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Atavism

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (VII)

de Marin Sorescu
Uitatul pe fereastrã a devenit un tic,

Toatã lumea se uitã pe fereastrã.

Citeºte, spalã, iubeºte, moare

ªi din când în când dã fuga

ªi se uitã pe fereastrã.

Ce vreþi sã vedeþi?

Dupã cine priviþi?

Luaþi-vã gândul, cine a fost de venit a venit,

Cine a fost de plecat a plecat,

Ce a fost de trecut prin dreptul vostru a trecut.

Lãsaþi perdelele,

Trageþi obloanele

ªi mai luaþi-vã o datã tensiunea.

Dupã ce a vãzut totul – ploi, rãzboaie,

Soare, cârþiþe, evenimente,

Repetate mereu aidoma,

Omenirea nu cred cã mai doreºte serios

Sã mai vadã ceva.

Totuºi uite-o lipitã de ferestre,

În ochi cu un gol.

(continuare în pag. 2)

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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ªerban Codrin
George Alboiu ºi obsedanta câmpie eternã

Ioana Ruxandra Fruntelatã
De post, pre oltenelte

Florin Colonaº
Pe când U.E. cãuta Comisar European pentru Transporturi

pag. 12

 pag. 15

pag. 22

Gabriel Dragnea
Despre patrimoniu, tradiþie ºi continuitate la Festivalul
Toamna Culturalã Bolintineanã 2019

Continuãm sã rãsfoim albumul „Silvan portretistul”, veritabil „izvor” de delicii

artistice, atât pentru iniþiaþii în culturã în general ºi-n literaturã în special, cât ºi

pentru cititorul obiºnuit, fiindcã multe dintre numele de scriitori ne sunt familiare

tuturor – fie ºi numai din manualele ºcolare. Este, fãrã îndoialã, un exerciþiu

interesant ºi cu totul nou sã poþi face o comparaþie (sau mai multe!) între portretul

cunoscut, clasic, al unui scriitor ºi viziunea pe care a avut-o un artist plastic de talia

lui Silvan Ionescu asupra lui.

Aºadar, dragi cititori ai acestor rânduri, sã încercãm sã ne „dedãm” împreunã

acestui plãcut exerciþiu…

Iatã-l pe Octavian Goga sub chipul unui cioban echipat cu întreg

„harnaºamentul”: saricã mare, miþoasã pe umeri, cioareci, opinci ºi nelipsitul fluier

la care, desigur, cântã o doinã de pe meleagurile transilvane. Nu mai este un secret

pentru nimeni cã marele poet impresiona/impresioneazã prin ochii sãi mari,

bulbucaþi, prin care pare a privi întreaga noastrã istorie – ºi îndeosebi pe cea a

satului vechi românesc, cu tristeþile, cu dramele, dar ºi cu marea lui forþã de a

supravieþui prin veacuri pe plaiurile Mioriþei. Lui Silvan Ionescu nu putea sã-i

scape imaginea ochilor ºi de aceea accentul este pus tocmai pe acest element. Atât

în imaginea ciobanului care cântã probabil ceva legat de „codrii verzi de brazi” ºi

de „jalea din case” cât ºi într-un crochiu în creion, în care se poate vedea doar capul

poetului, ochii – aceste „ferestre ale sufletului”, cum ar fi spus Caragiale (ne amintim

cu toþii expresia din portretul pe care marele scriitor i-l fãcea prietenului sãu

Eminescu) – sunt atât de expresivi încât par a spune totul despre rapsodul durerilor

poporului…

Într-o acuarelã realizatã în tuº sepia, în combinaþie cu guaºã, îl vedem pe autorul

„Chirei Chiralina” ºi al lui „Moº Anghel”: sobru, rece, cu chipul parcã cioplit din

doar câteva tãieturi de bardã, cu nelipsiþii ochelari cu ramã groasã, deasupra cãrora

troneazã, aidoma unei graniþe de nepãtruns cãtre þãrmurile gândului, o pereche de

sprâncene negre ºi groase. În totul chipul inspirã interiorizare, iar lentilele

ochelarilor, aidoma unor cortine, ascund în întregime ochii, lãsând sã se ghiceascã,

dincolo de ele, o lume tainicã, de nepãtruns ºi inaccesibilã privirilor comune.

Probabil cã, inspirat de chipul scriitorului, graficianul se va fi gândit îndelung nu

numai la scriitor, ci ºi la universul prozelor acestuia: la bãlþile Brãilei, la legendele

CENTRUL MULTICULTURAL SUD

Scrisoare deschisã cãtre edilii oraºului

Bolintin Vale, aceastã capitalã culturalã

a Sudului românesc
Deci, domnule primar, domnilor consilieri, domnilor intelectuali ai locului, domnilor

cetãþeni ai acestui þinut:

Eu, prieten al dumneavoastrã numai din comuniune ºi iubire curatã, nu din vreun

interes, vreau sã vã declar urmãtoarele:

1) Dacã aº fi mai tânãr cu douãzeci de ani, mi-aº face o casã de varã ºi de poezie în

triunghiul de argint al apelor bolintinene. Chiar acolo în inima Þãrii Bolintinului,

cum zice fratele meu Vasile Grigore, pe bunã dreptate, pentru cã toatã România a fost

ziditã din þãri ºi pãstratã pe umeri de þãrani, de oameni aparþinând unei aristocraþii

spirituale fãrã egal: Þara Fãgãraºului, Þara Maramureºului, Þara Haþegului, Þara

Loviºtei, Þara Bolintinului...

2) Nefiind mai tânãr ºi neavând puterea sã împlinesc acest vis, nu pot decât sã admir

ºi sã aprob gestul vostru cultural ºi patriotic în esenþã, de a reconstrui una dintre ºcolile

emblematice ale Sudului românesc. Vã rog sã apãraþi acest vis, sã nu-l abandonaþi,

indiferent ce întâmplãri cu iz de murdãrie politicã se vor mai abate asupra acestei þãri.

În tradiþia româneascã, atunci când se construia o casã, un lãcaº de rugãciune, un pod,

o speranþã, trebuia sã gãseºti un suflet pentru a-i închina zidirea, pentru a-i da duratã.

Fiinþa noastrã naþionalã stã sub semnul jertfei umane, a baladei meºterului care ºi-a

zidit soþia, toatã veºnicia, pentru a muri, la apogeul creaþiei, ºi el, ziditorul.

Dumneavoastrã, domnilor prieteni ai mei, pregãtiþi o rezidire: ºcoala cu vechime de

peste un veac.

Aveþi marele avantaj cã aceastã construcþie are un suflet viu ce poate fi zidit aici

pentru a-i da duratã. El se numeºte revista „Sud” cu centrul de studii istorice din jurul

ei. Nu aveþi nevoie de nimic altceva. Numiþi-l, dacã sunteþi de acord cu mine, Centrul

multicultural Sud. Pentru cã acesta este marele brand al oraºului ºi al zonei în care

trãiþi. O revistã de nivel naþional care, prin tot ce a editat ºi a cutezat, ar merita sã fie

aºezatã sub egida Academiei Române. Tratatele enciclopedice despre istoria

Bolintinului nu mai lasã loc niciunui comentariu.

Credeþi-mã cã meritã sã vã luptaþi pentru asta! Aºa cum marele primar bolintinean,

Constantin, întemeietorul ºcolii pre-haretiene, va rãmâne alãturi de ruda lui de sânge,

marele poet întemeietor român, Dimitrie Bolintineanu, vor avea ºansa de a rãmâne în

istoria viitoare ºi edilii de azi.

Faceþi, vã rog ºi vã implor, în aceastã nouã clãdire a ºcolii vechi, un muzeu al

Sudului românesc, expuneþi în el costume populare, fotografii vechi, manuscrise,

cãrþile-document pe care le-aþi editat deja, nu admiteþi niciun kitsch al lumii perverse

contemporane, pãstraþi istoria ºi tradiþia, pãstraþi identitatea româneascã a unui loc pe

care Dumnezeu l-a aºezat aici, în calea tuturor vânturilor ºi rãutãþilor lumii!

Domnule primar, domnilor edili! Aveþi o ºansã unicã. Alta, vã asigur eu, cu toate

cãrþile de istorie pe care le-am citit ºi le-am iubit, nu veþi mai avea. Folosiþi-o, pentru

cã, dacã n-o faceþi, viitorul nu vã va ierta!

Cu toatã prietenia,

      Nicolae Dan Fruntelatã

pag. 26

Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã 2019
Pomenire veºnicã poetului Bolintineanu



22222

Histrionii

„Evului Media”
Divertismentul de orice tip ºi atracþia pe care el o manifestã

în ultimul deceniu au condus la întrebarea dacã nu cumva

raportul cerere-ofertã pe acest segment este unidirecþional. În

sensul cã nu mai este rezultatul negocierii dintre propuneri ºi

solicitãri, ci este doar un „extras” dintr-o listã sumarã a unor

reþete de succes, testate în trecut ºi reciclate într-o formã adaptatã

la ziua de azi. Oferta este de fapt rezultatul unei presiuni

comerciale atât de mari încât atinge limita legalitãþii, obiectivul

fiind acapararea completã a publicului din grupul þintã.

Consecinþele sunt multiple, dar cele mai vizibile sunt cele din

media, aceasta fãcând adesea o echilibristicã fragilã între zona

„quality content” ºi tabloidizare, înclinând, din ce în ce mai

evident cãtre a doua soluþie.

„Evul Media”, cum este numit de unii sociologi, fãcând aluzie la evul mediu istoric, vine cu un

alai nesfârºit de „fake-news” ºi de mereu apocaliptice „braking -news”, într-un continuu „show”

care privit obiectiv aduce cu un histrionism violent. Ba chiar a început sã se vorbeascã de „personalitate

histrionicã” în sensul aproape clinic, ca un rezultat al exceselor necontrolate ale „Evului Media”. Un

individ definit de impresiile de moment culese din astfel de surse, de emoþii ºi intuiþii superficiale,

cu o gândire subiectivã, cu atitudini fluctuante, devine o persoanã extrem de uºor influenþabilã,

lipsindu-i capacitatea de concentrare, nuanþare ºi analizã. Acest om de tip nou începe sã capete o

pondere din ce în ce mai mare în societatea actualã.

Histrion prin profesie, actorul, cândva numit pedagog social, încearcã prin arta sa sã punã în

discuþie marile teme existenþiale, dar sã ºi corecteze derapajele existente. De la epocã la epocã, câþiva

dintre ei au dorit sã se exprime ºi cu ajutorul liricii. Este cazul a douã mari personalitãþi, nãscute în

acelaºi, an care au marcat cu prezenþa lor scena teatralã ºi spaþiul public românesc.

Mircea Albulescu (1934-2016), actor ce face parte din generaþia numitã „de aur” a scenei ºi

cinematografiei româneºti, a cunoscut un prestigiu profesional ºi social greu de egalat. Temperament

proteic, dupã finalizarea studiilor postliceale de arhitecturã ºi superioare de teatru este distribuit în

sute de roluri, atât pe scenã, la radio, televiziune, cinematografie, spectacole diverse, fiind în prim

planul vieþii artistice mai bine de ºaizeci de ani ºi devenind, cãtre maturitate, unul dintre cei mai

cunoscuþi actori din þarã, fãcând doar mici compromisuri. Primeºte toate onorurile, fiind, în paralel,

profesor universitar, dar ºi prozator ºi poet. Poezia sa, puternic influenþatã de lecturile la care îl

obliga profesia, sub o mascã ludicã reuºeºte sã aducã în atenþia lectorului neliniºtile ºi interogaþiile

de care nimeni nu este ocolit, filtrate printr-o formã de aparentã colocvialitate care amplificã pertinenþa

mesajul: „Teorema lui Pitagora/ neruºinatã/ dã târcoale unui pãtrat// toate bãuturile/ au gustul

cafelei cu lapte/ urechea mã arde/ înfundatã/ cu floare de nu-mã-uita/ sufocat/ îmi vine sã þip sã þip

sã þip/ aºteptând sã-mi creascã/ o barbã de lacrimi// mi se cam bate ochiul drept/ trebuie/

neapãrat trebuie sã te visez/mamã” (Semne).

ªtefan Radof (1934-2012) este actorul care debuteazã dupã ce împlineºte treizeci de ani. Mai

întâi absolvã o ºcoalã comercialã ºi apoi, din motive politice, este arestat. Pãrinþii sãi în acel moment

istoric erau indezirabili, tatãl, comerciant, fãcând chiar închisoare. Dupã arestare ºi amnistierea

pedepsei graþie unor conjuncturi fericite, viitorul actor este ogligat sã lucreze în construcþii ºi comerþ

ca simplu muncitor. Ulterior, odatã cu „dezgheþul” politic i se permite cu greu admiterea ºi absolvirea

Institului de Teatru. Talentul sãu este remarcat repede, iar succesul soseºte, chiar dacã cu o anumitã

întârziere, fiind cooptat în proiecte teatrale de înaltã þinutã cãrora le face faþã cu brio, câºtigând

admiraþia criticii ºi publicului deopotrivã. Se implicã mult ºi în zona civicã, devenind pentru un

mandat parlamentar. Scrie scenarii de teatru ºi film dupã operele clasicilor literaturii naþionale ºi

universale, dar ºi volume de poezie. ªtefan Radof este un poet rafinat, întrezãrindu-se în fiecare

vers al sãu o culturã clasicã bine asimilatã, iar sub aparenþa calofilã ºi a unor ritualuri se poate lesne

întrezãri pledoaria pentru senzorial ºi cerebral deopotrivã, ca formã de apãrare a unui suflet ameninþat

de nebãnuite dezordini: „E duminicã în lume/ Lumina e joasã/ E departe ºi vechi/ Ca într-un

acvariu/ Amanþii din vitraliu/ Iau dejunul în iarbã/ Damen-n tangouri/ Zeppeline/ Cocarde/

Cabriolete/ Maºini Chevrolet/ ªi parfumul Cavour…/ Pe atunci/ Se spânzurau poeþii-n mansarde/

la butonierã cu jartiera iubitei/ ªi-n haine vechi de velur” (Retro).

Departe de a fi doar un „violon d’Ingres” lirica celor doi este ºi o formã de rãspuns, personalã,

la presiunile meseriei, la care au fost supuºi direct sau indirect. Însã, dincolo sau chiar împreunã cu

evaluarea esteticã, versurile lor pot fi privite ca un apel al unor mari actori pentru evacuarea

histrionismului dintr-o existenþã veritabilã.

Alexandru Cazacu

circumscrieri
pretexte

Gabriel Dragnea
„Moº Crãciun cu plete dalbe/ A sosit de prin nãmeþi/ ªi aduce daruri multe/ Pe la fete ºi

bãieþi.// Din bãtrâni se povesteºte/ Cã-n tot anul, negreºit/ Moº Crãciun pribeag soseºte/ Niciodatã

n-a lipsit”.

Nu a lipsit nici din copilãria mea, în care, toate vacanþele de iarnã le petreceam la Adjud, la

bunicii din partea mamei. Copil fiind am învãþat ºi eu versurile multor colinde pe care, ierni la

rând, le cântam din casã în casã, la ferestrele vecinilor apropiaþi, alãturi de veriºorul meu Ionuþ.

Pot sã mã laud cã ºtiu ce înseamnã bucuria primirii în casã, cântând la gura sobei în faþa tuturor

membrilor familiei casei colindate, cu toþii strânºi sã ne asculte. Timizi, cu teama de a nu ne

încurca, de a nu uita versurile, ne împleteam emoþiile cu bucuria, zâmbetul spectatorilor noºtri

care, în ºoaptã, cântau cu noi bãtând uºor din palme sau lovind încet podeaua cu piciorul, parcã

încercând sã ne pãstreze pe amândoi în acelaºi ritm. Am trãit ºi momentul în care ne îngheþau

picioarele ºi gluga hainei era parcã prea micã pentru a opri vântul care, în anumite locuri se

manifesta în voie lovindu-ne faþa îmbujoratã ºi înlãcrimatã de frig! Dar nimic nu ne oprea din

misiunea noastrã de a aduce vestea bunã în casa oamenilor! Iar ei, cunoscându-ne, ne aºteptau cu

tot felul de bunãtãþi fãcute în casã, cu dulciuri de tot felul, bucuroºi cã le-am cãlcat pragul.

Inevitabil, din repertoriul nostru nu avea cum sã lipseascã atât de bine cunoscutul colind Moº

Crãciun cu plete dalbe (aºa cum apare în antologia lui Gh. Cardaº, Poezia româneascã dela

origine pânã în zilele noastre, apãrutã la Institutul de Arte Grafice „Tiparul Universitar”, Bucureºti,

1937; de aici intuim ideea originalã a poetului care ºi-l imagineazã pe Moº Crãciun având plete

dintre acelea, albe, de aici ºi forma prescurtatã).

Anii au trecut ºi, alte generaþii, la rândul lor, au învãþat aceste versuri care aduc bucurie ºi

zâmbet în miezul iernii. Dar, trebuie sã recunosc cã nu m-am întrebat niciodatã cine a scris aceste

versuri care au ajuns, în timp, pe buzele atâtor milioane de copii! Presupuneam cã este o variantã

tradusã ºi adaptatã a vreunui colind strãin sau, pur ºi simplu versuri populare care au reuºit sã

treacã graniþele atâtor generaþii! Dar, citind din antologia lui Gh. Cardaº, la care am fãcut referire

mai sus, l-am descoperit cu totul întâmplãtor pe însuºi autorul acestui tradiþional colind pentru

copii: ªtefan Cruceanu. Încã de la apariþia acestui volum colectiv de texte despre poet nu s-au ºtiut

prea multe informaþii precise. Pânã ºi anul naºterii sale este incert, 1872! Gh. Cardaº, autorul

acestei antologii precizeazã doar atât: Despre ªtefan Cruceanu, talentat poet, cunoscut prin

câteva poezii originale, nu avem suficiente date biografice. S’a nãscut pe la anul 1872 ºi a fost

medic la Paris. A colaborat la revistele: „Lumea nouã literarã”, „Convorbiri literare” etc... În

1898 îi apare la Iaºi un volum de versuri intitulat „Lacrime”. Antologia „Parnasul Român”

(Braºov, 1892) i-a popularizat poeziile: „Visul codrului” ºi „Cântãreþ”; iar alte culegeri de

versuri i-au rãspândit frumoasa ºi tradiþionala bucatã „Moº Crãciun”, pusã pe muzicã.

Mã întreb, acum, în aceste vremuri în care împrumutãm sau cumpãrãm semnãturi strãine, ce

facem cu ale noastre care au condus spre luminã atâtea generaþii de pãrinþi ºi bunici? Îmbrãþiºãm

repere, acþiuni, modele ºi comportamente strãine, multe dintre acestea înlocuindu-le pe ale noastre,

tradiþionale, pline de profunzime ºi sens, unele izvorâte chiar din vechile scrieri sau învãþãturi

creºtine. De prea multe ori ne îmbrãcãm cu haine care nu ni se potrivesc ºi ieºim pe stradã fãrã sã

ne pese dacã ne reprezintã sau nu. Alergãm dupã noi suveniruri de pe tarabele lumii întregi,

îngropând tot mai adânc în spatele grãdinii mii de dovezi ale existenþei drumului pânã la noi. Oare

câte lucruri care vorbesc despre noi s-au aruncat sau le-am lãsat sã se deterioreze, urmând apoi a

ne întreba într-un mod nevinovat ºi dezorientat „cine suntem?” Ar trebui sã ne fie teamã cã, fãrã

o analizã serioasã, în profunzime asupra unor astfel de lucrãri vechi ºi reeditarea lor, viitoarele

generaþii se vor privi în ochi, tot mai dezorientate, tot mai liniºtite ºi mulþumite în preajma a ceea

ce au, starea de suficienþã devenind deja o modã, un curent social în plinã dezvoltare, o capcanã

în care cad „doar cei ai nimãnui”. Într-adevãr, se poate trãi ºi fãrã sã se ºtie cine a scris „Moº

Crãciun cu plete dalbe”, care sunt marile minuni ale lumii sau fãrã sã ne putem descrie bucuriile

ºi frãmântãrile, dar oare cum ºi cât vom putea rezista pe un traseu fãrã marcaje, mai ales când

alegem sã fim niºte pãsãri legate la ochi într-un zbor inconºtient pe întuneric?

„Moº Crãciun”,

colindul lui

ªtefan Cruceanu!

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (VII)
locului, dar ºi la „lumea” purtatã de scriitor în memorie,

în îndelungul ºi deloc fericitul pelerinaj al lui pe alte

meleaguri…

Pline de folos ºi indiscutabil interesante pot fi

comparaþiile pe care le-am amintit. La capãtul lor ne

apare un adevãr elementar: un artist, un grafician cu har

nu se limiteazã aproape niciodatã la o „copiere” a unei

fotografii, ci cautã sã surprindã „acel specific”, acea „notã

personalã”, acel element care trebuie scos în evidenþã.

Fãrã, desigur, a-ºi „aranja” personajele, modelele ca un

fotograf, în poziþii ºi unghiuri alese dupã criterii

aleatorii, arbitrare.

Este ºi cazul lui Ion Minulescu, poetul care fãcea furori

în cafeneaua Capºa prin primele decenii ale veacului

trecut. Venit de la Paris, entuziasmat de simboliºti, fiind el

însuºi arondat de cãtre istoricii literari curentului

simboliºtilor, el umbla prin Bucureºti cu o lavalierã etalatã

ostentativ ºi cu nelipsitu-i trabuc în colþul gurii.

Fotografiile ne aratã un tip masiv, cu cap mare, cu ºuviþele

de pãr rãsfrânte aproape în neorânduialã pe frunte. Acolo

poziþia, þinuta lui în general lasã impresia unui ins cu

þinuta dinainte studiatã ºi de aci, poate, ºi suspiciunea

trezitã printre contemporani ºi în mintea privitorului. De

altfel, ca ºi Macedonski, el a fost de multe ori ironizat,

chiar ºi de cãtre unii graficieni. Într-un desen nesemnat,

apãrut în ziarele timpului, îl vedem ºezând pe un piedestal,

exact în poziþia celebrei sculpturi „Gânditorul” de Rodin.

Cu mâna dreaptã îºi sprijinã bãrbia ºi, desigur, între buze

are marele trabuc prin care epata mai ales în cafenelele

vremii. Semnãtura desenului: Rodin.

Silvan Ionescu ne propune un Minulescu pictat în

acuarele de mai multe culori (albastru brun, roºu

cãrãmiziu, galben, viºiniu, verde, roºu aprins, violet).

Poartã ochelari mari, prin lentilele cãrora abia dacã se

mai pot zãri pleoapele ce acoperã ochii închiºi, ca ºi

cum personajul ar dormi sau ar picoti, gata sã cadã în

somn. Culorile se întrepãtrund, se combinã între ele în

chip ingenios.

Sã fie, oare, culorile simbolismului, cele despre care

scria ºi Baudelaire? Suntem numaidecât gata sã credem

asta, întrucât poetul nostru este ºi el, cum ºtie toatã lumea,

un reprezentant autohton al susnumitului curent.

Oricum am lua-o ºi oricum am judeca lucrurile, este

limpede cã graficianul ºi-a înnobilat portretul, dar dându-

i ºi o notã ironicã (nu e un paradox în asta!) cu tuºe

puternice, impresionante, spre a da impresia cã, dincolo

de bârfa confraþilor scriitori, Ion Minulescu a fost ºi a

rãmas un poet valoros ºi interesant. ªi, în plus, poate

mult mai popular decât alþi barzi practicanþi ai

mijloacelor simboliste pe malurile Dâmboviþei…
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
Poemportrete

din Þara Vlãsiei
Cred cã nu sunt normal. O

declar fãrã nicio ezitare ºi

argumentez în cele ce urmeazã.

Mai sunt capabil, la vârsta mea

respectabilã, sã mã entuziasmez

la descoperirea unui scriitor, a

unui coleg pe care credeam cã-l

ºtiu, dar care, iatã, îmi oferã o

carte dintr-un gen nou ºi mã

surprinde prin talent ºi prin forþa

scriiturii.

Normal ar fi sã consemnez

elegant respectivul dar, sã mã justific prin fraze convenþionale (e

o confirmare a talentului, e o realizare deosebitã, bla-bla, cunoaºteþi

repertoriul criticii contemporane). Eu mã entuziasmez ºi încerc

sã demonstrez acest entuziasm nepotrivit vârstei mele.

George Theodor Popescu, un scriitor pe care-l cunosc de câþiva

ani, de când colaborãm împreunã la „Bucureºtiul literar ºi artistic”,

un poet destul de cunoscut, destul de ataºat unor grupuri literare

ce nu mi-au fost întotdeauna favorabile (ca sã nu zic altfel), mi-

a oferit una dintre cãrþile sale apãrute recent: Conturul umbrei,

Editura RawexComs, 2019. Am mai scris despre el, despre poezia

lui cu parfum levantin, cu luminã de sud ºi n-am fãcut-o din vreo

obligaþie.

De data asta, am avut în faþã o carte cu totul deosebitã. Compusã

ca un testament literar – ceea ce m-a tulburat ºi nu mi-a plãcut

deloc, pentru cã am început sã þin în aceºti ani la George Theodor

Popescu, la Dropioiu, aºa cum îi zicem noi.

Dar am început sã citesc, având în mânã pixul ºi în faþã colile

albe, ca orice filolog crescut la ºcoala bucureºteanã a marelui

Cãlinescu. ªi am trãit, dragi prieteni, revelaþia descoperirii unui

prozator de prima mânã, a unui meºter de prozã scurtã,

munteneascã, de schiþã adicã, nãscut din mantia fostului meu

coleg de la „Luceafãrul”, marele prozator de la Cepari – Argeº,

nea Nicu Velea. Cel care scria despre un consãtean ajuns lider

local cã este „alfa ºi ologu” în satul acela. Nu ºtiu dacã mulþi

dintre voi l-aþi citit pe Velea. Dar vã asigur cã, dacã-i deschideþi

cãrþile, veþi descoperi un uriaº.

Acum mã întorc la George Theodor Popescu. La Dropioiu. La

schiþele lui în care se joacã de-a detectivii americani la modã,

numiþi profileri, adicã specialiºti în portrete psihologice. Dar

G.T.P. danseazã prin lumea lui din satele Vlãsiei, folosind graiul

muntenesc ca un artist adevãrat: vorba repezitã, în doi peri,

expresie a gândului care aleargã fãrã opreliºti, limba prozei lui

Preda, a lui Stancu, a tuturor marilor prozatori ai Sudului

românesc.

ªi face Dropioiu meseria de profiler. Scriind despre

Podgoreanu, despre Armeanu, despre Miticã Jidanu, despre

Stanca Þiganca, despre Cel Gheorghe, despre Oane Sfârºitu,

despre tatãl lui, cu fragilitatea sa disimulatã, despre Stelicã Zãbavã,

despre Nicu Butimanu.

Lumea ºi societatea sunt privite prin ochii valahului înþelept,

întredeschiºi, ironici fãrã batjocurã, triºti pânã la mãduva unei

metafore.

Aº putea sã vã dau nenumãrate exemple de vorbã „în colþuri ºi

rotundã”, cum spunea Velea, în graiul pe care Dropioiul îl are în

sânge. Nu ºtiu de ce, atunci când am citit prozele scurte ale lui

G.T.P., mi-am amintit povestirile lui nea Nicu Velea despre

sentimentul cu care, dimineaþa, îºi privea degetele de la picioare

ieºind din pãturã, libere cu totul.

Alte poveºti sunt, de fapt, niºte cãderi în poem, de parcã

Dropioiul ºi-ar scoate sufletul în uliþã, l-ar arãta la lume, l-ar face

de râsu’-plânsu’, vorba lui Nichita.

Autorul e ca un pictor nebun de biserici care, în loc sã

picteze sfinþi canonici, îi aºazã pe pereþi pe þãranii lui din

Vlãsia, îi sanctificã din iubire, din înþelegere adâncã, îi ºi

ironizeazã uneori, dar cald ºi fãrã rãutate.

G.T. Popescu face pasul spre Bucureºti, are revelaþii. Nu de

þãran care descoperã un Eden, ci de om „dãºtept” ºi filosof hârºit.

Are norocul sã cadã iar în poezia purã. Ca în „Eres”, ca-n ziua

când i se se înfãþiºeazã, în duhul ei vãdit, Divina-ªerpoaica, când

el devine Fiul Dropiei ºi simte cum „se prãbuºeºte vântul auriu

în soborul pietrei arse”.

Partea a doua e altã carte, altã þarã (fac o parafrazã dupã titlul

frumos de tot al unui autor contestat de unii, Gabriel Gafiþa,

Iarna e o altã þarã).

Capitolul se numeºte „Hilariopolis” (slove ºi prinosuri trase

din cronici) ºi este o joacã a Dropioiului întru memoria

pãmânturilor sudice unde s-a nãscut. Recompune zarea balcanicã,

fanariotã chiar, acea adiere ceþoasã care coboarã spre Dunãre,

prin Levant, spre rãdãcinile noastre dulci, prea rafinate uneori,

spre cerul pe care strãluceºte steaua lui Anton Pann ºi se aude

muzichia lentã, insinuantã.

Acolo, George Theodor Popescu se întâlneºte cu lumea lui

Eugen Barbu din Sãptãmâna nebunilor, muntean ºi el, fiu al

unui mare poet uitat, Nicolae Crevedia, cel care trãia „pe-acolo,

pe unde ne duce Pronia,/ pe unde femeile au pãrul/ ca tutunul de

Macedonia”.

Alte capitole închid poeme frumoase, dar atinse de boala

singurãtãþii.

În final, G.T.P. pune ºi câteva capitole „speciale”, unul cu titlu

de tot straniu, „Interogaþii Johannis”, care mã duce pe mine,

oltean predispus la interpretãri, cu gândul la prezentul imund al

politicii dâmboviþene.

În final, autorul îºi adunã „metaforele”, portrete de scriitori,

prieteni, cunoscuþi, artiºti de tot felul. Sunt portrete conþinute de

multe ori într-o metaforã, tablete în care e sincer cu totul, chiar

dacã uneori mai face reverenþe graþioase la ierarhii literare, puþin

rigid, ca orice þãran neobiºnuit cu protocolul saloanelor.

Cartea lui George Theodor Popescu mi-a plãcut în întregime.

Dar, repet, m-a întristat în final, pentru cã are aerul de ediþie

definitivã. Ce naiba, Dropioiule, noi mai avem de umblat ani

mulþi prin umbra Vlãsiei ºi prin luncile Dunãrii celeste!

Nu-i pot dori cãrþii tale decât sã circule cât mai mult prin lumea

celor care mai pricep ºi mai citesc! Cât despre „biografismul”

altor confraþi, în primul rând al meu, lucru care vãd cã te

deranjeazã, primeºte ºi de la mine (cã, de, sunt mai bãtrân cu

câþiva ani ca tine) un sfat ºi-o învãþãturã: suntem atâta cât

suntem ºi de unde suntem. Pãi, altfel, unde i-am aºeza pe

sfinþii ºi pe dumnezeii noºtri, de la Slavici ºi Rebreanu la ruºii cei

mari, la Faulkner ºi Márquez, columbianul de aur? Dacã mai

vrei un argument zdrobitor, frate Dropioi, cartea ta de vârf nu

este alta decât Profilpetrãchioaia, aceastã minune de proze scurte

ºi sclipitoare, printre cele mai bune pe care le-am citit în ultima

vreme! Eºti al lumii tale ori vrei sã te dai altceva?

Într-o zi, la Catacomba, pe unde ne întâlnim, o sã beau un vin

alb ºi o sã strig fãrã ferealã: „Care eºti, mã, de la Petrãchioaia?”

Sã vãd dacã rãspunde cineva...

BOLINTIN -BOLINTIN -BOLINTIN -BOLINTIN -BOLINTIN -
Istorie în imaginiIstorie în imaginiIstorie în imaginiIstorie în imaginiIstorie în imagini

Bolintinence în costum naþional, 6 iulie 1930

Elevii ºi învãþãtorii ªcolii Primare Bolintin Vale la
Monumentul Eroilor, 1936

Bolintin Vale, 1968, pe fundal casele Bercu ºi Manolache

Imagini din colecþiile Mioara Ene,
Ion Ghergan ºi Nina Vâlceanu-Ionescu
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Peste Moldoveni, se lasã o searã

de toamnã ca o binecuvântare de
destin. Trãim sub farmecul poeziei:
„Se întorc de la pãºune ale satului
cirezi / Umbre cresc pe nesimþite
prin grãdini ºi prin livezi”... Cele
opt-zece vãcuþe care trec în fiecare
dimineaþã ºi searã prin dreptul
casei noastre, împinse din spate
de cãtre aceeaºi bãtrânicã pe
bicicletã, ºi-au luat dupã sine, odatã
cu zgomotul copitelor pe asfalt –
ºi ecoul. Liniºte. E un moment
când pacea cutreierã pãmântul.

Aflând cã m-am întors de la
Bucureºti, câþiva consãteni, care

vecini, care mai de departe, veniserã sã mã salute, sã mai punem de-o
tainã, luând lumea la refec – de pe la noi, de pe la alþii – cum fãceam
totdeauna când ne întâlneam. Acum, adunaþi mai mulþi, taina se întinse
ºi se încinse, ajutatã ºi de vinul nou cãruia, deºi nu-i cãzuserã toate
tuleiele, se împuternicea cu fiecare pahar dat peste cap.

Fiind mai mulþi, ne strânsesem în fierãrie – un oleab cu toate
sculele aferente, primit dotã odatã cu cumpãrarea casei. Stãpânul

de început al locului – cel ce zidise casa, magazia ºi pãtulul, plantase
vie ºi pomi: meri, peri, gutui, viºini, cireºi – era de meserie fierar;
fierar român, þine sã-mi precizeze un vecin, cu ucenicie în regulã
ºi patalama la mânã. În latura de sud a ogrãzii, în prelungirea
magaziei, îºi clãdise fierãria, cu tot ce-i trebuie: foale, nicovalã,
ciocane de toate mãrimile, cleºti de asemenea, alte scule necesare
meseriei. Pe vremuri, când aveam mai toþi fie boi, fie cai – zice Ion
al lui Boislabi, aici ne petreceam timpul, la fierãria lui nea Toma: o
potcoavã nouã, o caia sãritã dintr-alta veche, mai un spânz în
urechea unui cal... Unul îºi fãcea o secure, altul o toporiºcã... un
vãtrai... Mai erau ºi femeile, care te trimiteau sã le ascuþi cuþitele,
forarfecile... cã nea Toma avea ºi tocilã... ei, ºi câte ºi mai câte! –
încheie al lui Boislabi, cu o undã de nostalgie în glas ºi o umbrã
jucându-i pe chip. Priveam cum înfloreau ºi pe chipul celorlalþi
lumini ºi umbre aducãtoare de amintiri – deºi erau obosiþi; care de
la navetã, care de la pãmântul lui, încãpãþânat sã nu-l dea la arendã,
cã s-ar rãsuci ãl bãtrân în groapã dacã ar ºti cã ne-am luat pogoanele
îndãrãt ºi le-am bagat la alt colectiv, cã d-aia murise el, de dorul
pãmântului; aºa cã mi-am fãcut rost de plug ºi cal – cu care mã ajut;
încolo, sapa, oase rupte, dar nu-mi pare rãu, nici nu mã vait.

Toþi sunt deznodaþi de muncã, dar nu se vaitã nimeni; ba le mai
arde ºi de glumit. Ca acum, lui Costel al lui Dovleac: Bã, al lui
Boislabi, îþi mai aminteºti de nea Gheorghe al lui Urâtu, când eram
noi tineri, tineri de tot, ºi trãgeam cu urechea tot aici, la fierãrie, cã
pe-atunci trãia nea Toma, când i-a zis lui tac-tu, care se vãita cã e
rupt de ºale de la colectiv – zice nea Gheorghe, bã, Boislabi, dac-
ai obosit, domne, de atâta muncã, ia-þi domnule un conced, ce
mama dracului, du-te domnule la o staþiune ºi odihneºte-te, trateazã-
te, la Amara, de-o pildã, cã tot nu e departe de noi – ºi s-au pus toþi
pe râs, de se zguduia fierãria. Aºa ºi tu, cã te vãd tot cam ca pe tac-
tu, costeliv, ia-þi frate un conced! Costele, Costele, nu-þi mai intrã
minte-n dovleac; pãi sã ºtii, bã, cã tata a fost, la Amara a fost, ºi nu
doar o datã, de vreo douã-trei ori, ºi chiar i-a priit, cã era suferind
c-o schijã din rãzboi, ce ºtii tu! – i-o retezã, scurt, Ion. Dar azi, mai
du-te azi la Amara – se bãgã în discuþie Manivelã al lui Bordeiverde
– ºi este ºi aici o explicaþie de dat. Porecla de Bordeiverde venea de
la bunicu-su, care îºi fãcuse un bordei acoperit cu paie de grâu
netreierat. Iarna, sub zãpadã, grâul încolþea, iar primãvara se ridica,
verde, de-o palmã pe coºmelie, ºi-i þinea rãcoare; iarna cald, vara
rãcoare, sã tot trãieºti, se lãuda bãtrânul. ªi porecla s-a prins.
Manivelã i se zice ãstuia micu, nepotului, mãcar cã ajunse ºi el 70
de ani, cã lucrase ca tractorist la ceapeu, iar acum, când n-a mai fost
nevoie de tractoriºti în capitalism, ronþãie ºi el o pensie; micã-micã,
dar stã berea drepþi în faþa lui, la bufet. Du-te acum la Amara ºi
trateazã-te, continuã el, cã n-ai loc de barosani; unii mai iuþi de
mânã luarã ce era mai bun, repararã, vopsirã ºi puserã preþuri de
hotel. Alea care erau ale ceapeurilor se distruserã singure. Du-te...

...ªi se mai petrecurã câteva rânduri de pahare, se înmulþirã
sticlele goale, le luarã locul altele pline.

...ªi deschide vorba Neluþu lui Carevasãzicã. Lucra ca paznic
la o instituþie de elitã din Bucureºti. Era ºtiutor de multe. Nimeni
nu-i zicea Nelu; toatã lumea, Neluþu: ia mai spune tu, Neluþule, îl
agãþa câte un bãtrân, trãitor mai mult pe prispa casei, cum se mai
învârteºte politica pe la oraº, cã tu eºti acolo, la bãtaia peºtelui, ce
guvizi aþi mai prins, ce rechini aþi mai bãgat la puºcãrie? Bãi,
ãºtia, vorbitori de oase rupte, se rãsti Neluþu, mai lãsaþi, bãi,
amintirile, cã nu trãim cu ele, ºi nici nu þin de foame; trãim care va
sã zicã în prezent, iar prezentul ne dã ºi slujbã ºi bani, ºtiþi voi
care va sã zicã ce înseamnã asta? Politicã înseamnã, bãi, aceºtia!
Iar politica trebuie sã ºtii s-o faci, sã nu cazi care va sã zicã ca
musca-n lapte tocmai când þi-e lumea mai dragã, cã atunci pierzi
tot, ºi ce-ai câºtigat, ºi ce-ai fi aºteptat sã mai câºtigi. De exemplu:
care va sã zicã, avurã loc alegerile, ºi vin acu‘ ºi vã-ntreb: ce-aþi
votat? pe cine-aþi votat, voi? Doi ziserã cã n-au fost la votare;
ceilalþi tãceau chitic. Ei, vedeþi, care va sã zicã aþi greºit toþi, ºi
ãºtia care n-aþi fost, ºi ãilalþi care n-aþi ºtiut cum sã votaþi. Vã

prinserã bine pensiile, lefurile, care va sã zicã, dar sã vã vãd
acum, când ori scad, ori îngheaþã, e bine? Veorica, aºa râdeau
unii de ea, din partidul ei, i-am auzit cu urechile mele, chiar de pe
lângã conducere, Viorica, zic, care va sã zicã, vã dãdu, vã dãdu ºi
ea cât ºi cum putu. Iar Iohanu ce vã dete? Ce fãcu, el, în cinci ani,
de-l votarãþi din nou? Vã spun eu: care va sã zicã n-a fãcut
nimic. Ba, ceva-ceva, se zice cã tot ar fi fãcut: a cumpãrat un
papagal vorbitor, pe care în cinci ani l-a învãþat sã tacã. ªtie tot
Bucureºtiul de realizarea asta. ªi vuieºte!...

Lasã-i, Neluþule, se arãtã în faþã isteþul de Vasilicã al lui
Papãlapte, nu te pune cu ãºtia, cã ãºtia nu pricep nimic, au dovleacul
tare pe umeri – cã nu degeaba e recunoscutã valea asta a noastrã
ca bunã cultivatoare de dovleci! ºi râse singur de vorba ce-i
ieºise din gurã. Hai, mai bine, sã vedem cum stãm cu politica
mare, aia externã, cã de când s-a terminat cu Europa Liberã nu
mai ai dupã ce te orienta; riscai, aºa e, dar bine mai era când
suceai de buton ºi auzeai: Aici Radio Europa Liberã! Acum,
televizoarele se încaierã între ele, radioul pe oriunde ai suci
butonul dai numai de muzicã. Ce se mai zice de ãºtia, cu NATO?
cã de la Uniunea Europeanã nu mai aºtept nimic. NATO merge
înainte, spuse doct Neluþu. Mai sunt câte unii, câte o þarã care nu
dau cât trebuie, de l-au supãrat pe Tramp la Londra, unde s-au
întâlnit zilele astea la un congres. Ce trampã e asta, cã n-am auzit

de ea? se bãgã al lui Dovleac. Bãi, Costele, tu sã taci, cã nu
pricepi – îl puse la punct Neluþu – nu vezi cã n-ai cap. Nu e nici
o trampã, mã, e preºedintele Americii, aºa-l cheamã, Tramp. Pãi,
nu mai e Buº? Nu. Nici Clinton? Nici. Ete-ai dracului, se minunã
Costel al lui Dovleac, ãºtia-ºi schimbã des preºedinþii! Nu ca la
noi... Ei, vezi, c-ai mai venit de-acasã – îi replicã concesiv, Neluþu
– dacã ºtiaþi sã votaþi, îl puteaþi schimba ºi voi. Acu‘ sã-þi spui
una mai secretã – reluã al lui Dovleac, apropiindu-se de urechea
lui Neluþu, dar auzirã toþi – eu îþi spui þie, cã te cred mai deºtept,
sã ºtii cã eu cu Viorica am votat, cu pesedeu‘, dar nu le-am spus
ãstora ce-i vezi aci, cã nici nu ºtii ce-ai dracu‘ sunt, ar fi râs de
mine... ªi acum râd de ei! – conchise, savant, Neluþu,

Mitu Moldovitu, poetul, nu scosese, toatã vremea asta, nici un
cuvânt. Se aciuise într-un colþ, c-o sticlã de vin la el, ºi tot chiþãia
pixul pe un caiet, de parcã nici n-ar fi fost acolo. În sfârºit, se
ridicã în picioare, mãreþ, cã de-ar fi avut ºi sutanã, ai fi pariat cã
e popa în faþa altarului, pregãtit sã-ºi dãscãleascã supuºii. Mãi
oameni buni, mãi prieteni, mai lãsaþi-o încolo de politicã, ºi sã ne
mai gândim ºi la ale sufletului. Toþi se fãcurã numai urechi; îl
ºtiau ei cam apucat de dodii, dar îl respectau; chiar le plãcea de el,
cã le spunea mai mereu, când îl întâlneau, câte-o snoavã, câte-o
pildã, câte-o vorbã din istorie. Aºa cã ciulirã urechile, zvântarã
câte un pahar cu vin, ºi se aºezarã mai bine în scãunelele joase, cu
trei picioare. Mãi, oameni buni – începu Mitu-poetu‘ – ºtiþi voi
unde ne aflãm noi acum? Pace. Umbre pe chipuri. Noi ne aflãm
acum la fierãria lui Iocan. Mirãri. Aþi auzit, voi, de fierãria lui
Iocan? Ce Iocan? – nu se stãpâni al lui Dovleac – nu vezi cã
suntem la fierãria lui nea Toma? Tu sã taci, Dovlecele, cã nu prea
stai bine cu cartea. Dar de Moromeþii, de Moromete, aþi auzit? –
continuã Mitu. Unul, parcã Manivelã al lui Bordeiverde, se
scãrpinã în creºtet, ºi zise: Da, parcã e o carte, nu mai ºtiu, dar þin
minte de când eram pe tractor: venea inginerul-ºef de la SMT sã
ne facã instructajul muncii, ºi-l prindea pe câte unul cu ochii
rãtãciþi pe cer, ºi-i zicea: Bã, Moromete, lasã cerul ºi fii atent la ce
vã spun eu. Dar mai mult nu ºtiu. Mitu se arãtã mulþumit de
rãspunsul lui Manivelã. Da, mãi, aºa este, e o carte, un roman
scris de marele scriitor Marin Preda; despre viaþa þãranilor mai
dinainte, dar se înþelege ºi acum. Iar în cartea aia se vorbeºte ºi de
o fierãrie, ca asta, a noastrã, unde se adunau þãranii sã mai stea la
o tacla; fierar era unul Iocan, aºa-l chema, dar tartorul de care
ascultau toþi se numeºte Moromete; de la numele lui a dat marele
scriitor Marin Preda nume romanului. Dar mai bine sã-l rugãm
pe domnul ziarist, care este ºi poet, am aflat eu, nu vã spun, sã ne
vorbeascã mai mult despre marele scriitor Marin Preda ºi marele
lui roman Moromeþii.

