile lor, în fine cu
bibliografia proprie „la zi”, neînþelegându-se de aci cã am considerat/consider opera lor încheiatã.
Literatura ºi cultura de la noi ºi cele de aiurea, din lumea largã, sunt pline privind exemple de productivitatea
ºi prolificitatea unor creatori ajunºi la senectute.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XIV)
„Hristos a rãmas în casa lor, în familia lor.”

Î.P.S. Ioan: Binecuvântat sã fie Dumnezeu care ne
cheamã în fiecare zi de sãrbãtoare ca sã ne hrãneascã,
pentru a putea cãlãtori mai departe spre poarta Cerului.
Oare încotro vã îndreptaþi dimineaþa când auziþi clopotul
bisericii dumneavoastrã?

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte, desigur
cã orice credincios v-ar rãspunde cã la auzul clopotului
bisericii, în zi de sãrbãtoare, se va îndrepta spre sfânta
bisericã.

Î.P.S. Ioan: Sufletele noastre n-
au auzit în ziua de duminicã
clopotele bisericii noastre, ci
sufletele noastre au auzit clopotul
cel din Cer. Urechile noastre au auzit
clopotul bisericii de pe pãmânt, însã
sufletele noastre aud dangãtul
clopotelor din Cer.

Gândiþi-vã câtã bucurie este
pentru un suflet când aude dangãtul
clopotului din Cer ºi când omul se
îndreaptã spre sfânta bisericã! O, cât
este de trist sufletul acela care în
zorii zilei aude dangãtul clopotului
din Cer ºi el rãmâne întemniþat în
om ºi nu-l duce cu el la bisericã! De
aceea sufletele credincioºilor ce se
aflã în bisericã sunt pline de bucurie,
însã sufletele celor ce-au rãmas acasã
plâng în timpul sfintei liturghii,
aflându-se ca într-o temniþã.

Vulturul, oricât este el de semeþ ºi oricât de sus zboarã
peste culmile munþilor, dacã-l prinzi ºi dacã-l închizi
într-o colivie, þinându-l acolo ani ºi ani de zile, atunci
când îi dai drumul din colivie, el nu mai ºtie de lumea
aceasta. Tot aºa este ºi sufletul omului, dacã-l tot þinem
întemniþat în trupurile noastre, mereu plângând, auzind
toaca din Cer ºi clopotul din Rai, care-l cheamã sã vinã
spre Rai, iar tu-l þii în colivia, în temniþa corpului tãu,
amarnic suferã! Cum sunt pãsãrile pe care le þin oamenii
în colivie ºi cum sunt pãsãrile care sunt libere? Cât de
triste sunt pãsãrile ce stau în colivie! Cât de frumos cântã
pãsãrile ce sunt libere ºi privesc spre înaltul cerului! De
aceea binecuvântat sã fie Dumnezeu cã ne-a ajutat sã
scoatem din temniþã sufletele ºi trupurile ºi sã cãlãtorim
spre sfânta bisericã!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, vã rog sã
ne spuneþi cuvinte de învãþãturã în legãturã cu pericopa
evanghelicã referitoare la Vindecarea lunatecului (Matei
(17, 14-23).

Î.P.S. Ioan: În textul evangheliei de la Schimbarea la
faþã, aþi vãzut cã Mântuitorul se urcase pe Muntele
Taborului cu apostolii Petru, Iacob ºi Ioan. Acolo S-a
rugat ºi ªi-a arãtat faþa Lui dumnezeiascã. A doua zi,
când a coborât, la poala muntelui, i-a gãsit pe ceilalþi
apostoli, pe farisei ºi pe cãrturari ºi mulþime mare de
popor, printre ei, ºi-un pãrinte foarte trist. Binecuvântat
sã fie Dumnezeu cã fraþilor noºtri credincioºi le-a dat
Dumnezeu copii cuminþi ºi sãnãtoºi, însã omul acesta
purta o cruce foarte grea. Copilul lui suferea de epilepsie,
iar pe lângã aceasta mai era stãpânit ºi de un duh mut ºi
surd. Spune evanghelistul cum mereu îl arunca ba în apã,
ba în foc.

O, iubite mame, cât de mult ar trebui sã-I mulþumiþi
lui Dumnezeu cã, atunci când aþi nãscut, pruncii voºtri
n-au avut nici epilepsie ºi nici n-au fost stãpâniþi de un

duh rãu. Cât de mult se bucurã mama atunci când naºte ºi
vede cã ochii pruncului sunt luminaþi, cã mâinile,
picioarele ºi trupul sunt miºcãtori ... Se bucurã când aude
primul plânset al pruncului. Se bucurã de primul zâmbet
al pruncului ºi dã slavã lui Dumnezeu cã a nãscut un
prunc sãnãtos.