ªi, astfel, am fost obligat sã iau ºi eu cuvântul, deºi îmi plãcuse

Ion Andreitã,

foarte mult sã-i ascult vorbind ca într-un areopag al zeilor desculþi.
Le-am relatat în câteva minute despre carte, conþinutul ei, personaje
– în acelaºi decor de urechi ascuþite, ca atunci când îl ascultaserã
pe Mitu Moldovitu. Ei, oameni buni, aºa-i cã acum aþi înþeles mai
bine? Unii din voi, care mai ºtiþi sã citiþi, aþi putea sã ºi cumpãraþi
cartea; se gãseºte în librãrii, la oraº. Dar altceva vreau sã vã spun
acum: de ce credeþi voi cã stãtui eu, singur, în colþul ãla din
fundul fierãriei? Pentru cã am scris o poezie, chiar despre fierãria
lui nea Toma, mãi Dovlecel. Ascultaþi:

La fierãria lui nea Toma

La fierãria lui nea Toma,
Pe vremea când cântam Paloma,
Zbura ciocanul pânã-n grindã
ªi nimeni nu putea sã-l prindã

La foale când trãgea vreunul
Vuia de larmã tot cãtunul,
De-nfuria miliþianul
ªi ne-njura apoi tot anul

Dar mie, vã spun, nu-mi pãsa

De toatã-njurãtura sa –
Pe viaþa mea ºi patru bani
ªi o cãruþã de þigani!

Cã de þigani, vã spun cinstit,
În sat nu prea s-a pomenit –
De leac, or fi scãpat vreun pic,
Aduºi de vântul venetic.

Dar sã mã-ntorc, fir-ar sã fie,
La neica Toma-n fierãrie –
Noi nu-i avem pe Þugurlan,
Nici Moromete, nici Iocan,

Precum am învãþat la ºcoalã,
La noi e altã socotealã –
Noi îi avem pe Pogonici,
Pe-al lui Boislabi, pe Ghimburici,

Pe-al lui Dovleac ºi Vasilicã
Ce se dãduse la masticã –
Nu-i mai plãcea de secãricã,
De chimion, de zãrzãricã,

Se dedulcise, ce gândeºti!?
La lucruri fine, boiereºti!

...ªi uite-aºa, c-o secãricã,
Un chimion, o zãrzãricã,
ªi un taifas, la o adicã,
Ieºeau scântei din politicã,

Toatã suflarea s-o aprindã
De zbura iar ciocanu-n grindã.

...Paharele care au urmat s-au evaporat într-o bunã dispoziþie
generalã. Ne-am despãrþit cu strângeri de mânã frãþeºti; ba, chiar
cu îmbrãþiºãri.

...Acum, târziu, când scriu acest reportaj, recitind poezia lui
Mitu Moldovitu, poet local cu dimensiuni naþionale, mã gândesc
cã ar fi bine venitã, alãturi de Fierãria lui nea Toma – ºi replica
moromeþianã, consemnatã de mine într-un timp mai vechi:

Poiana lui Iocan
             lui Marin Preda

E liniºte-n Poiana lui Iocan,
Scheaunã vântul prin salcâmii-n floare –
Fierarul mucalit ºi nãzdrãvan
Bate-n trei colþuri stea de ºezãtoare.

Nici sape nu mai ies de sub ciocan,
Nici pluguri, nici cãdelniþi, nici topoare –

E liniºte-n Poiana lui Iocan

ªi cade-un frig în oase care doare.

E liniºte-n Poiana lui Iocan –

Doar Moromete scurmã îndãrãtnic

Cenuºa risipitã peste ani

Cârpind ograda cu uluci pãrelnic.

Ci iar se scurge vântul prin salcâmi

ªi va lovi tãcerea an de an:

S-a stins cel mai þãran dintre români –

E liniºte-n Poiana lui Iocan.

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

De neamul moldovenilor… din Bãrãganul ialomiþean
6. La Fierãria lui... Iocan

Casa Andreiþã din Moldoveni,;  foto: Ion Antonescu
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„O poveste

despre voi,

prietenii mei”

În a doua jumãtate a secolului
trecut profesia de jurnalist figura în statisticile „riscurilor meseriei”
alãturi de cele ale piloþilor de încercare ºi ale marilor practicieni ai
chirurgiei. Nu ºtiu cum se situeazã ea astãzi, în condiþiile „satului
planetar”, în care ochiul „ecranului global” ne face automat pãrtaºi
la marile ºi micile întâmplãri de pe Pãmânt, locul în care „bezmetic
ºi iraþional, totul se repetã”. Am desprins aceastã observaþie dintr-
o carte-antologie de texte pe tema jurnalismului scrisã de Nicolae
Dan Fruntelatã, ºtiute în bunã parte dintr-o ediþie anterioarã ºi
cãrora li se ataºeazã un impresionant „Jurnal de cord” (parafrazã,
desigur a unui „jurnal de bord” având în centrul atenþiei o cumplitã
suferinþã cardiacã a autorului ce-ºi datoreazã practic viaþa din
ultimii ani intervenþiei inspirate a unei echipe de medici din Târgu
Mureº coordonatã de profesorul Radu Deac).

Aflat în bãtaia sãgeþii destinului, Nicolae Dan Fruntelatã nu
încearcã cu tot dinadinsul sã afle sursele maladiei devastatoare
dar cititorul le poate decela prin lectura atentã a „jurnalelor de
gazetar” ce izbutesc sã însufleþeascã un fragment de istorie
personalã dar ºi unul de amplitudine colectivã în care se regãsesc
jurnaliºti ºi oameni politici de „dinainte ºi de dupã marea revoluþie

capitalistã din
decembrie 1989, cea
care democraþie multã
ne-a adus ºi a înlocuit
d i c t a t u r a
proletariatului cu
vesela dictaturã a
lumpenburgheziei”.

S-o luãm însã cu
începutul... Absolvent
strãlucit al Literelor
bucureºtene, tânãrul
Nicolae Dan
Fruntelatã intrã în
redacþia revistelor
Viaþa Studenþeascã ºi
Amfiteatru pe care
dupã câþiva ani avea sã
le conducã în calitate
de redactor ºef. A fost,
se pare, cea mai
fericitã perioadã din
viaþã, în care
descoperã nu doar

dificultatea gazetãriei sub supravegherea atentã a aparatului de
partid, ci ºi frumuseþea solidaritãþii marcatã de idealul unui autentic
„falanster” al echipei de colaboratori. A urmat, în pofida dorinþei
sale de a-ºi continua munca la cele douã publicaþii studenþeºti,
„promovarea” la Scânteia tineretului. Deºi ostil „mausoleului”
de la Casa Scânteii, va conlucra cu o nouã echipã de gazetari
inspiraþi, de care se va simþi legat din ce în ce mai mult. Astfel
încât, în 1980 când îi este încredinþatã conducerea revistei
Luceafãrul (unde va deþine cel mai longeviv directorat de pânã
atunci) se va simþi nu avansat ci ostracizat. Mai ales cã în noua
redacþie va întâlni puternice personalitãþi scriitoriceºti, aflate pe
poziþii total divergente. Cu toate acestea, va încerca sã þinã
cumpãna într-o vreme de accentuatã turbulenþã politicã, soldatã
cu evenimentele capitale din decembrie ’89.

Au urmat ani în care perioadele de ºomaj au alternat cu deþinerea
unor funcþii publice (ministru secretar de stat pentru informaþii în
Guvernul României) ori înalte posturi în redacþia ziarului
Românul ºi la televiziunea România de Mâine unde, în calitate
de director general s-a strãduit sã-i imprime acesteia un puternic
caracter cultural. Tot zbuciumul profesional avea sã se soldeze
cu intervenþiile pe cord deschis despre care am pomenit.

Efect al unei meserii „pe muche de cuþit” cum o defineºte
autorul cãrþii, maladia nu l-a demobilizat pe Fruntelatã care în
ultimii ani a scris mai multe volume de poezie ºi prozã, memoriale
de drum ºi – iatã dovada! – memorii legate de profesia pe care a
practicat-o timp de aproape o jumãtate de secol ºi care ºi acum
este exercitatã „ca freelancer pensionar, colaborând la câteva
publicaþii culturale bucureºtene” ºi, bineînþeles la revista care
gãzduieºte aceste rânduri.

Volumul este format din „trei cãrþi”. Cea dintâi se cheamã
„Gazetãria, viaþa ºi dragostea mea”, a doua „Jurnal de cord” ºi
cea de-a treia „Noapte bunã, România”. Un triptic din care se
þese efigia unui scriitor-gazetar care, în pofida tuturor încercãrilor
simte cã „nu se va putea despãrþi vreodatã de þara asta” sperând
cu disperare (existã ºi aceastã surprinzãtoare situaþie lingvisticã
în generoasa limbã românã!) cã „mãcar în vis s-ar putea naºte o
nouã ºansã pentru Grãdina Maicii Domnului...”

Aºadar Cursa de fluturi continuã...

„Comunicare – cuminecare”

Când, la jumãtatea anilor ’60 ai secolului trecut Marshall
McLuhan lansa în forþã noua teorie a comunicãrii, generatã de
perimetrul tehnologic tot mai activ, era greu de presupus cã la un
moment dat un autor
român va cãuta sã
filtreze liric
suspomenita teorie,
chiar dacã marele
profet al epocii
electronice care era
profesorul canadian
de la University of
Toronto ºtia prea bine
felul în care «cititorul
„îmbracã” poemul ca
pe o mascã. Devine
„conþinutul” lui prin
adaptarea poemului
de aºa manierã încât
sã-l utilizeze ca mijloc
de percepere a lumii».

Gãsesc, mai ales în volumul Magia comunicãrii (2007) al lui
Ion Haineº, reprodus alãturi de alte opuri ale sale în Nostalgia
tãcerii (TipoMoldova, Iaºi, 2018) o veritabilã celebrare a justeþii
cãii deschise de McLuhan în urmã cu peste o jumãtate de veac.
Lucru subliniat de poetul român din capul locului: „Totul în fond
este comunicare: / a vorbi, a scrie, a asculta, / a privi, a râde, a
plânge, / a tãcea”. Premisa e oferitã de constatarea cã „omul este
o fiinþã comunicaþionalã. / Fãrã comunicare existenþa umanã / ar
fi de neconceput”, poetul având însã un plus faþã de înaintaºul
sãu de dincolo de Atlantic preocupat mai cu seamã de media
electronicã reprezentatã de radio ºi televiziune ºi care, dispãrând
dintre noi în ultima zi a anului 1980 nu a apucat extensia
copleºitoare a „noilor ecrane” ce oferã ,„o fereastrã albastrã, / the
blue window, / spre necunoscut”.

El însuºi profesor de comunicare la fosta facultate de jurnalism
a Academiei de Studii Politice ºi – dupã 1990 – la mai multe
instituþii academice de profil, preponderent private, Ion Haineº
nu se poate desprinde cu uºurinþã de universul profesional în
care s-a format, poemele sale vizând „structuri ale comunicãrii”
în care-ºi asumã continuu rolul de Emiþãtor al Mesajului spre
Receptor. Mai mult, „satul global” definit ca atare de McLuhan
revine în poemele sale: „Ne reîntoarcem, altfel, / la lumea oral-
auditivã / la retribalizare”, marcând drumul invers pe care-l
consemnase „detribalizarea prin instrucþie ºi efectele ei
traumatizante asupra omului primitiv” (McLuhan).

Dincolo însã de acest demers (curajos) de a trata în poeme
teorii ale comunicãrii gãsim un flux liric din care nu lipsesc
celelalte elemente organice ale existenþei, prezente în Tãcerea ºi
cuvântul, Stãri ºi Semne (toate din 2013).

Acestora li se alãturã o suitã de inedite, grupate în volume ce
vãd lumina tiparului în actuala antologie de autor. Insomnii,
Exerciþii de respiraþie, Marea, Muntele ºi alte poezii mãrturisesc
ascensiunea lui Ion Haineº cãtre un univers palpabil, cuprinzând
laolaltã apa, iarba, focul, pãmântul, vulnerabila pãpãdie, zborul
vulturului, roua, marea ºi muntele, vectorii naturali de fapt ai
Poeziei.

Un poem ce ne aminteºte prin emergenþã celebrul Manifest
pentru sãnãtatea pãmântului al lui Adrian Pãunescu se cade
amintit aici, mãcar ºi parþial: „Eu sunt bolnav, planeta e bolnavã,
/ Bolnavi sunt peºtii care mor pe mal, / Chemaþi un doctor, starea
este gravã, / Întreg pãmântul este un spital...”

Alerta vãdeºte faptul cã înainte de a fi stãpân pe generoasele
mijloace de comunicare ce traverseazã planeta, omul trebuie sã-ºi
manifeste la fel de intens conºtiinþa. ªi, doar atunci comunicarea
devine cuminecãturã, gãsind, dincolo de rãdãcina lexicalã comunã
(communicatio, -onis = comunicare, împãrtãºire) graþia
comunicãrii cu Dumnezeu. La urma urmei, Creatorul ne-a dãruit
doar Cuvântul, lãsându-i scribului ºansa scrierii, lui Gutenberg
gloria tiparului, contelui Marconi pe cea a radioului ºi lui
Zuckerberg pãcatul numit Facebook.

Cineastul ºi cuvintele

În 1999 apãrea la editura Albatros volumul lui Sergiu Huzum
Obiective subiective, o carte în care „ochiul cineastului priveºte
lumea prin cuvinte” redactate în Franþa (Paris, Le Tréport) sau în
România (Bucureºti) cu evidente preocupãri faþã de cinema dar,
mai ales, faþã de „involuþia societãþii” cãtre barbaria „perfectã”,
devenitã ireversibilã. Mai toatã viaþa sa, petrecutã în þarã ori în
exil, a fost marcatã de acest fenomen în care „oamenii deveneau
mutanþi, alteraþi, omul alterat, barbar din naºtere, sau educat ca
barbar, neavând ca mijloc de comunicare decât o înºiruire de
citate exprimate într-o limbã de lemn specificã” (pag. 207).

Dacã lucrurile din România au stat cum au stat, obligându-l sã
asiste – aproape copil – la instaurarea comunismului pentru ca mai
apoi – adolescent ºi tânãr fiind – sã-ºi facã cu greu drum în artã
printre dogmele realismului socialist, la maturitate avea sã constate
în noua sa patrie (République Française!) cã ºi aici viaþa publicã se
degradeazã neliniºtitor: „þara mea de adopþiune se duce încet-încet

pe apa sâmbetei. Dar nu singurã, ci cu mine!” (pag. 196) Peste tot
în lume s-au întâmplat procese istorice pline de dramatism (crimele
„polpotiste” din Cambogia, dictatura dinasticã Kim în Coreea de
Nord) sau cel puþin menite sã stârneascã nedumeriri (cazul „lumii
libere”) unde, experimentându-se în fel ºi chip „Dumnezeu ºi
omul pare-se au rãmas în urmã” (p. 119).

Comentariile „la zi” sunt concurate de cele în care Huzum foloseºte
„transtravul” propriei sale memorii. Evocarea familiei de operatori
Holban (Florica ºi Paul) sau rândurile consacrate filmului pe care
Mircea Veroiu l-a gândit pornind de la romanul lui Mateiu Caragiale
ºi în care „sfidând vulgaritatea, troica Crailor de Curtea-Veche trage
în hamul prejudecãþilor balcanismul spre apusul soarelui” (pag. 91).
O mãrturie autobiograficã mi se pare a fi extraordinarã: „am
recunoscut în filmul lui Veroiu amorul meu din tinereþe, adicã din
anii pubertãþii, când în loc sã învãþ pe de rost cursul scurt al istoriei
PC(b)US, gândul meu fantasmatic de atunci era Raºelica
Nachmasohn, cãreia îi rãsfoiam sânii din carte, amestecând în visul
meu goliciunea ei cu istoria partidului” (pag. 92).

Un nou volum de publicisticã semnat de Sergiu Huzum
(Privind lumea prin cuvinte) avea sã aparã douã decenii mai
târziu la editura UCIN. Deoarece în caseta tehnicã a elegantei
cãrþi nu se precizeazã anul apariþiei o facem noi, pentru viitorii
istorici ai filmului: 2018. Textele reputatului cineast sunt însoþite
de o prefaþã a redactorului de carte, doamna Rodica Lãzãrescu ºi
de douã evocãri la subiect semnate de Romulus Rusan ºi Nicolae
Cabel. Toate trei contribuþiile au menirea de a fixa originalitatea
acestor „eseuri scânteietoare, atinse de aripa galicã a lui Eugen
Ionesco” (Romulus Rusan) ce propun o binevenitã „revedere pe
ecranul memoriei” (Nicolae Cabel). Pe lângã tabletele redactate
între 1996 ºi 2003, volumul mai cuprinde douã scenarii
cinematografice vizând douã proiecte cinematografice (Triptic.
La înmormântarea cu mãºti din Vrancea ºi În numele frumuseþii.
Biblioteca Batthiany din Alba Iulia) ºi douãsprezece desene ale
autorului, douã din acestea (Omul spirit ºi Structurã) fiind
reproduse pe coperta I, respectiv IV a cãrþii.

„Textele lui Huzum – fie cã le numim tablete, fie eseuri –
penduleazã cu aceeaºi graþie între concret ºi abstract, cu alte
cuvinte de la evenimentele la care e martor la consideraþii de
ordin general despre dictaturã, destin º.a.m.d,” precizeazã doamna
Rodica Lãzãrescu în utila sa prefaþã. Sã nu uitãm însã gândurile
cineastului despre lumea imaginii, disputatã de film ºi de

televiziune. Într-o
consemnare datatã 6
mai 2001 gãsim o
veritabilã istorie a
celor doi vectori ai
civilizaþiei mai sus
pomenite ºi aflaþi nu
o datã în conflict de
interese: „La început
a intrat trenul în garã.
Cu trenul acesta a
intrat cinematograful
în lume. Nimeni nu
s-a aºteptat sã
coboare atâþia ºi nici
atâtea bagaje. Printre
primii care au pus
piciorul pe peron au
fost filmagiii vieþii de
toate zilele sau a
familiilor lor, cu
aparate din lemn ºi
manivele identice
celor care serveau la

demararea automobilelor. Apoi au apãrut pe treptele vagoanelor
burleºtii ºi cinematograful lor burlesc. Pe urmã s-au înºiruit
westernii. Pe alte uºi de la alte vagoane au coborât comediile ºi
dramele” (pag. 157).

Urmeazã – în pitoresca sintezã a lui Huzum – impresionismul
francez ºi expresionismul german, adicã cei „doi gemeni
înstrãinaþi” ai modernitãþii. Apoi realismul ºi documentarul dar ºi
suprarealismul (într-un alt loc el îl citeazã pe Walter Benjamin,
filosoful ce scria în februarie 1929 în Literarische Welt cã
„suprarealismul este ultimul instantaneu al inteligenþei
europene”), policier-ul, filmele în peplum ori de capã ºi spadã.
Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial apare neo-realismul, în
spatele cãruia avea „sã se îmbulzeascã” Noul Val. Momentul
coincide cu eflorescenþa televizivã ce reprezintã pentru Huzum
„gradul 0 al creaþiei”, noul mijloc de comunicare în masã
practicând „traficarea realitãþii prezentatã ca adevãr” ºi oferind
privitorului o generoasã „transparenþã a nimicului”.

Citind paginile cãrþii de la 159 la 161 puteþi gãsi „in nuce”
istoria filmului universal de Georges Sadoul ºi paginile pe care
profetul mediei electronice Marshall McLuhan le-a dedicat
filmului ºi televiziunii.

Capacitatea lui Sergiu Huzum de a strânge în fraze puþine o
lume întreagã îi dã dreptul la neuitare. Cãci, cum declara acest
cineast ce ºi-a trãit viaþa între 1933 ºi 2004 la Focºani, Bucureºti,
Le Tréport ºi Paris „pentru mine, Paradisul nu poate fi decât (...)
eventuala memorie a celor care-ºi vor aminti de mine”...

Fii liniºtit Sergiu Huzum, pentru tine paradisul existã cu
adevãrat!
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George Theodor Popescu (n. 8.08.1950, în comuna Creaþa-Leºile, raionul Snagov, azi sat Vânãtori, comuna Petrãchioaia, jud. Ilfov), este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Poezie. Scrie demult, este o prezenþã statornicã ºi distinctã în paginile câtorva reviste literare, la care colaboreazã cu poezie, prozã,
aforisme etc. Dintre cãrþile sale recente, menþionãm: La ruina luminii (2000), Cina pietrei (2001), Fiul dropiei (2002), Nord-Sud (2004), Schitul de iarbã (2008),
Cina pietrei (ediþie bilingvã românã-francezã, 2010), Fiul dropiei (antologie de poezie, 2012). George Theodor Popescu este un sudist pur sânge. Iubeºte Sudul,
scrie despre Sud, cu cãldurã, cu luciditate, alchimizând mirajele ºi eresurile câmpiei eterne, de largã respiraþie ºi inspiraþie. Dar Fiul dropiei merge mai departe.
Transgreseazã sudul natal chemat de sudul misterelor balcanice, spre a cunoaºte rãdãcinile miturilor comune, dupã cum apare în cartea sa, Conturul umbrei (2018),
din care am extras poemele de mai jos. Este o carte complexã, a cãrei scriere a fost inspiratã de cãlãtorii, de amintiri despre oameni ºi locuri încãrcate de istorie, culturã
ºi legende. (Victoria Milescu)

HIMERA SUDULUI

I. Egee
Ajuns
pietrar în Thassos, exersez
melancholia îngerului cãzut.
Mângâi, în zori, marmura albã
armonizând-o cu þipãtul nupþial
al pãunilor. Puþin la trup
cum mã ºtiu ºi beteag,
„în palme strivesc o sudicã
moarte” –
al cãrei tâlc abia
de-l pot înþelege.

Dupã efort
dealurile din jur îmi refuzã
nevoia cumplitã de-a fi singur.
Avântul istoriei
se opreºte într-un bloc
de marmurã. Amintirile
vechii Elade
ne-a amputat viitorul.
Acesta pare a fi paradoxul.
La drept vorbind
„ne-a fixat tuturor
o cruce în inimã”.

În Potos
capãtul cel mai sudic
al insulei –
am vãzut femeia – pasãre
rugându-se zeitãþilor mãrii.
Aici soarele
descrie o curbã
ireconciliabil pierdutã –
îndurând acelaºi destin
ca ºi cum
ar fi necurmat etern.

Tot mai rarefiat
Aerul ºi o femeie egee
îl brãzda.
c-un fir de iarbã-n
dinþi, înfiorat,
azi noapte
m-am întors la þãrm.
Privirea mea
se prãbuºea în trepte.
trupul rotunjindu-i.

La capãtul
unui drum lung, regal putem spune
ne-am pus de acord cu Strãinul,
în privinþa Dialogului desigur.
Întrucât ne ºtiam
a început firesc,
 - Vere ce faci tu? m-a întrebat
clipind uºor alintat
dându-ºi chica pe spate.
- Tocmai mã sufocam în aer
ºi-am lãsat liberã vederea.
- Aºa?! zice
cu abilitatea nedumeritului.
Deduc de aici o mai veche
ºi tristã însingurare, ca aceea
a vulturelui.
Aºazã-te pe umãrul meu.

În iunie,
n-am prins mãslinii înfloriþi.
Îmi pot închipui însã
vântul nãpustindu-se în rafale calde
ºi înmiresmate
dezvelind pulpele femeii tinere
macedonene –
colinele din jurul satului vechi
ca niºte pupile larg deschise
ºi soarele rubiniu lãcrimând

în bucla roºcatã.
Nu par a ºti
cât am fost în cãrþile mele.
De la „Ruina luminii” la
„Schitul de iarbã”.
Þesut din amintiri, în suferinþã
ºi bucurie stã înscris
mesajul celor viitoare.
În unghiul frângerii
Theologos – ca un dar.
Thassos - Grecia

II. Adriatice

În Perast
oglindindu-se o codanã
îºi piaptãnã pãrul.
lung ºi negru –
prefigurând delicii.
Dacã ea vrea
poate sã orbeascã chiar marea,
þinând-o captivã.

Cu izmeneli
ºi nazuri îºi aflã
jocul. Dunga sveltã
pe care soarele
a lãsat-o-ntre coapse
capcanã va fi pentru crabi.
Voi, tandre
flori de oleandru!
Grãdini de iriºi!

Prin geamul spart
o aud jubilând.
De când m-a pãrãsit
cântã la altã masã.
Imprudent dau proba
candorii. Insist
pe detalii precum rozmarinul.
Numai puþin
ºi mierla va îmblânzi
aerul.

Decisiv
va fi cuvântul.
Adriatic se prelungeºte
citindu-i gândurile.
Dacã-mi clipeºte
pãtrund acolo unde
mai mult lipsesc.
Eu, puºlamaua. Poetul.

Vom fi
o singurã uitare –
himera nudã
în dialog sub chiparoºi
cu bietul Francisc.
Pe-o scarã a eºecului
ce urcã
sfinþenia îmi pare
o relicvã.

Tumultul
contestã logica;
îmi aparþii prin absenþã.
Ecoul ferm
al braþelor tale
fluturând eºarfa e chei
anexeazã trecerea.
Cad tãceri. În firide
osteneºte lumina.
Învãþ limba primejdiei,
a constrângerii. Strig –
sã nu mã striveascã toamna.

Îmi postez
surâsul abstract – adumbrit de maci,
pe aliniamentul inimii rãnite.
Tot aºa ce-ar putea fi
ofensã reprim.
Pânã la o curburã
pietruitã sumar cu ardezie.
Anexez dinamicii cereºti
puþinã tristeþe întregind
domeniul cast –

care într-o terminologie romanã
ar putea fi numit L a p i d a r i u m.
Aici
îmi exercit strict puterea
ca un patrician – adorându-te.
Perast – Muntenegru

III. Pontice

Rãsare
de dupã stânci calcinate
- soarele.
Fecundatã de raze
mirozna brazilor
îndurã þipãtul pescãruºilor.

Nu-mi amintesc
decât un sat
bulgãresc – cu nume
de fatã,
ºi mâna strãinã
culegând cimbriºor.

Viziunea aparþine
unor vremi înstelate –
în trident reînvie
paradoxul porþilor.

Aºadar iulie
prea grãbit
sã-ºi ascundã ancora.

Altminteri eºuat
aproximez efortul
dupã metoda epuizãrii.
„Departe
dar nu prea departe”
sudul pare rupt
din cartea bãtrânului
Dyonisos.
Dorul de casã
stricã simetria minaretelor.
„Am fost acolo
dar nu pot sã spun unde”.

Înamorat
de sunetul cornului
abolisem timpul
printr-o formulã lapidarã.
Cu intenþia
de a-mi acoperi urmele.
Cãpãtasem oarecum
semeþia renegatului.
La un semn
puteam ucide abisul
 - întru slava cerului
ºi aroma pãmântului.

Sã-þi vând un pont
Arhon. –
rãzbise lehamitea...
Stârv Bucurescii
precum ºi alte pricini.
O, voluptate a declinului!
Am cules mãghiranul
 - condiþie esenþialã
a surghiunului –
ºi-un dâmb de pãmânt
cu zare.

O conºtiinþã
balcâzã ajustatã
dupã „teorema corzii
frânte” curmã
adierea macilor.
Ruina ca o laºitate
a inimii –
rãspuns definitiv
la un barcaz trandafiriu.
Dyuni - Bulgaria

George Theodor
Popescu
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Negru în faþa ochilor produce chiar

ºi simpla închipuire a unei vieþi trãite

permanent sub ameninþare. Dar dacã

nu este închipuire, ci este o ameninþare

realã? A cui ameninþare? Vom afla în

cele ce urmeazã.

Transilvania. În

cimitirul bisericii

cu hramul „Sfinþii

Arhangheli Mihail

ºi Gavriil” din

Tãrlungeni, localitate aflatã la câþiva

kilometri de Braºov, îºi doarme somnul de

veci preotul Ioan Graure. În primãvara anului

1981, când se lupta cu boala cumplitã a

secolului, cu ultimele puteri, ºi-a rememorat

viaþa. Încredinþat cã s-a strãduit sã ducã pe

pãmânt „lupta cea bunã”, a rugat pe cei

apropiaþi sã-i graveze pe piatra crucii

mormântului cuvintele Sfântului Apostol

Pavel: „Lupta cea bunã m-am luptat, cãlãtoria

am sãvârºit, credinþa am pãzit. De acum mi

s-a gãtit cununa dreptãþii, pe care Domnul

îmi va da-o în ziua aceea” (II Tim. 4,7-8).

Muntenia. Care a fost destinul acestui

preot? Deºi a pãstorit în Transilvania, este

originar din sudul þãrii. Pe malul Dunãrii, la

15 km de Giurgiu, fosta cetate a voievodului

Mircea cel Bãtrân, pe ruine dacice, se aflã o

veche aºezare cu numele Oinacu. Aici se

naºte, la 22 aprilie 1922, copilul Ion Graure.

Pe toate actele, data naºterii este, însã, alta –

8 mai 1922. Explicaþia este simplã: data

naºterii era consideratã data la care se fãcea

înregistrarea la primãrie. Înainte cu câteva

luni de a trece la cele veºnice, preotul Ioan

Graure se gândea, în spital, la venirea sa pe

lume. ªtia de la cei dragi felul neobiºnuit/deosebit în care s-a

petrecut aceasta. Atunci, a notat ceea ce aflase mai târziu despre

naºterea sa. Probabil aceastã însemnare i-a adus într-o oarecare

mãsurã alinarea suferinþelor. Probabil amintirea locurilor natale,

pe care atât de mult le iubea, i-a bucurat sufletul. Cert este cã a

scris urmãtoarele:

„Se apropie ziua mea de naºtere. O voi petrece oare tot în

spital, tot bolnav sau voi fi mort?

Era în dimineaþa de 22 aprilie 1922, ziua de „mânicãtoare”,

cum îi spunea mama. În aceastã zi se puneau la porþi crengi de

salcie, simbol, desigur, al verdeþii, al biruinþei vieþii, al primãverii

asupra iernii. Încã din noapte, tata dãduse sã mãnânce boilor ºi

cu vreo orã înainte de rãsãritul soarelui înjuga boii. A venit la

mama s-o ia ºi pe ea la plug, ca el sã are ºi ea sã punã porumb în

urma lui. Mama lui, care era deja sculatã, vãzând pe mama cã se

pregãteºte sã plece, merge dupã tata ºi-i spune: „Tu eºti nebun?

Dobriþa nu mai are zile, ci ore pânã va naºte, ºi tu vrei s-o iei la

plug sã-þi punã porumb?” El însã îi rãspunde simplu: „Lasã c-o

sã se odihneascã destul dupã ce naºte!” „Ba, eu n-am s-o las”,

zice ea, ºi se duce la mama, cãreia îi spune sã rãmânã acasã, cã

Ilie merge singur la plug. Mama însã, care auzise convorbirea, îi

spune: „Nu, mamã, dacã zice Ilie, mã duc” ºi continuã sã se

pregãteascã, luând ºi traista cu mâncare. „Atunci merg ºi eu, zice

maicamarea (aºa i-am zis totdeauna mamei tatãlui meu), eu care

sunt moaºã de douãzeci de ani ºi ceva, ºtiu cum te afli acum”. ªi

se sui ºi ea în cãruþã odatã cu tata ºi mama.

Ajuns la Comânã, tata a pus boii la plug, i-a pus porumb în

traistã mamei, a pornit plugul ºi a început sã fluiere. Mama în

urma lui punea porumb din traistã. Mama i-ar fi spus: „Mã Ilie,

tu te-ai ºi apucat sã fluieri, hai sã vorbim ºi noi ceva”. „Lasã-mã,

i-a spus tata, vreau sã fluier odatã cu ciocârlia”. Mama a mers

mai mult decât pânã la jumãtatea locului, când a cãzut pe brazdã.

Tata a ajuns la capul locului, a întors pe partea cealaltã ºi ºi-a

continuat fluieratul. Când a ajuns la cãruþã, maicamarea, nevãzând-

o pe mama, l-a întrebat speriatã: „Mã Ilie, unde þi-e nevasta?”

Tata se uitã înapoi, se sperie ºi el, îngânã câteva cuvinte, dar nu

vede nimic. Fuge înapoi, maicamarea dupã el, dar cum poate

fugi ea de 70 de ani, faþã de tata care avea 25 de ani! Au gãsit-o

pe mama, cãzutã ºi nãscutã,

aproape de capãtul celãlalt al

locului.

Întâmplãtor, trecea, cu cãruþa

cu cai, prin dreptul locului

nostru, Petre Bãdana, vãrul

dupã mamã al tatãlui meu. Îl

opreºte, vorbeºte cu el s-o ia

pe mama ºi pe mine, nou-

nãscutul, în cãruþã ºi sã ne ducã

acasã. În timpul acesta ajunge

ºi maicamarea, urcã pe mama

ºi pe mine în cãruþã, se urcã ºi

ea, apoi îl roagã pe tata sã

meargã acasã. Tata însã

rãspunde cã „nu-i destul cã toatã

ziua o sã punã singur porumb

ºi-o sã ºi are, sã mai meargã ºi

acasã? Mâine, ºtii bine cã e

sãrbãtoare!” Degeaba l-a rugat

maicamarea ºi mama din ochi,

el n-a vrut. „Mãi, þie nu-þi pare

bine cã þi-a fãcut Dobriþa un

bãiat? Hai sã-þi dai nevasta jos din cãruþã, sã-þi duci tu copilul în

casã, nu altcineva!” Petre Bãdana, vãrul sãu, s-a îmbiiat cã arã el

în locul lui ºi tata sã meargã acasã, cã el trebuie sã se întoarcã, sã

meargã la plug. Tata însã a motivat cã nu cunoaºte nãravul cailor

ºi nici vãrul, pe-al boilor sãi”.

Astfel a evocat preotul Graure, pe patul de suferinþã, ivirea sa

pe lume. Niciodatã nu l-a condamnat pe tatãl lui pentru ceva, a

cãutat totdeauna sã-l înþeleagã. ªtia cã toatã viaþa a muncit cu

încãpãþânare ºi n-a suportat ca cineva sã-ºi batã joc de munca lui.

L-a înþeles mai ales atunci când a trebuit sã dea tot pãmântul la

colectiv, îmbolnãvindu-se din aceastã cauzã. Mama nu a ieºit

nicicând din cuvântul soþului. S-a bucurat ºi a suferit alãturi de

el. Totuºi, avea personalitatea ei, pe care copilul ºi maturul de

mai târziu i-a simþit-o ºi de aceea a venerat-o.

Copilãria i-a fost asemenea tuturor celor care, fiind prea mici,

n-aveau grija zilei de mâine – „copilãria copilului universal”,

cum se spune despre copilul Nicã al lui ªtefan al Petrii din

Humuleºtii Neamþului, înfãþiºat nouã de Ion Creangã.

Atmosfera satului Oinacu de pe gârla Dunãrii, un mic braþ al

fluviului, este asemãnãtoare cu aceea descrisã de Marin Preda în

Luminita
Cornea

,

romanul „Moromeþii”. Ca ºi în cazul lui Niculae Moromete,

asemeni altor sute de copii de la þarã, pãrinþii viitorului preot sunt

îndemnaþi de învãþãtorul satului, Theodor Bucã, sã-ºi dea primul

nãscut la ºcoli mai înalte. Copilul Ion terminase ºcoala primarã

din sat cu rezultate foarte bune. Bineînþeles, hotãrâtor este

cuvântul tatãlui, care însã punea, mai presus de orice, pãmântul.

Acesta însemna bunãstare, dar mai ales

poziþia socialã, prestigiul în sat. Ilie Graure

avea destul pãmânt, ca sã fie considerat în

localitate un þãran fruntaº, provenind dintr-

o familie de þãrani înstãriþi. Fãrã a fi „om

politic” în sensul cunoscut astãzi, Ilie Graure

era înscris în Partidul Naþional-Þãrãnesc,

dar se mândrea ºi cu faptul cã era primul

din sat care ºi-a cumpãrat aparat de radio, la

care o asculta cu sfinþenie pe Maria Tãnase.

Prin urmare, cu tot respectul arãtat

învãþãtorului, tatãl a încuviinþat cu greu

demersul acestuia. Cu ajutorul dascãlului

sãu, copilul a plecat la „ºcoli mai înalte”,

dus de bunicul din partea mamei, Petre

Viºan, bâtulicul, cum i-au spus, mai târziu,

strãnepoþii. Acest bunic, îl ducea ºi-l aducea,

cu cãruþa, de la gara satului apropiat,

Frãteºti, la fiecare început sau sfârºit de an

ºcolar, la fiecare început sau sfârºit de

trimestru.

În toate vacanþele, lucra la câmp împreunã

cu familia. Ba mai mult, nu era lãsat nicio zi

„sã se recreeze”, cum spunem astãzi. Nu

putea fi vorba de petrecerea vacanþelor în

sensul cunoscut în zilele noastre. Familia

pleca la câmp în zorii zilei, iar atunci când

ºtia cã trebuie sã vinã Ion în vacanþã, îi lua

sapa în cãruþã, ca acesta sã vinã, adus de

bunicul lui, direct la tarlaua unde munceau

pãrinþii ºi fraþii.

Ceilalþi fraþi? Anghel, fratele mai mic, a rãmas în sat sã

munceascã pãmântul, lângã pãrinþii lui, suferind cumplit, alãturi

de aceºtia, atunci când comuniºtii le-au luat totul. Aceeaºi situaþie

ºi cu sora mai mare, Gherghina-Dida. Cu certitudine, putem

afirma cã pãrinþii, Ilie ºi Dobriþa, ca mulþi þãrani români, s-au

îmbolnãvit rãmânând fãrã pãmântul pe care l-au muncit cu atâta

dragoste ºi cu atâta jertfã. Sora mai micã, Ana, a avut marea

dorinþã de a învãþa „mai departe”. Fiind nãscutã în 1934, a ajuns

la vârsta continuãrii studiilor exact în perioada cea mai tulbure ºi

mai neprielnicã învãþãmântului. În cazul ei, tatãl s-a împotrivit cu

înverºunare, considerând cã o fatã nu are nevoie de alte ºcoli.

Însã Ana-Aniºoara, cu putere de convingere ºi cu multe lacrimi,

ºi-a determinat fratele, pe Ion, s-o ajute sã meargã oriunde, dar

sã plece din sat. Cu toate cã s-a dovedit o femeie harnicã, ce a

rãzbit în viaþã cu voinþã ºi rãbdare, nu a fost atrasã de muncile

câmpului. Însã în anii aceia vitregi a fost consideratã fiicã de

O VIAÞÃ SUB SABIE (I)
File de monografie:

(continuare în pag. 9)

Tabloul absolvenþilor ªcolii Normale Craiova, 1943
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

În lumea literarã actualã omul

face figura participantului tãcut ºi

închis în sine, lãsând impresia cã este

preocupat mai degrabã sã-ºi lãmureascã niscaiva

chestiuni interioare, purtate de mai multã vreme în minte

ºi-n suflet decât de o discuþie cu cineva într-o chestiune,

fie ea ºi literarã. Dacã n-ai ºti cine este ºi ce hram poartã

ai zice, poate, chiar cã s-a rãtãcit printre literaþi, locul lui

fiind pe undeva prin vreun birou cu funcþionari purtând

mânecuþe cu cotiere, sastisiþi de munca lor banalã de zi

cu zi.

Dacã, însã, ºansa ori

întâmplarea te duc în faþa

lui în postura unui ins

dornic sã afle o informaþie

cât de micã despre un literat

(pe care n-a aflat-o de

nicãieri) lucrurile se

schimbã. Omul devine

comunicativ, deºi cam

economicos la vorbã, fiind

în stare sã-þi ofere cele mai

neaºteptate ºi plãcute

surprize. Îl simþi cã trãieºte

din ºi cu dragoste pentru

literaturã ºi asta e cea mai

bunã ºi temeinicã punte

care te poate lega de el.

Treptat-treptat insul þi se

relevã ºi ca un tip plin de

umor, fiind doldora de

anecdote ºi poveºti cu tâlc,

trãite de el sau de alþii,

eventual persoane pe care

le-ai cunoscut ºi tu, nu

numai el.

În linii mari cam aºa l-

am descoperit ºi eu pe dl.

Nicolae Scurtu, moldovean

de la Vãratec, absolvent al

Filologiei bucureºtene ºi

apoi, pânã la pensionare profesor la mai multe licee în

oraºul de pe malurile Dâmboviþei. Mai apoi, fiindcã s-a

dovedit a fi un excelent slujitor al catedrei, a ajuns ºi

inspector în cadrul Inspectoratului ªcolar al

Municipiului Bucureºti, funcþie în care a lucrat mai bine

de un deceniu, mai marii peste el socotindu-l, aºijderea,

prea bun pentru a-l pãstra acolo.

Când ºi ce l-a determinat pe omul mucalit sã se

îndrepte cãtre o anume cercetare literarã numai el ºtie.

Investigatori ai istoriei noastre culturale au fost mulþi,

spiþa asta de cãrturari încã nu s-a stins ºi sperãm sã nu se

stingã niciodatã.

Orientarea cãtre „o direcþie de activitate aproape

stinsã”, cum citim în „Dicþionarul general al literaturii

române”, editat de Academie, ar putea pãrea ciudatã ºi,

oricum, destul de rarã multora. Este vorba de cercetarea

unor documente ºi texte inedite, care nu numai cã aduc

elemente noi despre biografia ºi opera unor scriitori, ci,

în plus, pot arunca lumini noi asupra acestora. Este

aproape de la sine înþeles cã astfel de demersuri înseamnã

servicii de nepreþuit într-o culturã.

În dicþionarul pe care l-am amintit mai sus mai citim,

sub semnãtura lui I. Opriºan: „Nicolae Scurtu editeazã

concomitent trei masive volume de documente ºi

manuscrise, fundamentale pentru înþelegerea

personalitãþii lui G. Cãlinescu (Scrisori ºi documente,

1979), E. Lovinescu (Scrisori ºi documente, 1981) ºi Ion

Barbu (Ion Barbu în corespondenþã, 1982). Textele,

adunate cu aplicaþie din fonduri publice ºi particulare,

relevã legãturile celor trei cu lumea în care au trãit, fiind

însoþite de note, comentarii ºi prezentãri de ansamblu. O

însemnãtate cu totul aparte are publicarea jurnalului

inedit al lui G. Cãlinescu, precum ºi amplele incursiuni

documentare în epoca de tinereþe a fiecãrui autor avut în

atenþie.” (În treacãt fie spus, dl. I. Opriºan, el însuºi

cercetãtor al biobibliografiei lui G. Cãlinescu (ne-a dat,

între altele, un volum intitulat G. Cãlinescu, Spectacolul

personalitãþii) ar fi putut diminua meritele d-lui N. Scurtu

(din invidie colegialã? Poate), dar nu s-a întâmplat aºa,

nu-i putem face nicicum proces de intenþie ºi, spre meritul

sãu, recunoaºte, în spirit de fair play calitãþile colegului).

Printre literaþi dl. Nicolae Scurtu are, între altele, ºi

faima unui împãtimit arhivist, gata la orice orã din zi sau

din noapte, oriunde s-ar afla, sã lase totul baltã pentru a

mai intra în posesia unui document, a unei însemnãri, a

unei scrisori, a unui volum cu autograful autorului, a

unei reviste sau cãrþi rare, în fine a tot ce poate veni de la

sau dinspre un scriitor, fie el cât de mic, fiindcã, în general

astfel de piese de arhivã provenind de la marii scriitori,

fie se aflã în posesia unor urmaºi ai acestora, fie au ajuns

în mari biblioteci, fie au fost, într-un fel sau altul,

valorificate deja de alþii de-a lungul anilor.

Într-una din „Cronicile optimistului” pe care le þinea

G. Cãlinescu pe vremuri în revista „Contemporanul” am

citit o micã disertaþie despre rolul ºi importanþa „pieselor”

scrise provenite de la literaþi. Autorul „Enigmei Otiliei”

ºi al „Bietului Ioanide” susþinea acolo cã nu toate

înscrisurile de acest tip pot interesa cercetãtorul ºi istoria

literarã ºi cã ele, înscrisurile cu pricina devin relevante

numai în mãsura în care dau la ivealã momente, firide,

elemente particulare, specifice acelui literat ºi, fireºte,

comunicând ceva legat de biografia lui.

Acest adevãr elementar l-a cunoscut ºi dl. Nicolae

Scurtu, ca filolog cu doctorat, încã de la începuturile

muncii sale de investigator pe tãrâmul literaturii. ªi chiar

aºa, fiind d-sa un împãtimit colecþionar ºi arhivist, nu s-

a hazardat ºi nu ºi-a pierdut vremea cãutând, sã zicem, o

chitanþã banalã sau un bilet de cãlãtorie de la un scriitor.

Intuiþia ºi talentul (fiindcã, fãrã îndoialã, ºi aici este vorba

de un talent!) l-au condus spre lucruri serioase. A început

sã strângã (doar el ºtie cum –, din donaþii, contra cost,

prin alte mijloace) îndeosebi corespondenþã, fiindcã de

acolo, din scrisori se poate desluºi drumul cãtre mai buna

înþelegere a vieþii ºi operei unui scriitor.

A devenit de mulþi ani un adevãr cunoscut de cãtre

cititorii presei literare cã numele lui Nicolae Scurtu e

prezent acolo cu lungi episoade epistolare, care de care

mai interesant ºi necunoscut, încât te poþi întreba cu

nedumerire: „De unde le are, domnule? Cum le ºi de la

cine le-a procurat?”.

Toate aceste gânduri m-au încercat ºi recent, când

teascurile tipografice au scos la luminã o nouã carte a

acestui neobosit cercetãtor ºi scormonitor prin arhive,

Cercetãri literare. Scriitori

ºi publiciºti giurgiuveni

(Editura Sud, Bolintin Vale,

2019).

În noul sãu volum dl.

Nicolae Scurtu ne propune

un fragment de geografie

literarã, un fel de decupaj

din marea geografie literarã

a þãrii. Este vorba de un

spaþiu foarte interesant, în

cadrul cãruia s-au ivit ºi s-

au afirmat personalitãþi

literare de calibre diferite –

unele de unanim prestigiu

naþional, altele de staturã

ceva mai micã, aºa-ziºi

„scriitori de raftul doi”, dar

care îºi au ºi ei locul ºi rolul

lor în definirea unei

ambianþe, a unui fundal

literar.

Mãnunchiul de scrisori

pe care le publicã acum dl.

Nicolae Scurtu deschide

ferestre noi pentru

înþelegerea scriitorilor

giurgiuveni, nu numai a

unor autori, ci ºi a unor

perioade din viaþa literarã

localã ºi naþionalã, aºa cum s-a desfãºurat ea în existenþa

biologicã a semnatarilor de epistole.

Cu acribia ºi meticulozitatea care-l caracterizeazã,

autorul-editor de acum procedeazã de fiecare datã ab

initio la o necesarã punere în ramã, la o lãmurire a

cititorului ºi, eventual, a cercetãtorului care se va apleca

în viitor asupra documentelor respective.

Iatã ºi unele titluri relevante, desprinse din sumarul

volumului: Întregiri la bibliografia lui Nicolae

Cartojan, Emanoil Bucuþa în ipostaze necunoscute,

Câteva contribuþii privind colecþia de artã a lui Virgil

Cioflec, Întregiri la biografia lui Dinu Adameºteanu, O

epistolã necunoscutã a lui I.A. Bassarabescu, Vasile

Militaru ºi unii dintre confraþii sãi, O epistolã

necunoscutã a lui Mihail Dragomirescu, Noi completãri

la biografia lui Nichifor Crainic, O epistolã

necunoscutã a lui Vasile Goldiº, Câteva însemnãri

despre Emil Gulian.

Munca de arheolog literar a d-lui Nicolae Scurtu ni-

l descoperã pe acesta drept o personalitate pregnantã

printre cercetãtorii domeniului cultural de azi, volumul

de faþã fiind nu numai un nou titlu în biografia autorului,

ci ºi o veritabilã contribuþie, un portret de literat atipic,

durat temeinic ºi cu pasiune, dãruire ºi vocaþie, dar mai

ales cu o mare dragoste faþã de literaturã ºi de cei care i-

au dat/îi dau viaþã prin creaþiile lor.

Pentru toate acestea se cuvine sã fim recunoscãtori

atât autorului cât ºi Editurii Sud (director Vasile Grigore),

care prin acest volum marcheazã un moment de bun

augur. Fie ca viitorul sã confirme ºi sã ne reconfirme

impresiile.

Nicolae Scurtu, cercetãtorul „care ilustreazã
o direcþie de activitate aproape stinsã”
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O VIAÞÃ SUB SABIE (I)

chiabur ºi, drept urmare, nu a fost admisã la liceul din Giurgiu.

Nu avea de ales. Trecând prin ºcoala profesionalã, a reuºit sã

termine, în 1953, ªcoala Tehnicã Medie Agricolã, lucrând apoi o

viaþã întreagã în domeniul agricol, dar nu muncã directã pe câmp.

Ce ºcoli a urmat adolescentul Ion Graure, dupã ce a plecat din

sat? Mai întâi a studiat trei ani în cursul inferior, la ªcoala

Normalã din localitatea Grãdiºte. Apoi, cinci ani, a urmat cursul

superior la ªcoala Normalã de Învãþãtori „ªtefan Velovan” din

Craiova, pe care a absolvit-o în 1943. A terminat clasa a VIII-a,

ultima clasã de liceu, cu media 8,33, fiind clasificat al treilea din

cei 39 de elevi. Atunci se învãþa carte cu adevãrat! A fost o

ºcoalã cu profesori exigenþi ºi apreciaþi, între care se remarcã

directorul Ilie Popescu-Teiuºan (1895-1980), cunoscut pedagog

al vremii, cu lucrãri tipãrite de pedagogie socialã ºi de istoria

pedagogiei româneºti. Absolvenþii acelei promoþii au avut ideea

unui interesant tablou la terminarea ºcolii: harta României Mari,

pe graniþe ºi râurile principale aflându-se fotografiile elevilor,

iar central, fotografiile profesorilor, patronate de cea a

directorului (vezi fotografia alãturatã). Era în perioada celui de-

Al Doilea Rãzboi Mondial; dupã un an, în 1944, „harta” va fi

ciuntitã. Aceºti absolvenþi ai seriei 1942-1943 au format „Promoþia

erou profesor C. Constantinescu”.

Imediat dupã absolvire, din vara anului 1943, tânãrul Ion

Graure devine elev al ªcolii de ofiþeri din Ineu, Arad, luptând ºi

pe front, pânã la terminarea rãzboiului, în 1944. Familia deþine o

carte poºtalã ilustratã din acea perioadã, un adevãrat document

de epocã, semnatã Ion Graure ºi trimisã pãrinþilor: Dlui Ilie N.

Graure, com. Oinacu, jud. Vlaºca, of. p. Giurgiu. Ilustraþia

reprezintã, în imagine alb-negru, parcul din centrul oraºului Arad,

aºa cum arãta la mijlocul secolului XX. Pe imagine este scris

„Arad 14. Parcul Xenopol”. Pe verso (vezi foto), se aflã

informaþia transmisã într-o scriere frumoasã, ordonatã. Marca

poºtalã reprezintã bustul regelui Mihai, din seria „Uzuale Mihai”,

1940/1942, format mic (18 1/2. 22 ½ mm), dantelat. Tirajul

mãrcii a fost nelimitat, iar seria a cuprins 15 valori de diferite

culori. Marca în discuþie are valoarea de 16 lei, de culoare albastrã

(Catalogul mãrcilor poºtale româneºti, 1858-1947, elaborat de

Corneliu Spineanu, coordonatorul lucrãrii: Angela Harnaj, vol.

I, p. 109-110). Pe cartea poºtalã ilustratã existã trei ºtampile:

ºtampila poºtei din Giurgiu, clarã, din care aflãm data 17 martie

1944, alta rotundã (neclarã) ºi ºtampila dreptunghiularã

„CENZURAT VÂLCEA 4". Scrisoarea este interesantã nu numai

pentru biografia preotului Ioan Graure:

„Dragii mei,

Nu v-am putut scrie pânã acum fiind prea ocupat. Sunt sãnãtos

ºi o duc bine. Dumneavoastrã ce mai faceþi? Uite ce, a venit

ordin sã ne înscriem care vrem, la ºcoala de ofiþeri activi în

Germania. Dumneavoastrã ce ziceþi? Sã mã înscriu ºi eu? Nu

mã pot decide. Cereþi ºi pãrerea domnului Th. Bucã, cu toate cã

o sã-i scriu eu. Vã rog rãspundeþi imediat ceea ce credeþi. Fiul

dumneavoastrã, Ion Graure.”

Observãm cã învãþãtorul Theodor Bucã a constituit o prezenþã

activã în viaþa preotului Ioan Graure. Acest lucru l-a recunoscut

ºi public, mult mai târziu, prin anii ’70, în biserica din Tãrlungeni,

când învãþãtorul, aflat la o vârstã înaintatã, l-a vizitat ºi a participat

la o Sfântã Liturghie. Dupã cum îºi aminteºte doamna Vasilica

Vasas, fiica învãþãtorului, preotul Graure a spus, dupã predicã,

enoriaºilor sãi: „Datoritã omului cu pãr alb, pe care îl vedeþi

lângã mine, vã predic eu astãzi în bisericã, pentru cã el l-a sfãtuit

pe tata sã mã dea mai departe la ºcoalã.”

(Va urma)

Neagu Udroiu

De câte ori merg în sat

ajung la ºcoalã. O fac de

atâþia ani ºi mã mobilizez

de fiecare datã cu voinþã de

neatins. Este locul unde am
deprins a desluºi slovele ºi

socotitul. ªi atâtea altele.

Chiar de nu pot intra în
clãdire, intru mãcar în curte,

împodobitã la vremea mea

de o livadã copleºitoare,
mãrginitã în spate, lângã

gard, de tranºee creionate la

vreme de rãzboi ºi luatã în primire în zilele de Paºti de
scrânciobul arhaic, dupã care tânjeam ºi noi, chit cã nu

aveam anii.

Am fost de aceastã datã la o întâlnire cu cartea. Nu este
prima datã. Acum îl duc de mânã pentru a se afla faþã în

faþã cu elevii din ultimele clase pe Justin Moraru, scriitor

robust, poet ºi prozator, coborând de la Bistriþa-Nãsãud,
dinspre Hordoul lui Coºbuc

ºi obârºiile lui Rebreanu –

Târliºua, Prislop, Maieru.
ªcoala s-a gãtit într-un fel

anume. Ca de obicei,

prichindei în costum
popular ne aºteaptã pe

treptele de la intrare,

îmbiindu-ne cu pâine ºi
sare. Ieri a fost aici un târg

de toamnã ºi ni s-au rezervat

bunãtãþi specifice. Surpriza
avea sã vinã în interioarele proaspãt zugrãvite ºi srãlucind

de curãþenie,unde mobilierul în întregul sãu a fost înnoit.

Când eu intram prima oarã în ºcoalã, bãncile, de dinainte
de rãzboi, erau pentru patru inºi. Dar noi ºedeam de regulã

opt. Acum, în multele sãli de clasã existente pupitrele

sunt individuale: fiecare în banca sa.
A fost ideea dascãlilor coparticipanþi la organizarea

acestei întâlniri circumstanþializatã în sãptãmâna „ªcoala

altfel” sã imagineze un cadru inedit. Ne adresam, noi cei
veniþi de departe, nu elevilor stând în bãnci, ci unor

ºcolari aºezaþi pe pernuþe în lungul culoarului, fiecare

cu o carte în mânã, având de-a dreapta ºi de-a stânga
felurite cãrþi. Straturi de frunze ruginii aduse de sub

copacii de afarã, ilustrând nu doar ce afirma Poetul

(„Niciodatã toamna nu fu mai frumoasã…”), ci ºi un
adagio probat acum: Niciodatã cartea nu fu mai

frumoasã! Pe frunze de „stejar”, evident de carton, elevii

erau îndemnaþi sã adnoteze gânduri de sezon. Frumos
cât încape. Romantic, aºijderea.

Ne-au pus în temã, pe noi, veneticii, gazdele de la

catedrã. Adicã Romica Marin, directoarea ºcolii,
Luminiþa Antone, profesoara de Românã, Mariela

Trãncuþã, dascãl de Istorie. Dar au venit la rând personaje

din bibliotecã, dornici sã ne salute, dar sã ni se ºi plângã.
Autori ºi cãrþi, puºi sã vorbeascã, de elevi cu real talent,

pentru a ne pune la curent cu suferinþele lor de uitaþi în

rafturi de bibliotecã, nu arareori pline de praf

predestinaþi, nu ºtiu de cine, la neinteres public, ca niºte

ºcolari pedepsiþi pentru vina de a fi existat.

Admirabilã iniþiativã! Cele douã profesoare –

Luminiþa ºi Mariela – ca de obicei inimoase, inspirate ºi

generoase, sub autoritatea recunoscutã ºi aplaudatã a

directoarei lor, Romica, au cãutat sã miºte din loc
apropierea de carte ºi pofta de lecturã a elevilor, tânjind

poate mai mult dupã o porþie de muzicã rap ori jaz decât

a cotrobãi prin rafturile pline de praf a bibliotecilor ce

se nãgrãbesc în jurul lor.

Felicitãri ºi s-o þineþi aºa!

ªcoala nu mai este ºi nici nu mai poate fi cea de pe

timpul meu. Exista atunci, în 1946, clãdirea ºcolii

proiectatã de un cãrturar perseverent pentru toate satele

româneºti. Spiru Haret, ministru al învãþãmântului în mai
multe rânduri, a gândit o soluþie posibilã oriunde dragul

de carte îºi lua avânt. O ºtiþi cu toþii. Cu faþa la drum,

douã sãli de clasã, cu trei geamuri. Scãriþa de la intrare
ducea spre un holiºor din care se putea merge spre cele

trei uºi: în faþã cancelaria, în stânga ºi dreapta intrãrile

în sãlile de clasã. În cea din dreapta învãþam dimineaþa
noi, clasa I, ºi dupã masa clasa a IV-a. Dincoace, în partea

stângã a intrãrii, ceilalþi: clasa II-a dimineaþã, a treia dupã

masã. Când eu mi-am început ºcoala exista ºi o clasã a V-
a, reminiscenþã de pe timpuri, pe când pãrinþi mai

ambiþioºi îºi mai þineau un an copiii în bãnci înainte de

a-i obiºnui cu mersul la câmp. Bãnci mult spus, deoarece
erau aºa de puþini cã încãpeau într-o bancã înghesuitã în

cancelarie. „ªcoala lui Haret” o recunoºteai de departe:

ferestrele de pe faþadã erau aºezate sub acolada de
cãrãmizi roºii binecunoscute.

De prin 1949, clãdirea ºcolii s-a tot lungit ºi s-a lãþit.

Avea unde. Sunt acum numeroase încãperi cu destinaþii
gândite la timpul prezent.

Personal, regret cã ºcoala din satul meu nu are ºi un

nume, dincolo de „numãrul 2" care mai degrabã
depersonalizeazã, nicicum sã acorde o identitate. Nu sunt

autoritate ºcolarã ºi cu atât mai puþin una administrativã.

Deci nu sunt decident. Dar reprezentant de societate
civilã mã pot considera cât timp nu cer sã fiu remunerat

pentru ce gândesc. Am propus, în consecinþã, o variantã.

Cred cu tãrie cã ºcoala gimnazialã din Cartojani ar putea
purta numele de „Mihai Bulãceanu”. Învãþãtor vreme de

câteva decenii, acoperind inclusiv anii Primului Rãzboi

Mondial, a îndeplinit funcþia de director al acestui lãcaº
educaþional între anii 1901-1931. El a continuat serviciul

la catedrã pânã la pensie. A încetat din viaþã în anul

1947. L-am întâlnit nu odatã, copil fiind. Una din fetele
sale a fost învãþãtoare o vreme la ºcoala noastrã ºi avea

sã se cãsãtoreascã la un moment dat cu preotul ªtefan

Georgescu (devenit celebru sub porecla localã Popa

Vijelie). Este, din câte ºtiu, înmormântat în cimitirul

satului.

Eternizarea numelor celor legaþi prin activitatea lor

de ºcoalã ºi pregãtirea temeinicã a elevilor ajunºi cineva

la casa lor poate cunoaºte diverse forme. Am sugerat,

fãrã succes, ca sãlile de clasã sã poarte nume cu faimã la
vremea lor în rândul corpului didactic local, cum ar fi:

Nicolae Constantinescu, Marin Predescu, Ilie Petrescu,

Ilie ºi Tatiana Ciobãnescu, Marin ºi Maria Teodorescu,
Vasile Olteanu, Maria Ciobanu. Cred cã un perete al

proaspãt vãruitei ºcoli ar putea afiºa, sub formã de picturi

realizate dupã fotografiile celor în cauzã, chipurile lor,

directorii ei de-a lungul timpului. Mai mult, îndrãznesc

sã cred posibil ca în perimetrul din faþa ºcolii ar putea fi

aºezate busturi în bronz sau piatrã a cel puþin doi dascãli

renumiþi. Sunt recomandaþi, în opinia mea, pentru aceastã

ipostazã foºtii directori Mihail Bulãceanu ºi Ilie Petrescu,

erou pe frontul din Rãsãrit.

Pentru cã tot vorbim de mentalul colectiv, aº mai
întârzia câteva fraze pentru a-mi repeta un gând mai

vechi. În anul 2036 se va împlini jumãtate de mileniu de

când pe un hrisov domnesc semnat la Târgoviºte, Cetatea
de Scaun, de Voievodul Radu Paisie, este amintit

documentar întâia datã denumirea satului nostru. Cinci

veacuri de nesingurãtate, cum ar suna, parafrazat, un titlu
de roman celebru. Unii din noi, fatalitate, nu vom mai fi

locuitori ai planetei. Dar nimeni nu ne opreºte sã gândim

în viitor. Cum vrem sã arate la acel moment satul nostru?
Nu ne opreºte nimeni sã visãm. Eu, de pildã, mi l-aº dori

din nou devenit comunã în fruntariile de altãdatã, dar cu

potenþial ºi perspective amplificate. Mã gândesc chiar,
la mai mult: de ce nu, alãturi de localitãþile din jur,

alcãtuind o aºezare de tip

urban? Nu vã grãbiþi sã
zâmbiþi: gluma de azi poate

deveni, într-o bunã zi,

realitate.
Aºadar, nu staþi pe

gânduri ºi veniþi cu

propuneri care sã-i
întregeascã personalitatea,

sã-i prefigureze un alt

viitor. Mai pe mãsurã...
Pânã atunci mã gândesc

sã adresez Primãriei, de azi ºi de peste ani, ceva sugestii.

Voi milita ca miniparcul situat în faþa fostului sediu al
primãriei comunale sã se numeascã 7 IULIE 1536. Pentru

a ne aduce aminte de data de calendar când s-a crezut de

cuviinþã sã purtãm un nume. În interiorul acestui triunghi
isoscel de verdeaþã susþin amplasarea a douã lucrãri de

artã: un bust reprezentându-l pe domnitorul Radu Paisie

(1535-1545) ºi un monument dedicat memoriei sãtenilor
din Cartojani care au cãzut pe front în Rãzboiul de

Independenþã ºi în cursul celor douã rãzboaie mondiale.

În incinta bisericii din Cartojani, monument istoric, a
fost sfinþitã acum trei ani o troiþã lucratã artistic. Stau

scrise alãturi numele sutelor de ostaºi cãzuþi în rãzboaie.

Aici, în centrul satului, un vultur de bronz ar urma sã ne
aminteascã de jertfa lor.

Sigur, multe se mai pot face sau mãcar spune. De pildã:

prin anii “50 aveam un teren de fotbal. Unul pe mãsura
cerinþelor de azi cât îl mai aºteptãm? Clãdirea morii de

altãdatã zace în ruinã. Cine se încumetã sã întrebe aceste

vechi zidiri ce-ºi doresc pentru a le conferi o altã

existenþã? Este un loc ideal pentru un viitor muzeu al

tradiþiilor populare. Sunt entuziaºti care sperã sã fie

recuperatã aceastã incintã ºi clãdire venerabilã pentru a
le întoarce la viaþã. Aud cã urmaºii foºtilor proprietari,

familia Chiricuþã, sunt în cãutare de cumpãrãtori pentru

locuinþa lor, pãrãsitã astãzi. Comunitatea localã, cu
sprijinul eficient al Primãriei, poate deveni beneficiara,

pe cãi legale, a acestui loc cu faimã al comunei. Am putea

imagina aici un centru cultural de toatã frumuseþea.

Am iniþiat o Societate culturalã CARTOJANI 500, non-

profit, care sã radieze tot felul de gânduri bune de pus în

practicã. Seminþe de aºezat în brazdã, spre germinare ºi

creºtere. Sperãm într-un anotimp mãnos. Adicã aducãtor

de ploaie la vreme ºi recoltã pe mãsurã.

„UNIVERSITÃÞILE MELE”
ªcoala din Cartojani
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Nicolae Scurtu

O EPISTOLÃ

NECUNOSCUTÃ A

LUI EMIL GULIAN

Biografia fizicã ºi creatoare a poetului, eseistului ºi

traducãtorului Emil Gulian (15 mai 1907, Giurgiu – 20

noiembrie 1942) nu e suficient cunoscutã cercetãtorilor

literari din mai multe motive: de ordin arhivistic ºi

documentar, ºi, fireºte, pânã acum trei decenii, de ordin

ideologic.

De la poetul ºi publicistul Emil Gulian a rãmas un

numãr mic de epistole trimise câtorva confraþi pe care îi

preþuia în chip special.

Una dintre aceste epistole, necunoscute pânã acum,

a trimis-o, de pe front, profesorului ºi filosofului Nicolae

Bagdasar (1896–1971)1, înalt funcþionar la Casa

ªcoalelor ºi unul dintre cei mai apropiaþi intelectuali

din preajma lui Ion Petrovici, care deþinea, în acel

moment, portofoliul de la Ministerul Educaþiei

Naþionale.

Emil Gulian, locotenent combatant al armatei române,

îºi exprimã gratitudinea faþã de Nicolae Bagdasar care a

izbutit sã-i detaºeze soþia în interesul învãþãmântului.

Insistã sã i se publice, într-un tom, toate piesele de

teatru ale lui Jean Racine, pe care le-a tradus integral ºi

din care au apãrut câteva în Revista Fundaþiilor Regale.

Trimiterea se face spre Casa ªcoalelor, unde Nicolae

Bagdasar era Administrator general, întrucât Emanoil

Bucuþa2 care îi promisese, nu izbutise sã-i tipãreascã

piesele de teatru ale marelui clasic francez.

Epistola aceasta este scrisã ºi trimisã, în þarã, exact

cu o lunã înainte ca Emil Gulian sã disparã definitiv în

urma unei confruntãri militare.

*

20 octombrie 1942

Iubite domnule Bagdasar,

La scurtã vreme dupã ce ne vãzusem am pornit, cam

pe neaºteptate, spre meleagurile îndepãrtate unde sunt

acum. O experienþã nouã de viaþã nu stricã. Printre

picãturi îmi notez unele lucruri.

Cele patru râuri mari pe care le-am trecut, cele câteva

oraºe industriale, viaþa curioasã a populaþiei ºi mai ales

viaþa astãlaltã, a frontului, nu se poate sã nu lase urme

bune ºi rele.

Cum nu ºtiu când ne vom revedea... þin sã-þi

mulþumesc din toatã inima pentru sprijinul dat la

detaºarea soþiei mele.

Dacã sunt atât de departe am cel puþin satisfacþia cã

aceastã chestiune spinoasã s-a rezolvat.

Nu s-ar putea face totuºi nimic ºi pentru biata mea

traducere din Racine la care am muncit ca un hamal, care

nu s-a reprezentat fiindcã tocmai atunci a cãzut Camil

de la direcþie ºi alt director n-a avut curajul s-o facã, ºi

cu care n-am mai umblat pe la alte edituri pentru cã m-

am încrezut în promisiunea d[omnu]lui Bucuþa cã mi-o

va publica.

Rãmân cu întrebarea suspendatã în aer ºi, mai ales,

rãmân al dumitale vechi admirator ºi devotat,

Emil Gulian

[Domnului profesor Nicolae Bagdasar,

Administratorul Casei ªcoalelor. La Casa ªcoalelor,

Strada General Berthelot, Bucureºti – Locotenent Emil

Gulian, Comandamentul M.U. ~ Oficiul poºtal militar

156. Poºta militarã. Cenzurat].

Originalul acestei epistole necunoscute se aflã la

Arhivele Naþionale ale României, Fond Nicolae

Bagdasar, Dosar nr. 232, f. 1r-2r.

NICOLAE

CREVEDIA ªI

REVISTA

„CÃLUGÃRENII”

Printre colaboratorii preþioasei reviste „Cãlugãrenii”

(1 decembrie 1943 – 1-15 august 1944)3 se impune sã-l

amintim ºi pe poetul, prozatorul ºi publicistul Nicolae

Crevedia (7 decembrie 1902 – 5 noiembrie 1978), una

dintre cele mai însemnate prezenþe literare ºi culturale

din þinutul Giurgiului.

Încã din primul numãr al revistei „Cãlugãrenii” i se

dedicã o paginã întreagã ce cuprinde poezii, manuscrise4,

iconografie5, fiºier bibliografic ºi o evocare6, din cele

mai emoþionante, a poetului din Crevedia Mare, datoratã

confratelui ºi prietenului sãu, Octav Sargeþiu.

Nicolae Crevedia, poet autentic ºi narator extrem de

inventiv, a publicat în paginile revistei „Cãlugãrenii”

urmãtoarele texte poetice: Cântec de leagãn (1, nr. 1, 1

decembrie 1943), Dormind priveliºtile... (1, nr. 1, 1

decembrie 1943), Panna Maiorova (1, nr. 1, 1 decembrie

1943), Luna mai, acum doi ani... (1, nr. 1, 1 decembrie

1943), E, el, nemãsuratul (1, nr. 2, 25 decembrie 1943), A

treia pasionalã (1, nr. 2, 25 decembrie 1943), Înviere (2,

nr. 8–9, 1–15 aprilie 1944), Þarã (2, nr. 14, 1–15 august

1944), Rugãciunea soldatului (2, nr. 14, 1–15 august

1944) ºi Ostãºeascã (2, nr. 14, 1–15 august 1944).

Unele dintre aceste poezii nu au fost incluse în nici

una dintre cãrþile sale de versuri ºi, ca atare, sunt

necunoscute bibliografiei personale.

Elocventã ºi deosebit de interesantã este epistola

trimisã, de la Sofia, unde era ataºat de presã, lui Ion Vasiliu

(1910–1985), directorul revistei „Cãlugãrenii”, în care

îºi exprimã gratitudinea faþã de un gest aºa de nobil ºi,

fireºte, de special, de a-i consacra o paginã în publicaþia

giurgiuveanã.

Impresioneazã, ca ºi cealaltã epistolã7, prin

dezinvolturã, francheþe ºi, mai ales, prin iubirea faþã de

perimetrul mirific al Sudului, înzestrat cu oameni ºi

scriitori aºa de diverºi ºi aºa de interesanþi.

Epistola a fost titratã Scrisoare de peste Fluviu de

Ion Vasiliu care a fost un excelent gazetar ºi publicist

literar ºi cãruia i se datoreazã publicaþiile Pãmântul ºi

Tribuna din Cãlãraºi, precum ºi Ancheta din Târgoviºte.

*

Sofia, decembrie 1943

Dragã ºi stimate domnule Vasiliu,

Eu care, când deschid „Universul”, citesc mai întâi

rubrica ºtirilor în legãturã cu scumpul meu judeþ, am

primit, într-o frumoasã dimineaþã de decembrie, o foarte

interesantã gazetã, intitulatã „Cãlugãrenii”. Am tresãrit.

ªi plãcerea mea a fost cu atât mai mare, cu cât directorul

acestei publicaþiuni erai dumneata, pe care te cunosc ca

pe un spirit activ, dublat de un condei tot atât de

inteligent ºi de viu.

În judeþul Vlaºca au mai apãrut ziare ºi ºtiu cã, pe

vremuri, o bunã revistã de caracter didactic ºi de probleme

locale, o scotea D. Constantinescu-Gratia, unul dintre

cei mai dotaþi dascãli ai învãþãmântului nostru primar.

Acum, când politicã nu se mai face, „Cãlugãrenii”

dumitale are menirea sã îmbrãþiºeze, obiectiv, toate

problemele unui judeþ mare, bogat, locuit de niºte oameni

harnici ºi tare oneºti. Trebuie sã fim, într-adevãr,

recunoscãtori domnului ministru prof[esor] Al. Marcu,

pentru gestul de a sprijini, cu valoroasa domniei-sale

colaborare, iniþiativa pe care a luat-o domnul prefect D.

Petrovici, generalul care se dovedeºte, iatã, ºi un om de

creaþiuni culturale. (Oare, domnia-sa nu e frate cu actualul

ministru al ªcoalelor?)

Rãsfoind însã ziarul, am avut neprefãcuta satisfacþie

sã vãd cã una dintre pagini e consacratã celui care îþi

scrie aceste rânduri. E o atenþiune care te onoreazã mai

întâi pe dumneata ºi ºtiu cã la zelul acesta prietenesc a

contribuit ºi statornicul meu amic ºi confrate, alesul poet

Octav Sargeþiu, el însuºi fiu al unui plugar din Ialomiþa.

Domnul Sargeþiu este cel care poartã vina acestei pagini

despre care eu am luat cunoºtinþã mult mai târziu, dupã

apariþie. În locul sãu, eu aº fi dat poate la tipar alte poezii.

Cât priveºte nota biobibliograficã despre mine, i-am atras

atenþiunea prietenului meu cã ea cuprinde câteva date

inexacte.

Aceastã paginã, repet, mie mi-a fãcut, sincer, plãcere,

mai ales cã ea venea dupã o destul de grea suferinþã, care

mã fixase în ultimul timp într-un sanatoriu. (Te asigur cã

nu a fost o tuberculozã, boalã atât de prietenã cu scriitorii,

ci o intervenþie chirurgicalã, fãcutã de mâna mãiastrã a

d[octo]rului Liviu Câmpeanu). Dar iatã cã cineva îmi

aduce o scrisoare din partea tatãlui meu, locuitor cinstit

în Crevedia Mare, un om de un mare bun simþ ºi care a

citit ºi el „Cãlugãrenii”. (Mama nu ºtie carte). Scrie tata,

între altele:

„Bine, mã, sã poate? O paginã cât un pogon despre

tine ºi într-altã paginã înghesuiþi trei inºi, trei oameni

mari: domnu prefect, domnu ministru Marcu ºi Mihai

Viteazul! Ce-o sã zicã lumea? Mie, drept sã-þi spun, asta

nu-mi place. Nu ºade frumos.

Pe urmã, judeþul nostru a mai dat ºi alþi oameni mari,

cu care nu te poþi tu compara: pe domnu profesor Nichifor

Crainic de la Bulbucata, pe domnu profesor N. Cartojan

de la Videle, pe domnii Bassarabescu, Ion Barbu, Ion

Vinea, Tudor Vianu, Mircea Rãdulescu º[i] a[lþii]. Tot

profesori una ºi una. ªi tu, care nici învãþãtor ori popã

colea-n sat nu eºti! (Spui cã eºti acuma secretar comunal

sau cultural aºa ceva, prin Grechiea, prin Albania, nu

ºtiu pe unde...) Uite, înaintea ta, sã fi vorbit în gazetã

despre pãrintele Take Mândreanu, om de 80 de ani ºi

care-a slujit în bisericã la noi în sat 60 de ani. Sã fi vorbit
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despre domnu Savu Bãdescu, pensionar, fost ºi el

învãþãtor, aici, vreo 40 de ani, despre biserici ºi schituri,

despre aþâþi eroi cãzuþi în ultimele rãzboaie, arãtându-se

vrednici de cei ale cãror oase zac la Cãlugãreni...”

Ce zici, dragã domnule Vasiliu? Eu cred cã taicã-

meu are dreptate.

Odatã cu urarea ca, d[umnea]-ta, care mai conduci o

minunatã gazetã în Dâmboviþa, sã treci curând hotarul ºi

în Teleorman, primeºte, rogu-te, o caldã strângere de mânã

de la al d[umi]tale,

N. Crevedia

Epistola se transcrie din revista „Cãlugãrenii”, 2, nr.

3, 15 ianuarie 1944, p. 1, col. 2-3, jos.

NOTE ªI

INFORMAÞII

DESPRE DIMITRIE

BOLINTINEANU

Unul dintre biografii ºi exegeþii operei lui Dimitrie

Bolintineanu este, desigur, ºi istoricul ºi criticul literar

Teodor Vârgolici (1930-2019), care, în decurs de câteva

decenii, a cercetat, a analizat ºi a restituit întreaga

moºtenire literarã ºi culturalã a poetului din Bolintin Vale.

A investigat biblioteci ºi arhive, publice ºi particulare,

din România ºi din strãinãtate, a identificat articole,

epistole ºi unele opere de dimensiuni mai mici ºi, în final,

a elaborat, susþinut ºi publicat o strãlucitã lucrare de

doctorat, Dimitrie Bolintineanu ºi epoca sa (1971).

Una dintre revistele la care a colaborat este ºi publicaþia

„Argeº” (1966–1989) ºi, încã din anul 1969, când era

redactor-ºef al prestigioasei Edituri Minerva, îi trimite o

epistolã poetului Gheorghe Tomozei (1936-1997), însoþitã

de un articol, Cum lucra G. Cãlinescu, precum ºi câteva

propuneri de colaborare cu materiale privind unele aspecte

ale activitãþii lui Dimitrie Bolintineanu.

Cercetând, recent, revista „Argeº” ºi indicele

bibliografic8 al acestei publicaþii, nu am identificat decât

o singurã colaborare, cea privitoare la modul cum citea

ºi scria9 G. Cãlinescu.

Epistola pe care o transcriu aici este necunoscutã ºi

cât se poate de elocventã.

Întrebarea care se pune acum, în chip justificat, e, de

ce oare Gheorghe Tomozei, poet sensibil ºi cultivat, nu a

acceptat articolele ºi materialele privitoare la posteritatea

lui Dimitrie Bolintineanu?

E o chestiune de receptare literarã ce se cuvine a fi

cândva cercetatã.

*

1 Nicolae Bagdasar, filosof, profesor universitar la Iaºi ºi Bucureºti, membru al Academiei Române. Autorul arhicunoscutei cãrþi
Filosofia româneascã de la origini pânã astãzi, I – 1941 ºi II – 1942.
2 Emanoil Bucuþa (1887–1946), poet, prozator ºi bibliolog. Membru al Academiei Române. Autorul unei cãrþi celebre, în patru
tomuri, Pietre de vad [1937-1944].
3 Revista „Cãlugãrenii” a apãrut în rãstimpul 1943–1944, la Giurgiu, director-proprietar fiind Ion Vasiliu.
4 Se publicã un catren în „Cãlugãrenii”, 1, nr. 1, 1 decembrie 1943, p. 6, col. 3, jos.
5 Poeþii N. Crevedia ºi O. Sargeþiu în „Cãlugãrenii”, 1, nr. 1, 1 decembrie 1943, p. 6, col. 3, jos.
6 Octav Sargeþiu, N. Crevedia în „Cãlugãrenii”, 1, nr. 1, 1 decembrie 1943, p. 6, col. 1-3, sus.
7 Epistolã N. Crevedia în Scrisori cãtre I.G. Vasiliu. Ediþie îngrijitã, prefaþã, note ºi indici de Victor Petrescu ºi Serghie Paraschiva.
Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2000, p. 59-60. [Bucureºti, 24 mai 1937]. (Documente literare).
8Nicolae Rizescu, Argeº – XV. 1966-1981. Indice bibliografic selectiv. Piteºti, [Tipografia Bibliotecii Centrale de Stat], 1982, 245
pagini. Multigrafiat (Biblioteca judeþeanã Argeº).
9 Teodor Vârgolici, Cum lucra G. Cãlinescu, în „Argeº”, 4, nr. 12 (43), decembrie 1969, p. 19, col. 1-3, jos.

Bucureºti, 29 septembrie 1964

Iubite prietene Tomozei,

Îþi trimit alãturat articolul Cum lucra G. Cãlinescu.

Te rog mult sã-mi confirmi primirea lui, ca sã ºtiu cã a

ajuns în mâinile tale ºi apoi în paginile „Argeºului”.

Pentru numãrul urmãtor aº vrea sã-þi dau un articol

despre Dimitrie Bolintineanu ºi Societatea Studenþilor

Români din Paris, cu date de istorie literarã necercetate

pânã acum.

Sã-mi spui dacã te intereseazã un astfel de articol.

Sau altã temã: Lucrãrile propagandistice tipãrite de

Bolintineanu la Paris.

Aºtept rãspunsul tãu. Îþi mulþumesc.

Cu caldã prietenie, al tãu

Teodor Vârgolici

[Strada Mihai Bravu, Bloc D16, Apartament 92, Sector

III, Bucureºti].

Originalul acestei epistole inedite se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

De post, pre olteneºte

Dupã Moºii de toamnã, petrecuþi în acest an sâmbãtã,

pe 2 noiembrie, ne pregãtim de postul Crãciunului.

Informaþiile despre post consemnate în documente

etnologice ºi corpusuri etnografice sunt foarte interesante

pentru studierea componentelor ritualã ºi identitarã ale

alimentaþiei tradiþionale.

Sã rãsfoim un volum reprezentativ din

domeniu, apãrut în 2018 la Editura Etnologicã

din Bucureºti sub egida Institutului de

Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu” al

Academiei Române: Alimentaþia: rãspunsuri

la chestionarele Atlasului Etnografic Român,

Vol. I, Oltenia, coordonator general: Ion

Ghinoiu; elaborare, îngrijire ºtiinþificã ºi

redacþionalã: Cãtãlin Alexa, Cornelia Belcin-

Pleºca ºi Laura Ioana Toader.

Sub coordonarea extraordinarului etnograf

Ion Ghinoiu, au apãrut, pânã în prezent, toate

cele cinci volume ale Atlasului Etnografic

Român, însoþite de zece volume din seria

corpusurilor de documente etnografice

româneºti, dedicate sãrbãtorilor ºi obiceiurilor

(primele cinci volume) ºi habitatului

(urmãtoarele cinci volume). Cel despre

alimentaþia din Oltenia este al unsprezecelea

volum ºi deschide un capitol cultural fascinant

pentru cã subiectul este un „fapt social total”

(folosind sintagma lui Marcel Mauss), cu

ramificaþii în toate aspectele vieþii

comunitãþilor tradiþionale: locuire, ocupaþii,

meºteºuguri, practici culturale cotidiene ºi

festive, relaþii de familie, schimburi

comerciale, dar ºi mentalitãþi, reprezentãri

simbolice, expresii folclorice etc.

Dacã ne-am întreba de ce întâiul volum al

seriei despre alimentaþie sistematizeazã date

tocmai din Oltenia ºi nu din altã regiune, ni s-

ar rãspunde cã se respectã cronologia

cercetãrilor: Oltenia este prima provincie unde

s-au aplicat Chestionarele pentru Atlasul

Etnografic Român, în cadrul unor investigaþii

de teren derulate în perioada 1972-1975. Pe

vremea aceea, alimentaþia nu era un domeniu

etnologic consacrat, aºa cum este astãzi, când

food culture apare la loc de cinste,

recunoscându-se cã limba ºi alimentaþia sunt

componentele cele mai rezistente ale oricãrei identitãþi

comunitare. Autorii volumului despre alimentaþia

olteneascã tradiþionalã ºi-au selectat datele necesare în

special din chestionarul despre ocupaþii, realizat de Gh.

Focºa, Nicolae Dunãre, Ion Vlãduþiu, Romulus

Vulcãnescu, Georgeta Moraru ºi Ofelia Vãduva ºi utilizat

începând cu anul 1976. În perioada 1972-1975, s-a lucrat

cu zece chestionare tematice privitoare la ocupaþii, dintre

care nouã conþin informaþii despre alimentaþie

(Agricultura, autori: Georgeta Moraru, Romulus

Vulcãnescu, Paul Simionescu; Alimentaþia, autor: Mircea

Sadoveanu; Creºterea albinelor, autori: Paul

Simionescu, Ioana Ionescu-Milcu; Creºterea animalelor,

autori: Romulus Vulcãnescu, Ion Vlãduþiu, Paul

Simionescu; Cultivarea ºi prelucrarea plantelor textile,

Mijloace de transport, Pescuitul ºi Vânãtoarea, 4

chestionare compuse de Ion Vlãduþiu; Viticultura, autor:

Radu Maier).

A rezultat un material etnografic bogat a cãrui

structurare ne oferã, dincolo de informaþia brutã, o

perspectivã diacronicã asupra culturii hranei în formele

sale variate de manifestare zonalã. Existã date despre

„mãmãliga de mei”, despre utilizarea seminþelor de in ºi

cânepã în alimentaþia þãrãneascã sau despre schimbãrile

dramatice provocate de filoxerã asupra soiurilor

româneºti nobile de viþã-de-vie.

Pe lângã clasificãrile cunoscute specialiºtilor din

domeniu, realizate dupã criterii funcþionale (hranã

cotidianã – hranã ritualã ºi ceremonialã), dupã contextul

cultural sau ocupaþional (hranã „de dulce” – hranã de

post; hranã agrarã – hranã pastoralã), ori dupã consistenþã

ºi substanþã (alimente ºi bãuturi; alimente vegetale,

lactate, carne, miere), se prezintã ºi „resurse alimentare”

precum apa sau sarea, reþete ºi procedee de preparare a

felurilor de mâncare, topografia bucãtãriei tradiþionale,

meºteºugul întocmirii þesturilor sau instrumentarul de

pãstrare, conservare ºi procesare a alimentelor. Rezultatul

este o deschidere singularã cãtre partea imaterialã a

obiectului etnografic, editorii încercând sã sistematizeze

„multidimensional” o realitate culturalã vastã ºi

eterogenã ºi continuând, în acest sens, viziunea Ofeliei

Vãduva, o cercetãtoare consacratã a simbolismului

alimentaþiei în cultura popularã tradiþionalã româneascã.

Tot de componenta imaterialã þine ºi lexicul specific, a

cãrui savoare arhaicã ºi regionalã strãbate paginile cãrþii:

„azmã”, „bulumaci”, „ciuºti”, „colarezi”, „lapte de bou”,

„mirodie”, „urzici vântoase” sau „zamã înaltã” sunt doar

câteva exemple a cãror explorare etnologicã ar putea

spori înþelegerea noastrã despre mentalitatea locuitorului

generic al satului oltenesc din secolul trecut, aflat (încã)

în simbiozã cu natura ºi cu semenii sãi. Pentru cei

interesaþi de particularitãþile vorbirii olteneºti, semnalez

un dicþionar rar ºi foarte bun, ce le oferã delicii garantate

nu numai oltenilor, ci ºi tuturor celor ce ºtiu sã se bucure

de savoarea cuvintelor „de þarã”: Dorina Bãrbuþ,

Dicþionar de grai oltenesc, Asociaþia Independentã

Literarã, Artisticã, Culturalã ºi Editorialã „Mileniul III”,

Craiova, 1990 (229 de pagini).

Îndreptându-ne privirea asupra capitolului despre

„post”, descoperim imediat cã: „La post, casa fãrã fãsui

este ca fãrã carne de porc la sãrbãtori” (Câineni, Vâlcea).

Din Bãlãciþa Mehedinþiului, de unde a cules date în 1978,

cercetãtorul Nicolae Niþu a aflat cã în postul Crãciunului

se mânca mai mult ciorbã: de praz, de orez cu ceapã, de

sfeclã, de cartofi ºi de fasole. În afarã de ultima ciorbã,

cea de fasole, toate celelalte se gãteau cu zeamã de varzã,

„moarea” olteneascã nelipsitã de la orice casã, care te

scoalã din toate bolile ºi din toate beþiile. Existau însã ºi

delicatese de post: printre altele, sarmale cu sâmburi de

nucã sau dovleac ºi mâncare de „raci”.

În legãturã cu irezistibilii „raci”,

(care nu sunt altceva decât ardei roºii

uscaþi în ºofru, numai buni pentru a fi

luaþi de pe sfoarã, atunci când le vine

timpul, ºi umpluþi cu o compoziþie de

orez cu adaosuri secrete, apoi bine

scãzuþi în cuptor), îmi amintesc de un

atelier de gastronomie tradiþionalã,

organizat prin anul 2005 de

cercetãtoarea Corina Mihãescu de la

Centrul Naþional pentru Conservarea

ºi Promovarea Culturii Tradiþionale

(pe scurt, CNCPCT, aflat, în prezent,

în componenþa Institutului Naþional

al Patrimoniului). Corina i-a invitat,

pur ºi simplu, pe etnologii

participanþi la conferinþa anualã a

CNCPCT din acel an sã se prezinte la

deschidere cu un preparat culinar

specific pentru zona lor. Aºa cã toþi

am venit cu sarsanalele ºi cu tingirile

la purtãtor ºi în cadrul unei seri

neobiºnuite, organizate ca o

degustare de bucate tradiþionale,

fiecare ne-am declamat reþetele cu

aplombul retoric al unor heralzi de

odinioarã, în timp ce ascultãtorii se

delectau, la propriu, cu lumile noastre

de acasã. „Racii” mei au avut mare

succes, fiind pregãtiþi dupã reþeta

originalã a mãtuºii ce se trage din

vestitul neam bãileºtean al

Colãneºtilor de pe „linia” lui Amza

Pellea. Am adaptat însã reþeta ºi am

folosit ardei proaspeþi, pentru cã la

Bucureºti n-aveam „raci” uscaþi pe

sfoarã în ºofru.

Oare ce mâncãruri de post se mai

pregãteau în satele olteneºti în

aºteptarea Crãciunului? Ce se mai putea amesteca bine

cu lingura de lemn în tuciurile, sahanele ºi strãchinile

temeinic frecate cu leºie, dupã ce au fost date jos din pod

ca sã înlocuiascã vasele „de dulce”? De exemplu,

„chisãliþã” de prune sau niºte fasole sleitã „fâcâitã”, numai

bunã de servit pe „taier” împreunã cu „murãtori” asortate.

Ori chiar pãsat din „huroaie” (boabe de porumb zdrobite

într-o râºniþã veche din piatrã, de preferinþã) cernute ºi

fierte bine, din care, la ocazii, se pot face ºi sarmale,

delicatesele menþionate mai sus, umplute cu puþinã ceapã

tocatã ºi sâmburi de nucã de la teasc.

Sâmbãta, în zori, se arde „þãstul” ºi se coace pâinea.

Dacã nu e timp sau se cere economie de foc, facem repede

o mãmãligã sau niºte „purecei” în tigaie. Cu niscaiva

magiun sau poame, ce se gãsesc la orice casã, postul

oltenesc ne îndulceºte sufletul, fie ºi numai în amintire.

Pe unii dintre noi, aceastã cãlãtorie gastronomicã

imaginarã, realizatã într-o cãruþã de cuvinte care cântã

din toate încheieturile, chiar ne întoarce acasã, la

neuitaþii bunici de la þarã.

Port þãrãnesc în satul Mârºa-Vlaºca, 1939
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Emil
Pãunescu

În viaþa personalã, aniversãrile

sunt bune ocazii de a sãrbãtori propria

existenþã, dar ºi pe cea a rudelor ºi a

prietenilor, precum ºi momente

importante din istoria familiei. La

împlinirea unor numere „rotunde” se

presupune cã sãrbãtorirea va cãpãta

un plus de fast. În ceea ce priveºte

comemorãrile celor apropiaþi, ele

oscileazã între respectarea tradiþiilor

ºi obligaþiilor creºtineºti ºi inevitabila

uitare, amploarea lor fiind evident una

mai redusã ºi mai intimã.

În viaþa obºteascã lucrurile stau

niþel diferit. Aniversãrile personalitãþilor contemporane trec de

multe ori nebãgate în seamã, alteori sunt evidenþiate, dar nu

întotdeauna din respectul ºi recunoaºterea cuvenite, ci ca urmare

a unor interese meschine. Dupã trecerea la

cele veºnice, uneori comemorãrile sunt

confundate cu uitatele aniversãri, dând ocazia

unor sãrbãtoriri indecente.