Cum o fi fost inima acelei mame, vãzându-ºi copilul
ei nãscut cu epilepsie, neputând vorbi niciodatã cu el ºi

acel copil niciodatã n-a auzit
blânda voce a mamei. El n-a auzit
niciodatã cântecul cu care-l legãna
mama lui. N-a auzit niciodatã cât
de frumos cântã pãsãrilor cerului.
N-a auzit niciodatã vocea tatãlui
sãu, vocea fraþilor sãi, însã pentru
el s-a coborât Hristos din Cer.
Pentru unul ca acesta a lãsat Fiul
lui Dumnezu tronul dumnezeirii
Sale ºi a venit pe pãmânt, sã ºteargã
de pe obraz lacrima acelei mame
atât de greu încercate. Auzind
mama lui ºi tatãl lui despre
minunile pe care le face Iisus, s-au
dus la El cu nãdejdea cã le va
vindeca copilul. L-au cãutat pe
Iisus ºi nu L-au aflat. Era sus, pe
Muntele Taborului, împreunã cu
Tatãl cel Ceresc, împreunã cu
Moise ºi Ilie, întru desfãtare

cereascã, pentru cã pe Tabor era Raiul, iar la poalele
muntelui era iadul.

L.C.: Foarte interesantã, Înaltpreasfinþite Pãrinte,
aceastã alãturare, sus, pe Tabor, Raiul, iar jos, iadul. ªtim
ce s-a întâmplat pe Tabor, dar cum se explicã existenþa
iadului la poalele acestui munte?

Î.P.S. Ioan: Ce fãceau oamenii la poala muntelui?
Toþi Îl aºteptau pe Hristos. Însã cum Îl aºteptau pe Hristos?
Sfãdindu-se. Se sfãdeau, aºa spune Sfântul Evanghelist
cã oamenii la poala muntelui se sfãdeau. Cãrturarii se
certau cu apostolii de ce n-au putut sã scoatã demonul
din om. Se certau între ei. Iatã aceºti oameni se aflau la o
distanþã foarte micã, la câteva sute de metri de Hristos.
Muntele Taborului are o înãlþime de 520 de metri. Ei
erau la poalele muntelui, deci dacã erau 400 de metri
între ei ºi Hristos. Îl aºteptau. Cum Îl aºteptau pe Hristos?
Certându-se. Cu cine se certau oamenii aceºtia? Nu se
certau cu demonul din copil, ci se certau între ei.

Mi-am pus întrebarea: oare cum va fi lumea, în ce
stare va fi lumea, când va veni Hristos între noi? Îl
aºteptãm sã vinã Hristos a doua oarã pe pãmânt? Sã scoatã
din mormânt pe mama mea, pe tatãl meu, pe surorile mele,
pe toþi ai mei ºi-ai noºtri, ai tuturor. Sau nu asta aºteptãm
noi? Nu ne despãrþim cu lacrimi de pãrinþi ºi de cei ce ne
pãrãsesc? Nu aºteptãm ºi învierea lor? ªi învierea noastrã,
pentru cã ºi noi vom trece sub firul de iarbã ... Oare cum
va fi lumea? Îl aºteptãm pe Hristos. Din pãcate, se vede.
La fel este cum a fost în vremea aceea. La fel, oamenii de
astãzi se ceartã, se sfãdesc. Este sfadã în familie, este
sfadã într-o cetate ºi se mai sfãdesc ºi popoarele între ele.
ªi-atunci cum sã-L aºteptãm pe Hristos? În post ºi
rugãciune! Ferice va fi de omul pe care-l va gãsi Hristos,
în clipa venirii Sale pe pãmânt, în post ºi rugãciune!

L.C.: Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte, noi cei de astãzi
vom fi sub pãmânt. Cum Îl vom putea aºtepta pe Hristos
în post ºi rugãciune?

Î.P.S. Ioan: Vei fi în post ºi în rugãciune, dacã te vor
prinde clipele din urmã ale vieþii tale, în post ºi în
rugãciune. Aºa sã te gãseascã Hristos, când va trimite
îngerii Sãi sã sune din trâmbiþã, pentru scularea celor
morþi, pentru învierea cea de obºte.