Evenimentele importante din istoria

neamului ºi a instituþiilor noastre devin deseori

motive de aniversãri, de obicei justificate, însã

nu mereu bine cumpãnite. Se întâmplã ca date

oarecare sã fie pretexte pentru sãrbãtori

„umflate”, în vreme ce jubilee aºteptate de

public sã fie ratate.

Atunci când organizatorii unor aniversãri

le utilizeazã în chip corect, pentru educarea

cetãþenilor ºi pentru propagarea unor modele,

mesajul transmis poate avea efecte benefice,

cu menþiunea cã receptarea lui depinde de

gradul de culturã generalã ºi de stabilitatea

societãþii respective.

În România meritã consemnatã ºi existenþa

unui decalaj mult prea mare între aniversãrile

„naþionale” ºi cele consacrate evenimentelor

ºi personalitãþilor universale.

Nu voi insista acum asupra acestor fugare consideraþii cu iz

teoretic, spre a trece ºi la unele observaþii izvorâte din experienþa

personalã în materie de aniversãri istorice ºi culturale. Astfel, în

regimul totalitar, dincolo de sãrbãtorile introduse în calendarul

oficial, era extrem de greu sã obþii aprobarea altora. Chiar la cele

permise existau atât constrângeri politico-ideologice, cât ºi strict

birocratice, care limitau opþiunile ºi determinau

nu o datã renunþãri. Nici în perioada actualã

imixtiunile politice în cântãrirea oportunitãþii unei

aniversãri nu au dispãrut cu totul, ba au apãrut ºi

interpretãri ciudate, imitaþii servile ale unor curente

la modã pe alte meridiane.

În tinereþe, constatând cã aniversãrile însuºite

pe plan central prilejuiau din partea factorilor

decidenþi finanþãri mai bogate ºi o anume largheþe

în aprobarea unor manifestãri, am cãutat sã profit

ºi eu, spre a face cercetãri, a achiziþiona probe ºi

a valorifica rezultatele. Dupã 1990 mentalitatea

forurilor conducãtoare nu s-a modificat

substanþial, dar s-a produs totuºi o oarecare

descentralizare, ceea ce a permis influenþarea mai

lesnicioasã a autoritãþilor locale.

În activitatea mea postdecembristã am reuºit

sã atrag atenþia asupra câtorva momente cruciale

din istorie ºi chiar sã mut unele accente mai

aproape de adevãr, dar am avut ºi eºecuri (izvorâte

din teama de a mi se alãtura a unor colegi de

breaslã, ca ºi din insuficienta pregãtire a opiniei

publice pentru primirea unor noi puncte de

vedere). Totuºi, am reuºit mai multe în sfera

istoriei memoriale, întru consolidarea imaginii

unor personalitãþi, atât dintre cele cu notorietate naþionalã, cât ºi

dintre cele de importanþã localã. Am contribuit ºi la restaurarea ºi

salvarea unor monumente, mult prea puþine însã faþã de totalul

celor periclitate de indiferenþa ºi ticãloºia unor semeni.

Despre toate acestea ºi despre multe altele intenþionez sã

povestesc într-un viitor volum, consacrat „tranziþiei”. Acum voi

exemplifica modul cum se organizeazã aniversãrile importante

pe la noi, prin douã situaþii recente, care au marcat în chip diferit

viaþa culturalã a municipiului Giurgiu.

Un veac ºi jumãtate de la drumul de fier

În 1969, la sãrbãtorirea centenarului primei cãi ferate din

România vremii, sosirea în staþia Giurgiu-Oraº a trenului de

epocã a fost întâmpinatã cu un entuziasm neverosimil astãzi. Mii

de cetãþeni s-au bucurat de eveniment, în atmosfera specificã

acelei perioade „liberale” de la începutul epocii Ceauºescu.

Documentarul filmat atunci îl numãra printre realizatori pe

Alexandru Stark, ziarist rãmas ulterior peste hotare. De aceea,

douã decenii mai târziu, când Cornel Marinescu (arhitectul

Regionalei CFR Bucureºti, giurgiuvean de origine) a propus sã

marcãm cei 120 de ani, proiectarea filmului în semiclandestinitate

a reprezentat un veritabil act de dizidenþã faþã de prevederile

aberante ale documentelor emise de puterea comunistã. Dupã

alþi cinci ani, în noul regim politic, am proiectat o mare expoziþie,

care a urmãrit sã evidenþieze prioritãþile naþionale ale Giurgiului

în domeniul transporturilor ºi pe care am reuºit sã i-o prezint

ministrului de resort ºi altor personalitãþi politice, atrãgând atenþia

asupra importanþei strategice a municipiului dunãrean. Din

nefericire, tãvãlugul „tranziþiei” ºi falimentul ªantierului Naval

au împiedicat materializarea unei dorite secþii tehnice a Muzeului

judeþean „Teohari Antonescu” ºi am asistat astfel neputincioºi la

distrugerea unui patrimoniu inestimabil. Colac peste pupãzã, în

2005 – dupã prãbuºirea criminalã a podului de la Grãdiºtea –

relaþia feroviarã a Giurgiului cu Capitala a deviat prin Videle,

batjocura continuând pânã în zilele noastre. În 2018, penultimul

ambasador al Marii Britanii în þara noastrã a conferenþiat chiar la

Muzeu despre rolul industriaºilor englezi la realizarea liniei,

urându-le românilor sã iasã din letargia care i-a cuprins dupã

întreruperea circulaþiei feroviare fireºti. Dincolo de proiectele

reparatorii, anunþate cu surle ºi trâmbiþe de politicieni, mai avem

de aºteptat un numãr de ani pânã la normalizarea situaþiei.

În aceste condiþii, Muzeul judeþean a dorit sã povesteascã

noilor generaþii mãcar despre ceea ce a fost calea feratã Giurgiu-

Bucureºti ºi a depus un proiect eligibil, întocmit în parteneriat cu

instituþii centrale prestigioase, însã banii drastic diminuaþi ai

Administraþiei Fondului Cultural Naþional nu au mai putut fi

accesaþi. Pentru a nu renunþa total la aniversare, Muzeul

giurgiuvean a convenit un proiect mai modest exclusiv cu Muzeul

CFR, având totuºi douã þinte: o expoziþie ºi o publicaþie aniversarã.

Acestea au fost atinse, datoritã cooperãrii dintre admirabila echipã

bucureºteanã condusã de inginer Mircea Dorobanþu ºi personalul

muzeului-gazdã, manageriat de Ionel Muscalu. Din partea

giurgiuvenilor aportul de specialitate pentru ambele lucrãri a

aparþinut muzeografului Florentin Breazu. Expoziþia a fost

vernisatã la 13 noiembrie ºi va rãmâne deschisã pânã la Ziua

Naþionalã, dar principala ei atracþie – o „dioramã” feroviarã, cu

trenuri miniaturale telecomandate ºi machete de staþii, instalaþii

ºi tuneluri – nu a putut fi admiratã decât trei zile. Aproximativ

700 de copii, dar ºi mulþi adulþi s-au putut bucura de ea în chip

gratuit. Din tirajul cãrþii s-au fãurit artizanal patru exemplare,

sperându-se obþinerea ulterioarã a sumei necesare tipãririi.

Vernisajul ºi vizitele organizate au beneficiat ºi de proiecþia unui

film documentar, iar filiala AGIR a înmânat diplome unor ceferiºti

pensionari.

În ceea ce ne priveºte nu vom renunþa la a milita pentru

transformarea celei mai vechi staþii CFR funcþionale din þara

noastrã într-un viitor parc de distracþii, cu conservarea

monumentelor tehnice ºi cu aducerea la Giurgiu a unor garnituri

istorice.

150 de ani de „Excelenþã în educaþie”

Aniversarea primei ºcoli gimnaziale din istoria Giurgiului,

devenitã astãzi Colegiul Naþional „Ion Maiorescu”, s-a încheiat

cu un bilanþ pozitiv, la împlinirea cãruia au concurat mai mulþi

factori favorizanþi. Existenþa Asociaþiei „Pro Maiorescu”,

aureolatã de reuºita contribuþiei la încheierea consolidãrii ºi

reabilitãrii clãdirii istorice a fost factorul dinamizator. Implicarea

personalã a primarului Nicolae Barbu, care ºi-a onorat cuvântul

dat, cum cã va sprijini organizarea tuturor manifestãrilor jubiliare,

precum ºi asentimentul consilierilor locali în aceastã privinþã au

fost condiþii de bun augur. Nu a fost neglijabilã nici prezenþa în

funcþia de inspector general ºcolar a unei foste directoare a

Colegiului. Am avut ºi eu un mic aport la netezirea climatului

constructiv al discuþiilor preliminare.

Contribuþia mea personalã a constat

apoi în realizarea – pe parcursul a opt

luni – a unui amplu proiect expoziþional,

alcãtuit din secvenþe vernisate ºi

itinerante în mai multe instituþii de

învãþãmânt ºi culturã. În final toate

acestea au fost montate într-o expoziþie

permanentã la sediul ºcolii, reunind

imagini din istoria Gimnaziului ºi a

Liceului interbelic, precum ºi

medalioane ale marilor directori Nicolae

Droc-Barcian, Nicolae Cartojan ºi

Savin Popescu. M-au ajutat angajaþi ai

Muzeului, ai Colegiului Naþional ºi ai

firmei de publicitate RBC. În cadrul

colecþiei „Biblioteca giurgiuveanã” am

îngrijit apariþia a trei ediþii, referitoare

toate la foºti maiorescieni: Teohari

Antonescu, Alte scrieri uitate; Ionel

Bãjescu-Oardã, Amintiri dintr-un oraº

plin de viaþã; antologia Directorul.

Amintiri despre Savin P. Popescu. La

pregãtirea acestora pentru tipar am fost ajutat de muzeograful

Gelu Brîncoveanu ºi de tehnoredactorul Stelian Bigan. Un alt

maiorescian, inginerul braºovean Vasile Aldea, a fost determinat

de muzeograful Florentin Breazu ºi de mine sã consacre

evenimentului o expoziþie din colecþia sa de ilustrate, intitulatã

„Un Giurgiu de poveste”.

Proiectul educaþional al Asociaþiei

„Pro Maiorescu” a cuprins o suitã de

manifestãri desfãºurate în sãptãmâna 28

octombrie-2 noiembrie, în cadrul

programului „ªcoala altfel”. Dintre

acestea nu au lipsit concursuri,

spectacole, expoziþii, sesiunea ºtiinþificã

„Ion Mateescu”, Balul bobocilor, Ziua

absolvenþilor etc. Au suscitat un deosebit

interes: lansarea cãrþilor ªi eu am fost

elev la Maiorescu (culegere de eseuri

coordonatã de profesorii Dumitru Manda

ºi Petre Mihai Cornea) ºi Colegiul

Naþional „Ion Maiorescu” din Giurgiu

la 150 de ani. Monografie. 1969-2019

(semnatã de venerabilul fost director Ion

M. Dincã); dezvelirea efigiilor turnate

în bronz ale iluºtrilor directori Nicolae

Droc-Barcian ºi Savin Popescu;

confecþionarea ºi ridicarea solemnã a

unui nou drapel al ºcolii; proiecþia video

pe clãdirea liceului. Invitaþilor li s-au

înmânat ecusoane, mape festive cu

programe ºi alte imprimate, medalii,

diplome ºi plachete aniversare, ultimul numãr al revistei „Litere”

etc. Participanþilor la evenimentul jubiliar din 4 noiembrie le-au

fost prezentate distincþiile acordate prestigioasei instituþii

giurgiuvene de învãþãmânt preuniversitar de Ministerul Educaþiei,

Academia Românã, Casa Regalã a României, Alianþa Colegiilor

Centenare.

La festivitãþi au participat numeroase personalitãþi reprezentând

principalele instituþii din municipiu (cu excepþiile regretabile ale

liderilor Prefecturii ºi Consiliului judeþean!), foºti profesori ºi

elevi din promoþiile postbelice (între care i-am remarcat pe profesorii

universitari ªtefan Popescu-Vifor ºi Stan Fotã, pe ziariºtii Ovidiu

Ioaniþoaia ºi Eugen ªerbãnescu ºi pe mulþi alþii).

Nu este locul aici de a trece în revistã nici minusurile

organizatorice, nici de a evidenþia pãcatele actuale ale

învãþãmântului românesc (care s-au întrevãzut pentru cunoscãtori

dincolo de momentele emoþionante ºi de reuºitele de imagine).

Întregul eveniment s-a desfãºurat sub deviza „Tradiþia merge

mai departe!” ºi – în ansamblu – a dat speranþe cã se mai pot face

lucruri bune pentru ºi cu noile generaþii.

ANIVERSÃRILE
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Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

BBBBBOLETINOLETINOLETINOLETINOLETIN.....
Editorial  Titikaka (I)

America de Sud, continent cu numeroase formaþiuni

vulcanice în plinã activitate sau într-un somn geologic

de duratã, a reprezentat ºi un teren fertil, eruptiv, în arealul

avangardei mondiale.

Dintre numeroasele puncte ale febrei eruptive

avangardiste din primele decenii ale trecutului secol,

descoperim secvenþe ale avangardei sudamericane.

Printre numeroasele ºi prestigioasele titluri întâlnim ºi

valoroasa publicaþie peruanã aparþinând grupului

„Orkopata”, intitulatã „Editorial Titikaka”.

În august 1926, acest buletin editorial purtând

numele celebrului lac Titikaka, deopotrivã cercetat

ºtiinþific, dar ºi turistic, va apãrea lunar pânã în august

1928, totalizând 96 de pagini. Dupã o scurtã întrerupere,

va fi continuatã de „Boletin Titikaka”, editat la Puno,

capitala districtului omonim, aºezare urbanã situatã la

3800 de metri altitudine, pe malul întinsei suprafeþe a

lacului peruano-bolivian, cu suprafaþa unei mãri,

Titikaka. Continuarea

seriei va avea specificat,

într-o casetã: „circulaþie

continentalã” ºi va dãinui

pânã în septembrie 1929, la

cel de-al treizeci ºi patrulea

numãr, care în locul datei va

avea specificat: Puno-Peru.

De remarcat caseta din

stânga titlului,

„Indoamerica”; în timp, ca

simetrie, este plasatã o alta:

„Tiawanaque”, dupã

numele unei culturi

strãvechi descoperite de

cãtre un spaniol în anul

1549.

Existã ºi o diferenþã de

dimensiune ale celor douã

serii, fapt obiºnuit în cazul

unor fracturi temporale, mai

mici sau mai îndelungate,

intervenite în apariþia

publicaþiilor avangardiste

(vezi „Zenit”-ul lui

Liubomir Micici,

„Contimporanul” lui Iancu

ºi multe altele).

Primele douãzeci ºi

patru dintre numere au 30x21,2 cm, în timp ce urmãtoarele

zece au formatul 43x30,5 cm, dimensiuni, trebuie sã o

recunoaºtem, cu totul impresionante.

„Editorial Titikaka”, proprietatea Gamaliel Churata,

vede lumina tiparului în aprilie 1926. Va debuta cu un

titlu de glorie, publicând excepþionalul poem cu specific

indigenist „Ande”, semnat de Alejandro Peralta. Debutul

editorial va marca totodatã un moment cultural important,

care va încuraja miºcarea indigenistã în literatura

peruanã.

Titikaka, numele care completeazã titlul Boletin,

provenit din dialectul quechua, se traduce în limba

spaniolã prin „roca de plomo” ºi mai departe,

rostogolindu-l în românã înseamnã „stânca de plumb”.

Acest titlu simbolic va contribui la renovarea ideologicã

prin care silueta Anzilor îºi dovedeºte mãreþia.

Revista este importantã ºi prin faptul cã a incitat

cultural în epocã ºi totodatã a susþinut informaþia la zi a

tinerei intelectualitãþi prin prezentarea noutãþilor

artistice ºi ºtiinþifice apãrute în alte latitudini ºi a condus

astfel la o integrare a grupului Orkopata.

Promotor al „noii arte”, a curentelor inovatoare,

socializante, indigeniste ale epocii, creaþiile unui nucleu

alcãtuit din tineri intelectuali, partizani ai ideii

avangardiste ºi a indigenismului literar, „Boletin” va

întreþine existenþa unei „red de intercambios” la nivel

continental, care funcþiona pe baza unei serii de publicaþii

regionale, independente, care apãreau în diferite

localitãþi, ilustrativã în acest sens fiind tocmai cea apãrutã

la Puno.

„Buletinul Titikaka” ilustreazã munca studioºilor

avangardiºti pusã în slujba culturii andine în scopul

reînnoirii artistice ºi sociale a continentului ca urmare a

„noii ordini internaþionale”.

„Buletinul Titikaka” nu reprezenta o copie a

diferitelor „isme” europene. El reprezinta un rãspuns

propriu, concretizat într-o manierã independentã, la

curentele „en vogue”: cubism, suprarealism,

expresionism. Putem remarca cu uºurinþã din paginile

publicaþiei faptul cã respectivii avangardiºti posedã o

vitalitate expresivã ºi un timpbru emoþional propriu,

detaºate evident de obiectivitatea impersonalã a

„ismelor” europene. Am putea nota, spre exemplu, opera

poeticã a lui César Vallejo, Carlos Oquendo, Martin Adan

sau a unui suprarealist foarte rafinat ca în cazul lui

Wesphalen y César Moro.

Începând de la primul ºi pânã la al douãsprezecelea

numãr are loc un schimb valoros de opinii privind

excepþionalul volum „Ande”. Urmãrim un adevãrat duel

de opinii critice ale importantelor condeie latino-

americane, exegeze ºi pãreri ale marilor valori,

evidenþiind triumful „Editorialului”.

Aflãm în paginile revistei opiniile poetului chilian

Moraga Bustamante: „Piramide de culori, mare de

imagini galopante”. Tot despre „Ande”, noua evanghelie

artisticã a Peruului, aminteºte maestrul andinismului Luis

E. Varcarcel.

Scriitorul José Santos Chocano nota: „nu mã

intereseazã ºcoala din care face parte. Individualismul

nu admite artele colective. Constat cã Alejandro Peralta,

autorul volumului intitulat Ande, este un POET, un poet

al impresiilor atras de melancolia senzualã, întreaga carte

transmitând o emoþie evidentã.”

Poetul César Vallejo noteazã ºi el: „O îmbrãþiºare

caldã pentru magnifica lucrare Ande.”

Magda Portal, poetã avangardistã, scria despre

„Ande”: „admirabil pentru viziunea naturalistã, un imens

conectism emoþional ºi o anticipare a unor miraje înca

neexplorate.”

Pe de altã parte, „Buletinul Titikaka” publicã selecþii

ºi prozã aparþinând autorilor nationali, rezervând o

secþiune „intelighenþiei” de la Orkopata ºi indigeniºtilor

contemporani.

Trebuie subliniat ca grupul Orkopata a avut un

mentor educaþional în persoana lui José Antonio Encinas,

care urmãrea douã direcþii fundamentale: indigenizarea

ºi pozitivismul. Educaþia sa avea la bazã lucrãrile lui

Pestalozzi, J.J. Rousseau ºi Froebel ºi urmãrea drept scop

final integrarea indianului în societate pentru a-ºi hotãrâ

singur viitorul.

În paginile publicaþiei vom descoperi numele

argentinianului Jorge Luis Borges, al ecuadorienilor

Oscar Cerrato, Hugo Mayo, a chilienilor Gerardo Seguel,

J. Moraga Bustamante sau a uruguayenilor Edgardo

Cadena Zzi, Blanca Luz Brum, Juana de Ibarborou.

Lista continua cu nume prestigioase din Cuba

(Mariblanca Sabas Alona), Mexic (Manuel Maples Arce),

Guatemala (Luis Cardoza y Aragon), Bolivia (Carlos

Medinaceli), Venezuela

(Antonio Arraiz).

Alãturi de vecinii de pe

continentul sud-american,

localnicii José Carlos

Mariategui, Luis E.

Valcarcel, César Vallejo, José

Maria Egurea, Serafin del

Mar, Esteban Pavletich,

Gamaliel Churata, de fapt

proprietarul publicaþiei,

Inocencio Mamani, Alberto

Guillien, Roberto da Torre,

Antero Peralta Vasquez ºi

incã mulþi alþii.

În briliantele rubrici:

„Glosar de Artã Nouã”,

„Baricadele Americii

Noastre”, „Panorama

periodicelor”, se întâlnesc, se

comenteazã ºi se prezintã

conþinutul cãrþilor ºi al

revistelor importante din

Peru ºi de peste graniþã.

Dându-ºi seama ca marile

reviste avangardiste s-au

impus prin condiþia graficã

(vezi la noi

„Contimporanul”, „Punct”,

„Integral”, „UNU”, „Alge”, „75 HP”), începând cu

numãrul din aprilie 1927 revista publicã o primã ilustraþie

semnatã de Camilo Blas (Peisaj andin), gravurã în lemn,

tehnicã agreatã de mai toate revistele avangardiste, în

special cele cu tentã socialã.

În numãrul urmãtor, pe luna mai, chiar pe prima paginã

va fi reprodusã în aceeaºi tehnicã o mascã din cultura

incaºã, continuatã pe coperta ultimã cu o imagine, de

asemenea pe toata pagina, a unui personaj din teracotã

din perioada preincaºã.

În august, din nou, coperta este în totalitate acoperitã

de o xilogravurã semnatã de Diego Kunurana, intitulatã

„Maternitate”, autor figurând ºi in numãrul urmãtor cu

un peisaj incaº.

Din pãcate, în numãrul din octombrie întâlnim

autoportretul gravorului într-un panegiric care-i

deplânge dispariþia. Coperta din februarie 1928 prezintã

chipul unui sandinist, simbol al noii conºtiinþe, semnat

de acelaºi Kunurana.

În iunie 1928, o reproducere dupã o teracotã

strãveche, ilustrând neliniºti metafizice, iar în interior

un alt nume, René Magariños Usher, care într-o gravurã,

pe linoleum de astã datã, ne înfãþiºeazã o incaºã

croºetând. În ultimul numãr al seriei regãsim aceeaºi

semnãturã pe un linoleum înfãþiºând un cãlãreþ pe o lama.

Încheind aceastã succintã prezentare a primei serii a

„Buletinului Editorial Titikaka”, ne putem da seama de

strãdania acelor oameni entuziaºti, care au luptat pentru

promovarea artei ºi concepþiei moderne, pentru

indigenizarea populaþiei peruane, proces îndelungat care

se continuã pânã în zilele noastre. Cinste lor!
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Serban Codrin,

Poeþi ai sudului (IX)

George Alboiu

ºi obsedanta câmpie

eternã

Cu toate cã poetul duce

o viaþã extrem de retrasã, zic

unii mai cunoscãtori ºi

isteþi, de bucureºtean cu

nostalgii de grãdinar în

comuna natalã, Roseþi,

judeþul Cãlãraºi, numele lui

George Alboiu este printre

cele mai respectate, ca sã nu

folosesc alt calificativ mai

mãgulitor, din poezia

româneascã din a doua

jumãtate a secolului XX,

ocupatã agresiv de prea

multã maculaturã fals

patriotardã, fals religioasã, fals profetizantã. Cartea sa

„Câmpia eternã” a avut destinul, încã de la publicare,

Editura pentru literaturã, 1968, sã capete un fel de

aureolã legendarã, de nepierdut, în ciuda eforturilor de

a evada din acaparatorul stereotip literar o datã însuºit.

Cu trecerea anilor, oricâte munci ale lui Heracles a

îndrãznit poetul, oricâte schimbãri spectaculoase la faþã

a încercat, cliºeul o datã lansat nu s-a mai modificat.

George Alboiu a rãmas, în mentalul critic ºi al mulþilor/

puþinilor iubitori de poezie, acelaºi, un bard al câmpiei

halucinante, nãscocitorul unei lumi cu întâmplãri

întrevãzute numai de imaginaþia sa. Am folosit un anumit

cuvânt tocmai pentru a accentua un fapt: ne-ar trebui o

nouã categorie esteticã, halucinantul, pentru a surprinde

ceea ce poetul reuºise cândva, irepetabil: esenþa

inexprimabilã a universului sãu când calcinat, uscat,

secetos, buimac, sãlbãticit de soare, când stropit din

abundenþã, pânã la înec, de rouã, bãtucit de copitele

cailor, loc terestru ºi cosmic în acelaºi timp, al babelor,

cârtiþilor, câinilor, copiilor, crapilor, cailor, vânãtorilor,

cãlãtorilor, al pãianjenilor, guguºtiucilor, firelor de iarbã,

al Dunãrii, salcâmilor, nãmolului. Pentru aceleaºi efecte

imaginative, marii poeþi americani ai generaþiei bit, cu

care George Alboiu este într-o întârziere de aproape o

generaþie, se înfruptau copios din substanþe psihedelice,

drogurile fiindu-le, pe lângã familiare, mai ales vitale.

Bardului nostru îi ajunge o imaginaþie accentuatã, cu

efecte suprareale, emanaþie a unui talent puternic, robust,

sãnãtos, fãrã alte proptele din zona etnobotanicã, pentru

a mã exprima eufemistic.

Dintr-o perspectivã, primul capitol „Câmpia eternã”

din antologia cu acelaºi nume, Editura Cartea

româneascã, colecþia Hyperion, 1984, pare cel mai

complet, unde 96 de poeme încãrcate de coºmare/ vise

alcãtuiesc, de fapt, 96 de cânturi/ rapsodii ale unei

epopei lirice, orfice ºi onirice, de apreciabile dimensiuni,

unde câmpia atotputernicã, maternã, nãscãtoare ºi

mortuoarã îºi emanã întunericul ºi lumina ca niºte miraje

morgane. Lecturate în ordinea propusã de poet, sau în

oricare alta, poemele trãdeazã împresia de incomplet, în

schimb, lanþul-de-poeme citit în continuitate, legat, fãrã

titluri, însã numerotat 1-96, text dupã text, îºi deconspirã

pluridimensionalitatea ideaticã, spiritualã învelitã într-

un gros, vâscos amestec material. Iatã un fragment dintr-

un emblematic „Trec babele”: „Babele cu privirile

tãrãgãnate pe pãmânt/ cu paºii târºiþi pe cãrãri nevãzute/

negre, sprijinite de câte-o pinþã mãrinimoasã,/ în colþurile

buzelor câte un zâmbet de molie/ croindu-ºi culcuºul în

rãbdãtoare tãcere./ Muºuroaie de pãmânt pornite pe

câmpuri/ de la un sat la altul spre mãnãstirea/ sub deal

suitã în spatele cârtiþei.” Versurile finalului cad aproape

abrupt: „Când e tãcere undeva în searã/ ºi-þi pare cã auzi

mãrºãluirea surdã/ venind de prin pãmânt ºi peste

câmpuri/ trec babele atunci încet, pleºuve/ ºi duhul

pãmântului dereticã-n adâncuri.”

În „Un poet printre critici”, Editura Cartea Româneascã,

1979, Bucureºti, dupã câteva studii mai ample ºi un

capitol de aforisme, este esenþializatã, într-un capitol

central, viziunea lui George Alboiu asupra a 59, prea

puþini, de idoli ai generaþiei sale, poeþi, toþi mari, ºi

poetaºi mai puþin mari, incluzând toate dimensiunile ºi

înãlþimile, de la Nicolae Labiº (nãscut în 1935, mort în

1956) pânã la Marian Dopcea ºi Ion Mircea sau Dan

Damaschin, prezentaþi în cronici liliputane, unele prea

lapidare, când împricinatul nu se afla în graþiile cui

trebuia, altele inutil lungite, în cazurile inverse. Câþi

poeþi ar fi meritat? Probabil câþi ar fi încãput într-o

numãrãtoare pe degete, deci prea mulþi.

Pe atunci avea în lucru „Antologia poeþilor tineri”,

Editura Cartea Româneascã, 1982, Bucureºti, unde au

încãput 101 poeþi, aºadar prea puþini, însoþiþi de referinþe

critice, de unde, dupã aproape 40 de ani se mai pot selecta

câteva nume, deci prea multe. Încã ne aflãm prea aproape

de fenomen, sãlbaticul filtru va continua pânã la esenþial.

În orice caz, am încercat marea cu degetul, deci am

verificat fenomenul în discuþii cu niºte cunoscãtori de

primã mânã: creaþia lui George Alboiu are sorþi de izbândã

chiar într-o selecþie de numai trei, patru nume, unde suta

amintitã ridicã pretenþii. Aºadar, un triumf. Dura lex, sed

carmen secularae.

Fãrã alt titlu, un ultim florilegiu din creaþia lui George

Alboiu propune „O sutã ºi una de poezii”, antologie,

prefaþa ºi selecþia reperelor critice de Valentin F.

Mihãilescu, Editura Academiei Române, Bucureºti,

2018. Au mai apãrut 33 de selecþii, mari poeþi ºi mari

necunoscuþi. Nu lipseºte Mihai Eminescu, selectat de

Theodor Codreanu, dar nici Mihai Beniuc, Vasile Dâncu,

Negoiþã Irimie, ceea ce m-a decepþionat. Cum sã împaci

pe George Bacovia cu nu mai ºtiu cine, fost funcþionar

vigilent al cenzurii?

În ceea ce-l priveºte pe George Alboiu, toate bune ºi

frumoase, însã în noua propunere are de suferit tocmai

„Câmpia eternã”, unde epopeea liricã nu admite tãieturi,

nu acceptã fragmentãri, nu permite jumãtãþi ºi sferturi de

mãsurã. Cu toate cã unele texte mai migreazã dintr-un

volum în altul, elegantul volum sub auspicii academice

întruneºte numai 29 de frânturi din poemul esenþial, apoi,

pânã la 101, excerpte din „Drumul sufletelor” (1970),

„Poemele câmpiei” (1984), „Turnir” (1987). Cum s-ar fi

putut altcumva? Întâi ºi întâi, creaþia poeticã a lui George

Alboiu, doveditoare de rezistenþã, vie ºi profundã, ar

trebui editatã integral. La nevoie, autorul ar putea

propune o selecþie finalã, reprezentativã, sau nu ar mai fi

nevoie de o asemenea operaþie. Abia apoi s-ar trece la

oricâte antologãri, însã numai în cunoºtinþa de cauzã a

textului integral. Atunci s-ar vedea adevãratele

dimensiuni ale acestei norocoase, scãpate din naufragiu,

creaþii puternice.

Ceea ce mã nemulþumeºte ar fi versificaþia: acelaºi

repetat vers liber, alb ºi, destul de rar, versul clasic,

alexandrin, endecasilab iambic, ritmat, rimat; poemul în

prozã (Întreabã scribul, Metoda cârtiþei I, II). Versul foarte

scurt, aproape mioritic, de ritual agrar, de bocet, îºi face

apariþia aproape ca o excepþie (Roata, Ritual de câmpie,

Colind, Pactul ºi urmãrile lui, Cel pierdut, Zburãtorul)

„Zvârliþi neamuri/ cai în hamuri/ ºi cãraþi-l/ pe la

hramuri,/ în perete/ scris ca sfinþii/ c-o aripã/ de erete/ sã

îºi laude pãrinþii./ Îl cãtarã/ nu-l gãsirã/ lãcrãmarã/ ºi-l

lãsarã. (...)” (Colindul brânduºii, Poemele câmpiei, 1984)

Poet în primul rând al eternului agrar, al câmpiei

mãrginite de Dunãre, acaparate de prãdãtoarea iarbã, de

ciulini, al ogorului arat, fãrã duºmãnie arghezianã, prãºit,

recoltat: „În ziua de 23 iulie douã mii ºi ceva/ între douã

gãri de câmpie/ toþi cãlãtorii trenului 0987654321/ au

tras alarma./ S-au dat jos ºi/ femei, bãtrâni, copii,

adolescenþi/ sau zbenguit prin porumburi./ Nu se ºtie/

de ce.” (Anunþ din ziarul Timpul)

În aceeaºi mãsurã, George Alboiu încearcã sã fie livresc,

parabolic, reinterpretând mituri, ale lui Iov, Noe, Iona,

Orfeu, Homer, Laokoon, Daniel în groapa cu lei ( „ªi

simt în orice asfinþit cum gura/ mea e gura gropii în care

am cãzut/ dar în atâta pustietate târându-se/ rãnitã pe

Câmpia Eternã/ vocea mi se pierde în zi ºi în noapte”),

Alexandru Macedon, Ovidiu în exil ( „Nicio veste din

Roma, ai mei/ or mai fi trãind? Gonind undeva/ pe

Câmpia Eternã ascult/ valurile ºi umbletul barbarilor

(...)”, Iisus Cristos, Hamlet, dialogheazã cam în rãspãr cu

Horaþiu, Machiavelli, Arghezi, Baudelaire, Bacovia:

„Aceste stele au nevoie de un clovn./ Îmbãtrânitã

prematur planeta cere dezmierdare/ fiindcã/ maºini ºi

diavoli fãrã reverie/ prin lunca vieþii tropãie de zor/ pe

când cei candizi încã mor/ într-o ciudatã lenevie.”

(Nedumerirea lui Socrate). De multe ori este evocat

templul bibliotecii, bineînþeles, biblioteca eternã: „Trece

în fiecare zi cãtre searã/ prin librãriile ºi bibliotecile

oraºului/ o femeie frumoasã./ Azi am vãzut-o cum

danseazã printre cãrþi/ discret – / „cu conºtiinþa celei ce

citeºte”/. Cu ºoldul ea nu ºterge niciun titlu/ cu tâþa nu

loveºte vreo idee/ dar/ tresar toþi autorii – morþi ºi vii/ ºi-

ar vrea sã-ºi scrie cãrþile din nou.” (Reportaj în

bibliotecã). Oriîncotro s-ar îndrepta, metafora „câmpiei

eterne” se repetã din când în când, obsedant ca un

metronom: „În zori de zi mi-au rãsãrit în faþa casei

strângãtorii de suflete. Câmpia Eternã navigând dreaptã

ºi neclintitã se aplecase într-o parte ºi alunecarã în tangaj

pânã în faþa casei mele strângãtorii de suflete. (...)”

(Întreabã scribul)

O editare completã a operei, impunãtoare ca întindere,

a lui George Alboiu ar scoate la ivealã ceva ascuns,

extrem de discret: poezia de dragoste. Aparent o temã

literarã la îndemâna tuturor poeþilor, poezia de dragoste

este o încercare, precum piatra de boltã a unei catedrale.

Cele mai la îndemânã ar fi: „La alte mese am vãzut/ cum

pãrul te strângea de gât/ privirea mea îl pieptãna/ se ofilea

iarba în rai/ treceam ºi tu te pieptãnai.// Ploua în stil

bacovian/ oraºul era loc viran/ se ofilea iarba în rai/ ploua

ºi tu te pieptãnai (...)” (La alte mese am vãzut, Poemele

câmpiei, 1984) sau „Câmpiile eterne dormeau în greieri

mari/ când nãmolit în patimi ºi chinuit de vinã/ treceam

pândind întinderea virginã/ la margine de codri seculari./

/ Frenetic izbucnite din cuiburile nopþii/ roiau femei

pierdute în tulburele mit./ Cu pulpele nervoase rupeau

din trunchiuri plângeri/ ºi-am stat privind la ele-

ncremenit. (...)” (Primul Eden, Drumul sufletelor, 1970).

În ceea ce priveºte câteva micropoeme, George Alboiu

nu este iniþiat, ar fi putut sã încerce, însã probabil cã nu

l-a interesat, de aceea le lipseºte structura specificã, de

adâncime, ºi tematica specialã.

Trecând peste astfel de mici asperitãþi, opera poetului

din câmpia eternã deja a trecut peste primele probe dure

ale perenitãþii, rãmâne mereu proaspãtã ºi atractivã la

lecturi repetate ºi se clasicizeazã o datã cu trecerea

timpului. Autorul a pãrãsit de ceva vreme circuitul literar,

actualitatea îi este strãinã, nu-l atrage prin nimic, cu atât

mai mult nu-l propune nicio autoritate la premii literare,

pe care le meritã cu prisosinþã, din simplul motiv cã vreo

asemenea competenþã nu existã. În schimb, poetul

câmpiei tutelare se prezentã prin spirit între iubitorii de

poezie, care îi percep puritatea, marea bunãtate a celui

care a lãsat în scris, testamentar „acolo unde oboseºte

gândirea începe cântarea”.
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

CINE CONDUCE LUMEA?

„STATUL PARALEL” – MIT ªI REALITATE

Motto: Nu ne putem face

o idee corectã despre cine

conduce lumea dacã îi

ignorãm pe cei pe care Adam

Smith îi numea „stãpânii omenirii”: în zilele sale,

manufacturierii ºi negustorii Angliei, în zilele noastre,

conglomeratele multinaþionale, instituþiile financiare

uriaºe, imperiile comerciale ºi altele asemenea. Tot

urmându-l pe Smith, este înþelept sã fim atenþi la

„maxima odioasã” cãreia îi sunt dedicaþi „stãpânii

omenirii”: „Totul pentru noi, nimic pentru ceilalþi” – o

doctrinã cunoscutã, de altfel, ºi sub numele de luptã de

clasã înverºunatã ºi neîncetatã, adeseori

disproporþionatã, în mare parte în detrimentul

populaþiei þãrii de origine ºi a lumii. (Noam Chomsky,

Cine conduce lumea?, Editura Litera, 2019)

Nu întâmplãtor am ales acest subiect pentru a-l

supune analizei cetãþenilor care în acest an sunt chemaþi

la urne pentru a alege Preºedintele României pentru

urmãtorul „cincinal”, deoarece s-ar putea pune sub

semnul îndoielii rezultatul acestor alegeri, fãcându-se

referire la implicarea „statului paralel” în manipularea

intenþiei de vot a cetãþenilor ºi chiar în numãrarea

voturilor. Aºadar, ne-am putea confrunta cu o situaþie

similarã celei petrecute în timpul campaniei prezidenþiale

din 2016 din SUA, sau cu suspiciunile apãrute la alegerile

europarlamentare din luna mai 2019, când în mai multe

þãri europene, inclusiv România, prin discursuri

populiste, xenofobe, extremiste ale unor politicieni

aparþinând unor partide ºi miºcãri politice fãrã ideologie

ºi infrastructurã organizatoricã, au obþinut procente

îngrijorãtoare, generând noi alianþe în interiorul

Parlamentului European. Succesul acestora s-a datorat

mobilizãrii active pe reþelele de socializare, prin

manipularea emoþiilor colective ºi „chemarea la luptã

stradalã”.

Dar, pentru a înþelege mecanismul de funcþionare a

„statului paralel”, vã propun sã ne aplecãm asupra

istoricului ºi definirii conceptului, cât ºi a trece în revistã

modul în care democraþii ºi republicanii americani s-au

folosit, în interes politic ºi manipulator, de acest concept

pentru a justifica neîndeplinirea promisiunilor electorale.

Asistentul parlamentar republican, Mike Lofgren, a lansat

expresia de „stat paralel” într-un articol publicat pe situl

billmoyers.com (2014), creionându-i profilul: „un alt

tip de putere, mai nebuloasã, mai dificil de a fi

identificatã, care urmeazã scopul propriu, independent

de guvernul aflat în funcþie”. În aceastã definiþie au fost

incluse: serviciile ºi agenþiile de informaþii americane,

NSA (Agenþia Naþionalã de Securitate) – responsabilã

de supravegherea propriilor cetãþeni, dar extinsã ºi la

alte þãri – elita financiarã, Departamentul Trezoreriei (cu

competenþe în domeniul fluxului financiar ºi a rolului

sãu în materie de aplicare de sancþiuni internaþionale ºi

de relaþiile sale simbiotice cu Wall Street), Departamentul

Apãrãrii, Departamentul de Stat, Departamentul Justiþiei,

Departamentul Securitãþii Interne.

„Stâlpii statului paralel” se regãsesc în poziþii

influente la nivelul acestor organisme, dar ºi la nivelul

unor fundaþii ºi asociaþii ale societãþii civile, folosite

drept paravan de cãtre corporaþii ºi multinaþionale pentru

a reacþiona la semnalul acestora prin manifestaþii de

stradã paºnice sau violente, în funcþie de interesele de

moment. Acest concept poate fi considerat de unii ca o

marotã a adepþilor teoriei conspiraþiei, însã realitatea

„bate” imaginaþia ºi este susþinutã de efectele grave care

perturbã funcþionarea normalã a instituþiilor într-un stat

de drept care are respect pentru separarea puterilor în

stat ºi colaborarea loialã interinstituþionalã.

Atunci când pãtrunzi în culisele puterii, atât în þãrile

care se laudã cu o tradiþie democraticã, dar mai ales în

þãrile care mimeazã democraþia ºi statul de drept, se

observã faþa hidoasã a jocurilor de putere, manipularea

ºi tranzacþionarea voturilor cetãþenilor la presiunea

grupurilor de lobby ce reprezintã interesele corporaþiilor

care forþeazã luarea unor decizii politice cu efecte

economico-financiare ºi geostrategice, sau blocheazã

iniþiative legislative „neprietenoase”.

Fenomenul :statului paralel” sau a „statului subteran”

are propria istorie fiind un derivat modern ºi sofisticat al

conceptului lansat de preºedintele Dwight Eisenhoower

de „complex militaro-industrial”, dar cu o influenþã ºi

acþiune mult amplificatã ºi deversificatã.

„Statul paralel” o ameninþare realã la adresa

democraþiei occidentale?

Aceasta invenþie diabolicã a „statului paralel” este

rodul gândirii bolnave ºi planurilor malefice urzite

departe de ochii profanilor ºi presei de cãtre organizaþii

tentaculare ale ocultei internaþionale aflate în spatele

puternicelor grupuri de interese geopolitice,

geoeconomice ºi geostrategice ale Iluminati, Bilderberg,

Trilaterala, Bohemian Grove s.a., care influenþeazã ºi

conduc din umbra guvernele la nivel planetar, urmãresc

ºi direcþioneazã miºcãrile politice, economice,

financiare, militare,spirituale, generând conflicte ºi crize

ale cãror magnitudine ºi extindere sunt bine

dimensionate. Voi exemplifica aici cât de toxicã ºi

manipulatoare s-a dovedit doctrina MARII ARII,

promovatã de administraþia Clinton, prin care „se

autoriza intervenþiile militare americane pentru a obþine

acces liber la pieþe-cheie, provizii de energie ºi resurse

strategice ºi sã pãstreze trupe numeroase dislocate în

Europa ºi Asia pentru a modela opiniile oamenilor despre

noi ºi pentru a determina evenimente care ne vor asigura

prosperitatea ºi securitatea.” (Gerard van Blizen, The

Development of Aid, Cambridge Scholars Publishing,

2015).

Aceleaºi principii au guvernat ºi invadarea

Afganistanului ºi Irakului în timpul administraþiei Bush

Jr., care s-a folosit de aceastã datã de necesitatea

declanºãrii „unui rãzboi total terorismului internaþional”.

Motivaþii similare sunt ºi în spatele „dorinþei arzãtoare”

a Washingtonului de a-i sprijini pe democraþii din nordul

Africii pânã în Orientul Mijlociu de a împãrtãºi valorile

democraþiei americane, deºi în realitate opinia publicã

arabã vede în SUA ºi aliaþii sãi un pericol major, preferând

sã aºtepte prilejul optim pentru a-i îndepãrta din regiune.

De altfel, eminentul filosof social american John Dewey,

citat de Robert Westbrook în „John Dewey and American

Democracy” (1991, Cornell University Press), spunea

cã: „politica este umbra aruncatã asupra societãþii

americane de cãtre marile afaceri”, avertizând cã

„diminuarea umbrei nu va schimba esenþa lucrurilor”.

Dar astãzi, America este ameninþatã ca „umbra sã se

transforme într-un nor negru care acoperã atât societatea,

cât ºi sistemul politic. „Puterea corporatistã, alcãtuitã

acum în special din capital financiar, a ajuns într-un punct

în care ambele organizaþii politice existente – care mai

seamãnã doar vag cu douã partide – se aflã departe de

opinia cetãþeanului privind problemele fundamentale

în dezbatere. Pentru publicul larg, grija principalã este

în acest moment legatã de ºomaj, iar pentru administraþia

americanã grija primarã este deficitul bugetar.” (Noam

Chomsky, Cine conduce lumea?)

Mitul „statului paralel” în politica americanã a

devenit o idee seducãtoare atât pentru stânga când s-a

aflat la conducerea administraþiei, dar în egalã mãsurã ºi

pentru dreapta, fiind folosit pentru a justifica în faþa

electoratului neîndeplinirea promisiunilor, de altfel

generoase, formulate în timpul campaniilor electorale

pentru legislative ºi preºedinþie.

Astfel, în 2010, cu ocazia mini-mandatului

preºedintelui Obama, acesta a invocat intervenþia

„statului paralel” pentru sabotarea adoptãrii reformei

sistemului de sãnãtate cunoscutã sub denumirea de

OBAMACARE ºi pentru a scuza expansiunea militarã

descurajantã ºi anumite mãsuri proaste luate de

administraþia Bush Jr. în „rãzboiul împotriva terorismului

internaþional”. La momentul respectiv, Mike Lofgren

avansa ideea cã: „Preºedintele Obama este ostaticul

statului paralel, iar acest scandal este firul roºu care leagã

rãzboiul împotriva terorismului, subfinanþarea ºi

dezindustrializarea economiei americane, cauzate de

plutocraþia ºi disfuncþiile politice cu sediul la

Washington.”

În pregãtirea alegerilor prezidenþiale din 2016 s-a

fãcut din nou simþitã fantoma „statului paralel”, care ºi-

a mãrit dimensiunea ºi a inundat presa de dreapta cu

informaþii despre un „guvern fantomã” în deplinã formã

operaþionalã, compus din funcþionari nealeºi care s-au

transformat în „adevãraþi conducãtori ai þãrii”. La acel

moment erau semne evidente cã Hilary Clinton avea

ºanse reale de a câºtiga alegerile, deci trebuia apãsatã

pedala manipulãrii voturilor de cãtre democraþi cu

sprijinul „statului paralel”. Drept urmare, era necesarã

intrarea în joc a redactorului ºef al unui cotidian de

dreapta, Michael Bredan Dougherty, care a lansat

bomba: „Adevãratul pericol nu este înfrângerea lui

Donald Trump, care ar aduce atingere integritãþii

alegerilor democratice americane, ci aceea cã, în cazul

victoriei lui Donald Trump elita americanã va sãpa la

integritatea democraþiei noastre nesusþinând

preºedintele”. Ca sã fie convingãtor în mesajul sãu,

Dougherty a strecurat cu abilitate ºi o întrebare

„îngrijorãtoare” privind viitorul administraþiei Trump

dacã „cele peste douã milioane de angajaþi care lucreazã

pentru executiv vor asculta fidel de ordinele lui Trump?

Deci, când Trump va intra la Casa Albã, cu siguranþã îºi

va fixa drept obiectiv prioritar lansarea unei cruciade

împotriva statului paralel, reprezentat de funcþionarii

guvernamentali loiali preºedintelui Obama care trebuie

înlãturaþi din poziþiile ocupate pentru a evita o eventualã

sabotare a administraþiei Trump”.

Aceastã idee a complotului vechii administraþii,

susþinutã deschis ºi de miliardarul american George Soros

(care la întâlnirea de la Davos, 2017, s-a angajat sã

acþioneze prin toate mijloacele pentru a bloca investirea

preºedintelui Trump) a deschis calea rãzboiului între

noul preºedinte ºi sistemul „corupt ºi birocratic” creat

de vechiul preºedinte. De la începutul mandatului,

preºedintele Trump s-a confruntat cu o anchetã a FBI

privind o eventualã ingerinþã a serviciilor de informaþii

ruseºti în campania electoralã, personalitãþi apropiate

preºedintelui fiind acuzate de contacte suspecte cu

emisari ruºi (oameni de afaceri, diplomaþi). Reacþia

preºedintelui Trump la aceste acuzaþii a fost durã,

acuzând funcþionarii guvernului precedent de „vânãtoare

de vrãjitoare”. În paralel, fostul strateg de campanie al

preºedintelui Trump, Steve Banon, a promis public

„dezmembrarea administraþiei paralele”, iar Sean Spicer

a lansat ideea cã: „persoane disimulate în sânul

guvernului încearcã sã saboteze preºedinþia lui Donald

Trump”.

Din acel moment ºi pânã în prezent asistãm la o

adevãratã „luptã de guerilã” între preºedintele Trump ºi

adversarii politici, inclusiv cu „presa aservitã unor

interese oculte”, situaþie care a condus la fragmentarea

societãþii americane ºi reînvierea unor sentimente

extremiste aparþinând unor grupãri care susþin supremaþia

rasei albe în raport cu cea neagrã, afro-arabã ºi la mãsuri

extreme antimigraþie.

Confruntarea Donald Trump – „statul paralel” a

ajuns într-un punct crucial prin demersurile iniþiate de

congresmenii democraþi de a declanºa procedurile de

destituire a preºedintelui, invocându-se o serie de

încãlcãri ale Constituþiei prin nerespectarea separãrii

puterilor în stat ºi o politicã externã „incoerentã,

tranzacþionistã, fãrã viziune” care a afectat serios relaþiile

cu aliaþii tradiþionali din Europa, Asia-Pacific, America

Latinã. Pentru a fi mai convigãtor demersul democraþiilor

se reaminteºte ºi de numeroasele demisii ºi demiteri ale

unor înalþi demnitari civili ºi militari care s-au opus unor

iniþiative prezidenþiale considerate ca afectând interesele

de securitate americane. La aceste argumente s-au fãcut

referiri ºi la scrisoarea celor 300 militari care au deþinut

funcþii importante în cadrul serviciilor de informaþii ºi

în Pentagon, adresatã Congresului, în care se enumerã o

serie de mãsuri strategice eronate în problema rãzboiului

din Siria ºi relaþia tensionatã cu aliaþii europeni din

cadrul NATO.

Indiferent de rezultatul acestei confruntãri, atât în

SUA, dar ºi la nivel global, efectele negative se vor

propaga rapid ºi vor influenþa evoluþiile actualelor

alianþe politico-militare, economice, pieþele financiare

ºi bursele, vor crea premisele redefinirii viitorului model

de guvernanþã mondialã.

„Statul paralel la români”

Fideli modelului politic american, odatã cu ocuparea

poziþiei de preºedinte al României de cãtre Traian

Bãsescu s-a declanºat o amplã operaþiune de construire

a unui mecanism de control ºi supraveghere a întregii

societãþi româneºti folosindu-se de pârghiile oferite

serviciilor de informaþii, parchetelor ºi instanþelor

judecãtoreºti, de a se implica activ ºi ocult în jocurile de

putere, devenind treptat un sistem de guvernare paralelã,

(continuare în pag.17)
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menit sã blocheze iniþiativele legislative ºi executive

ale organismelor alese prin votul democratic al

cetãþenilor. Dar, pentru a pune în miºcare acest mecanism

de putere ocultã a fost nevoie de o „afiliere” totalã ºi

necondiþionatã la expertiza actorilor vãzuþi ºi nevãzuþi

ai „statului paralel” american, care s-au instalat cu „arme

ºi bagaje” la conducerea structurilor de informaþii,

inclusiv în sediul DNA, de unde se elaborau strategii

menite sã asigure preºedintelui Bãsescu eliminarea

opozanþilor politici, dar ºi pentru a transforma justiþia

într-un instrument de „pedepsire” a capitaliºtilor

autohtoni care deranjau interesele marilor corporaþii

americane ºi europene.

În aceste condiþii, „statul paralel” a asigurat protecþia

ºi accesul acestor corporaþii la marile proiecte de

dezvoltare ºi infrastructurã finanþate de guvernul român,

încasând miliarde de euro pentru servicii contractate,

dar neexecutate, iar alte companii occidentale au fost

ajutate sã aibã acces la resursele energetice ale þãrii în

detrimentul companiilor autohtone, aducându-se astfel

serioase prejudicii economiei naþionale ºi dezvoltãrii

durabile. Pe plan militar, deºi guvernele româneºti care

s-au perindat la cârma þãrii în ultimele trei decenii,

indiferent de coloratura politicã, au preferat sã distrugã

propria industrie de apãrare care înainte de 1989

poziþiona România pe locul cinci în lume la exportul de

armament ºi echipament militar ºi sã achiziþioneze

armament, muniþie, echipamente militare, aeronave de

luptã, de la companii americane (deºi erau oferte mai

bune, atât ca preþ, cât ºi din punct de vedere tehnologic

ale unor firme de prestigiu europene) la mâna a doua, la

preþuri exagerate ºi cu parametri tehnici îndoielnici. Ca

efecte imediate, DNA, parte integrantã a „statului

paralel”, în loc sã declanºeze ample investigaþii pentru a

demantela acestã reþea de interese antiromâneºti, a trecut

la o amplã campanie de intimidare, compromitere ºi

trimitere în judecatã pentru corupþie ºi trafic de influenþã,

în baza unor probe discutabile obþinute cu sprijinul

serviciilor secrete româneºti, personaje politice ºi oameni

de afaceri români, fãrã sã se atingã de corporaþiile strãine

implicate în aceste scandaluri. Din pãcate, justiþia

românã s-a dovedit pãrtinitoare, majoritatea celor trimiºi

în instanþã aparþinând PSD, cãrora li s-au aplicat pedepse

aspre pentru infracþiuni dovedite ulterior la instanþele

superioare ca fiind inexistente sau cu un probatoriu bazat

pe denunþuri anonime ori inventate de procurori, þinuþi

în arest sau plimbaþi cu cãtuºele la mâini în faþa presei

pentru a fi supuºi oprobiului public, iar acoliþilor

preºedintelui Bãsescu ºi „statului subteran” li s-au aplicat

pedepse modice, în ciuda prejudiciilor aduse economiei

naþionale, de sute de milioane de euro, fãrã ca DNA ºi

organele fiscale sã recupereze prin sechestrarea bunurilor

ºi valorificarea lor daunele produse. În ciuda rãului fãcut

prin abuzurile unor magistraþi obedienþi ºi captivi

sistemului, nimeni nu a fost tras la rãspundere,”statul

paralel” asigurându-le protecþia, iar ºefilor parchetelor

ºi instanþelor implicaþi în aceste scandaluri li s-au acordat

recompense ºi medalii de cãtre stãpânii din occident în

„semn de preþuire pentru apãrarea valorilor democraþiei

ºi statului de drept”.

„Statul subteran” în frunte cu preºedintele a declanºat

o amplã campanie internã ºi externã pentru susþinerea

candidaturii fostului ºef DNA demis pentru abuzuri ºi

ilegalitãþi în instrumentarea actului de justiþie, corupþie,

spãlare de bani, pentru a obþine postul de procuror ºef al

Parchetului european care sã investigheze fraudele cu

fonduri europene, deºi guvernul român s-a opus acestei

numiri.

Dupã cãderea guvernului Dãncila în urma moþiunii

de cenzurã, câinii rãzboiului româno-român au rupt

lanþurile activaþi din nou de „statul subteran” trecând la

o amplã campanie de deschidere de noi dosare penale

unor miniºtri ºi lideri PSD fiind încurajaþi de poziþia

preºedintelui Iohanis ºi de atitudinea Comisiei Europene

care a înscris în MCV legitimitatea semnãrii unor

protocoale de colaborare între serviciile de informaþii ºi

organele judiciare pentru instrumentarea cazurilor

suspecte de terorism. În acest mod, se pot lua mãsuri de

control ºi supraveghere tehnicã ºi informativã asupra

oricãrei persoane „suspectã” cã are legãturi cu asemenea

elemente, ori finanþeazã prin activitãþi economice ºi

caritabile reþele teroriste. De acum vom asista ca ºi în

SUA la abuzuri de putere acoperite de „lupta împotriva

terorismului”. Dar dacã aceste mãsuri anticonstituþionale

declanºate de „statul paralel” nu s-au considerat a fi

suficiente, iatã cã prin vocea premierului desemnat de

preºedinte sã formeze „guvernul sãu”, Ludovic Orban,

preºedintele PNL, în paranoia ºi megalomania sa s-a

exprimat public cã „PSD ar trebui scos în afara legii”,

amintindu-ne de faptul cã extrema dreaptã ºi PPE

(Partidul Popular European), la care PNL este afiliat, a

declanºat o amplã campanie de denigrare ºi diabolizare

a partidelor social-democrate ºi socialiste din Europa în

urma cãreia la alegerile europarlamentare au obþinut cele

mai slabe rezultate din ultimul deceniu. De fapt, se

observã eficienþa acþiunilor fostului strateg al

preºedintelui Trump care a înfiinþat în Europa o reþea de

ONG-uri ºi partiduleþe de extremã dreaptã cu rolul de a

anihila influenþa stângii, inclusiv prin activarea unor

organizaþii paramilitare înfiinþate de CIA pe continentul

european din perioada rãzboiului rece.

Am publicat în paginile revistei „Sud” o serie de

materiale privind acþiuni provocatoare, organizarea de

atentate, pregãtirea de grupuri de asalt pentru a fi

infiltrate în rândul manifestaþiilor de stadã paºnice ºi

transformarea acestora în acte de vandalism ºi violenþã

împotriva sediilor unor bãnci, instituþii publice,

dovedind o bunã pregãtire în purtarea unui rãzboi de

guerilã.

Iatã cum funcþioneazã la noi „statul paralel”,

caracterizat de creatorul sãu, Traian Bãsescu, ca fiind un

„stat mafiot”, instrument folosit ºi perfecþionat de

preºedintele Iohanis, devenit un personaj toxic pentru

viaþa politicã ºi democraþia românã, care se foloseºte de

toate mijloacele inclusiv de influenþa ocultei

internaþionale pentru a obþine un nou mandat, ceea ce

va genera un grad mai accentuat de vasalitate faþã de

SUA ºi partenerii europeni, care va costa scump bugetul

de stat ºi va adânci sãrãcia unei mari pãrþi a populaþiei

pe fondul crizei economico-financiare a zonei euro ºi

scãderii exporturilor romaneºti pe piaþa europeanã.

De altfel, în cei cinci ani de mandat, preºedintele

Iohanis care a preluat de la Bãsescu un stat structurat pe

principii mafiote, s-a dovedit a fi un adevãrat „Kaiser”,

rece ºi nemilos, transformând acest sistem într-un

mecanism sofisticat ce i-a permis sã blocheze iniþiativele

legislative ºi executive necesare bunei guvernãri prin

contestarea lor la CCR, ori refuzând cu dispreþ punerea

în aplicare a deciziilor acestui for. În acest fel, în ciuda

hotãrârilor CCR, a refuzat numirea la conducerea unor

ministere a unor candidaþi propuºi de premierul Dãncila

ºi a ºefilor parchetelor, în speranþa cã odatã instalat la

cârma guvernului a lui Ludovic Orban, va ocupa aceste

poziþii cu persoane ºantajabile ºi obediente sistemului,

care vor anula mãsurile legislative adoptate deja pentru

reforma justiþiei ºi a sistemului de pensii ºi salarizare în

detrimentul persoanelor cu venituri la limita sãrãciei.

Pentru a avea sprijinul „statului paralel” american

reprezentat în acest moment de preºedintele Trump, în

scopul de a obþine un nou mandat, preºedintele Iohanis

s-a angajat cu ocazia ultimei sale vizite în SUA sã creascã

cheltuielile militare prin alocarea de la buget a 2,5

miliarde dolari co-platã pentru o nouã bazã militarã

americanã în România, sã suportãm cheltuielile de

staþionare a trupelor americane în proporþie de 50%, sã

se creeze un buget separat de cel al Ministerului Apãrãrii

pentru achiziþii militare care va creºte treptat de la 0,8%

din PIB, la 2%, sã favorizeze firmele americane ºi

britanice în defavoarea celor româneºti ºi din UE

(companiile americane vor beneficia de facilitate

speciale ºi se vor supune legislaþiei americane), va creºte

prezenþa militarã româneascã în teatrele de operaþiuni

alãturi de americani, se va înfiinþa un corp de armatã

compus din mercenari, sã întrerupem relaþiile comerciale

cu Turcia prin introducerea treptatã de taxe vamale

abuzive ºi înãsprirea condiþiilor de acordare a vizelor

pentru cetãþenii turci, a se continua pe un ton mai

„apãsat” a atacurilor mediatice ºi politice la adresa Rusiei

care rãmâne „inamicul numãrul unu al României”,

apropierea de Ucraina ºi crearea unei zone libere a Gurilor

Dunãrii cu statut autonom (sursa Wikileaks.ro.Diaconu).

Într-adevãr aceste informaþii se dovedesc a fi veridice

prin acþiunile ce sunt deja demarate de administraþia

americanã.

CONCLUZII:

„Statul paralel sau subteran” este rodul gândirii

malefice a ocultei internaþionale care foloseºte acest

instrument de presiune asupra statelor ºi popoarelor

inducând iar teama ºi fricile de tot felul, de la pierderea

locului de muncã, ºomaj, sãrãcie, la teamã de izbucnire

a unor crize ºi rãzboaie hibride. Þinta etapei actuale este

de a destrãma statele naþionale ºi încurajãrii tendinþelor

separatiste în anumite zone ale planetei prin stimularea

conflictelor etnice, religioase, economice etc. Nu

întâmplãtor, marile corporaþii multinaþionale au

declanºat o adevãratã vânãtoare de creiere atrãgând în

sistemul lor de organizare geniile planetei pe care le

pregãtesc în institute, universitãþi, fundaþii proprii,

pentru a deveni elitele societãþii viitorului, care sã

asigure în þãrile de provenienþã o guvernanþã obedientã

intereselor, principiilor ºi valorilor globalizãrii.

„Statul paralel sau guvernul mondial din umbra”

va include aceste elite în sistemul sãu de organizare,

graþie Inteligenþei Artificiale, atât în zona politicã,

economicã, societate civilã, media, servicii de informaþii,

spaþiul virtual, pentru a se asigura controlul total asupra

popoarelor ,manipulând ºi modelând modul lor de

gândire ºi opþiunile în funcþie de interesele de etapã.

În România, PSD prin liderii sãi,Victor Ponta ºi

Liviu Dragnea, a cãzut în capcana întinsã de „statul

paralel” care i-a „acceptat în cercul intim” ademenindu-

i cu un pact de „coabitare”, pentru a le cunoaºte

„slãbiciunile” ºi a-i menþine sub control, iar când au

încercat sã se elibereze de pãcatul „preacurviei” au fost

scoºi din joc ºi trecuþi pe linie moartã, instrumentându-

le dosare penale ºi discreditându-i în ochii opiniei

publice ca fiind cei mai „corupþi” politicieni români.

Consecinþa atitudinii duplicitare a liderilor PSD faþã de

propriul electorat ºi membri a declanºat o adevãratã

furtunã în interiorul partidului ºi o fragmentare

îngrijorãtoare ºi o imagine negativã, de respingere la

nivelul societãþii româneºti, concretizatã în votul istoric

negativ de la alegerile europarlamentare din mai 2019.

Aºa cum am anticipat, anul 2019 ºi îndeosebi

ultimele luni, întreaga planetã a fost zguduitã de ample

manifestaþii ºi revolte urbane, soldate cu mii de morþi ºi

rãniþi din rândul manifestanþilor ºi forþelor de ordine,

amintindu-ne de anul 1917 când s-a declanºat în Rusia

þaristã Marea Revoluþie Socialistã din Octombrie ce-ºi

propunea „bolºevizarea” lumii sub sloganul „Proletari

din toate þãrile uniþi-vã”. De aceastã datã, febra revoltelor

populare a pornit din þãri occidentale cu o democraþie

„consolidatã” ºi s-au extins rapid în þãri din Africa,

America Latinã, Orientul Mijlociu, pânã în Extremul

Orient, având motivaþii diverse, de la scumpirea vieþii ºi

adâncirea sãrãciei ºi inegalitãþilor sociale, la corupþia

elitelor conducãtoare, sau împotriva marilor interese ale

corporaþiilor multinaþionalelor din sectorul

hidrocarburilor ºi agriculturii. În alte zone, resortul

declanºãrii manifestaþiilor stradale a vizat abuzurile de

putere, îngrãdirea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor,

migraþia, dorinþa de autonomie a unor provincii ºi

destrãmarea unitãþii statale.

Peste toate aceste evoluþii îngrijorãtoare s-au

suprapus numeroase atentate ºi atacuri teroriste, soldate

cu mii de morþi ºi mutilaþi, cu distrugeri de bunuri

materiale ºi cu un val de migraþii de persoane afectate de

conflictele ºi rãzboaiele locale. Se pare cã civilizaþia

umanã a intrat într-o spiralã a urii ºi terorii, a manipulãrii

ºi dezinformãrii, ceea ce ne determinã sã credem cã

acestea sunt semne care anunþa schimbãrile ce vor sã

vinã, grãbite de implicarea Inteligenþei Artificiale în

manipularea emoþionalã a popoarelor pentru a accepta

deciziile luate de guvernaþii stabiliþi de cercurile oculte

ale „statului paralel” ºi nu prin votul cetãþenilor, pentru

cã aceºtia „se gândesc la binele comun ºi apãrã cetãþenii

de fricile ºi temerile care le otrãvesc traiul zilnic”.

Dar, spre surpriza „stãpânilor lumii”, Inteligenta

Artificialã oferã ºi efectul de bumerang, facilitând

mobilizarea rapidã prin intermediul reþelelor de

socializare a oamenilor nemulþumiþi, având un rol

hotãrâtor în cristalizarea revendicãrilor care nu au

coerenþã ideologicã, dar cer justiþie, onestitate, eticã ºi

transparenþã guvernamentalã, etatizarea unor domenii

strategice economice (infrastructura criticã, exploatarea

resurselor naturale etc) ºi intervenþia statului în

reformarea sistemului de educaþie ºi sãnãtate.

Putem sã concluzionãm în încheierea acestui material

cã foamea ºi setea de dreptate ºi libertate picurate în

ADN-ul omului la creaþia sa ºi reactivate de Domnul

Nostru Iisus Hristos pe Muntele Fericirii sub forma unui

adevãr relevat „Fericiþi cei ce flãmânzesc ºi înseteazã de

dreptate, cã aceºtia se vor sãtura”. (Matei 5.4.), rãmâne o

foame ºi o sete care vor declanºa numeroase revolte în

anii ce vor urma împotriva guvernanþei abuzive a ocultei

mondiale, prin instrumentul sãu docil: „statul paralel”.

Deci, dragi români, fericiþi vom fi dacã vom încerca

sã ne potolim, mãcar ºi parþial, foamea ºi setea de dreptate

ºi libertate, ridicându-ne vocea în fata abuzurilor de tot

felul ale „statului subteran” autohton, sprijinit „generos

ºi dezinteresat” de guvernul mondial.

Sã ºtim însã cã va fi o luptã durã, atât pentru

sprijinirea actualului ocupant al fotoliului de la

Cotroceni, reprezentant obedient al „statului paralel”

pentru a obþine un nou mandat, dar ºi pentru cã alegerile

locale ºi parlamentare din 2020 sã fie câºtigate de

susþinãtorii sãi, pentru a avea atât guvernul cât ºi

parlamentul sub controlul sãu.

Sperãm cã, energiile pozitive ºi creatoare ale naþiei

române se vor uni pentru a rezista în faþa provocãrilor ºi

ameninþãrilor care pândesc atât în interiorul Cetãþii, dar

ºi la porþile sale în anii ce vor urma.

Dumnezeu sã ne lumineze ºi sã ne întãreascã în

credinþa strãbunã, care ne-a fost cãlãuzã în momentele

de cumpãnã prin care a trecut eroicul nostru popor!

(urmare din pagina 16)
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Activitatea publicisticã

a lui Ion Vinea

Un catalog cum ne-am mai dori

Cunoscut poet, prozator,

publicist, jurnalist,

teoretician literar ºi om

politic, Ion Vinea (Ioan

Eugen Iovanaki, 1895,

Giurgiu – 1964, Bucureºti)

a fost fondator al miºcãrii

simboliste, împreunã cu

Tristan Tzara ºi Marcel

Iancu, a înfiinþat revista

„Simbolul” ºi a colaborat sau

a condus publicaþiile: Noua

revistã românã, Rampa, Facla, Contimporanul, Chemarea,

Deºteptarea economicã ºi socialã, Omul liber, Adevãrul,

Gândirea, Evenimentul zilei, Adevãrul literar ºi artistic etc.

Absolvent de Drept, polemist temut ºi bãrbat cu multe neveste,

a încurajat revolta iconoclastã a tinerilor ºi a oferit pagini

scriitorilor moderniºti ºi avangardiºti, a colaborat cu Pamfil

ªeicaru, a scris la Gândirea, a atacat cu curaj problemele din

timpul ºi de dupã încheierea celui de al doilea rãzboi mondial,

suportând, din partea regimului comunist nou instalat, scoaterea

din Uniunea Scriitorilor (1950), eliminarea din presã (1954),

închisoarea (1956) ºi obligarea la munci de jos.

Lucrãri despre publicistica sa, un segment cuprinzãtor ºi

important pentru ideile, convingerile ºi preocupãrile sale, au mai

apãrut, fãrã a avea amploarea cãrþii pe care o comentãm: Elena

Zaharia Filipaº, monografia Ion Vinea (1972), Sanda Cordoº,

Ion Vinea, un scriitor între lumi ºi istorii (2017), culegerile

Publicisticã literarã (1977) ºi Sãgeata ºi arabescul. Articole ºi

pamflete (1984), de asemenea articole în presa scrisã ºi online.

În Notã asupra volumului, autoarele, Elena Zaharia-Filipaº,

experimentat prof. univ. dr. cu numeroase ºi documentate studii

literare, în special despre literatura interbelicã, Vasile Voiculescu,

Ion Vinea, literatura femininã, ºi tânãra Magdalena Rãduþã, tot

cadru didactic dr. la Universitatea din Bucureºti, colaboratoare ºi

la volume anterioare dedicate publicisticii acestui autor,

menþioneazã cã acesta este cel de al optulea dedicat publicisticii.

Perioada vizatã cuprinde activitatea jurnalisticã a lui Ion Vinea la

publicaþia Evenimentul zilei, mai puþin la Curentul, ambele

aparþinând trustului celebrului Pamfil ªeicaru. Primul ziar

menþionat apãrea în douã ediþii zilnic, uneori chiar în trei, cu ºtiri

despre situaþia frontului pe prima paginã, unde, de obicei, apãreau

articolele lui Vinea. Autoarele menþioneazã, ca ºi la volumele

precedente, intervenþiile sau menþinerea în textele reproduse a

erorilor de tipar, a formelor morfologice ºi fonetice ale vremii, a

grafiei (de exemplu, se scriau cu iniþialã majusculã numele limbilor

ºi popoarelor, punctelor cardinale, lunilor anului etc.) S-a pãstrat

grafia unor neologisme care nu erau încã adaptate: anahronism,

biurou, coheziune, dok, eloquent, fakir, hereditar, Jugoslavia,

kolhoz, linguistic, massã, nikel, rassã, skizofrenie, ºofeur, tank,

ticket. Articolele din anii 1941 ºi 1942 erau semnate Ion Vinea,

mai rar cu iniþiale.

Tomul voluminos are 885 pagini, la care se adaugã Cuprinsul

de 14 pagini, fiind o oglindã fidelã, complexã ºi cuprinzãtoare a

publicisticii lui Ion Vinea. Lãmuritoare sunt Note ºi comentarii,

începând de la pagina 837, de unde aflãm lucruri importante

legate de evoluþia societãþii, presei ºi culturii româneºti.

Pentru anul 1941, dupã instaurarea dictaturii legionare în

toamna anului 1940, Facla lui Ion Vinea, ca ºi alte publicaþii, este

suspendatã, iar jurnalistul rãmâne fãrã mijloace de subzistenþã.

Mobilizat în redacþia Evenimentul zilei din trustul lui ªeicaru,

lucreazã aici pânã în august 1944. El se adapteazã politicii acestui

oficios al regimului, contrar convingerilor sale ºi condus de

ideea redobândirii þinuturilor rãsãritene rãpite. Drama de

conºtiinþã a gazetarului ºi scriitorului era cum „sã împace spiritul

adevãrului cu imperativele sociale ale momentului, libertatea de

gândire cu constrângerile traiului zilnic”(p. 837). Unele precizãri

istorice care explicã atitudinea ziaristului Ion Vinea: instaurat la

14 septembrie 1940, „statul naþional-legionar” a durat pânã la

începutul anului 1941 (27 ianuarie), când armata, condusã de

mareºalul Ion Antonescu a înãbuºit rebeliunea legionarã, regimul

acestuia fiind sprijinit de Evenimentul zilei pânã la cãderea din

23 august 1944.

Angajat la Evenimentul zilei, Ion Vinea scrie, în mod

surprinzãtor faþã de opiniile sale ferme anterioare, de stânga, pe

linia pro-germanã a ziarului, despre virtuþile regeneratoare ale

rãzboiului care va duce la o idealã „Europã nouã”, sub conducerea

Germaniei. Cãlãtoria directorului ziarului la Madrid ºi Lisabona

trezeºte curiozitatea cititorilor, pentru cã se pãstreazã o mare

discreþie, Ion Vinea recunoscând într-un articol cã îl leagã o mare

prietenie de acesta. Ocazia îi provoacã lui Mircea Eliade „o

cumplitã tristeþe ºi secetã sufleteascã”, întrucât ªeicaru „a terorizat

toþi regii ºi toate guvernele, dar a cãzut întotdeauna în picioare”,

aflãm citind documentatele note de la sfârºitul cãrþii.

Apariþia monumentalei „Istorii a literaturii române de la origini

pânã în prezent” scrisã de G. Cãlinescu, în anul 1941, în care Ion

Vinea este inclus la secþiunea „Dadaiºti, suprarealiºti, hermetici”,

pe când încã nu-ºi adunase versurile într-un volum, nu îl

entuziasmeazã, dimpotrivã, îl ironizeazã pe autor, persifleazã ºi

contestã: Cãlinescu, „nu tocmai lipsit de talent ºi de inteligenþã”, s-

ar fi înfãþiºat pe sine însuºi, într-o lucrare impresionistã. Cu un

scris „alergãreþ”, „mai mult interesant decât documentat ºi mai

mult zbenguit decât analitic”, o greºealã literarã care a dat o operã

fantezistã. Finalul articolului, intitulat „Furtuna din pahar”: „Nu

vreau sã spun cã a scris o carte rea... Ne-ar fi putut oferi însã una

mai bunã”. Este evidentã nemulþumirea, neîndreptãþitã, a lui Ion

Vinea faþã de locul care i s-a rezervat în lucrarea cãlinescianã.

Foarte interesant, pentru dezvãluirea unei întinse românitãþi

rãsãritene, dar ºi pentru cã a atras replica altui scriitor român,

este articolul „Fãcuþi de fete mari”, cu subtitlul „Pe urmele

administraþiei staliniste”, unde este reprodusã scrisoarea

profesorului sociolog indicat numai prin iniþiala S., cãlãtor în

Transnistria. Sunt înfãþiºate condiþiile mizere în care erau þinuþi

locuitorii de la marginea imperiului þarist, apoi sovietic,

analfabetismul, lipsa de îmbrãcãminte, izolarea ºi amintirea

deportãrilor frecvente în Siberia. Articolului semnat de Vinea în

„Evenimentul zilei” îi rãspunde Miron Radu Paraschivescu, în

articolul „Scrisoare deschisã dlui Ion Vinea”, din publicaþia

„Tinereþea”, în care Vinea este acuzat de exces de zel, de servilism,

elanul lui „belicos ºi justiþiar” fiind pus în antitezã cu înfãþiºarea

„fragilã ºi etern juvenilã”, iar sintagma din titlul articolului lui

Vinea, referitoare la bolºevici, fiind întoarsã, reinterpretatã în

sens biblic. Schimbarea atitudinii lui Vinea, de la considerarea

vecinului de la rãsãrit ca prieten, la observarea atrocitãþilor ºi

minciunii, se produce dupã ce provinciile româneºti din est ºi

nord-est au fost rãpite.

Un articol de evocare a ziaristului elveþian Emile Bonjour, în

care este evidenþiatã menþinerea libertãþii de conºtiinþã ºi de

exprimare, intitulat „La moartea unui ziarist elveþian”, publicat în

„Evenimentul zilei” ºi reluat în „Curentul”, atrage convocarea la

ºeful cenzurii, care îi citeºte protestul german unde se afirmã cã

s-au scris despre presa elveþianã pãreri „deplasate” ºi „contrare

adevãrului”.

În alt articol, „Profesori ºi elevi”, este ironizat Timoleon

Pisani, purist în problema împrumuturilor neologice, jurnalist ºi

memorialist preocupat de lingvisticã, polemica durând mulþi ani.

Aspecte de care se ocupã Ion Vinea în scrierile sale sunt ºi

evoluþia rãzboiului, politica din Balcani, mãsurile de pedepsire a

furtului, tâlhãriei, denunþurilor nefondate, a lansãrii de zvonuri

false,cerºetoriei, indecenþei, luate de regimul autoritarist,

deontologia profesionalã ºi raportarea la public a gazetarului,

evoluþia ºcolii româneºti în perspectiva unei vizite a profesorului

Ion Petrovici, evocarea scriitorului Vasile Demetrius coleg de

generaþie cu Gala Galaction, Tudor Arghezi ºi N. D. Cocea,

evocarea scriitorului ºi pamfletarului francez Leon Daudet, a

compozitorului ºi dirijorului italian Antonio Castaldi, a sculptoriþei

americane Katherine Stubergh, a dansatoarei franceze Cleo de

Merode ºi a altor personalitãþi artistice ale epocii.

Elocventã este afirmaþia lui Ion Vinea, conºtient de rolul

ingrat al gazetarului în acea perioadã de rãzboi, de cenzurã: el se

aflã pe „pragul ce desparte lumea sinceritãþii absolute de lumea

imperativelor sociale” ºi oscileazã între „adevãr ºi sensul

pragmatic al vieþii” („Despre gazetãrie ºi gazetari, în Evenimentul

zilei, 25 octombrie 1942). În acest sens trebuie privitã toatã

activitatea sa gazetãreascã, la fel concesiile ºi abaterile de la

credinþele sale exprimate înaintea acestei perioade.

Acest nou volum din marea operã dedicatã activitãþii literare

ºi publicistice a unui important scriitor român documenteazã o

perioadã puþin studiatã, ºi anume perioada gazetãriei din vremea

rãzboiului, munca, efortul ºi capacitatea de selecþie ºi de sintezã

a autoarelor îndreptãþind aºteptarea urmãtoarelor volume.

Ion Vinea, Opere. Publicisticã (1941-1942), vol. XI, Ediþie

criticã, note ºi comentarii de Elena Zaharia-Filipaº ºi Magdalena

Rãduþã, Bucureºti, Editura Muzeul Literaturii Române, Colecþia

Scriitori români, 2019.

Corneliu Vasile

C. FLORESCUÎn primavara acestui an s-a inaugurat galeria bucureºteanã

„DADA”. Vernisajul s-a fãcut cu o expoziþie dedicatã marelui

avangardist Vistor Brauner ºi îºi propunea sã prezinte desene,

gravuri, obiecte, evenimente.

Ca sã începem cu ultimul punct anunþat, trebuie sã-l amintim

pe acela legat de lansarea catalogului expoziþiei Brauner.

Ca orice instituþie culturalã care se respectã, galeria „DADA”

a editat un catalog pe mãsura evenimentului dedicat celui care a

lansat acel „75 HP”, publicaþie unicã nu doar ca numãr de apariþii,

dar ºi din punct de vedere al individualitãþii ºi a adistincþiei, prin

care se evidenþiazã în constelaþia marilor publicaþii avangardiste

de pe mapamond.

Într-un format A4, având 430 pagini, un text biligv român-

englez, cu un numãr impresionant de ilustraþii, cele mai multe

color, volumul se constituie într-un adevãrat festival de imagini,

documnete ºi texte care mai de care mai captivante.

Înainte de a analiza succint volumul, aº dori sã amintesc

faptul cã aceastã galerie a fost conceputã pentru a fi vernisatã sub

simpaticul generic „Victor Brauner – Victor Victorios”, cu numai

câteva zile, ºapte la numãr, înaintea deschiderii la MNAR a unei

super expoziþii Victor Brauner, cu piese aduse de la Centrul

Pompidou în cadrul acelui „Anotimp Românesc” iniþiat la Paris

în decembrie 2018.

Manifestarea de la „DADA” era talonatã la doar trei zile de

o expoziþie „Brauner-tipografice”, organizatã de cãtre anticariatul

bucureºtean „UNU”, ambele momente reprezentând secvenþe

ale unei uverturi la grandioasa retrospectivã a maestrului nãscut

la Piatra Neamþ ºi trãitor pe malurile Senei, eveniment popularizat

oficial, inclusiv pe site-urile ministerului de resort.

În cele din urmã, cu câteva zile înainte, deschiderea care ar fi

trebuit sã aibã loc cu fastul cuvenit, o tãcere deplinã s-a aºternut,

Ministerul demonstrând cât de breaz este!

Bazându-se pe un grup de colaboratori versaþi în domeniu,

albumul dedicat lui „Victor Victorios” se bucurã de texte solide,

semnate de cãtre Margaret Montagne, care în urmã cu ani a

susþinut un spectaculos doctorat privind desenele lui Brauner la

Universitatea din Lyon. Amintim textul distinsei cercetãtoare a

Academiei Române. d-na dr. Lascu, care dezbate tema activitãþii

expozitionale a pictorului în România.

De subliniat grija curatorului galeriei de a însera în paginile

catalogului a textului apartinând unei Doamne a Plasticii noastre,

Yvonne Hassan, text care a fost propus Editurii Meridiane în

urmã cu mai bine de cinci decenii, preambul la o lucrare care

privea viaþa ºi opera avangardistului.

Mai semneazã textul „Victor Brauner ºi activitatea

suprarealistã în Franþa”, cercetãtorul ºi criticul francez Dominique

Rabourdieu, în timp ce vijeliosul Erwin Kessler dezvoltã ideea

„Picto-poesia ca motor al reþelei avangardiste”, în care strecoarã

o ipotezã extrem de interesantã a titulaturii celebrei publicaþii „75

HP”, desigur, cu totul alta decât exprimarea noþiunii din ºtiinþele

fizicii.

Simpla rãsfoire a catalogului, sumara lecturare prilejuieºte o

adevãratã sãrbãtoare a sufletului: sute de imagini, ale afiºelor

„UNU”, numãrul impresionant de documente (inclusiv al actului

medical care dovedeºte pierderea de cãtre Brauner a globului

ocular, paºapoarte, acte de familie, senzaþionalele invitaþii ºi afiºe

concepute de cãtre artist, ilustraþiile celor 28 de volume îmbogãþite

grafic braunerian, ca ºi celebra mapã cu gravuri, alãturi de

cronologia la zi a manifestãrilor ce i-au fost consacrate, dau

„sare ºi piper” unei lucrãri de anvergurã cu totul remarcabilã,

care are darul de a atrage cititorul ºi a-l îndemna sã fie interesat

de opera acestui promotor mondial al suprarealismului în picturã.
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Pe scriitoarea Marina Costa

am citit-o cu un interes sporit

când mi-a spus cã Brãila, oraºul

meu natal, este oraºul ei „de

suflet”, despre care a scris

pagini memorabile, unde are

rude ºi prieteni, unde a învãþat

cuvinte greceºti, turceºti,

lipoveneºti etc. Poate cã acest

oraº secular, cu Dunãrea lui, i-

a insuflat acel spirit de aventurã

care o face sã colinde lumea pe

uscat, pe mãri ºi oceane, sã descopere vestigii istorice, sã culeagã

poveºti ºi legende încãrcate de misterul trecerii timpului. Din când

în când mai face câte un popas, pentru aptitudinile-i de constructor.

Construieºte romane de aventuri, romane istorice scormonind prin

documente dupã întâmplãri ºi fapte, pe care le asambleazã ºi le

lanseazã pe piaþa literarã cu temeritatea unui navigator: Pribegii

mãrilor, volum de debut în 2016, la editura Betta, urmat de Vieþi în

vâltoare, Prietenii dreptãþii, Echipajul, Alte vâltori ale vieþii,

Farmecul mãrii. Nu-i lipseºte însã nici spiritul romantic, de femeie

sensibilã, atrasã de natura tainicã a lucrurilor nedesluºite, astfel cã

nu e deloc surprinzãtor cã a scris ºi poezii.

Marina Costa ºi-a adunat poeziile scrise pe parcursul a 35 de ani

în volumul Drumuri ºi doruri, apãrut anul acesta, la editura Amanda

Edit din Sinaia. Cartea are douã pãrþi, reproducând titlul, „Drumuri” ºi

respectiv „Doruri”, pãrþi complementare, cuprinzând poeme de început

ºi poeme recente. Poemele de început privesc cu oarecare sobrietate

întâmplãrile importante din trecutul frãmântat al þãrii, dar ºi

evenimentele contemporane din istoria naþionalã în corelaþie cu cele

din istoria universalã, versurile fiind marcate de experienþa de viaþã

dar ºi de experienþa scriitoriceascã. Spiritul de aventurã e dublat de un

spirit justiþiar dar ºi de o expansivã dorinþã de manifestare a libertãþii

de acþiune. Cãlãtoriile sunt pretexte minunate pentru a-ºi expune ideile,

a-ºi argumenta concepþiile, credinþa, iar impresiile ºi sentimentele

produse de cele vãzute sunt susþinute pertinent de date istorice,

geografice, de informaþii referitoare la obiceiurile ºi tradiþiile locurilor

vizitate. Autoarea planeazã, descrie, concluzioneazã. Periplul

începe în România, oprindu-se asupra unor evenimente

marcante, semnificative din þarã, traverseazã Europa, ºi de

acolo se avântã mai departe. Vorbeºte de Alba Iulia dar ºi de

Atena, de Avram Iancu dar ºi de Tamar, regina Georgiei, de

Marea Neagrã dar ºi de Marea Egee. Spune: „Marea îmi curge

prin vene,/ ademenitoare.// Ce

strãmoº explorator oi fi avut/ în

negura veacurilor,/ de mã îndeamnã

sã caut/ o insulã pustie?” Iar fluviul

Dunãrea este „Zâna mea dragã cu

plete lichide. Dunãrea mea iubitã”.

Ceea ce frapeazã este o deosebitã

capacitate afectivã, conºtientizatã ºi

asumatã: „Iubesc tot ce existã pe

lume/ Nu ºtiu sã urãsc. Iubesc”.

Dorinþa de cunoaºtere (cãci pentru

ce altceva plecãm uneori prin lume?)

vine din aceastã disponibilitate

sufleteascã aducând în memorie

versul lui Lucian Blaga: „cãci eu

iubesc ºi flori ºi ochi ºi buze ºi

morminte”.

Pe lângã delectare ºi plãcere,

cãlãtoria oferã ºi autocunoaºtere,

scrisul devenind o exteriorizare

concretã a sondãrii sinelui. Autoarea,

pe numele real, Lelia-Elena

Vasilescu, nãscutã în Bucureºti, în

1968, absolventã a Facultãþii de

Management a Academiei de Studii Economice, cu un doctorat

în economie mondialã, cu lucrãri de specialitate publicate,

cum ar fi „Managementul proiectelor cu finanþare

internaþionalã (1999), mãrturiseºte plinã de candoare: „De la

un frate al bunicii/ am luat talentul literar”. Cãlãtoria ne mai

poate purta ºi spre rãdãcinile fiinþei, spre genealogie, dintr-o

atât de umanã curiozitate ºi o mai adevãratã ºi corectã

CRONICICRONICICRONICICRONICICRONICI

PRIMA ªI ULTIMA CARTE DE POEZIE?

Primesc tot mai des câte un volum de povestiri semnat

de scriitorul Vasile Szolga.

El este un narator cu har, de-o facturã aparte: talentat, concis,

imprevizibil. Semneazã astfel de minunate bijuterii în revistele

Sud, Bucureºtiul literar ºi artistic ºi, poate, în altele, la care nu

am avut acces.

Dar, mai ales, apare într-un prezent afectiv, în sufletele cititorilor

sãu, dintre care, câþiva, la rândul lor scriitori remarcabili, care s-

au pronunþat laudativ faþã de naraþiunile sale, amintindu-i pe:

Emil Lungeanu, Ion Andreiþã, Nicolae Dan Fruntelatã, Florentin

Popescu, George Stanca, Elisabeta Iosif, Eliza Roha ºi alþii.

Fiecare descoperã aspecte noi, surprinzãtoare: aluzii, sugestii,

conciziune, exprimarea în parabole, observarea ºi interpretarea

amãnuntelor – caracteristici care-l individualizeazã pe artist ºi-l

prezintã ca pe un creator în genul schiþelor lui I. L. Caragiale, ori

al naraþiunilor lui Emil Gârleanu.

În volumul recent, cu titlul incitant, De la Sov-Rom la Show

Room, el realizeazã o cuprindere largã a unei etape contradictorie

ºi ºocantã din istoria recentã a României: Omul potrivit la locul

potrivit, Doctorul ºi mãcelarul, Ceremonii ºi altele.

Un loc aparte îl ocupã prezentarea mediului universitar, unde

autorul s-a aflat atât ca student, cât ºi în calitate de cadru universitar:

Grupa integralistã, Generaþia inteligentã, Recreaþia mare.

Spre deosebirile de povestirile anterioare, aici autorul nu

condamnã, nu interpreteazã – doar surprinde, lãsându-i pe cititori

sã desprindã concluziile necesare.

Eu am dedus din ele cã viaþa este complexã ºi competitivã,

dacã nu trecem pe lângã ea cu nepãsare: suspiciune, lipsã de

comunicare, sãrãcie – dar ºi arivism, ºi, mai ales, nesinceritate.

La un moment dat, am avut impresia cã lecturile oferite de

Vasile Szolga nu mai apar ca simple naraþiuni, ci oglinzi de

mãrimi diferite ºi de strãluciri aparte, pe care el ni le pune în faþã,

ca sã ne alegem, din acest mozaic existenþial, chipul care ni se potriveºte ºi sã

tragem singuri concluziile ce se impun.

Chiar ne aflãm la o dreaptã judecatã, chemaþi de cãtre un intelectual bogat

sufleteºte ºi înþelept scriitoriceºte!

Cãrþile lui Vasile Szolga se citesc cu multã bucurie ºi implicare sufleteascã, iar

din ele desprindem alese învãþãminte, demne de reflecþie.

Victoria Milescu

autodefinire, „Eu sunt un râu izvorât/ din peºtera tristeþii./ Razele

soarelui/ nu mi-au aurit unda./ Oamenii, însã/ au gãsit pe prundiº/

grãunþele de aur ale bunãtãþii/ ºi m-au secat./ Sunt un râu ce-ºi

cautã albia/ printre stâncile pleºuve,/ un bulz de lut ce-ºi cautã

forma/ pentru amfora lui Omar Khayyam”. Poetul poate fi un

bulgãre de lut, un bulgãre de zãpadã, un bulgãre de luminã, dar

poate fi ºi omul-puzzle, o combinaþie de

trecut cu prezent, de tradiþie ºi modernitate,

o combinaþie dintre dorinþele ºi aspiraþiile

antecesorilor ºi idealurile fiilor ºi nepoþilor,

ca în poemul „Puzzle”, care depãºeºte un

prozaism inerent, prin încãrcãtura

emoþionalã, prin ironia finã, prin calda

umanitate: „Sunt omul-puzzle/ fãcut dintr-

un mozaic de piese multicolore./ S-au gãsit

destui strãmoºi/ de pe ambele ramuri ale

arborelui genealogic/ sã-mi lase moºtenire

câte un crâmpei/ din nãzuinþele ºi

priceperile lor (...)/ Jocul de puzzle/ se

sfârºeºte cu mine,/ ultima crenguþã/ în

sufletul cãreia trãiesc toþi strãmoºii./ Sunt

fericita moºtenitoare/ a mai multor poveºti

de familie/ din tot atâtea neamuri (...)”.