Evanghelistul ne spune cã a venit la Hristos un tatã
cu un fiu. Nu spune cã a venit ºi cu soþia, cu mama
pruncului. Nu spune cã a venit ºi cu vreun frate sau cu
vreo sorã a pruncului atât de bolnav ºi de necãjit. Au
venit, dupã cum se spune în Evanghelie, doi, tatãl ºi fiul.
Au venit doi oameni triºti ºi necãjiþi de acasã. Vã întreb
– oare acasã, înapoi, câþi s-au întors? Au venit doi ºi au
plecat trei. Cu ei a plecat ºi Iisus ºi, de atunci, Hristos a
rãmas în casa lor, în familia lor. Acum vã întreb: cu cine
veniþi la sfânta bisericã ºi cu cine plecaþi? Sã dea
Dumnezeu sã vã întoarceþi de la bisericã cu Hristos în
familia dumneavoastrã, sã vã facã bucuria pe care a fãcut-
o acelei atât de greu încercate familii! Dupã întâlnirea
cu Hristos, s-a fãcut bucurie acelei familii.

Vã spuneam cã pe Muntele Taborului, Petru a spus ca
sã facã acolo trei colibe, una pentru Hristos, una pentru
Moise ºi alta pentru Ilie. Adicã s-a simþit atât de bine cu
binecuvântarea lui Dumnezeu cã n-a mai vrut sã plece
de acolo. Cum sã mai plece din Rai?! ªi iatã, jos, oamenii
erau în iad – era un copil demonizat ºi oameni ce se
certau. Deci, sus, pe Muntele Taborului, Hristos se roagã
– iatã ce se întâmplã în Rai! Acolo oamenii se roagã. Ce
se întâmplã în iad? În iad, oamenii se ceartã. Cu cine se
ceartã oamenii în iad? Oamenii de la poala muntelui nu
se certau cu demonul care-l muncea pe copil, ci se certau
între ei.

Am trecut ºi eu, pe la un miez de noapte, pe lângã
zidurile înalte ale iadului ºi am auzit zgomot mare,
tulburare mare. M-am oprit ºi am auzit cum se certau
oamenii în iad. Am auzit cum se certau copiii cu mamele
lor: Mamã, mamã, de ce nu m-ai dus de mic copil la
bisericã? Mamã, mamã, de ce nu m-ai învãþat rugãciunea
„Tatãl nostru”? De ce nu m-ai învãþat sã mã pun în
genunchi, sã mã rog? De ce nu m-ai dus sã mã împãrtãºesc
ºi eu la sfânta liturghie? Aºa se certa o fiicã cu mama ei.

Am auzit apoi cum se certa un soþ cu soþia lui. Cum se
certau unii cu alþii. De ce nu mi-ai spus tu ca duminica sã
merg la bisericã? Celãlalt zicea: de ce nu m-ai îndemnat
tu sã merg duminica la bisericã? Se certau doi soþi între
ei de ce nu s-au ajutat unul pe altul, de ce în viaþa aceasta
pãmânteascã nu s-au îndemnat unul pe altul sã se îndrepte
spre sfânta bisericã ºi pe drumul spre Rai. De veþi ajunge
vreodatã sã treceþi pe lângã straºnicele ziduri ale iadului,
veþi auzi plânsete, certuri între mame ºi copii, între copii
ºi mame, între soþi. Mai bine sã-i îndemnaþi pe soþii ºi cu
copiii dumneavoastrã sã vinã la bisericã, decât sã vã
certaþi o veºnicie în împãrãþia întunericului. Postiþi ºi vã
rugaþi pentru cei ce au picioarele pe pãmânt ºi nu pãºesc
pragul bisericii!

ªtiþi ce mi-a spus Hristos, dupã ce am citit aceastã
Sfântã Evanghelie rostitã de El? Mi-a spus: Pãrinte, e
bine cã ai venit astãzi la sfânta bisericã, dar astãzi am
adus un cântar cu douã talgere, sã-þi mãsor credinþa. ªi
mi-a luat credinþa din inimã ºi-a pus-o pe balanþã, apoi,
în tainã, mi-a spus: Pãrinte, credinþa ta este mai micã
decât un grãunte de muºtar. Doamne, dacã atât de micã
îmi este credinþa, întãreºte-mã, ca sã cred mai profund în
cuvintele Tale, în minunile Tale, în Evanghelia pe care
ne-ai lãsat-o ca pâine ºi luminã pe cãrarea Raiului.
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