Când mi-a oferit Drumuri ºi doruri,

Marina Costa mi-a spus cã e prima ºi ultima

ei carte de versuri. I-am rãspuns cã nu cred

cã va fi ultima carte de versuri, cã va mai

scrie poezii, cel puþin în pauzele dintre

romanele ei tumultuoase, care o

recomandã, totuºi, ca prozatoare, una de

calibru, înzestratã cu talent, culturã ºi perseverenþã. O dovadã

recentã ºi concretã - Premiul „Fãnuº Neagu” primit de Marina

Costa la Concursul naþional de prozã „Nicolae Velea”, organizat

la Bucureºti de revista „Arena literarã” ºi Asociaþia Difuzorilor

ºi Editorilor-Patronat al Cãrþii (ADE-PC), ediþia a III-a, 2019.

Premiul a constat în publicarea unui manuscris, care ar putea

deveni, cine ºtie, o carte de succes.

Mihai
Antonescu

Ion C.
Stefan,

Vasile Szolga – un
povestitor cu har

Uite-aºa, sã se nedumereascã, din titlu, ãia care ºi-au tras

„rezonul” prin mai multe straturi de vopsea în ultimii ani ori sã

ne dea cu huo(!) ãia care încã se laudã cã „nici

usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase”, belind ochii la titlul astei

cronici, nici mai bune, nici mai rele, scrise din drag de povestitorul nostru

Vasile Szolga, rãstignit între fabulã ºi bâzdâcurile unei realitãþi de râsu’-

plânsu’. Cãci, dupã ce lecturarãm noi temeinic Antologia de povestiri de ieri

ºi de azi „DE LA SOV-ROM LA SHOW ROOM”, Editura U.Z.P., 2019,

ne gândirãm cã onor fabulistul-bâzdâcar adevãr grãieºte, cum cã sârma se

îndoaie mai uºor decât cuiul dracului, cã mai îndatã îþi faci „cotãriþã” din

beteºugurile lumii decât sã baþi un cui în pãretele bunului simþ.

Aici, Vasile Szolga se vãdeºte un adevãrat maestru, dacã pe spaþii cât

sfertul unei rugãciuni, ce nu-ºi are niciodatã finalul unde unii alþii s-ar

aºtepta sã-l aibã, reuºeºte, cu o zgârcenie demnã de invidiat, sã transmitã un

surâs cât o palmã rãsunãtoare pe obrazul lipsit, de n-ai ce crede, al astei lumi

în trecere-petrecere.

Totuºi ironia autorului are limitã ºi mãsurã cum vedem, întrucât mãgarul

e o fiinþã nobilã orice s-ar spune, iar poziþia ghiocelului a devenit deja

cutumã, ºi nu poate fi anulatã prin ordonanþã de urgenþã.

Când am zisãrã noi de râsu’-plânsu’ adevãr grãit-am, cãci la finalul lecturii

mai sus amintitului volum – excelent scris – între noi fie vorba, ne lãcrima

amarnic ochiul stâng, de parcã toate rudele ni s-ar fi aflat pe o corabie ce

tocmai se scufunda, pe când peste cel drept se lãsase ca o uscãciune amarnicul

frig al zãdãrniciei.

P.C.R. (Pile, Cunoºtinþe, Relaþii) este lege organicã prietene Szolga, trecutã

prin Parlamentul ad-hoc instituit al pârdalnicei noastre firi româneºti de care

nicicând nu ne vom lecui. Mulþi câºtigã sub acoperãmântul astei legi organice

fãrã sã aibã vreun merit, mai puþini sunt cei cãrora li s-ar cuveni pe drept.

Dacã þi-ai propus sã scrii o carte bunã care sã stea drept dinaintea oricãrei

lecturi cu pretenþii – ºi când spunem asta, noi ºtim ce spunem – þi-a ieºit.

Antologia este excelentã, are sare ºi piper cât pentru o bucãtãrie

franþuzeascã de cinci stele, la care, dacã eºti abonat nu conteazã cât plãteºti.

Dacã însã þi-ai propus o „carte îndreptar” pentru „sârma” asta de lume, nu nãdãjdui. E

vânare de vânt, prietene.

Altfel, te îndemnãm ºi noi prieteneºte, colegial ºi frãþeºte, aidoma lui Nicolae Dan

Fruntelatã care a vãzut în talentul tãu ce trebuia vãzut, sã te iei mult mai în serios.

Credem, la rându-ne cã ai pe ce te baza, fiindcã un profesor universitar, atunci când iese

dupã pâine în travesti-ul unui zugrav, ºtie bine ce face.

Succes!

Binecuvântatul
sistem P.C.R.

Lecturi paralele
Vasile Szolga, De la Sov-Rom la Show Room. Antologie de povestiri de ieri ºi de azi,

Editura UZP, Bucureºti, 2019
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Mémoriel des 3030 soldats roumains
« Morts pour la France » au cours de la

Grande Guerre 1916-1918

En octobre 2019 est paru, aux éditons Tractus Arte dirigées par Ioan Cristescu, par ailleurs
directeur du Musée National de Littérature Roumaine, l’ouvrage de notre collaborateur français
Jean-Yves Conrad, à savoir « Mémoriel des 3030 soldats roumains « Morts pour la France » au
cours de la Grande Guerre 1916-1918 », ouvrage fondamental consacré aux soldats roumains morts
de faim et de froid au cours de la Première Guerre mondiale. Le 9 octobre 2019, nous avons assisté
au lancement officiel de cet ouvrage à l’Académie Roumaine, l’invité principal étant Monsieur
l’académicien Mircia Dumitrescu, graphiste bien connu, auteur de multiples couvertures d’ouvrages
et de nombreuses sculptures en Roumanie et à travers le monde.

La Rédaction (LR) – Jean-Yves, qu’est-ce qui vous a amené à écrire cette œuvre fondamentale
pour nous Roumains en cette année du centenaire de la fin de la Grande Guerre ?

Jean-Yves Conrad (JYC) – Je voulais depuis longtemps écrire cet ouvrage en hommage aux
soldats roumains, aux soldats d’un pays qui m’est si cher, physiquement depuis 38 ans, en pratique
depuis 64 ans, à savoir depuis ma plus tendre enfance.

LR – Oui, nous le savons. Nous savons que vous avez baigné dans la Roumanité depuis vos plus
jeunes années, puisque, né à Nancy le 13 février 1955, vous avez rejoint Dieuze,
en Moselle, fin 1955, avec vos parents. C’est dans cette ville d’Alsace-Lorraine
que vous avez fait toutes vos études primaires et secondaires, et que vous êtes
devenu roumain, au point d’en créer votre devise : « La Roumanie ne m’appartient
pas, mais j’appartiens à la Roumanie », devise dont vous êtes très fier.

JYC – Assurément. Alors qu’en France, depuis de nombreuses années, les
Roms font l’actualité roumaine, je me bats pour changer cette image. Après
avoir accumulé depuis près de 40 ans des archives inédites que je mets à
présent en valeur, le premier de ces ouvrages, dont il est question ici, n’étant
qu’un hors d’œuvre. Un hors d’œuvre que j’ai laissé mijoter depuis 21 ans,
lorsque j’ai rencontré Ion Andreiþã, mon frère culturel. J’ai alors commencé à
fréquenter à nouveau le cimetière roumain de ma ville de Dieuze et à faire une
liste exhaustive des 943 soldats inhumés dans ma petite ville. Dans la foulée,
j’ai parcouru tous les cimetières de l’Est et du Nord de la France pour y trouver
les tombes militaires roumaines. Cette démarche a duré 21 ans ! Un quart de
siècle pour parcourir les 41 cimetières et récupérer les données concernant les
3.030 sépultures roumaines, contredisant ainsi le chiffre de 2.641 qui est
apposé sur les plaques dans les trois grandes nécropoles de Dieuze, Soultzmatt
et Haguenau.

LR – Mais vous n’avez pas fait ce travail au hasard ?
JYC – Bien sûr que non. Je me suis servi pour cela - principalement - du livre

– « Le calvaire des prisonniers de guerre roumains en Alsace-Lorraine 1914-
1918 » de feu mon concitoyen Jean Nouzille, ancien professeur d’université à
Strasbourg et colonel de réserve. J’ai rencontré Jean Nouzille pour la première
fois en 2001 à l’ambassade de Roumanie en compagnie de mon ami Son
Excellence Dumitru Preda, historien éminent de la Première Guerre mondiale.
J’ai alors décidé d’écrire cet ouvrage pour mettre en adéquation mon amour pour
la Roumanie et mon respect pour ces soldats morts de faim et de froid pour notre
liberté et pour l’Union roumaine – sans le savoir – avec comme fers de lance le général français Henri
Mathias Berthelot et la reine Marie, sur lesquels j’ai fait ensuite des recherches complémentaires. Deux
personnages fascinants …

LR – Assurément. Mais comment avez-vous procédé pour mettre vos données en valeur ?
JYC – Méthodiquement. J’ai contacté les municipalités et gardiens des cimetières, ainsi que les

détenteurs de listes, en France et en Roumanie. Cette œuvre est une œuvre collective ! Je n’oublie
pas que mon premier métier, avant de devenir ingénieur à Electricité de France et à Gaz de France,
selon les anciennes dénominations, était celui de documentaliste. Et comme je suis méticuleux et
soucieux de la vérité étayée par des documents authentiques, j’ai dû travailler des années durant dans
l’ombre. Je souhaitais avoir mon manuscrit prêt pour le centième anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918.

LR – Et vous avez eu des soucis pour l’édition ?
JYC – Assurément. La date fatidique approchait et je n’avais pas trouvé d’éditeur. Alors est arrivé

un miracle provoqué, il est vrai, car entre la Roumanie et moi, rien n’est l’effet du hasard. En janvier
2018, j’ai été contacté par mon ami Florin Rotaru, ancien directeur de la Bibliothèque Métropolitaine
de Bucarest et que j’ai connu à un Salon du Livre à Paris en 2003, salon auquel il rendait visite en tant
que Secrétaire d’Etat à la Culture. Connaissant mes recherches, il m’a sollicité en vue de savoir si je
ne disposais pas dans mes listes d’un certain Ion Dospina. Je l’ai rappelé à Bucarest au bout de 10
mn et lui ai précisé que je demanderais l’acte de décès de l’intéressé à Cherbourg, là où était décédé
ce soldat le 26 avril 1919 à l’hôpital militaire de la ville. Muni de ce document, j’ai envoyé l’ensemble
à l’intéressé et ai continué mes recherches pour mettre en valeur mes données et celles d’autres
ouvrages en préparation. Lorsque j’étais à Bucarest en novembre 2018, j’ai été contacté par un ami
qui m’a fourni les coordonnées téléphoniques d’un certain Mircia Dumitrescu. Nous avons pris
rendez-vous le 1er décembre 2018, jour de la fête nationale, et, dès lors, j’ai trouvé un frère, alors que
Mircia avait trouvé son grand-père Ion Dospina. Et grâce à mes recherches, Mircia a pu publier son
livre bibliophile « La Grande Guerre /1914-1918/ Le calvaire des prisonniers roumains en Alsace-
Lorraine et dans le Nord de la France » et j’ai pu éditer, grâce à lui et à la bienveillance de son ami
Ioan Cristescu, ce livre. Belle histoire d’amitié – d’amour, oserai-je dire - qui m’a permis de revoir,
ce 9 octobre, à l’Académie roumaine, le président de cette institution culturelle, Ioan Aurel Pop, ainsi
que son vice-Président, Rãzvan Theodorescu qui, le premier, m’avait fait confiance à Paris en lisant
le manuscrit de mon livre « Roumanie, capitale Paris », en juillet 2003. Et d’être reçu par l’Homme
d’État Adrian Nãstase quelques jours plus tard, le 15 octobre 2019, au sein de la Fondation Européenne
Titulescu qu’il préside avec courage et ténacité depuis sa création en 1991, en présence de nombreux
diplomates. Cette cérémonie clôturait une tournée culturelle intense en Moldavie et en Valachie, mais
aussi en Ukraine, dans la région de Cernãuþi. Car dans mon esprit, ma Roumanie est la Grande
Roumanie, celle du Traité de Trianon du 4 juin 1920 dessinée selon les frontières de mon compatriote
Emmanuel de Martonne. Je me situe donc dans la grande lignée de mes prédécesseurs, dans l’esprit
de l’amitié séculaire entre la Roumanie et la France.

LR – Impressionnant. Vous connaissez donc fort bien notre histoire…
JYC – Comment aimer un pays sans connaître son histoire, en faisant fi des opinions politiques

de ses interlocuteurs. En France, je suis avant tout Gaulliste, dans l’acceptation forte de cette
affirmation. En Roumanie, j’ai des rapports avec de nombreuses personnalités, quelles que soient
leurs obédiences politiques, parce que nous sommes mus par une seule force, la force de la culture,
qui transcende les opinions politiques. J’ai ainsi des amis dans tous les partis…

LR – Ainsi, nous savons que vous préparez d’autres écrits importants …
JYC – Absolument. Mon seul souci est de mettre en valeur positivement les facettes d’un pays que

j’aime particulièrement, la Grande Roumanie, et je continuerai avec encore plus d’ardeur à valoriser ces
archives pour redonner à la Roumanie la place éminente qu’elle a, dans mon esprit, au sein de l’Europe

et dans le monde, dans l’esprit du grand Nicolae Titulescu. Que Dieu me prête vie ! En tout cas, que

toutes les Roumaines et que tous les Roumains sachent que je travaille pour elles et pour eux !

LR – Merci, en attendant vos prochains écrits.

Memorialul celor 3030 de soldaþi
români „Morþi pentru Franþa” în
timpul Marelui Rãzboi 1916-1918

În octombrie 2019 a apãrut la Editura Tracus Arte, condusã de Ioan Cristescu, în acelaºi timp
director al Muzeului Naþional al Literaturii Române, lucrarea colaboratorului nostru francez
Jean-Yves Conrad, ºi anume Memorialul celor 3030 de soldaþi români „Morþi pentru Franþa”,
lucrare fundamentalã dedicatã soldaþilor români morþi de foame ºi de frig în Primul Rãzboi
Mondial. La 9 octombrie 2019 am asistat la lansarea oficialã a acestei opere la Academia
Românã, invitat de seamã fiind domnul academician Mircia Dumitrescu, grafician foarte cunoscut,
autor a numeroase coperte ale unor lucrãri valoroase ºi a numeroase sculpturi aflate în România
ºi prin lume.

Redacþia (R) – Jean-Yves, ce v-a determinat sã scrieþi aceastã lucrare fundamentalã pentru
noi, românii, în acest an al centenarului sfârºitului Marelui Rãzboi?

Jean-Yves Conrad (JYC) – Intenþionam de mult timp sã scriu aceastã lucrare în cinstea
soldaþilor români, a soldaþilor unei þãri care îmi este atât de dragã, de aproape 38 de ani, practic
de 64 de ani, ºi anume din vremea frumoasei mele copilãrii.

R – Da, ºtiam. ªi mai ºtiam cã aþi venit în România în tinereþe, deoarece, nãscut la Nancy la 13
februarie 1955, v-aþi mutat la Dieuze, în Moselle, la sfârºitul anului 1955, cu pãrinþii. În acest oraº

din Alsacia-Lorena aþi urmat clasele primare ºi secundare ºi cã aþi
devenit român, creându-vã o devizã proprie: „România nu-mi
aparþine, dar eu aparþin României”, de care sunteþi foarte mândru.

JYC – Sigur. Acum, când în Franþa, de foarte mulþi ani, rromii
creeazã o imagine proastã României, mã lupt pentru o schimbare.
Dupã ce am cercetat documente inedite de arhivã peste 40 de ani pe
care le pun în valoare pentru prima datã în aceastã lucrare, se pune
problema aici ca acesta sã fie doar începutul. Un început pe care l-
am lãsat sã se sedimenteze 21 de ani, pânã când l-am întâlnit pe Ion
Andreiþã, confratele meu cultural. Am început atunci sã frecventez
din nou cimitirul român din Dieuze ºi sã întocmesc o listã exhaustivã
cu 943 de soldaþi înmormântaþi în orãºelul meu. Într-o frenezie, am
vizitat toate cimitirele din estul ºi nordul Franþei pentru a gãsi acolo
mormintele militarilor români. Acest demers a durat 21 de ani! Un
sfert de secol pentru a strãbate 41 de cimitire ºi a recupera date
conþinând 3030 de morminte de români, contrazicând astfel cifra
de 2641 care figureaza pe plãcile comemorative de la necropolele
din Dieuze, Soultzmatt ºi Haguenau.

R – Dar aþi fãcut acest efort la întâmplare?
JYC – Bineînþeles cã nu. Am folosit pentru aceasta în primul

rând cartea „Calvarul prizonierilor de rãzboi români din Alsacia-
Lorena 1914-1918", aparþinând concitadinului meu, Jean Nouzille,
fost profesor la Universitatea din Strasbourg ºi colonel în rezervã.
L-am întâlnit pe Jean Nouzille prima datã în 2001 la Ambasada
României în compania prietenului meu, Excelenþa Sa Dumitru
Preda, istoric eminent al Primului Rãzboi Mondial. Atunci am
decis sã scriu aceastã lucrare pentru a-mi exprima iubirea pentru
România ºi respectul pentru aceºti soldaþi morþi de foame ºi de frig

pentru libertatea noastrã ºi pentru Unirea românilor – fãrã sã ºtiu – ca ºi generalul francez Henri
Mathias Berthelot ºi regina Maria, subiect despre care încã fac cercetãri. Douã personaje fascinante...

R – Desigur. Dar cum aþi procedat pentru a vã pune în valoare informaþiile?
JYC – Metodic. Am contactat municipalitatea ºi paznicii cimitirului, ca ºi pe deþinãtorii

listelor, în Franþa ºi în România. Aceastã carte este o lucrare colectivã! Nu uit cã prima mea
profesie, înainte de a deveni inginer, a fost cea de documentarist. ªi pentru cã sunt meticulos ºi
preocupat de adevãrul evidenþiat de documente autentice, a trebuit sã lucrez mulþi ani în tãcere.
Mi-am dorit ca manuscrisul sã fie gata pentru a o suta aniversare a armistiþiului din 11 noiembrie
1918.

R – ªi aþi avut emoþii privind editarea?
JYC – Bineînþeles. Data fatidicã se apropia ºi nu gãsisem editorul. Atunci s-a produs un

miracol, într-adevãr, cãci între România ºi mine nimic nu este întâmplãtor. În ianuarie 2018 am
fost contactat de prietenul meu Florin Rotaru, fost director al Bibliotecii Metropolitane din
Bucureºti, pe care l-am cunoscut la Salonul de Carte de la Paris în 2003, pe care îl vizita în
calitate de Secretar de Stat pentru Culturã. Fiind la curent cu cercetãrile mele, m-a solicitat pentru
a afla dacã pe listele mele figureazã un anume Ion Dospina. L-am sunat la Bucureºti peste zece
minute ºi i-am comunicat cã voi cere actul de deces care îl interesa la Cherbourg, acolo unde
murise acest soldat la 26 aprilie 1919, la spitalul militar al orasului. Intrând în posesia
documentului, l-am trimis persoanei interesate ºi mi-am continuat cãutãrile pentru a valorifica
datele obþinute de mine ºi pe cele din alte scrieri în pregãtire. Când mã aflam la Bucureºti, în
noiembrie 2018, am fost contactat de un prieten care mi-a furnizat numãrul de telefon al unui
anume Mircia Dumitrescu. Ne-am întâlnit pe 1 decembrie 2018, Ziua Naþionalã ºi de atunci am
descoperit un adevãrat frate, cãci respectivul ºi-a regãsit bunicul, pe Ion Dospina. ªi datoritã
cercetãrilor mele, Mircia a reuºit sã-ºi publice cartea (bibliofilã) „Marele Rãzboi (1914-1918).
Calvarul prizonierilor români în Alsacia-Lorena ºi în nordul Franþei”, iar eu am putut edita cartea
mea datoritã ajutorului sãu ºi bunãvoinþei prietenului sãu Ioan Cristescu. Frumoasa poveste
despre prietenie, despre dragoste, îndrãznesc sã spun, care mi-a permis sã-l revãd, la 9 octombrie,
la Academia Românã, pe preºedintele acestei intituþii, Ioan Aurel Pop, ca ºi pe vicepreºedintele
Rãzvan Theodorescu care, primul, mi-a fãcut mãrturisiri la Paris, dupã lectura manuscrisului
cãrþii mele, „România, capitala Paris”, în iulie 2003. ªi sã fiu primit de omul de stat Adrian
Nãstase câteva zile mai târziu, la 15 octombrie 2019, la sediul Fundaþiei Europene Titulescu, pe
care o prezideazã cu curaj ºi tenacitate dela înfiinþarea sa în 1991, în prezenþa mai multor diploaþi.
Aceastã ceremonie a fost finalizatã cu un turneu în Moldova ºi Muntenia, dat ºi în Ucraina, în
zona Cernãuþi. Cãci în sufletul meu România este România Mare, aceea a Tratatului de la
Trianon din 4 iunie 1920, desenatã dupã frontierele compatriotului meu Emmanuel de Martonne.
Mã situez deci pe linia marilor mei predecesori, în spiritul prieteniei seculare dintre România ºi
Franþa.

R – Impresionant! Cunoaºteþi atât de bine istoria noastrã...
JYC – Cum sã iubeºti o þarã fãrã sã-i cunoºti istoria, formându-þi opinii politice despre

interlocutori. În Franþa, eu sunt înainte de toate „gaulliste”, în accepþiunea adevaratã a acestei
afirmaþii. În România am legãturi cu multe personalitãþi, oricare ar fi orientãrile lor politice,
fiindcã noi suntem uniþi de o singurã forþã, a culturii, care depãºeºte opiniile politice. Am, de
asemenea, prieteni în toate partidele...

R – Totodatã, ºtim cã pregãtiþi ºi alte lucrãri importante.
JYC – Absolut. Singura mea grijã este de a pune în valoare, în mod pozitiv, faþetele unei þãri

pe care o iubesc în mod special, Marea Românie, si voi continua cu ºi mai multã pasiune sã
folosesc arhivele pentru a reda României locul important pe care îl are, în sufletul meu, în cadrul
Uniunii Europene ºi în lume, în spiritul marelui Nicolae Titulescu. Dumnezeu sã mã ajute! În
orice caz, vreau ca toþi românii sã ºtie cã eu muncesc pentru ei!

R – Mulþumesc ºi aºteptãm viitoarele dumneavoastrã lucrãri.
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Une femme au destin
exceptionnel : Monique

Michelson, ép. Salzmann
(Paris, 12 juin 1929–Florac-
Trois-Rivières, 9 août 2018)

Après les biographies consacrées dans les deux précédents numéros du périodique Sud à

ses parents de Fãlticeni – Charles Michelson (1900-1970) et son épouse Suzanne Last,

(1900-1944) –, faisons place au destin tout aussi exceptionnel de leur fille unique, Monique

Salzmann

Monique est née à Paris le 12 juin 1929 de Charles Michelsohn - comme cela est indiqué

dans son acte de mariage - ou Michelson, et de Suzanne Last qui s’étaient mariés le 15 mars

1928 à Paris et qui devaient divorcer le 15 mai 1937.

Après avoir obtenu son baccalauréat à Paris (16e Arr.) au lycée Janson-de-Sailly, elle fait

des études de philosophie à la Sorbonne. De ce fait, on ressentait dans ses écrits un grand

sérieux intellectuel. Ses références scientifiques et son érudition étaient extrêmement

enrichissantes. Son écriture était précise et claire.

Monique Michelson se marie le 10 octobre 1952 avec Charles Salzmann (Neuilly-sur-

Seine, 25 mars 1927 – Paris, 22 juin 2009), ingénieur, ancien conseiller technique et intime du

président de la République française François Mitterrand, lui-même fils de Nisson Salzmann,

industriel, et de Raya Vargaftig, et frère de Charna Salzmann.

Le couple Charles Salzmann et Monique Micheson a eu deux enfants : Jean-Loup, né le 8

janvier 1955 à Paris, ancien président, entre autres, de l’Université de Vincennes (Paris XIII)

et Juliette.

Monique Salzmann, préoccupée par la disparition de sa maman, chercha à savoir la vérité.

Elle apprit ainsi qu’étant logée chez son père, sa maman, infirmière et résistante, devait être

fusillée dans la tuerie du parc de Baudrigues sur le territoire de la commune de Roullens, dans

l’Aude, près de Carcassonne, alors qu’elle-même avait à peine 15 ans.

Tout en poursuivant ses investigations sur le sort de sa maman, Monique poursuivit son

parcours et apprit le russe aux Langues Orientales. Ces études donnèrent sans doute naissance

à son premier texte, bien particulier : « Le Divin Corbeau », où elle engageait ses consoeurs

à faire confiance aux images archaïques des mythes pour comprendre le fonctionnement de

notre psychisme.

Monique Salzmann connait ainsi plusieurs vies, de la perte de sa maman à l’ascension de

son père, de sa vie personnelle avec ses escapades cévenoles à sa vie de psychanalyste,

notamment son engagement à la Société Française de Psychanalyse Appliquée (SFPA). Elle

y a donné des cours de formation à l’Institut et s’est engagée dans l’institution. Elle était

souriante, généreuse, aimait les contacts, partageait ses idées avec humour !

Par la suite, un axe central de ses recherches fut la question du féminin, tant chez la femme

que chez l’homme. Son article sur « Le complexe mère chez un homme », où elle met en

lumière l’œuvre d’Alberto Giacometti et le lien à sa mère, est à cet égard très intéressant.

Monique montrait que les difficultés qu’Alberto éprouva dans ses créations, dans la constitution

des petites figurines qui se défaisaient sous ses doigts, dans ses multiples blessures corporelles,

étaient liées à son attachement à sa mère, dont il n’a jamais pu se séparer. Elle écrivit ainsi : «

La blessure symbolise peut-être une libido restée captive de l’amour de la mère qui ne tolère

aucune rivale.

Monique Salzmann osait étudier attentivement le séminaire de Jung de 1925 sur « La

genèse du concept d’animus ». Elle se lança dans une analyse subtile et précise de la façon

dont Jung découvre l’importance des opposés chez l’humain et spécialement de l’animus chez

la femme. Elle mit en lumière les failles de ce cheminement que Jung, parce qu’il est un

homme, ne peut percevoir d’emblée. Elle parlait ainsi avec justesse et tranquillité de l’ombre

de Jung.

Dans sa fonction d’analyste, Monique Salzmann était particulièrement attentive aux

souffrances de ses patientes, cherchant à faire entendre leurs voix et à obtenir l’égalité de leurs

droits face aux hommes dans une société en mutation. Cependant, elle était bien consciente du

piège qui se présentait à elles : s’identifier à l’animus, être comme un homme, dans une totalité

androgyne où les pôles masculins et féminins de l’archétype ne sont pas réellement séparés.

Monique n’est plus de ce monde, mais elle a laissé à ses nombreux amis un trésor à

explorer, notamment dans les « Cahiers Jungiens de Psychanalyse » où sont parus nombre de

ses articles. Monique Salzmann s’en est allée et a rejoint pour l’éternité sa maman, Suzanne

Last, fusillée alors qu’elle n’avait que 15 ans et son père Charles, qui l’avait élevée.

Monique Salzmann a publié les ouvrages suivants : Iouri Rytkheou, traducteur de son

peuple (1980) ; Iouri Rytkhéou (1981) ; La femme et l’analyse (1994) ; Pourquoi la mythologie?

(2006) ; Le monsieur et autres histoires (2010) ; La peur du féminin (2011).

Grâce à son époux, Monique Salzmann fut dans la confidence, dès 1974, de la prochaine

naissance de Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand et d’Anne Pingeot.

Ainsi, Monique Salzmann eut un parcours incroyablement varié où se succèdent forêts de

hêtres, une crête avec vue sur les corniches du causse Méjean, une châtaigneraie centenaire,

des hameaux perdus mais d’une insoupçonnable beauté pour terminer dans des prés en

bordure de rivière.

Le Trépalous ou Massevaques est une rivière du sud de la France qui coule dans le

département de la Lozère, en ancienne région Languedoc-Roussillon, donc en nouvelle région

Occitanie. C’est un affluent du Tarnon en rive gauche, sous-affluent du Tarn donc un sous-

affluent de la Garonne. De 10 km de longueur, il prend sa source dans le Massif du mont

Aigoual commune de Bassurels dans le département de la Lozère dans le parc national des

Cévennes et se jette dans le Tarnon sur la commune de Rousses. Il a creusé les gorges du

Tapoul.

“La chute lente du Ventoux sur la plaine de Carpentras, la tête ronde du Beuvray, la Loire

laquée de Saint Benoît, la roche de Solutré, la solitude de l’Aigoual sont pour moi des points

de repère plus importants que la date des élections législatives”, raconte François Mitterrand

dans Ma part de vérité (1969).

Ainsi se termine notre saga de la famille Michelson, de Fãlticeni, famille au destin aussi

exceptionnel que tragique …

O femeie cu un destin
excepþional: Monique
Michelson, cãsãtoritã

Salzmann
(Paris, 12 iunie 1929 –

Florac-Trois Rivières, 9
august 2018)

Dupã publicarea, în ultimele douã numere ale revistei „Sud”, a biografiilor dedicate pãrinþilor sãi,

originari din Fãlticeni – Charles Michelson (1900-1970) ºi soþia sa, Suzanne Last (1900-1944) – ne

vom apleca acum asupra destinului, de asemenea excepþional, al unicei lor fiice, Monique Salzmann.

Monique s-a nãscut la Paris la 12 iunie 1929, ca fiicã a lui Charles Michelsohn – dupã cum reiese

din certificatul de cãsãtorie – sau Michelson ºi a Suzanei Last, cãsãtoriþi la 15 martie 1928 la Paris ºi

divorþaþi la 15 mai 1937.

Dupã ce a obþinut diploma de bacalaureat la Paris (Arondismentul 16), în urma examenului sustinut

la Liceul Janson-de-Sailly, urmeazã Facultatea de Filosofie de la Sorbona. De aceea, în scrierile sale

se resimte o profundã sobrietate intelectualã. Referinþele ºtiinþifice ºi erudiþia sunt evidente, textele

caracterizându-se prin precizie ºi claritate.

Monique Michelson s-a cãsãtorit la 10 octombrie 1952 cu Charles Salzmann (Neuilly-sur-Seine,

25 martie 1927 – Paris, 22 iunie 2009), inginer, fost consilier personal al Preºedintelui Republicii

Franceze, François Mitterand, fiul lui Nisson Salzmann, industriaº ºi al Raya Vargaftig, frate cu

Charna Salzmann.

Cuplul Charles Salzmann ºi Monique Michelson a avut doi copii: Jean-Loup, nãscut la 8 ianuarie

1955 la Paris, fost rector, printre altele, al Universitãþii Vincennes (Paris XIII) ºi Juliette.

Monique Salzmann, preocupatã de dispariþia mamei sale, încearcã sã afle adevãrul. Aflã astfel cã

mama sa, infirmierã ºi luptãtoare în Rezistenþã, fusese împuºcatã în timpul masacrului din parcul

Baudrigues, pe teritoriul comunei Roullens, în Aude, aproape de Carcassone, pe când ea avea doar 15

ani ºi locuia cu tatãl sãu.

Pe când îºi urma investigaþiile privind circumstanþele morþii mamei sale, Monique deprinde ºtiinþa

limbilor orientale. Studiile urmate vor da naºtere primului sãu text, „Le Divin Corbeau”, în care îºi

foloseºte cunoºtinþele în privinþa imaginarului mitologic pentru a înþelege funcþionarea psihicului

uman.

Monique Salzmann cunoaºte mai multe faþete ale vieþii, începând cu pierderea mamei sale,

ascensiunea profesionalã ºi financiarã a tatãlui sãu, apoi trecerea de la viaþa personalã, cu escapade

aventuroase, pânã la activitatea de psihanalistã, devenitã prestigioasã în momentul în care a devenit

membru al Societãþii Franceze de Psihanalizã Aplicatã (SFPA). În aceastã calitate, va þine cursuri la

aceastã instituþie. Aici era mereu zâmbitoare, generoasã, sociabiã, împãrtãºindu-ºi ideile cu mult umor.

În continuare, o temã centralã a cercetãrilor sale este cea a feminitãtii, atât în ceea ce priveºte femeile,

cât ºi bãrbaþii. Articolul sau despre „Complexul matern la un bãrbat”, unde scoate în evidenþã opera lui

Alberto Giacometti ºi legãtura cu mama sa. Monique aratã cã dificultãþile pe care Alberto le-a întâmpinat

în creaþia sa, în construirea figurinelor care se dezmembrau, care purtau numeroase rãni pe trupul lor,

erau legate de ataºamentul faþã de mama lui, de care nu s-a putut despãrþi vreodatã. Iatã ce scrie

psihanalista despre toate acestea: „Rana simbolizeazã probabil un instinct sexual cãruia i-a rãmas

captiv prin dragostea faþã de mama sa, neacceptând niciun rival în aceastã privinþã”.

Monique Salzmann are curajul, pentru vremea aceea, de a studia atent seminarul lui Jung din 1925

referitor la „Geneza conceptului de suflet”. Ea chiar se lanseazã într-o analizã subtilã ºi precisã asupra

modalitãtii în care Jung dezvãluie importanþa contrariilor ºi în special a sufletului feminin. Ea pune în

luminã intuiþiile lui Jung, pentru cã el fiind bãrbat nu le poate percepe. Ea vorbea astfel, pe drept,

despre „umbra lui Jung”.

Ca psihanalist, Monique Salzmann era în mod special atentã la suferinþele pacientelor sale, încercând

sã le facã auzitã vocea ºi sã obþinã egalitatea în drepturi cu bãrbaþii într-o societate în schimbare. În

acelaºi timp, era pe deplin conºtientã de capcanele ce se iveau în a se identifica cu sufletelui, a fi ca o

fiinþã androginã, ale cãrei feþe, cea masculinã ºi cea femininã, nu sunt în realitate separate.

Monique Salzmann a plecat din aceasta lume, dar a lãsat numeroºilor sãi confraþi o „comoarã” de

explorat, în primul rând „Cahiers Jungiens de Psychanalyse”, care cuprind o serie de articole pe

aceastã temã. S-a reîntâlnit, pentru eternitate, cu mama sa, Suzanne Last, executatã prin împuºcare pe

când ea nu avea decât 15 ani ºi cu tatãl, Charles, care a crescut-o.

A publicat urmãtoarele lucrãri: „Iouri Rytkhéou, traducteur de son peuple” (1980); „Iouri Rytkhéou”

(1981); „La femme et l’analyse” (1994); „Pourquoi la mythologie?” (2006); „Le monsieur et autres

histoires” (2010); „La peur du féminin” (2011).

Prin intermediul soþului ei a fost una dintre puþinele persoane la curent, în 1974, cu naºterea

Mazarinei, fiica „secretã” a lui François Mitterand ºi a Anei Pingeot.

De-a lungul unei vieþi, Monique Salzmann a schimbat peisaje incredibil de diverse, trecând prin

pãdurile de fagi din Méjean, prin plantaþii de castani seculari ori cãtune pierdute, de o nemaipomenitã

frumuseþe, pentru a sfârºi pe malurile unui râu.

Trépalons sau Massevaques este un râu din sudul Franþei care strãbate departamentul Lozère, din

vechea regiune Languedoc-Roussillon, aºadar în Occitania. Este un afluent al Tarnului, deci un

subafluent al Garonnei. Cu o lungime de zece km, izvorãºte din Masivul Aigonal din Bassurels,

departamentul Lozère, din Parcul Naþional Cévennes ºi se varsã în Taron lângã Rousses, sãpându-ºi

drum prin cheile Tapoul.

„Curgerea lentã a râului Ventoux prin câmpia Carpentras, vârful rotunjit Beuvray, Loara ce se

îndreaptã spre Saint Benoît, stânca din Solutré, singurãtatea muntelui Aigonal sunt, pentru mine,

puncte de reper mai importante decât data alegerilor legislative”, povesteºte François Mitterand în

volumul „Partea mea de adevãr” (1969).

Astfel se încheie povestea noastrã despre familia Michelson din Fãlticeni, cu un destin excepþional

ºi tragic.

Traducere din limba francezã de Constanþa Crudu

Jean
Yves-Conrad
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Florin COLONAªÎn zilele noastre, acel conglomerat de state care reprezintã ceea

ce se numeºte Uniunea Europeanã cautã sã ofere fiecãreia dintre

entitãþile participante (douãzeci ºi opt încã) o satisfacþie politicã,

conferindu-le câte un post de Comisar European într-o anumitã

ramurã de activitate.

România a început cu un portofoliu în domeniul

plurilingvismului, trecând apoi prin agriculturã a ajuns la

fondurile europene. În actuala legislaturã s-a alocat þãrii noastre

capitolul transporturi, domeniu larg, cu o

extindere uriaºã ºi cu un areal vast nu

numai de suprafeþe teritoriale, dar ºi de

preocupãri.

Din pãcate, nu stãm deloc bine la acest

capitol. Infrastructura noastrã rutierã nu

progreseazã decât într-un ritm de

gasteropode, în timp ce reþeaua feroviarã

se diminueazã vãzând cu ochii. În

domeniul aviaþiei, schimbãm managerii

companiei naþionale „Tarom” o datã la

câteva luni. Corespondenþa navalã ºi

fluvialã „Navrom” este sub „cota de

avarie”...

Am avut în ultimele douã decenii o serie

de gogomani la conducerea ministerului.

Sã nu uitãm pe ministrul Bãsescu, care

declara cã nu ne trebuie autostrãzi...

Devenit Preºedintele Statului a „virat”

cãtre marile autostrãzi care figurau în

plan, dar care nici pânã astãzi nu au fost

realizate sau au fost date în folosinþã ºi

închise în „luna de miere”, deoarece s-au

crãpat, iar astãzi stau ca obiecte ale unui muzeu în aer liber.

Autostrada Piteºti-Sibiu ºi mai ales Comarnic-Braºov au tocat

fonduri uriaºe, realizându-se studii de fezabilitate care, zãcând în

sertare, deveneau caduce. Apoi, totul era luat de la capãt.

Metroul din Drumul Taberei, care este util pentru o populaþie

egalã cu a unui oraº cum ar fi Clujul, în afara promisiunilor

politice suferã amânãri nejustificate „sine die”...

Trecând relativ des prin tunelul feroviar de la Predeal, stau ºi

mã întreb cum pe timpul domniei

lui Carol I bravii noºtri þãrani cu iþari

ºi opinci au reuºit sã sape acele

tuneluri, având la dispoziþie lopata

ºi târnãcopul, iar astãzi cu mijloacele

moderne tehnologice nu putem

strãpunge muntele pentru a deschide

calea braºoveanã?

Chestiunea cu Comisarul pentru

Transporturi, în cazul nostru, este

complicatã. S-a fãcut o propunere

în persoana unei doamne politician,

Rovana Plumb, care în afara faptului

cã poza, nu avea nicio competenþã

în domeniu. Pânã sã se ajungã la

estimarea capacitãþii în domeniu, a

picat la examen pe probleme legate

de eticã, din pricina unui împrumut

financiar ale cãrui detalii se aflau în

ceaþã.

Cum propus ºi respins este ºi Dan

Nica, etichetat cu acelaºi calificativ

– corijent – cu toate cã are verbaj

ilustrativ pentru o persoanã cu

trãsãturi grandilocvente, nu a reuºit

sã lãmureascã niscaiva dosare...

Într-o superbã zi de octombrie,

penultima din luna frunzelor

îngãlbenite, hoinãrind pe una dintre

strãzile „Oraºului de Aur” descopãr

o minunatã clãdire, amintindu-mi de

casa-muzeu Chopin de la Varºovia.

Edificiul, desenând maiestuos

strada, este tot al unui muzician,

compozitorul ceh Antonin Dvorák.

În anterioarele mele vizite pragheze îmi propusesem sã vizitez

muzeul care-i este dedicat, ca de altfel ºi pe cel al celuilalt mare

corifeu al muzicii cehe, Bedrich Smetana, aflat undeva în

apropierea Operei, pe malul Vltavei.

ªansa care mi se oferã este de neratat. Urc sprinten treptele

care mã conduc în grãdina care înconjoarã edificiul ºi pãtrund în

aristocraticul spaþiu, construit cu vreo douã secole ºi jumãtate

mai înainte, care din 1932 gãzduieºte memorialul Dvorák ca

urmare a eforturilor nevestei compozitorului, supravieþuitoare a

acestuia, care s-a stins cu puþin înainte de inaugurarea instituþiei

de culturã în 1932.

Muzeul din „vila America” dedicat marelui muzician þine de

Muzeul Naþional, de care, de altfel, nu este prea departe, clãdirea

impunãtoare a acestei prestigioase instituþii dominând de la

înãlþimea promontoriului piaþa Vaclav, statuia ecvestrã a sfântului

fiind vizibilã de la o mare distanþã, de pe marele bulevard. Aici,

în faþa statuii, studentul Jan Palach ºi-a dat foc în august 1968,

protestând împotriva ocupaþiei trupelor Pactului de la Varºovia.

Fiu al unui mãcelar din Bohemia, Antonin, alãturi de ceilalþi opt

fraþi îºi va petrece copilãria într-un loc în care natura îmbie la a o

cunoaºte, prilejuind o permanentã reverie spiritualã. Copilul va

dovedi de mic o mare atracþie pentru muzicã. Pãrinþii, deºi oameni

simpli, îl încurajeazã ºi îl îndrumã spre studii muzicale trimiþându-

l la oraº. Va reveni însã cu aceeaºi bucurue

la Vysoka, locul acela fermecat unde pânã

la senectute se va simþi cu adevãrat acasã.

Nãscut în 1841, va fi un martor atent la

progresele civilizaþiei ºi în special a

mijloacelor de locomoþie. Studiile sale

muzicale, ca ºi activitatea în domeniu îl

obligau sã cãlãtoreascã mult.

Diligenþa, ca ºi deplasarea cãlare, încep

sa piardã teren în faþa mijloacelor de

deplasare mecanice, propulsate prin forþa

aburului. Sã nu uitãm cã la 1830 se dã în

folosinþã linia feratã Liverpool-

Manchester, operã care încununeazã

cariera inginerului britanic George

Stephenson. Cãile ferate încep sã se

întindã, alcãtuind o reþea nu numai ieftinã

pentru transportul industrial, dar ºi o

formidabilã înlesnire pentru parcurgerea

distanþelor, civilizaþia pãtrunzând astfel

în zone din ce în ce mai îndepãrtate. La

noi, prima linie va lega Bucureºti de

Giurgiu ºi va fi exploatatã cu mare succes

din 1869, gara Filaret devenind un simbol astãzi uitat.

Bohemia, care a avut dintotdeauna o dezvoltare deosebitã,

face ca numãrul de kilometri pe care circulã vehiculul cu vapori

sub presiune sã creascã exploziv. Încântat, Dvorák se va alinia

rapid celor care abandonând conservatorismul diligenþei va alege

trenul în deplasãrile sale, fie la Budapesta, fie la Hamburg, Köln,

Berlin, Dresda sau prin imensa Rusie,

Nu numai cã era un cãlãtor pasionat, dar era în acelaºi timp ºi

un personaj dornic sã descifreze mecanismele care acþionau

propulsia, cercetând cu atenþie, ori de câte ori avea prilejul,

teribilele mecanisme care acþionau roþile locomotivelor. Nu de

puþine ori mergea în marile gãri unde admira venirile ºi plecãrile

garniturilor de tren, luând ºi notiþe, studiind mersul trenurilor.

Interesant este ºi faptul cã avea un carnet propriu în care nota

cu exactitate graficul orar al trenurilor care se deplasau pe ruta

Praga-Viena. Nu de puþine ori, în timpul liber, se deplasa la garã

unde stãtea de vorbã cu mecanicii de locomotivã, cãutând sã afle

cât mai multe lucruri despre mecanismele mastodontului din oþel.

Exista în sufletul sãu o armonie a ansamblului tehnologic care

se deplasa pe traseul mãrginit de ºinele de fier. Îmi aduc aminte

de o melodie compusã de un compozitor român de muzicã uºoarã,

Nicolae Kirculescu, intitulatã romantic „Glasul roþilor de tren”,

ºlagãr care se mai interpreteazã, rar, pânã în ziua de astãzi.

În ultimul deceniu al secolului al nouãsprezecelea primeºte o

invitaþie de a merge în America. Febra exodului cãtre „lumea

Nouã” cuprinsese întreaga Europã. Fenomenul cuprinsese ºi

Peninsula Balcanicã, iar de la noi în special Banatul ºi Ardealul,

etnicii români stabilindu-se mai cu seamã în zona Detroit.

Traversarea oceanului cu un mare transatlantic, având patru

coºuri de fum, traducând forþa motoarelor aflate în cala „oraºului

plutitor”, hrãnite cu tone de cãrbuni care generau forþa motrice, îl

va pasiona, cercetându-l cu de amãnuntul pe timpul expediþiei.

La New York, vapoare multe, trenuri multe, ba chiar ºi niºte

firave alcãtuiri care au ambiþia de a se deplasa fãrã aburi, fãrã cai

care trag în ham, ci doar cu acea unitate teoreticã numitã cal putere

(HP), egalã cu 75 kg forþã. Pentru a ne aminti de rubrica de

avangardã din „Sud”, aducem vorba despre acea minunatã

producþie „75 HP”, astru al avangardei mondiale, apãrutã la noi

într-un singur numãr, în 1924, sub redacþia lui Voronca ºi V. Brauner.

La New York, Dvorák compune, între altele ºi o simfonie care

se înscrie ca un opus de referinþã în creaþia sa, supraintitulatã „În

Lumea Nouã”, lucrare de mare audienþã în repertoriul marilor

dirijori ºi orchestre ale lumii. Nu numai atât! În oraºul în care

exploda civilizaþia: metrou, automobile, experimente aviatice,

meritele sale de muzician vor fi recunoscute, fiind numit Rector

al Conservatorului ºi retribuit pentru aceastã funcþie universitarã

cu un salariu ce-l depãºea pe cel al Primarului megalopolisului,

enorma sumã de 15.000 de dolari pe an! Nu trebuie nici sã uitãm

„amãnuntul” de a fi compus Imnul Statelor Unite ale Americii.

Un ceh scrie imnul american, iar un stat balcanic, Albania, are

drept fond muzical al Imnului Naþional un cântec patriotic

românesc pentru care mulþi oameni au înfundat puºcãriile

comuniste la noi în þarã.

Dacã la parterul casei memoriale pãtrundeam în camera de

lucru, cu biroul ºi cãlimãrile pline de cerneala în care-ºi înmuia

pana mãiastrã, vitrina cu obiecte de familie sau roba de „Doctor

Honorius Causa” conferitã de englezi, la etaj vom întâlni o elegantã

salã patrulaterã cu ferestre mari care dau spre grãdinã, cu pereþii

ºi plafonul pictat. Mobilier din epocã, un pian alb, o vitrinã în

care ni se prezintã bastoanele de cãlãtorie împreunã cu ºepcile ºi

pãlãriile purtate în diferite ocazii, câteva

fotografii ale muzicianului întregesc

atmosfera necesarã unei asemenea

vizite.

Este o incintã în care muzica lui

Dvorák rãsunã spre desfãtarea

vizitatorilor. Pe un ecran imens se

deruleazã opera Rusalca, filmatã într-

un decor natural, inspirat desigur de

locul îndrãgit de el, acea Vysoca, aflatã

pe râul Pribem.

Rusalca a avut premiera în 31 martie

1901 la Opera din Praga. Subiectul, o

ondinã, fiinþã a lacurilor, îmbrãcatã în

alb, se îndrãgosteºte de un prinþ.

Abandonând-o acesta, ea dispare în

ape, dar pânã la urmã moare în braþele

iubitului. Este o veche poveste popularã

slavã. Libretul scris de Jaroslav Kapel

ºi muzica lui Dvorák fac din aceastã

lucrare nu numai cea mai renumitã

creaþie de operã din cele nouã scrise de

Dvorák, dar ºi un simbol cultural

national pentru Cehia. Prin

corespondenþã a mitului existã o

paralelã ºi cu Rusaliile noastre.

Subiectul ondinei a fost reluat ºi în

alte culturi. În cea germanã,

compozitorul Loitzing a abordat tema

într-o operã intitulatã „Ondine”.

Similitudine de nume gãsim ºi cu titlul

unei creaþii dramatice a francezului Jean

Girodoux. La noi, prozatorul Cezar

Petrescu a publicat un volum intitulat

„Aranca, ºtima lacurilor” (1927).

Existã, de asemenea, o creaþie de operã cu titlul „Rusalka”,

aparþinând rusului Alexandr Dorgomânski, pe un libret al

autorului inspirat de poemul semnat de Puºkin, a cãrei premierã

a avut loc la Teatrul Imperial din St. Petersburg în 1896, dupã ce

a gândit-o nu mai puþin de un deceniu.

Suava muzicã a operei lui Dvorák conferã o stare de liniºte,

binefãcãtoare turistului ce-ºi propune sã acumuleze noi ºi cât mai

multe impresii ºi sentimente din locurile vizitate. Aºa cã, ieºind

pe poarta vilei cu gândul cã nici acum Comisia Europeanã nu-ºi

poate îndeplini rolul, neavând o formaþie completã prin lipsa

Comisarului pentru Transporturi, gândul meu se îndreaptã spre

acel personaj pasionat de transporturi, marele compozitor ceh

Antonin Dvorák, care poate fi un bun exemplu de pasiune

îmbinatã cu profesionalismul dus la cel mai înalt grad de

competenþã.

Pe când U.E. cãuta Comisar European pentru Transporturi

Antonin Dvorák

Dvorákmuseum
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Jean-Yves CONRAD

Fântânile din

Aix-en-Provence

Note franceze
Al. CAZACU

În noaptea de 12 spre 13 august 1961 aveam ºase ani ºi jumãtate

când am auzit la postul de radio France-Inter cã a fost ridicat un zid ce

avea sã fie numit „zidul ruºinii” ºi care s-a transformat în simbolul

divizãrii Europei.

Ca soldat în Germania – Republica Federalã Germanã – în perioada

3 octombrie 1976 – 29 septembrie 1977, am avut ocazia sã cunosc bine

Karlsruhe – unde mi-am fãcut stagiul militar –, Trier – unde s-a nãscut

Karl Marx – ºi Berlin, unde am fost gãzduit în celebrul cartier francez

numit „Napoléon” care a fost simbolul nostru în oraºul acesta minunat

pe care nu l-am mai vãzut de atunci. Nostalgie…

Când fortele de ocupaþie franceze au sosit aici pe 12 august 1945,

departamentul de inginerie a reconstruit clãdirile avariate din fostul

cartier. Cazarma a luat apoi numele de Napoleon, în memoria intrãrii

Împãratului în Berlin dupã victoria lui Jena din 27 octombrie 1806.

La începutul ocupaþiei, tabãra Cyclops a fost numitã Quartier Foch,

iar apoi a devenit Camp Foch la sosirea detaºamentului Jandarmeriei

din Berlin în iunie 1946. Oraºul, inclusiv locuinþele, magazinele, o

capelã ºi un cinematograf, a fost reconstruit în 1952.

Gara francezã Tegel a fost inauguratã la 6 decembrie 1947 în prezenþa

guvernatorului militar francez Gantrade la Berlin. Aceasta consta dintr-

o clãdire principalã, cu lemnul construcþiei expus vederii.

Când am stat acolo, am fost totdeauna în faþa zidului, fie la

Brandeburgertor, fie la Bernauer Strasse, de unde vedeam, aºezat pe un

mirador, capetele triste ale Ost-Berliner pentru care fãceam un semn de

prietenie la care nu puteau sã-mi rãspundã, fiind observaþi de Vopo’s

(Volk’s Polizei). Am trãit întotdeauna momente dureroase vizavi de aceºti

nemþi de care m-am simþit foarte apropriat.

În data de 9 noiembrie 1989 a cãzut zidul ruºinii care a divizat

Europa. A fost pentru mine un moment foarte miºcãtor când am auzit

marele violoncelist Vladislav Rostrospovich interpretând Imnul

Bucuriei – adicã a cincea simfonie a lui Beethoven la piciorul zidului

Berlinului. Atunci am plâns vãzând mii de maºini Trabant trecând prin

poarta Brandeburg.

Spectacolul marelui violoncelist din 11 noiembrie 1989, chiar în

primele ore ale cãderii zidului Berlinului, aºezat într-un scaun din faþa

unui perete, l-a fãcut cunoscut la nivel mondial, scena fiind filmatã de

posturi internaþionale de televiziune. Am pãstrat o copie a acestui concert

care a fost imprimat atunci la celebra firma Deutsche Gramophon,

împreunã cu o piatrã zidului!

Acum mã simt mândru cã am cunoscut Berlinul de atunci ºi cã am

fost martor la aceastã perioadã dureroasã pentru Europa, care a anunþat

cãderea comunismului ºi în România ºapte sãptãmâni mai târziu.

Acum 30 ani

s-a prãbuºit

Zidul Berlinului...

În ambientul epocii actuale, concentrarea de resurse ºi cunoºtinþe se realizeazã în marile

ansambluri urbane ce devin noduri ale unei reþele social-economice globale ºi multipolare. Pentru

micile localitãþi, mai ales cele aflate în apropierea unei astfel de metropole reprezintã o mare provocare

încercarea de a se compara cu oferta pe care acestea o propun locuitorilor, dar ºi vizitatorilor. Unele

chiar reuºesc. Aºa este cazul micului Aix-en Provence. La nici o jumãtate de orã de mers cu trenul sau

maºina de la Marsilia (al doilea oraº al Franþei ºi cel mai mare port al ei) ºi de care se poate spune cã

mai degrabã profitã decât îi este vasal (cum se întâmplã în majoritatea situaþiilor de acest tip) urbea

beneficiazã de un „vieux-ville” redus la o zonã pietonalã, nu foarte generoasã, cu douã pieþe: una

civilã (primãria) ºi alta religioasã (catedrala) ºi o arterã rezidenþial-hotelierã (Cours Mirabeau).

Acest oraº este astãzi de un dinamism fãrã precedent în istoria sa. Cândva reºedinþa comitatului

ºi a conþilor de Provence, inclus apoi în regatul francez, oraºul poartã pe deplin amprenta mai multor

stiluri de viaþã.

Farmecul ce reuºeºte sã-l emane atrage, indiferent de anotimp, un numãr de turiºti ce aproape

dubleazã populaþia localã. Acest aflux se explicã prin combinarea a trei elemente. Se fructificã la

maxim amplasarea sudicã cu atracþiile aferente: soare, lavandã, apropierea Mediteranei, apoi se

cultivã insistent patrimoniul material ºi imaterial: locul unde s-a nãscut ºi a trãit pãrintele picturii

moderne, Cézanne, hotelurile particulare de mici dimensiuni pline de bun gust arhitectonic, o

boemã sugeratã de tradiþia întâlnirilor artiºtilor plastici. În plus, în imediata apropiere a micii

localitãþi se aflã salbe de hale ale unor companii din domeniul tehnologiilor de vârf. Sunt constituite

în parcuri tehnologice aflate în primului inel care înconjoarã oraºul. Aici întâlnim nume grele ale

electronicii, informaticii, mecanicii fine, care au filiale regionale sau chiar hub-uri pentru întreaga

Europã. Existã atât producþie, dar ºi distribuþie.

La toate aceste mai trebuie adãugat prezenþa unei universitãþi cu tradiþie, teatru, conservator,

biblioteci, centru de coregrafie, toate la un nivel calitativ maxim, festivalurile dese, din diverse

domenii artistice, apoi multe târguri de profil industrial bine organizate ºi se poate avea o idee

completã a succesului oraºului Aix-en-Provence.

În Hexagon se vorbeºte deja de un „model Aix” ce a impus acest oraº al fântânilor în rândul

localitãþilor cu o dezvoltare sustenabilã. Siluetele ºi susurul fântânilor te însoþeºte încã de la intrare

ºi îndreaptã traseul vizitatorului spre locuri unde meritã fãcut un rãgaz: mici piaþete, curþi interioare,

un grup statuar sau o oazã de verdeaþã.

Fântânile sunt un ghid discret, dar ºi un simbol al oraºului ce a reuºit sã îmbine trecutul cu

prezentul cu o demnitate ce îi conferã o amprentã identitarã inconfundabilã, dar ºi proiecte pentru

cei care îl vor strãbate, fie ei localnici sau vizitatori.

Vladislav Rostrospovich la Zidul Berlinului, 1989
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Ultima întâlnire pe anul 2019 a pasionaþilor de istorie

din Bolintin s-a desfãºurat pe 16 noiembrie, într-o plãcutã

zi de toamnã, încãlzitã cu generozitate de razele soarelui.

În aceastã atmosferã prielnicã spiritului a avut loc ºedinþa

cu numãrul 47 a Clubului de Istorie, de-a lungul cãreia

s-au abordat nu numai subiecte cu tematicã istoricã, ci ºi

unele care priveau patrimoniul, participarea la Târgul

International de Carte Gaudeamus 2019, desfãºurarea

Festivalului Toamna Culturalã Bolintineanã ºi altele,

considerate interesante de participanþi.

Deschiderea ºedinþei a fost fãcutã prin prezentarea

celor mai noi ºtiri din domeniul culturii sau conexe,

aflate în legãturã cu arealul bolintinean. Pentru început

au fost vizionate imagini ale evenimentelor desfãºurate

sub umbrela Toamnei Culturale Bolintinene, care au fost

urmate de comentarii ºi câteva concluzii. Ciprian

Necºuþu a prezentat imagini, în premierã, de la celãlalt

mare eveniment local ºi anume bâlciul de Sf. Dumitru.

Tot în categoria noutãþilor se încadreazã vestea

înfiinþãrii Editurii Sud, cu sediul în Bolintin Vale, care a

fost înregistratã în luna septembrie ºi va participa cu

stand propriu la Târgul Internaþional de Carte

Gaudeamus 2019. Primii autori publicaþi sunt nume bine

cunoscute membrilor Clubului, numãrându-se printre ei

personalitãþi culturale dintre cele mai prestigioase:

Victoria Milescu, Nicolae Scurtu, Gabriel Dragnea, Milica

Dan, Alexandru Ghiþã – Saºa. În continuarea acestui

moment a fost prezentat programul evenimentelor pe care

Editura Sud le va organiza la Gaudeamus 2019,

adresându-se invitaþii celor prezenþi.

O vie emoþie a fost trãitã în momentul în care au fost

vizionate fotografii înfãþiºând un bust necunoscut al

marelui poet Dimitrie Bolintineanu, o replicã fidelã a

celui ce se aflã la monumentul din Bolintin Vale. Replica,

realizatã în lut, se aflã în posesia unui fost profesor la

Institutul de Petrol din Ploieºti, bolintinean de origine.

Vechimea ºi provenienþa replicii a stârnit discuþii aprinse,

la final prevalând ipoteza cã este modelul utilizat de

sculptorul Carol Storck pentru realizarea bustului din

marmurã dezvelit în anul 1888. S-a cãzut de acord cã cel

mai probabil loc de pãstrare al acestei replici nu putea fi

decât conacul familiei Bolintineanu, aflat vizavi de

Monument, proprietarul sãu din epocã – Constantin ªt.

Bolintineanu – fiind unul dintre comanditari.

În continuare, s-au prezentat alte imagini, provenind

dintr-o achiziþie recentã de fotografii istorice (colecþiile

Mioara Ene ºi Nina Vâlceanu). A atras atenþia, în mod

deosebit, o fotografie a resturilor avionului de vânãtoare

pilotat de Marin Ghica, angajat în luptã în august 1943

deasupra Bolintinului cu bombardierele americane. Din

nefericire, avionul a fost doborât, iar pilotul Marin Ghica

ºi-a pierdut viaþa. Locul unde acesta s-a prãbuºit se cunoaºte

(pe malul drept al Sabarului, în tarlaua numitã

Piersiceanca, în zona spitalului Poenãrescu), însã pânã

acum nu se gãsiserã imagini, deºi se ºtia cã ele existau pe

undeva.

La fel de mare interes a suscitat ºi subiectul prezentat

de Vasile Grigore, intitulat „Enigma de la Crevedia

Mare”. Analizând o serie de imagini aeriene ºi satelitare

ale acestei zone, cunoscutã ca posedând bogate urme

arheologice ºi al cãrei nume consacrat de literatura de

specialitate este „Cetatea Fetei”, vorbitorul a identificat

un mare patrulater, cu laturi care depãºesc o sutã de metri

în lungime ºi despre care sursele consultate, ca ºi

informaþiile disponibile pânã acum, nu fac niciun fel de

referire. Explicaþia acestei „anomalii” a fost enunþatã

sub forma ipotezei existenþei aici a unei fortificaþii/cetãþi

datând din Epoca Bronzului, perioadã din care se

cunoaºte existenþa unor ansambluri similare în alte zone

ale þãrii.

Venindu-i rândul la cuvânt, domnul ªtefan Crudu a

împãrtãºit participanþilor la Clubul de Istorie, impresiile

ºi „pãþaniile” unei recente incursiuni istorice în satul

Izvoru (fost Corbii Ciungi), comuna Vânãtorii Mici, loc

unde se aflã, înconjurat de o naturã mirificã, un interesant

monument istoric, transformat azi în spital TBC. Este

vorba despre conacul Creþeanu, aflat în mijlocul unui

parc de o rarã frumuseþe, deºi sãlbãticit astãzi din cauza

lipsei de îngrijire. Tot aici se aflã ruinele unor construcþii

vechi, pe care localnicii le cred a fi ale „castelului lui

Negru Vodã”, ca ºi o arie naturalã protejatã, adãpostind

vietãþi rare, ultimele martore ale erei glaciare.

Desigur, au fost abordate ºi subiecte mai „mici”, au

avut loc dezbateri, unele aprinse, pe temele expuse, în

concluzie am asistat la o ºedinþã extrem de interesantã a

Clubului de Istorie. Pot da mãrturie pentru aceasta

participanþii la aceastã ediþie: Constantina Chiva, Marian

Grigore, Mioara Mãnescu, Constantin Bãrbuþã, Niculae

Stoica, ªtefan Crudu, Corneliu State, Bogdan Ghilic-

Micu, Nicolae Ciubuc, Vasile Dumitrescu, Milica Dan,

Alexandra Man, Gianina Mehedinþu, Ciprian Necºuþu,

Constanþa Crudu, Vasile Grigore.

Viitoarea întâlnire în cadrul Clubului de Istorie va

avea loc în anul 2020, în ianuarie, pe 18 ºi vã aºteptãm,

cu plãcere, pe toþi cei interesaþi.

Vedere dinspre lac a conacului Corbii Ciungi

C l C bii Ci i

Conacul Corbii Ciungi, azi sanatoriu TBC

Bustul lui Dimitrie
Bolintineanu aflat

în posesia dlui
prof. univ. dr. ing.

Eugen ªovãrel
Resturile avionului pilotat de cpt. Marin Ghica,
doborât la Bolintin Vale, în Piersiceanca, august 1943
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Romanita-Maria
Stentel
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…dãruitã de autor, scriitorul ªtefan Mitroi, la prezentarea noii sale cãrþi: „Goarna lui

Tuturuz”: „Doamnei Romaniþa ªtenþel, cu bucurie aceste sunete de goarnã, împachetate

în sufletul autorului”.

Titlul cãrþii nu anunþa conþinutul, nu bãnuiam cã e vorba de un exod, nu de populaþii,

ci de …CASE, în care au vieþuit multe generaþii… dar oamenii, locuitorii, au pãrãsit

satul-construit pe cãpãþâna unui deal, Mãgura, lãsând acel pãmânt ºi casele locului,

pustii. S-au depãmântat cu toþii aceia, chiar ºi ultimul vizitator, ce rar venea pe la casa

neamului sãu, pe nume Ariton, (un alter-ego al scriitorului), vieþuieºte acum în altã

CASÃ, la oraº, la Bucureºti.

Intrigate de despãmântarea „copiilor lor”, casele privesc acum prin ochii-ferestre, în

golul lãsat de plecarea oamenilor. Se întreabã, cam filozofic: unde, de ce, pentru ce… ºi se hotãrãsc eroic: „mergem

sã vedem, sã înþelegem!”.

În frunte cu cea care a fost casa lui Ghinea (strãbunii lui Ariton), se încoloneazã toate celelalte case, ba chiar ºi

Clopotniþa, cu glasul clopotului- tânguitor, Cocoºul de tablã ruginitã, cu al sãu cucurigat de orologiu al satului…

M-am aºezat ºi eu, la rând, ca ultima persoanã realã, ca un reporter curios, în urma cortegiului fabulos, plecat hotãrât,

într-un exod ireal, de voie/de nevoie, ca sã fiu pãrtaºã la ce urma sã se petreacã în drumul lor.

…Înainte sã pornim, mi-am amintit de un alt exod, de oameni, de data aceasta, despre care mi-a povestit o

profesoarã universitarã, sinolog de valoare, doamna Ileana Hogea Veliºcu, la un interviu despre locurile natale ºi

strãbunii ei: „Se vorbeºte despre oieri albanezi, care au pornit în transhumanþã din locurile lor, mai spre sud, unde era

iarba mai grasã ºi multã pentru oile lor, era ºi o apã bunã, era apa Ialomiþei… acolo au vrut sã stea cu oile ºi

acareturile, dar vremurile erau aspre, a venit peste acele locuri ciuma lui Caragea, ei au plecat din nou, de voie/de

nevoie ºi mai la sud… fugind din calea molimei!… erau socotiþi venetici, „fugiþi”, de cei din satele din jur, dar tot

au gãsit un loc ºi pentru ei, spre Slobozia, spre sud, unde au pus de case solide, gospodãrii îngrijite, au dat naºtere la

multe generaþii, iar satul lor aºa a rãmas cunoscut în timp: SUDIÞI.

Revin la exodul CASELOR de pe Mãgura, aici, în coada convoiului, trag cu urechea la nenumãratele poveºti

depãnate de Case, de Clopot, de Cocoº, dar aud ºi „reacþiile” celor care au rãmas locului, n-au plecat la drum:

poveºtile celor care sunt acum în Cimitir, povestea despre un Sfânt local, poveºti despre nunþi, despre obiceiuri ºi

ocupaþiile de odinioarã: constructori de sãnii, de coºciuge pictate, de locaºuri pentru odihna de veci, despre când ºi

cine a dat finanþare pentru ªcoala din Mãgura, aici unde au învãþat carte mulþi copii ai satului, ajunºi oameni mari,

ca ºi Ariton. Particip cu emoþie la pericolele care le ies în cale drumeþilor neobiºnuiþi: vânãtori, animale sãlbatice

hãmesite de foame ºi frig, drum greu prin ceaþã, ploaie, ger, viscol, dar Convoiul caselor continã drumul, se va

apropia de þinta finalã, de BUCUREªTI, o aglomerare de case-peste-case, blocuri cenuºii, în beznã, ºi frig… Aici

vieþuieºte ºi Ariton cu familia sa, el care n-a mai fost la Mãgura cam de ºase luni… De ce? Ca sã înveþe sã trãiascã în

prezent, aºa cum îl tot dãscãlea fiul sãu, convins cã scrisul aceluia, deºi fusese premiat pentru o carte de Academie,

nu-i interesa pe cei de ACUM, care trãiau viaþa în prezent, nu în trecutul amintirilor: „încearcã sã te rupi o vreme,

câteva luni, sã nu mai dai pe acolo… Ia-þi o pauzã de la lumea aia care a murit, înþelegi? A murit! ªi mutã-te, în

perioada aceasta, în lumea de aici”, îi tot spunea Ariton.

…Am asistat la finalul cãrþii ºi al poveºtii la douã scene emoþionant-fantastice :

La un moment dat, Caselor „le fuge pãmântul de sub picioare”, la propriu, adicã se desprinde de talpa caselor ºi

alunecã în jos, iar Casele, în acest timp pornesc sã urce, spre cer… aºa cã nici eu, reporterul, nu mai pot sã le urmez!

Se pare cã au ajuns la capãtul drumului, cã au primit un rãspuns la întrebarea lor: de ce, de ce ne-au pãrãsit?...

Apoi, scena finalã, cu o mare emoþie: viscolul a smuls de pe pereþii Caselor fotografiile din rame, din albume, iar

acestea plutesc acum spre pãmânt, ca un balet, despre neuitare, spre Pãmântul unde au vieþuit împreunã cu Oamenii,

ca sã lase o ultimã dovadã despre trecera lor pe aici, ºi marea lor dragoste pentru multe-multe generaþii…

Aº fi vrut sã nu ies din vrajã, sã nu se termine miracolul, viscolul sã-mi usuce ºi mie lacrimile dorului de neamul

meu argeºean/vâlcean… Dar nu se putea: eram la ultima filã a cãrþii „Goarna lui Tuturuz”, pe care o închid acum, dar

o voi redeschide curând-curând!

Nu de puþine ori aº fi vrut sã dispar. Aºa pur ºi simplu. Ca ºi
cum n-aº fi fost. Când te simþi al nimãnui, ori te sinucizi, ori
îmbrãþiºezi filozofia surpãrii. Vocaþia de a fi viu am descoperit-
o cu vârsta. Maestrul exemplar în a construi un labirint de prisos,
într-o mai vastã arhitecturã a erorii am aflat printre amintirile
mele. Acum, insul despre care aº dori sã vã vorbesc era cam
ciudat ºi avea un nume pe mãsurã… Oane Sfârºitu’. Greu de
presupus ca cineva sã aibã un asemenea nume. Chiar dacã numele
este pânã la urmã ceva intim, el te relaþioneazã cu lumea ºi te
defineºte într-un fel.

Declarat mort, autoritãþile îºi fãcuserã datoria, familia cu atât
mai mult; înmormântare, pomeni, cruce dupã tipic. Satul de
asemeni dupã ce l-a plâns o vreme, laolaltã cu ceilalþi cãzuþi pe
front, l-a trecut în rândul eroilor. Adicã l-au uitat. Numai cã la
zece ani dupã ce mai marii lumii parafaserã încetarea rãzboiului
ºi împãrþiserã ce era de împãrþit într-o joi - era o dimineaþã rece
de aprilie – pe neaºteptate eroul nostru s-a întors.

L-am cunoscut, sã tot fi avut ºapte-opt ani, în curtea dogãriei
pe care o þinea la vremea aia unchiul meu Nicu Dogaru, fratele
mai mare al tatei, unde îmi plãcea sã adast uneori. Mirosul
proaspãt de talaº ºi rumeguº, rãmas dupã prelucrarea lemnului,
mã transporta într-o lume a esenþelor tari, a visului ºi al puritãþii.
Ne cercetam reciproc într-un fel de pândã exclusivã. Privirile
noastre se întâlneau împotrivindu-se nelãsând loc unei
comunicãri, fiecare instalat într-o tãcere absurdã, neverosimilã.

Uneori, mã apropiam destul, aºa încât sã-i simt respiraþia,
uºor neritmicã, dobânditã urmare a anilor petrecuþi sub pãmânt,
aveam sã aflu, acolo în Donbas, la minele de cãrbuni. Eram
tentat sã-l pipãi. Fiindu-mi teamã, împingeam aerul cu deºtul
arãtãtor sã mã conving cã era aevea, nu aºa cum se spunea „un
mort viu”. Dupã o vreme, fãrã a-ºi lua rãmas bun, aºa cum
venise, pe nesimþite, se îndepãrta, coborând uºor la vale, dând
ocol salcâmilor lui Costicã Potop. Cei rãmaºi, Roman Vlãsceanu,
Miticã Jidanu, Nae Teler se întreceau în a-ºi da cu pãrerea, nu
înainte de a se cruci, aºa cum o fãceau mai cu seamã muierile.

Vestea întoarcerii, aproape nãucise mica noastrã comunitate.
Indezirabil, practic acest ins nu-ºi mai avea locul. Devenise
incomod pentru autoritãþi, un blestem pentru familie, care între
timp se aºezase dupã alte temeiuri ºi un înstrãinat pentru ceilalþi.

Presupunând cã era conºtient de ce i se întâmplã, se purta ca
atare. Îºi ridicase, cu mâinile lui o odaie, din nuiele-ngrãdite de
alun, pe care o bulgãrise cu ceva pãmânt “galbin” amestecat cu
pleavã de grâu, undeva lãturalnic, în capãtul dinspre viroagã al
satului. Arareori era vizitat ºi puþini erau cei ce-i treceau pragul. În
izmene de tort, încins cu un ºtreang peste cãmaºa albã ºi lungã, îl
zãream, cu trupul uscat ºi puþin, miºcându-se între coliba sãracã ºi
livada cu viºini – pe care nu mi-o închipui decât înfloritã.

Distingem, mai ales în zilele când vântul nu se nãpustea
besmetic dinspre Câmpie, un fel de cântic profund ºi trist, însoþit
de cuvinte al cãror rost mi-a fost greu sã-l pot înþelege. Cântecul
se amesteca uneori cu lãtrãtura rãguºitã ºi prelungã a câinelui de
care era nedespãrþit.

În anii care au urmat, destinul meu a consemnat o perioadã
tulbure, nefastã, de crizã, care a coincis spre marea mea mirare cu
cel al eroului. Perfid ºi viclean timpul se insinua unei conºtiinþe
ultragiate, supunându-mã unei determinism care suprima orice formã
de libertate. Sub presiune, am acumulat un inepuizabil „material
tragic”. Numai printr-o îngereascã nepãsare, am rãmas un trãitor în
sine. Analizând acum, dupã cincizeci de ani faptele devenirii mele,
nu pot sã nu constat – cu stupoare ce-i drept – cã faza „preistoricã”
a copilãriei luase sfârºit, fãrã voia mea, acolo în curtea dogãriei,
înghiþitã de stomacul mereu flãmând al „istoriei inclemente”. Ceea

ce avea sã urmeze, nu era decât ecoul dogit al acelor zile.

Profilpãuna
Ce sã zic?!!... N-o mai ajuta vederea. Da-ncolo era-ntreagã.

Numai aducerile aminte i se nivelarã în urmã, de parcã se-
ntâmplarã toate anþãrþ.

– Taica?! Straºnic om... era cuprins, dar nu ajuns. Apãi ce n-
a fost? „Istorisea” ca luatã de-o uitare. Într-un dialog mai degrabã
cu sine:

– Cârciumar a fost?
– Fost.
– Notar fost?
– Fost.
– Nu zic perciptor, geambaº, învãþãtor... într-un rând primar.

Toate ãstea a fost. Pânã ºi jandar’. ªi dupã o vreme, scrutând în
memorie c-o umbrã de tristeþe – cã venea aºa ca un nor sã-i
întunece chipul:

– Numa’ popã nu... cã n-a apucat. A murit nevârstnic, dupã
rãzboiu’ dintâi... când cu Turtucaia. C-o vinit beteag. Sãracu’!

George Theodor
Popescu

Academia lui  Diogene

Academia lui
Diogene (VII)

Vasile Szolga

Lumea aºa cum este

A fost odatã o þarã aºa zis democraticã. De unde ºtiu cã era democraticã? Pãi...

pentru cã avea mai multe partide (ba unii spuneau cã prea multe), ºi era normal dacã

trei persoane puteau face un partid, se fãceau alegeri „libere” ºi cei care conduceau þara erau aleºi „democratic”.

Este drept cã dupã o astfel de „alegere liberã” lumea se îmbogãþea cu niºte gãleþi, ceva zahãr, fãinã sau ulei.

În sfârºit, dupã o astfel de alegere, în fruntea conducerii þãrii ajunse unul din partidele de care vorbeam mai

înainte. A doua zi dupã alegeri, conducãtorul, sau ºeful acelui partid (dar cred cã de fapt era patronul partidului),

ieºi în faþa alegãtorilor pentru a spune ce va face în continuare. Lumea îl asculta cu sufletul la gurã. Toate

televiziunile, radiourile, interneturile ºi cine, sau ce, mai transmiteau discursul, erau acolo. Dupã ce îºi drese

bine vocea, marele conducãtor, declarã sentenþios: „De acum înainte nu suntem o þarã, ci o mare familie!”. ªi,

de a doua zi, se þinu de cuvânt. În toate funcþiile importante aºezã fiii, fiicele, pãrinþii, unchii ºi mãtuºile lui,

ba aº spune toate rudele de orice grad, oricât de îndepãrtate. Când terminã cu aceºtia se apucã sã-i aºeze în

funcþii, bine plãtite: vecinii, cunoscuþii, tovarãºii de chef, foºtii colegi, de la facultãþile pe care le urmase la

fãrã frecvenþã, sau nu le urmase (acum aproape de pensionare), foºtii colegi de liceu (fãcut tot la seral), de

gimnaziu, de elementarã ºi chiar de grãdiniþã, pânã ºi pe femeia de serviciu de la ºcoala elementarã unde fusese

elev. Dar ca sã nu se spunã ceva, cã ar fi pãrtinitor, mai angajã ºi dintre ceilalþi, pe unii dupã un concurs,

evident, de împrejurãri, sau care se dovedirã cã nu acumulaserã prea multe (cunoºtinþe) ºi aveau IQ-ul mic, pe

diverse posturi de îngrijitori, mãturãtori, oameni de casã ai rudelor ºi în altele.

Evident cã votanþii se aleserã cu acele gãleþi, acel chil de zahãr, ulei sau fãinã ºi apoi înghiþirã în sec, pentru

cã într-o „mare familie”, totuºi, nu sunt toþi egali ºi nu pot avea toþi la fel. Cãci mai trebuie sã mai iei de la unii

ºi sã dai la alþii, ca între fraþi, de... „famelie mare cu «renumeraþie» micã”.

Sã mai spunã cineva cã realitatea nu copiazã poveºtile, nu numai invers.

MAREA FAMILIE

Pornind
de la o dedicaþie. . .

Profiloanesfârºitu
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Relaþia mea cu Bolintinul începe cu anul
1998. Tânãr fiind am avut ºansa de a ajunge în
aceastã zonã ºi de a participa la Concursul
Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie
Bolintineanu”, unde aveam sã-i întâlnesc pe
regretaþii Constantin Carbarãu (redactorul ºef
de atunci al revistei „Sud”), Corneliu Leu,
Valeriu Filimon sau Florin Costinescu. Mulþi
au fost aceia pe care, de-a lungul vremii, i-am
cunoscut la evenimentele literare din Bolintin:
Teodor Vârgolici, C. Stãnescu, Liviu Ioan
Stoiciu, Horia Gârbea, Dumitran Frunzã,
Florentin Popescu, Victoria Milescu, Aureliu
Goci º.a, cu unii dintre aceºtia având ºi astãzi
colaborãri literare deosebite.

De-a lungul anilor, mergând adesea la
prietenii bolintineni, la scriitorii Dan Floricã,
Alexandra Firiþã, Milica Dan ºi Alexandra Man,
am trecut ºi eu pe lângã o clãdire veche despre
care ei îmi vorbeau cu regret ºi emoþie în glas.
Anii au continuat sã treacã unul dupã altul ºi tot
mai puþini îºi întorceau privirea sã vadã zidurile
biciuite de anotimpuri. În ultimii ani, de prin
2016 încoace, pânã ºi natura a simþit nevoia sã
acopere neruºinea omului ºi indiferenþa lui,
clãdirea fiind acoperitã de vegetaþie precum
piramidele incaºe în junglã. Clãdirea aceasta,
nu departe de mormântul poetului Dimitrie
Bolintineanu, este numitã ªcoala Veche,
instituþie în care generaþii întregi, începând din
anul 1889, au învãþat, s-au educat, unii dintre ei
devenind la rândul lor învãþãtori ºi profesori,
repere morale pentru noile generaþii, chiar ºi
pentru unii locuitori ai Bolintinului zilelor
noastre. Când am aflat cã cineva s-a gândit sã
reînvie ªcoala Veche m-am bucurat mult! M-
am gândit cã poate, încã mai avem o ºansã sã
pãstrãm vie memoria celor care ne-au pus
creionul ºi stiloul în mânã, devenind ceea ce
suntem astãzi. Dar, se pare cã aceastã construcþie
nouã, care va respecta întocmai forma ºcolii
vechi nu va cinsti, asemenea unui muzeu, doar
memoria vechilor sãi dascãli, ci va deveni un
important centru cultural regional. Totul a fost
posibil în acest mandat al noului primar al
oraºului, dl. Daniel Trãistaru, care a reuºit sã
semneze pe 27 februarie 2019 un contract de
finanþare pentru restaurarea vechii clãdiri,
clasatã monument istoric, în scopul înfiinþãrii
aici a unui centru cultural. Pentru cã toate aceste
demersuri au fost sprijinite ºi de Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu
(ACTIB) ºi revista „Sud”, ediþia din acest an (a
VII-a), a Festivalului Toamna Culturalã
Bolintineanã a fost pusã sub tema „130 de ani
cu ªcoala Veche – un monument istoric
emblematic”.

Debutul manifestãrilor a avut loc vineri, pe
18 octombrie, în cadrul unui eveniment dedicat
celor aflaþi pe bãncile ºcolii, la care au participat
elevii ªcolii Gimnaziale nr. 1 Bolintin Vale, cei
ai Liceului Tehnologic „D. Bolintineanu” ºi
dascãlii lor. Cu aceastã ocazie a fost lansatã
cartea profesoarei Milica Dan, ªcoalã veche,
ºcoalã nouã la Bolintin Vale, publicatã la nou
înfiinþata editurã Sud. A fost momentul evocãrii
anilor petrecuþi în ªcoala Veche de niºte foºti
eminenþi elevi ai acestei instituþii: prof. univ.
Nicolae Constantin ºi ing. ªtefan Crudu. Despre
„ºcoala nouã” ºi proiectele educaþionale actuale
au susþinut alocuþiuni cele douã directoare ale
instituþiilor de învãþãmânt din localitate,
profesoarele Irina Andrei ºi Mihaela Enache.
Din partea corpului profesoral, dar ºi al
autoritãþilor locale, prin prisma calitãþii de
consilier local, s-a adresat participanþilor d-na
Julieta Brânzea. La finalul manifestãrilor din
aceastã primã zi a Festivalului Toamna Culturalã
Bolintineanã a avut loc premierea câºtigãtorilor
Concursului de picturã ºi desen „ªcoala Veche”
adresat elevilor cursurilor primar ºi gimnazial.

Evenimentul principal al Toamnei Culturale
Bolintinene s-a desfãºurat în data de 19
octombrie 2019 ºi s-a constituit într-o întâlnire
cu membrii ACTIB ºi colaboratorii revistei
„Sud”, cu localnici ºi nu numai, într-o ocazie
pentru a rememora realizãrile culturale
bolintinene din acest an, a sãrbãtori împlinirea
a 130 de ani de la momentul când în ªcoala
Veche pãºeau primii elevi ºi pentru a se prezenta
proiectul a cãrui denumire oficialã este:
„Restaurare-consolidare ºi valorificare ªcoala

Despre patrimoniu, tradiþie ºi continuitate la
Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã 2019

(continuare în pag.27)

Salã plinã la evenimentul din 18 octombrie 2019

Evenimentul din 19  octombrie 2019, în primul rând în partea
stângã Leontin Zamfir (viceprimar), Mihaela Enache (director
Liceul “D. Bolintineanu”), Daniel Trãistaru (primarul oraºului
Bolintin Vale), Vasile ªtefan (consilier personal al primarului),
Dan Enache (arhitect)...

În biserica “Adormirea Maicii Domnului” la slujba de
pomenire a Poetului

Trupa “Trei parale” în concert; regizor de sunet Mihai Dumitru

Câºtigãtori ai concursului de desene “ªcoala Veche”

Prof. Nicolae Scurtu gustând din pâinea casei

Primire cu pâine ºi sare la Ferma “Cocoºu’ Roºu”

Diplomatul Neagu Udroiu ºi consilierul local Marian Curt
primiþi cu pâine ºi sare

Marian Grigore, Raluca Tudor

Familia Dan ºi arh. Irina Criveanu
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Veche în vederea amenajãrii centrului cultural
Bolintin Vale”, care este cofinanþat din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã prin
Programul Operaþional Regional 2014-2020.

Întâlnirea participanþilor la Toamna Culturalã
Bolintineanã în noua ºi moderna salã polivalentã
a oraºului s-a dorit a fi un prilej de sãrbãtoare, o
izbândã în faþa indiferenþei care, înainte de toate,
macinã conºtiinþe. Invitaþi precum Irina Criveanu
(arhitect), ªtefan Nedelcuþã-Apope (director al
Direcþiei pentru Culturã Teleorman), Dan Enache
(arhitect), George Apostoiu (diplomat ºi
publicist), Neagu Udroiu (diplomat ºi publicist),
dar ºi oameni ai locului, precum Daniel Trãistaru,
primarul oraºului Bolintin Vale, prof. univ. Nicolae
Constantin, general de brigadã (r) Gheorghe
Dragomir sau prof. Milica Dan au vorbit despre
istoria ºi semnificaþia acestui edificiu ºi despre
demersurile pentru restaurarea ªcolii Vechi, cu
toþii subliniind importanþa viitorului centru în
dezvoltarea spiritualã ºi conservarea valorilor
culturale ºi de patrimoniu, ca ºi a tradiþiilor în
arealul bolintinean.

În zilele care au trecut de la eveniment, pe lângã
elogiile binemeritate adresate organizatorilor ºi
autoritãþilor locale, am fost surprins de virulenþa
câtorva reacþii dezaprobatoare cu privire la proiect,
mai ales pentru faptul cã s-a sãrbãtorit aceastã
reuºitã „în avans”. Neinformaþii „critici” de ocazie,
care nu au catadicsit sã „onoreze” cu prezenþa lor
evenimentul, au ignorat astfel faptul cã principala
temã a Toamnei Culturale Bolintinene 2019 a fost
aniversarea a 130 de ani de existenþã a instituþiei
ºi clãdirii ªcoala Veche. Unora le-am rãspuns,
într-o încercare de apãrare a bunelor intenþii, în
sensul cã, în general, noi suntem obiºnuiþi sã ne
resemnãm în faþa paraginii, a dezinteresului, a
haosului ºi a lipsei de ruºine. De aceastã datã era
rândul sã ne bucurãm pentru o izbândã în faþa
nepãsãrii! În calitate de colaborator al revistei
„Sud” spun cã, dincolo de umbrele ºi penumbrele
în care ne scãldãm – cu voia sau fãrã voia noastrã
– acest edificiu, odatã restaurat, va deveni un punct
de luminã, un reper pentru cultura zonei.

Aºadar, câteva sute de persoane, scriitori, poeþi,
critici ºi artiºti plastici au fost prezenþi la Bolintin,
pomenindu-l pe marele poet Dimitrie
Bolintineanu, sãrbãtorind aniversarea unui
edificiu emblematic al localitãþii, monument istoric
în acelaºi timp, pe cei doi mari oameni care au
contribuit la ridicarea lui în anul 1889 (primarul
Constantin ªt. Bolintineanu ºi arhitectul Jules
Elisee Berthet), ca ºi vestea cea bunã: restaurarea
ºi transformarea lui într-un centru dedicat culturii
româneºti în ansamblul ei.

A fost o zi scãldatã în sunetele muzicii
tradiþionale româneºti interpretate de trupa „Trei
parale”, apusul soarelui gãsindu-i pe participanþi
la Ferma „Cocoºul roºu”, unde au savurat
delicioase preparate bolintinene (pâsat cu lapte,
cârnaþi boiereºti, pâine de casã...) ºi nu numai
(purceluº la proþap, mici „mari”...), scãldate cu o
þuicã tare ºi bãtrânã ce fãcea mãrgele în ceºtile de
lut ºi cu vin din crama Fermei. Un imens tort,
reproducând arhitectura ªcolii Vechi, a încununat
cum nu se putea mai bine aceastã superbã zi de
toamnã închinatã culturii româneºti ºi valorilor
sale.

Restaurarea ªcolii Vechi reprezintã o victorie a
actualelor autoritãþi locale din oraºul Bolintin Vale
în faþa tãcerii ºi indiferenþei care au corodat timp
de trei decenii speranþele oamenilor de bunã
credinþã. Pe 19 octombrie nu s-a sãrbãtorit cu
pâine ºi sare, la un pahar cu vin „un succes în
avans”, ci o izbândã uriaºã în faþa ignoranþei care
ucide spirite ºi anuleazã identitãþi.

La acest moment de bilanþ se cuvin adresate
sincere cuvinte de apreciere preoþilor Ion ªerban
ºi Daniel Preoteasa pentru emoþionanta slujbã de
pomenire a poetului Dimitrie Bolintineanu.

Organizatorii – ACTIB ºi revista „Sud” –
mulþumesc tuturor celor care le-au fost alãturi la
acest mare eveniment, celor care le-au fost
colaboratori (Consiliul Local ºi Primãria Bolintin
Vale, primar Daniel Trãistaru; ªcoala Gimnazialã
nr. 1, director prof. Irina Andrei; Liceul
Tehnologic „D. Bolintineanu”, director prof.
Mihaela Enache; Emilia Bordieru de la Sala
Polivalentã Bolintin Vale; Mihai Dumitru de la
Clubul Braka; Mircea Paraschiv ºi Arnãutu
Rãduþã) ºi în mod cu totul special sponsorilor:
S.C. Imob Norvacon – Floreºti-Stoeneºti
(Marinicã Marinicã), S.C. Adi Intercon Edilitara
– Floreºti (Ovidia Rãducu; Adrian Rãducu), S.C.
Tudor Mobil Construct – Crivina (Dumitru
Daniel Tudor), Ferma „Cocoºu’ Roºu” –
Ghionea-Ulmi (Liviu Rosz) ºi Ionela Toma
(Podiºoru-Bucºani).

A consemnat Gabriel DRAGNEA

(urmare din pagina 26)

În prim plan Tudor Meiloiu, Radu Adrian ºi Vasile Szolga
Neagu Udroiu, George Theodor Popescu, ªtefan Crudu,
Ninel Popescu

ªtefan Ene, Mioara Mãnescu, Gabriel Dragnea, Nicolae
Constantin, Niculae Stoica, Nicolae Ciubuc

Marian Grigore, Liviu Rozs, Vasile Grigore

La Ferma “Cocoºu’ Roºu”...
În jurul tortului aniversar se cântã “La mulþi ani!”
pentru “ªcoala Veche”

Tort cu torþe

Tortul “ªcoala Veche”, bucuria copiilor

Neagu Udroiu în discuþie cu primarul Daniel
Trãistaru; asistã în plan secund  Vasile ªtefanGabriel Dragnea, Nicolae Scurtu, ªtefan Crudu
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Revista „Sud” ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu (ACTIB) au participat pentru a doua oarã la cea mai
importantã manifestare dedicatã cãrþii din þara noastrã, anume la Târgul
Internaþional de Carte Gaudeamus. Organizat de Radio România la
Romexpo Bucureºti, ediþia din acest an s-a desfãºurat într-o altã locaþie
decât cea consacratã, în Pavilionul B2 în loc de Pavilionul Central.
Noua amplasare a Târgului a stârnit criticile participanþilor, aceºtia
exprimându-ºi nemulþumiri legate de organizarea spaþiului ºi a culoarelor
de vizitare, de faptul cã toþi expozanþii au fost taxaþi egal, deºi marile
trusturi editoriale erau amplasate central, în locuri de maximã vizibilitate,
iar cei mici la periferii, unde ajungeau doar vizitatorii scãpaþi din
„ghearele” celor mari. Promovarea evenimentului în mijloacele media a
fost mai slabã decât în anii precedenþi ºi, un fapt extrem de grav, a lipsit
cu desãvârºire catalogul tipãrit al Târgului, deºi era o obligaþie asumatã
prin contract de organizator, prin urmare plãtitã de expozanþi. Spaþiile
dedicate lansãrilor, în opinia noastrã, nu au corespuns cerinþelor unei
comunicãri moderne ºi civilizate. Dacã adãugãm acestora niºte aspecte
„minore”, precum toaletele aflate la mare depãrtare de standuri, sau
faptul cã atunci când a plouat afarã a plouat ºi în incinta pavilionului, ne
va fi greu sã acordãm o notã de trecere ediþiei din acest an a Târgului.

Dintr-o perspectivã personalã, ne-am mai fi dorit ca Preºedintele de
Onoare al Târgului, poetul Mircea Dinescu, sã fi fost mai vizibil ºi sã fi
trecut, mãcar o datã în cele cinci zile pe la standuri pentru a saluta fiecare
expozant. Ne cerem scuze dacã a fãcut-o, dar eu nu l-am vãzut, pe la noi
nu a trecut.

Dupã acest preambul de atmosferã, vã informãm despre faptul cã
Editura Sud, cu sediul în oraºul Bolintin Vale, a fost înfiinþatã spre
sfârºitul lunii septembrie 2019. Fiind, poate, cea mai tânãrã participantã
la Târgul Gaudeamus, aceasta a reuºit, într-un timp record, sã publice
un numãr de cinci cãrþi. Astfel, a fost editatã lucrarea „ªcoalã veche,
ºcoalã nouã la Bolintin Vale” de prof. Milica Dan, un volum de istorie
literarã, „Cercetãri literare. Scriitori ºi publiciºti giurgiuveni” semnat
Nicolae Scurtu, o carte de publicisticã, „Cronicile Sudului” a Victoriei
Milescu, dar ºi douã volume de poezie semnate de Gabriel Dragnea ºi
Alexandru Ghiþã-Saºa, „Altharul lui Cronos”, respectiv „Sonete lângã
somnul tãu... ºi alte stihuri”.

Pentru a prezenta cât mai concis evenimentele organizate de Editura
Sud ºi revista omonimã în cadrul Gaudeamus 2019 voi relata cele
întâmplate, aºa cum s-au derulat acestea în fiecare zi, cu invitaþii prezenþi,
dar ºi scurte fragmente din discursurile celor care au luat cuvântul la
aceste manifestãri. Precizãm cã standul Editurii Sud a fost dedicat
promovãrii oraºului Bolintin Vale, personalitãþilor ºi valorilor sale
culturale ºi de patrimoniu.

Miercuri 20 noiembrie. Începând cu ora 14:30, la standul editurii a avut
loc lansarea volumelor „ªcoalã veche, ºcoalã nouã la Bolintin Vale” de
Milica Dan ºi „Comuna Ciorogârla, paºi prin timp...” de Niculae Stoica.

Invitaþi: prof. Constantin Bãrbuþã, Vasile Szolga, Raluca Tudor (editor
Rawex Coms), Vasile Rãvescu, Marian Grigore, Alexandra Firiþã ºi
Alexandru Ghiþã-Saºa. Cu acest prilej, însãºi autoarea cãrþii, Milica
Dan ºi-a adus aminte cu nostalgie de anii în care generaþii de elevi
ocupau sãlile de curs, elevi care astãzi o salutã respectuos pe strãzile
Bolintinului. O carte despre o ºcoalã veche, care în timp a dãruit oameni
noi, o clãdire care, deºi este astãzi în paraginã, se pregãteºte pentru o
nouã viaþã prin intermediul unui program european de reabilitare ºi
reconstrucþie, în numele tradiþiei ºi valorilor culturale locale.

Remarcãm vizita la standul Editurii Sud a Preasfinþitului Pãrinte
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, cunoscãtor al activitãþilor organizate
de revista „Sud” ºi un incontestabil iubitor de culturã. Am remarcat
prezenþa Preasfinþiei Sale în mai multe zile pe durata Târgului, fiind de
altfel singurul înalt ierarh participant la aceastã sãrbãtoare a cãrþii.

Joi 21 noiembrie. Tot cu începere de la ora 14:30 a avut loc lansarea
de carte a debutantului editorial Alexandru Ghiþã-Saºa cu volumul de
poezii „Sonete lângã somnul tãu... ºi alte stihuri”. Invitaþi: George Tei,
Dorel Vidraºcu, Alexandra Firiþã, Alexandru Cazacu.

„Dincolo de a fi un foarte bun poet, în primul rând este un foarte bun
cititor. Are o culturã asimilatã în timp – se vede asta în versurile sale –
este, de asemenea, un foarte bun degustãtor de poezie din diverse
perioade, poezie naþionalã, dar mai ales poezie universalã. Un lucru
care trebuie apreciat la Saºa este aceastã dorinþã de a se apleca asupra
textelor confraþilor care astãzi nu mai sunt, dar din care se poate învãþa
foarte mult”. (Alexandru Cazacu)

Au vizitat standul Editurii Sud cunoscutul ziarist Cornel Nistorescu
ºi marele actor Florin Piersic.

Vineri 22 noiembrie. La ora 14:30, care devenise deja reper pentru
cei care au dorit sã fie prezenþi alãturi de creaþiile revistei ºi Editurii
Sud, au avut loc douã lansãri de carte, douã volume de poezie: „Mesaje
pentru Iulia” de Alexandru Cazacu ºi „Altharul lui Cronos”, semnatã
Gabriel Dragnea.

Invitaþi: Luminiþa Cornea, Vilia Banþa, ªtefania Dinu, Gabriela Stanciu
Pãsãrin, Daniela Micu, Alexandra Firiþã, George Tei, Alexandru Ciocioi,
Toma Vasile, Alexandru Ghiþã-Saºa º.a. „Mesaje pentru Iulia” ne dã
conturul miºcãrilor subtile sufleteºti în cãutarea iubirii în toate ipostazele
ei, de la neînþeles pânã la reîntoarcere, de la neîmplinire pânã la aducerea
aminte, cu stoicismul unui anotimp ca un domiciliu forþat. (...) oferã
fiecãrui cititor o uºoarã senzaþie de déjà vu, este o regãsire ºi o exorcizare
a iubirii promise ºi retrãite într-un mereu sfârºit al întâmplãrilor.
(Daniela Micu despre „Mesaje pentru Iulia”)

Sâmbãtã 23 noiembrie. De aceastã datã, ora 13:00 a fost ora care
ne-a adunat pe toþi la prezentarea proiectului „Restaurare-consolidare ºi
valorificare a monumentului istoric ªcoala Veche, în vederea amenajãrii
Centrului Multicultural Bolintin Vale”. În cadrul acestui eveniment a
luat cuvântul ªtefan Nedelcuþã-Apope (director al Direcþiei pentru
Culturã Teleorman): „Când am auzit, am fost impresionat cã acest
monument istoric îºi recapãtã viaþa dupã ani de pãrãsire ºi dupã ani de
stat într-o pierdere aproape eternã. Iatã cã a venit astãzi momentul în
care s-a hotãrât ca ea sã îºi recapete frumuseþea. Îmi doresc sã vãd
clãdirea cât mai repede restauratã, reparatã ºi activitãþi frumoase care sã
se desfãºoare în interiorul acesteia. Îmi doresc sã ne întâlnim ºi sã
putem lua parte la activitãþi culturale, la activitãþi sociale într-o clãdire-
monument salvatã de la pieire”.

Puþin dupã ora 13:30 ºi apoi la ora 15:00 au avut loc alte douã lansãri
de carte, deosebite atât prin conþinut, cât ºi datoritã autorilor care le

(continuare în pag.29)

Vasile Grigore prezentând cãrþile poeþilor
Gabriel Dragnea ºi Alexandru Cazacu

Marian Grigore, Alexandra Firiþã, Vilia Banþa,
Alexandru Cazacu

Preasfinþitul Pãrinte Ambrozie Episcopul
Giurgiului în vizitã la Editura SUD, Bolintin Vale

Ziaristul Cornel Nistorescu,
în vizitã la standul “SUD”

Lansarea cãrþii “Cercetãri literare. Scriitori ºi
publiciºti giurgiuveni”: ªtefan Crudu, Gianina
Mehedinþu,  Nicolae Scurtu, Emil Pãunescu, Vasile
Grigore, Mircea Coloºenco, Saºa Ghiþã

Îndrãgitul actor Florin Piersic, în vizitã
la standul SUD, Bolintin Vale

Muzicologului Grigore Leºe i se prezintã revista SUD

Victoria Milescu autoarea “Cãrþii  Târgului”:
“Cronicile Sudului”

„Sud” la Târgul Internaþional de Carte Gaudeamus 2019

Nicolae Constantin, Ciprian Necºuþu, Alexandra
Firiþã, Saºa Ghiþã, Vasile Rãvescu, Marian Grigore,
Raluca Tudor

La un “covrig de vorbã”: Niculae Stoica, Constantin
Bãrbuþã, Vasile Rãvescu, Vasile Szolga
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semneazã: „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile
lui”, semmnatã de ªtefan Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necºuþu ºi
coordonatã de Vasile Grigorescu ºi deosebita lucrare „Cercetãri literare.
Scriitori ºi publiciºti giurgiuveni” a istoricului literar Nicolae Scurtu.
Referitor la „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile
lui”coordonatorul Vasile Grigore a precizat urmãtoarele: „Am lucrat
vreme de ºase ani, aproape ºapte, scotocind prin arhive, atât în Bucureºti
cât ºi la Giurgiu, la familiile care au pãstrat documente, prin cãrþi, prin
biblioteci ºi am reuºit sã scriem pentru primele douã volume circa 2000
de pagini, cãrora le va urma un al treila care va consemna ºi el nume ºi
importante evenimente din viaþa a zeci de mii de persoane, date ale
naºterii, ale cãsãtoriei ºi ale morþii unor bolintineni care au trãit în
perioada 1839-1917, cu o extensie destul de largã, câteva zeci de ani
anteriori ºi posteriori”.

Þinând cont de valoarea literarã a lucrãrii semnate de prof. Nicolae
Scurtu, au þinut sã fie prezente nume cunoscute din peisajul istorico-
literar românesc ºi nu numai, dintre acestea amintindu-i pe Mircea
Coloºenco (istoric ºi critic literar), Luminiþa Cornea (istoric literar),
George Apostoiu (diplomat), Emil Pãunescu (istoric ºi muzeograf) ºi
Florentin Popescu (poet, critic literar, editor al revistei Bucureºtiul
Literar ºi Artistic).

„Cartea aceasta, modest intitulatã Cercetãri literare este o antologie
de epistole. În aceastã carte domnul Nicolae Scurtu a realizat trei lucruri
nemaipomenite: 1. epistolele respective le-a cules numai dumnealui ºtie
cum, de unde ºi cu ce preþ; 2. epistolele nu completeazã, ci intersecteazã
istoria literaturii; 3. echidistanþa. Nimic în cartea aceasta nu este împotriva
colegilor, fie ei critici sau istorici literari” (Mircea Coloºenco).

Tot referitor la deosebita lucrare a prof. Scurtu a luat cuvântul ºi d-na
Luminiþa Cornea care a considerat cã autorul „are o intuiþie extraordinarã
în a gãsi documente literare valoroase despre scriitori care, odatã au
fãcut luminã ºi care astãzi nu mai sunt cunoscuþi, din pãcate, iar domnul
Nicolae Scurtu are aceastã extraordinarã capacitate de a reaprinde fãclia
acelor personalitãþi”.

Cuvinte alese a avut ºi poetul, editorul ºi criticul literar Florentin
Popescu: „Pentru mine, Nicolae Scurtu este un tip suspect, deoarece el
adunã ca o albinã polenul din documente, de la urmaºii scriitorilor ºi, în
acelaºi timp îl suspectez cã lucreazã în tainã la o istorie nevãzutã a
literaturii române. Pentru cã el vine ºi umple firide de biografii, de
experienþe ale scriitorilor care nu pot fi gãsite de nimeni, nu pot fi citite
în nicio istorie a literaturii. Nicolae Scurtu nu se ocupã de chitanþe ºi de
mãrunþiºuri! El merge la esenþe, ºtie unde sã se ducã, unde sã caute, ce
sã cearã ºi ce sã punã în paginã”.

În încheierea acestui moment, însuºi autorul „Cercetãrilor literare” a
mãrturisit: „Intenþia mea este sã alcãtuiesc o istorie literarã localã ºi,
mai ales, o geografie literarã a judeþului Giurgiu. Acest oraº a fost
multã vreme vitregit de oameni, de orânduiri, de fel ºi fel de împrejurãri.
Aici, în acest areal, în acest topos creator s-au nãscut, au trãit, au
elaborat ºi au sfârºit oameni de o mare valoare literarã, culturalã ºi
istoricã. Unii dintre ei sunt creatori mai mãrunþi, necunoscuþi, dar o
literaturã nu se face numai din mari scriitori. Scriitorii de raftul trei sau
de raftul al patrulea contribuie la atmosfera, la efervescenþa literarã ºi
culturalã a epocii. Am materiale pentru încã vreo cinci volume. În timp
le vom publica. Important este ca aceste lucruri sã ajungã acolo unde
trebuie, la cei care citesc, la cei care recepteazã ºi la cei care transmit mai
departe lumina acestor oameni. Aceºti creatori au fost niºte autentice
lumini, de aceea, aºa cum spunea Perpessicius, trebuie sã întreþinem
flacãra vie a verbului românesc, oriunde s-a produs aceasta”.

Duminicã 24 noiembrie. Aceastã ultimã zi de Târg a stat sub semnul
amintirilor, a cãrþilor, a impresiilor cu ºi despre scriitori, prezenþi sau
plecaþi în cenaclul literar al cerului. Începând cu ora 13:30 a avut loc
prezentarea lucrãrii „Cronicile Sudului” a poetei ºi criticului literar
Victoria Milescu. Despre aceastã lucrare, care cuprinde o parte a
cronicilor publicate în paginile revistei „Sud”, a vorbit criticul Lucian
Gruia: „Este o carte de comentarii literare pe care poeta Victoria Milescu
le scrie cu pertinenþã ºi cu o mare aplecare asupra textului! Este foarte
important faptul cã, în aceste cronici detaºate scrise cu o oarecare rãcealã
nu se regãseºte poetul! Aceste texte nu sunt lirice! Mai mult decât atât,
important este cã poeþii ºi prozatorii înþeleg mai bine cãrþile confraþilor
lor decât cei care se considerã critici literari! Iar aceastã carte dovedeºte
din plin acest lucru!” Dupã mai multe intervenþii ale prietenilor creatori,
dar ºi cititori apropiaþi poetei, Victoria Milescu ºi-a adus aminte de
nume sonore, foarte importante din literatura românã, cu care domnia
sa a colaborat în pagini de reviste literare, declarând cu o emoþie imposibil
de ascuns: „Când am început recuperarea textelor publicate în paginile
Sudului, uneori am avut inima îndoitã. Mulþi dintre aceia pe care i-am
cunoscut ºi despre care am scris nu mai sunt. Oameni pe care i-am
cunoscut – am fost la lansãrile lor, mi-au dat cãrþi, am scris despre ei –
nu mai sunt printre noi”.

Invitaþi: Eliza Roha, Paula Romanescu, Ioana Stuparu, Geni Duþã,
Gabriela Stanciu Pãsãrin, Ioana Nuþu-Piersicã, Corin Bianu, Vasile
Szolga, Dorel Vidraºcu, Rodica Lãzãrescu º.a., membrii ai colectivului
de redacþie al revistei „Sud”.

Concluzii
Cea de a doua participare a Bolintinului din Vale la Târgul Internaþional

de Carte Gaudeamus a stârnit uimirea multor vizitatori, încântaþi sã afle
cã o localitate micã ca aceasta investeºte atât de mult în cultura românã,
în creºterea prestigiului comunitãþii ºi în promovarea realizãrilor sale.

La fel, prezenþa tinerei edituri a fost un succes. Mãrturie stau sutele
de vizitatori care, pe parcursul acestor cinci zile au avut parte de istorie,
tradiþie, poezie, dar ºi de amintiri cu ºi despre scriitori.

Titlul cel mai cãutat de vizitatorii standului nostru, prin urmare „Cartea
Târgului” din punctul de vedere al Editurii Sud, a fost „Cronicile
Sudului”, aparþinând Victoriei Milescu, care ºi-a demonstrat astfel
valoarea indiscutabilã.

Editura Sud a ºtiut sã se remarce prin atitudine, prin cãrþi ºi invitaþi
de marcã, reuºind sã atragã la stand personalitãþi remarcabile ale culturii
ºi spiritualitãþii româneºti. Aºa cum ºi-a propus, Editura Sud va continua
publicarea lucrãrilor originale, cu o tematicã variatã din punct de vedere
istoric, literar, dar ºi jurnalistic, aducând în prim plan atât autori tineri,
dar ºi pe cei deja cunoscuþi ºi afirmaþi.

Echipa „sudistã” a Târgului, cea care a susþinut organizarea ºi
permanenþa la stand, depunând zilnic eforturi întinse pe o duratã ce
depãºea cu multe ore programul de vizitare, a fost formatã din: Alexandru
Cazacu, ªtefan Crudu, Gabriel Dragnea, Alexandra Firiþã, Alexandru
Ghiþã-Saºa, Marian Grigore, Ciprian Necºuþu ºi Vasile Grigore.

A consemnat G. Adjudeanu

(urmare din pagina 28)

Prieteni ai SUDULUI...

Victoria Milescu îºi prezintã cartea la standul
Editurii SUD

Lansarea cãrþii prof. N. Scurtu; prezintã
scriitorul G. Apostoiu

Prof. Luminiþa Cornea exprimã opinii despre
cartea “Cercetãri literare...”

Lansarea cãrþii lui Al. Ghiþã-Saºa

Standul SUD în plinã efervescenþã...

Victoria Milescu ºi “Cronicile Sudului”

Victoria Milescu ºi Alexandra Man

Despre “Metamorfozele unei
comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui”
ºi proiectul “ªcoala Veche”

Marian Grigore, Luminiþa Cornea, Milica Dan
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Mersul
târgului

22.09.2019: Zahãrul ºi

corcoduºa/ Umplu, cu foc,

gãletuºa
Fãrã întârziere, toamna a sosit acum

ºi astronomic: mâine, la ora 11 este

echinocþiul. Cu toatã seceta cruntã, cu

pãmânt supra-uscat – nu a mai plouat

de cca. trei luni – nopþile s-au lungit ca ºi umbra. Încã temperaturi

ridicate ziua dar în ultimele trei zile, urmare val de aer polar,

dimineþi foarte reci (3 grade). Aºadar, trebuie þinut seama de

cãtre grãdinari sã grãbeascã recoltarea legumelor din câmp. În

târg s-a vãzut cã totuºi au fost recolte bune. Preþuri mici la ardeiul

copt integral. Roºul predominã pe tarabe. Roºiile, frumoase, 2-3

lei/kg. Varza 2-2,5 lei/kg. Ca de altfel ºi

cartofii mai mari. Cei mici 1 leu/kg. O

conopidã foarte bine crescutã costã 15 lei/

buc. Aceeaºi, în piaþa centralã, 19 lei/buc.

Deci preþuri convenabile în târg. La sfârºit,

Nelu din Bãleni vindea plasa cu ardei capia

cu 10 lei. Sã ia ºi sãracul ºi sã scape ºi el de

marfã. Au apãrut masiv fructele: prune

brumãrii 2,5-3 lei/kg, iar merele ºi perele de

Voineºti tot 2,5-3 lei/kg. Strugurii din vii ºi

de pe bolþi deja s-au cules aºa cum sunt:

veºteji ºi puþin zemoºi. An prost pentru vii,

în general. Cazanele de þuicã lucreazã din

plin de la începutul lunii dupã sloganul: la

douã corcoduºe un kil de zahãr ºi iese þuicã

foc de tare. Viitoare otravã în pahare, cine-o

bea, e sigur, moare! La final ieºirea din târg

este blocatã: o „rãpitoare” încarcã în maºina

personalã, în vãzul lumii, pungi ºi chiar un

sac plin cu agoniseala zilei de la cei pe care-

i iartã de taxã, parþial sau total. Oare chiar atât de prost sunt plãtiþi

angajaþii Primãriei de se preteazã la mitã pe faþã? Sã nu-mi spunã

cineva cã nu se ºtie de aceste apucãturi!

22.09.2019: Ionicã, Ionicã, þi-ai luat tarabã micã!
E atâta tristeþe încât te-apucã râsul. Exact ca-n chimie:

într-o soluþie saturatã existã depunere solidã. Aºa e ºi în

viaþã. O vãduvã tânãrã cu voaletã neagrã ce mimeazã o

tristeþe exageratã – de ochii lumii – îmi provoacã râsul.

Sunt sigur cã în poºetuþa (tot neagrã, ca sã fie asortatã) ei

este pregãtit un bileþel cu textul: „Iubitule, vino disearã

fãrã fricã. Sunt în sfârºit liberã! A ta, vãduva veselã”.

Târgul pare trist fãrã mici, carne, lactate, pãsãri ºi alte

produse de origine animalã.

29.09.2019: ªaolin ºi-a vândut mânzul!
Ce tristeþe pe Vlad Bolintineanu, nepotul meu, care

alãturi de mine merge în târg ºi este atent ca ºi tataie al lui

la lumea ce miºunã în jur. Aºa am început ºi eu alãturi de

tata-mare, la vârsta de ºase ani. Atunci pe jos, acum cu

maºina. ªi-a cumpãrat dupã lungi cãutãri o pilã (raºpel).

Deja e cunoscut de vânzãtorii de fiare care întreabã de el

când nu vine de la Bucureºti. Vrând sã revadã mânzul lui

ªaolin (aºa i se spune lui Ion din Þiþeºti – Argeº, cel care

face negoþ cu cherestea prin sate mai depãrtate, cu cãruþa

lui long-vehicul cu coviltir, etajatã: jos scândurile ºi sus

„dormitorul”, cu strapontine laterale pe post de etajere, iar în

codirlã cãþeluºa cu cãþei). Un personaj de poveste, ultimul ca el.

Tot ansamblul este ca de recuzitã dintr-un film cu Chaplin, despre

o lume pe cale de dispariþie. De la ultima întâlnire nu am mai

vãzut mânzul, deoarece îl vânduse. Mirarea exprimatã de copil

verbal, a primit rãspunsul: „- Face iapa altul!”. Ca sã-i aline

tristeþea copilului, i-a oferit o felie de pepene pe care a mâncat-o

cu poftã ºi fãrã nazuri în întregime, ºi cu ceva sâmburi. Sunt

mândru de el cã nu e nãzuros. Trecând de la aceastã întâmplare a

zilei, sã spunem cã târgul a fost la fel de animat ca acum o

sãptãmânã. Fiecare a avut de unde alege, mai asaltaþi fiind

producãtorii cu legume proaspãt culese (ceilalþi le tot plimbã,

aleg pe cele veºtejite sau stricate ºi le amestecã cu altele proaspete

din en-gros-uri). Grãdinarii scad preþurile spre final, ceea ce-i

avantajos pentru noi, cumpãrãtorii. Preþuri oarecum stabile, spre

scãdere, media fiind 2,5 lei/kg la cele mai multe legume sau

fructe. Butoaiele din lemn nu se vând, nefiind recoltã deosebitã

în zonã, iar cei cu vii vând strugurii pentru vinificaþie celor dornici

cu 3 lei/kg. De la ambrã (E.) la ambrozie, planta zisã alergenã

care umple câmpurile ºi a speriat pe români, e altceva. Eram prea

fericiþi ºi a trebuit sã mai gãsim un vinovat pe lângã atâtea

neajunsuri reale sau inventate.

6.10.2019: La noi, toamna a început într-o vineri!
Dupã mai mult de 3 luni de uscãciune totalã din lipsã de ploi,

cu temperaturi caniculare ziua ºi tropicale noaptea, ne-am adus

aminte cã din cer poate cãdea ºi ploaia binecuvântatã, aºa cum s-

a întâmplat vineri, 4 octombrie. Numai cã, din pãcate, a fost doar

o hologramã efemerã a toamnei ce ar fi trebuit sã vinã deja pânã

acum. De ce, Doamne, ne loveºti aºa de tare, cã doar nu toþi

suntem rãi? La anul ce vom mânca? Deja fermierii din sud ºi est

sunt disperaþi cã nu au putut semãna deloc rapiþa (aducea profit

bun), pãmântul este ca fierul ºi nici cu discuire în miriºte nu se

poate semãna grâul iar arãturile de toamnã nici pomenealã sã se

realizeze. Sunt foarte multe energii negative în eter,

„meteoroloagele” piciorongane de la TV-uri se scuzã cã nu ne

pot da veºti „bune” pentru minivacanþele de la sfârºit de

sãptãmânã, iar cei care fac nunþi (la noi în Bolintin Vale în 4/7 zile

ale sãptãmânii cu ajutorul minoritãþilor ce în curând vor fi

majoritari) se roagã pentru vreme bunã. Grãdinarii ridicã mâinile

a deznãdejde/neputinþã, iar slujitorii Domnului nu mai au curajul

sã transmitã mai sus doleanþele celor ce ne asigurã hrana.

Politicienii, având alte preocupãri, iar nu slujirea votanþilor

amãgiþi, uitã mereu sã aloce fonduri pentru refacerea sistemelor

de irigaþii salvatoare. Credeam cã n-o sã apuc o secetã

asemãnãtoare cu cea din ’46, bazându-mã, naiv, pe puterea

tehnologiei actuale. Deja multe puþuri au secat, iarba de mult s-a

uscat iar vacile mãnâncã din rezerva de iarnã. Sufãr sincer ºi încã

sper la o minune care sã nu fie confiscatã de sfinþii încã în viaþã.

Aºadar, rãcire abruptã (joi 29 de grade, vineri ziua 11 grade).

Trebuie sã recunoaºtem cã a venit cu manifestãri specifice (ploaie,

frig, cer complet acoperit de nori, ceva vânt la început). Nu cã

ne-ar fi prins nepregãtiþi dar am fost surprinºi ºi desigur,

neadaptaþi. Joi albinele culegeau fructoza din struguri (cã de

unde flori), iar vineri pãpau din rezerve. Prea târziu ºi prea puþinã

pentru ce trebuia. Oricum se vor scumpi destul de mult unele

legume, cerealele ºi implicit pâinea ºi carnea de orice fel ºi de

oriunde. Unora le merge bine. S-au reluat filmãrile la „Mangaliþa”

(prima localitate din România fãrã fumãtori ºi fãrã beþivi!). Ca

sã vezi. Are succes!

20.10.2019: Abundenþã cu saftea
În privinþa târgului nu sunt matinal de obicei. Ora mea de

vizitã este dupã 9:30 când aglomeraþia mai scade, aºijderea

preþurile. Azi, din motive speciale, la ora 6:20 eram prezent deja.

Încã întuneric. Becurile nu luminau prea bine incinta. În interior

vânzolealã mare: vânzãtorii încã îºi aºezau mãrfurile, iar unii se

certau pe locurile de expunere a produselor. Am realizat repede

cauza aglomeraþiei: instalaþiile pentru bâlci erau deja sosite parþial

ºi ocupau locurile alocate. Tarabele erau adunate pe latura A.D.P.-

ului ºi toate mãrfurile erau expuse pe jos, în lãdiþe sau pe folii de

plastic, aºa cum se întâmplã în fiecare an în ajun de Sf. Dumitru.

Vreme bunã, cu prea puþinã ceaþã faþã de zilele anterioare. Deci,

condiþii bune de târguialã. M-am trezit cã pentru ce mi-am propus

sã cumpãr, am fãcut safteaua la pâine furajerã, lapte ºi flori în

ghivece. Am revenit la ora 11. Încã aglomeraþie peste tot. Varzã

de toamnã foarte multã (1-1,5 lei/kg). Legume la discreþie ºi de

bunã calitate pentru murãturi ºi alte forme de conservare. Pãsãri

de tot felul: raþe, gâºte, curci ºi curcani, gãini care ouã pânã plouã

(nu se ºtie când, totul e uscat, pãmântul ca piatra, grâul încã

nesemãnat). Nu e deloc bine pentru agriculturã în general. La

anul ne luãm grâul înapoi de la cei cãrora l-am vândut cu preþ mic

astã-varã. Desigur, pâinea va fi mai scumpã. Deh, irigaþiile, bãtu-

i-ar nucile cerului pe cei care le-au lãsat de izbeliºte ºi se luptã pe

ciolan. Foarte multe fructe de calitate: mere de toate soiurile,

pere, prune ºi chiar nuci. Rãsaduri de salatã pentru solarii la

cubuleþ, 0,5 lei/buc. La gogoºi începuse vânzarea la ora ºase

dimineaþa iar o tarabã pliantã se îndoise de greutatea ºirurilor de

covrigi (6 lei/ºir de 50 buc). Flori la ghivece - crizanteme -

aºteptau cu emoþie clienþii (preþuri pe jumãtate faþã de florãriile

din centrul Bolintinului). Ieri, pentru o coroanã din crizanteme

pe care Asociaþia ºi revista „Sud” au depus-o la mormântul

poetului D. Bolintineanu, am plãtit 250 lei faþã de 180 lei anul

trecut. Azi, cine moare, sãrãceºte familia: cheltuielile cu

înmormântarea sunt prohibitive pentru foarte mulþi. Ne salveazã

totuºi târgul cu preþuri foarte convenabile. Sunt cadouri de la Sf.

Dumitru pe care-l aºteptãm cu nerãbdare. Sã fie bine

pentru toþi!

N.B. Apropo de „Toamna Culturalã Bolintineanã” care

ieri, sâmbãtã, 19 octombrie, a avut manifestarea finalã la

Sala Polivalentã a oraºului. Asociaþia noastrã s-a strãduit

sã o organizeze cât mai bine pentru toþi participanþii.

Deºi standul nu era cu autoservire, toate cele zece cãrþi

expuse au fost „însuºite” de unele persoane din auditoriu.

Camerele video din incintã ni i-au identificat a doua zi.

O cãznitã baladã ad-hoc ar fi cam aºa: „Totul a fost

minunat/ Muzicã am ascultat/ Am mâncat, ne-am sãturat/

Unii însã au furat/ Sã le fie cu pãcat!”

Bâlciul 2019: Feerie de Sf. Dumitru

efemerã!
N-om fi noi chiar ca la Hollywood, dar ca la Bollywood

în mod sigur da în sãptãmâna bâlciului. Argumente sunt

destule. În primul rând cã în ansamblul lui este ca un

platou de filmare în care se joacã simultan mai multe

scene ale unui superfilm cu mii de actori ºi figuranþi.

Idem regizori (cei mai mulþi de culoare), maºiniºti,

coloane sonore care amestecã diverse stiluri la peste 100 decibeli

ca formã de promovare agresivã concurenþialã. Dupã pregãtiri

începute încã din 19 octombrie (odatã cu Toamna Culturalã

Bolintineanã), nebunia a debutat într-o zi de joi, 24 octombrie,

mai spre prânz. Blocaj de trafic pe str. Palãncii, singura

circulabilã, pe când jandarmii se plimbau agale printre tarabe, ca

Vodã prin lobodã. Printre ºlagãrele care mã asurzeau m-a

surprins – plãcut, de ce nu – „Vagabondul”. Eram copil când s-

a produs isteria naþionalã. Caravana cinematograficã anunþa în

toate satele din jur cã la cinema „Luceafãrul” din Bolintin Vale

rula acest film. Tata nu a vrut sã-mi dea 2 lei (avea douã serii)

pentru cã, zicea el, atât costã o pâine din care mâncãm toþi o zi.

Am suferit, dar l-am vãzut din curiozitate de-abia la 20 de ani la

cinema „Victoria”, pe Bulevard, cu reducere de student, tot cu 2

lei ºi mi-a plãcut cântecul. Acum are în continuare succes la

generaþiile tinere din cartierul spoitorilor care cunosc parþial

limba strãmoºilor lor veniþi din India ºi/sau Pakistanul de azi.

Pornind de la acest moment, întreaga desfãºurare a bâlciului, pe

care am trãit-o în postura de vizitator-cronicar în toate zilele,

într-o relatare ulterioarã amãnunþitã. A fost un spectacol deosebit,

care m-a captivat, iar vremea a fost un aliat binevoitor toate

zilele: caldã, cer senin ºi fãrã vânt. Mai rar la acest moment al

toamnei.

3.11.2019: Întomnare târzie
Vremea a þinut cu târgul. Dupã episodul cu rãcire, ceaþã ºi

ploaie de miercuri, joi ºi vineri, de ieri a început sã se încãlzeascã

iarãºi, astfel cã azi de dimineaþã era plãcut sã ieºi la cumpãrãturi.

Optimism ºi bunã dispoziþie. Marfã foarte multã ºi diversã era

expusã pe sol pentru cã A.D.P.-ul nu a repus tarabele pe locul

lor. E de înþeles, suntem în campanie electoralã ºi altele sunt

grijile autoritãþilor locale ce nu mai pot vedea delãsarea

subalternilor învãþaþi sã lucreze stimulaþi doar de bici (la figurat,

desigur). Frapeazã cantitatea mare de varzã (1 leu/kg) care sigur

nu se va vinde integral: în curþi nu guiþã aproape niciun porc, iar

varza nu mai reprezintã un aliment de bazã pentru iarnã ca altãdatã.

Peste tot legume în sãculeþi de 5 sau 10 kg care aºteaptã

cumpãrãtorii. Calitate deosebitã. Fructe foarte frumoase de

Voineºti cu 2-2,5 lei/kg. Ghivece cu crizanteme multicolore (5-7

lei/buc.) te îmbie sã alegi ºi sigur sã ºi cumperi. Cartofi de toamnã

cu 2-2,2 lei/kg zac în grãmezi de saci. O mare bogãþie ºi varietate

de orice dorim. De aceea preþurile au scãzut rapid. Au apãrut ºi

puieþi de pomi fructiferi altoiþi. Uºor de cumpãrat, greu de plantat:

pãmântul este foarte uscat ºi-i greu de sãpat gropile. ªi în acest

an am trãit miracolul vieþii vegetale de la sãmânþã ºi mugure la

fructele verii ºi toamnei. ªi când vãd combinaþia uluitoare de

culori ale frunzelor ce cad nu simt decât bucurie, pentru cã totul

e o repetabilã minune a Creaþiei.

Stefan
Crudu
,

Bâlciul de Sf. Dumitru, 26 octombrie 2019, imagine aerianã
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Litere, anul XX, nr. 8-9 (233-234), august-

septembrie 2019; nr. 10 (235), octombrie 2019,

revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef

Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul IX, nr. 10-

11 (97-98), octombrie-noiembrie 2019. Director

Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul X, nr. 95,

septembrie 2019; nr. 96, octombrie 2019, revistã

a Unirii Scriitorilor din România editatã de

Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae

Silade; Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Caligraf, anul XIX, nr. 208, septembrie 2019;

nr. 209, octombrie 2019, revistã editatã de Centrul

Cultural Teleorman. Redactor ºef Florea Burtan;

Secretar general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, serie nouã, anul XXII, nr. 9 (251),

2019, revistã de culturã editatã de AIUS Printed.

Director Nicolae Marinescu; Redactor ºef Petriºor

Militaru.

Pro Saeculum, anul XVIII, nr. 5-6 (137-138),

15 iulie – 1 septembrie 2019, revistã de culturã,

literaturã ºi artã editatã de Centrul Cultural

Vrancea. Director executiv Nina Deºliu; Redactor

ºef Rodica Lãzãrescu.

Flacãra lui Adrian Pãunescu, anul XIX, nr.

41-42 (919-920), 1-7 noiembrie 2019, publicaþie

editatã de Fundaþia Culturalã Iubirea. Director

fondator Adrian Pãunescu; Redactor ºef Ana-

Maria Pãunescu.

Literadura, anul IV, nr. 13, septembrie 2019,

Buzãu, revistã trimestrialã de culturã. Director

Costel Suditu; Redactor ºef Teo Cabel.

Biblioteca SUD-ului

Victoria Milescu, Cronicile Sudului, Bolintin Vale, Editura Sud, 2019. Ceea ce am strâns în „Cronicile

Sudului” sunt texte prezentând succint cãrþi diverse, relevându-le specificitatea, relaþionând-o cu

biobibliografia autorului, spre informarea publicului cititor, pe principiul „non multa sed multum”.

Am fost solidarã cu autori având mai puþinã vizibilitate în spaþiul public, slab mediatizaþi, ori pur ºi

simplu nedotaþi sã zguduie porþile gloriei, dar care aveau un indicibil fior pur ºi discret al talentului

incontestabil, în unele cazuri neconºtientizat din varii motive, ori necultivat suficient. Am scris despre

autori de poezie, de prozã, de literaturã pentru copii, de literaturã motivaþionalã, pentru ca numele lor

sã rãmânã dacã nu în istorii ale literaturii ºi în dicþionare, cel puþin în cãrþi ca cea de faþã, ca niºte bãnci

de date, stocând autori ºi titluri.

Nicolae Scurtu, Cercetãri literare. Scriitori ºi publiciºti giurgiuveni, Bolintin Vale, Editura Sud,

2019. În rãstimpul celor patru luºtri de existenþã, revista “Sud” adunã în paginile ei un impresionat

numãr de poeþi, prozatori, istorici ºi critici literari, eseiºti, istorici, traducãtori ºi memorialiºti, care s-

au impus prin contribuþiile lor. Accentul cade, cum e ºi firesc, pe cercetarea ºi cunoaºterea, în detaliu, a

acestui spaþiu geografic, istoric, cultural ºi literar, care, în deceniile anterioare, nu s-a bucurat de o

atenþie specialã ca cea de astãzi. Investigarea arhivelor locale ºi naþionale, a bibliotecilor particulare ºi

publice, precum ºi a unor martori credibili, care au participat la înfãptuirea unor evenimente din acest

areal, contribuie, esenþial, la clarificarea ºi cunoaºterea unui topos din cele mai interesante al istoriei

naþionale.

Gabriel Dragnea, Altharul lui Cronos, Bolintin Vale, Editura Sud, 2019. „Poemele acestei cãrþi,

sensibilizând prin titlul cu clare trimiteri la un areal al sacrului ºi la permanenta luptã cu timpul,

graviteazã în jurul eului, adãugând straturi translucide unui autoportret deja schiþat de autor în

volumele anterioare, un spirit mereu cercetãtor, în cãutarea unui spaþiu securizant, construind, paginã

dupã paginã, o arhitecturã a verticalitãþii, a înãlþãrii din ameninþarea constantã a þãrânei: Pe trupul

meu au început sã înfloreascã merii/ ªi-n pragul serii toþi zeii îþi coloreazã zborul spre rana mea

deschisã.” (Mihaela Grãdinariu)

Milica Dan, ªcoalã veche, ºcoalã nouã la Bolintin Vale, Bolintin Vale, Editura Sud, 2019. La

începutul orei, învãþãtorul se plimba printre bãnci sã vadã dacã elevii erau curaþi, spãlaþi ºi pieptãnaþi.

În timpul orelor, ºcolarii stãteau în ordine desãvârºitã. Pentru orice zgomot erau pedepsiþi ºi þinuþi în

picioare. Când elevii erau neascultãtori sau nu învãþau, stãteau la arest 1-3 ore. Cea mai gravã abatere

era nesupunerea pe care o arãtau faþã de învãþãtori. Nu era permis elevilor sã viziteze balurile publice,

cârciumile, sã fumeze în ºcoalã, în localuri publice sau acasã. Pentru acestea elevii erau pedepsiþi cu

mustrarea, arestul în ºcoalã, eliminarea pentru un scurt timp sau, în cazuri grave, erau eliminaþi

definitiv.

Rodica Lãzãrescu, Zigzag printre reviste, Bucureºti, Editura Semne, 2019. „Dincolo de poveºti ºi

legende, sau împreunã cu ele, Teleormanul vine din demultul veacurilor, pãstrând în lada sa de zestre

dovezi incontestabile ºi relevante cã acest spaþiu nu este doar un spaþiu ocrotit de foºnetul pãdurii

nebune, dãruit cu ape line, cu câmpii mirosind a constelaþii ºi a pâine caldã, ci ºi un remarcabil tezaur

de cuvinte potrivite, de culturã ºi artã, care meritã pãstrat, continuat, valorificat, începând cu acel Radu

Grãmãticul, întocmitor de acte ºi hrisoave la Curtea Domneascã de la Târgoviºte ºi continuând cu

marile nume: Alexandru Depãrãþeanu, Gala Galaction, Zaharia Stancu, Constantin Noica, Marin

Preda, Dimitrie Stelaru, Miron Radu Paraschivescu...” (Florea Burtan)

Alexandru Ciocoi, Pietre de drum lung, Sinaia, Editura Amanda Edit, 2018. Rãspunsul tãu/ a rãmas

suspendat/ între noi/ fãrã culoare/ ºi formã.// Întind mâna/ sã-l prind/ ºi rãmân/ precum orbul/ din

rãscrucea/ iubirii.

Nicolae Rotaru, Poet fãrã Pegas, Bucureºti, Editura Detectiv Literar, 2017. Deºi poezia este rodul

misterelor ºi fiorilor, rezultatul clinchetului ºi trilului, al zumzetului ºi aromei, am încercat sã-i aflu

sonoritãþi ºi vibraþii chiar ºi în lumea bântuitã de dramatism, preponderent epicã, tristã, anormalã,

ciudatã în care are loc conviviul uman de azi.

Reviste primite la redacþie

Alexandru Ghiþã-Saºa, Sonete lângã somnul tãu... ºi alte stihuri, Bolintin Vale, Editura Sud, 2019.

„Chiar dacã nu s-a preocupat deloc sã-ºi promoveze poeziile în paginile revistelor literare, în aceastã

situaþie neavând o carte de vizitã impresionantã, poetul Alexandru Ghiþã – Saºa, cum îi spun prietenii –

are o sete nestãvilitã de cuvânt, de nou, de frumos, îngrijindu-ºi muzele ºi hrãnindu-le cu lecturi autentice,

clasice, care fac parte din panoplia vastã a valorilor mai mult sau mai puþin uitate de generaþia tânãrã,

în plinã formare intelectualã: Baudelaire, Edgar Allan Poe, Marin Sorescu, Georg Trakl, Balzac, ªtefan

Augustin Doinaº, Rimbaud sau Michelangelo etc.” (Gabriel Dragnea)
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Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,

aþi afirmat adeseori cã toþi acei oameni care pãºesc pragul

bisericii, duminicã de duminicã, cãlãtoresc spre Cer.

Înaltpreasfinþitul Ioan: Da, ce frumoasã ceatã de

oameni care doresc sã plece în Cer! Sã le binecuvânteze

Dumnezeu cãlãtoria ºi sã ajungã acolo unde, dupã ce a

fost rãstignit pe cruce, S-a întors Hristos în sânul Tatãlui.

Sã ajungã acolo unde a ajuns Maica Domnului, sã ajungã

acolo unde au ajuns deja pãrinþii dumneavoastrã, sã

ajungã acolo unde au ajuns cei care

au zidit bisericile noastre, sã ajungã

acolo unde au ajuns cei care au murit

pentru neam, pentru þarã ºi pentru

credinþã, eroii noºtri. Dumnezeu sã

le uºureze cãrarea ºi sã vã deschidã

braþele cele pãrinteºti, sã vã

îmbrãþiºeze pe toþi Hristos ºi Maica

Domnului la poarta Cerului. Dar

pânã acolo drumul este lung ºi de

aceea veniþi în bisericã ºi luaþi-vã,

în fiecare duminicã ºi sãrbãtori,

merinde ca sã puteþi continua

drumul spre albastrul infinit.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite

Pãrinte, sã vã referiþi în cele ce

urmeazã la Sfânta Cruce.

Îps. Ioan: Am vãzut pe parcursul

citirii sfintelor evanghelii cum

Hristos ºi-a chemat apostolii sã-I

urmeze, pe Andrei, pe Petru, pe

Iacob, pe Ioan, pe Filip, pe

Natanail... Dupã ce i-a chemat pe ei, iatã cã astãzi ne

cheamã pe toþi. Dacã s-ar fi oprit doar la chemarea

apostolilor ºi nu m-ar fi chemat ºi pe mine ºi pe

dumneavoastrã, poate cã am fi zis: Doamne, dar numai

pe Petru ºi pe Andrei, numai pe Ioan, numai pe Natanail,

numai pe Filip i-ai chemat, dar pe mine, Doamne, de ce

nu m-ai chemat? Iatã cã Hristos n-a plecat de pe pãmânt

pânã nu m-a chemat ºi pe mine ºi pe tine sã-L urmãm pe

El, ca sã ajungem la poala Cerului, pe braþele

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar ne-a spus: cel ce

voieºte sã-Mi urmeze Mie sã-ºi ia crucea sa ºi sã se lepede

de sine! Deci aceasta este chemarea lui Hristos. Numai

aºa se poate merge pe urmele lui Hristos, luându-ne

crucea.

Dacã veþi privi pe cãrarea Cerului, veþi vedea atâþia

oameni, fraþi de-ai noºtri, cãlãtorind spre Cer, dar fiecare

dintre ei poartã o cruce. Fãrã cruce nu poþi cãlãtori pânã

la înaltul cerului. ª-apoi, zice Hristos: oricine voieºte,

deci numai cei ce voiesc sã cãlãtoreascã spre Cer.

Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã frãþiile voastre, cititorii,

daþi mãrturie sfântã cã doriþi sã cãlãtoriþi spre Împãrãþia

lui Dumnezeu. În fiecare zi de sãrbãtoare, glasul

dangãtului de clopot sfinþit al bisericii vã aduce la sfânta

bisericã. Cu fiecare duminicã în sfânta bisericã aþi mai

fãcut un pas spre Împãrãþia lui Dumnezeu, spre Cer.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, auzim adeseori expresia

a-þi duce crucea. Existã un context religios în aceasta?

Îps. Ioan: Uºor este a zice du-þi crucea, dar numai cel

ce ºtie ce este crucea, cât este de uºoarã ºi cât este de grea

câteodatã în viaþa aceasta... Când Mântuitorul a rostit

aceste cuvinte, eu cred cã iudeii care-L ascultau au dat

puþin din cap: oare cum ne spune sã ne luãm crucea, oare

numai prin cruce ºi cu crucea putem sã-L urmãm pe

Hristos? De ce? Pentru cã iudeii din vremea aceea

vedeau cum erau rãstigniþi oamenii de trupele romane

care ocupau pe atunci Þara Sfântã. Fãcãtorii de rele, de

fãrãdelegi erau rãstigniþi pe marginile drumurilor, la

rãspântiile drumurilor. Erau rãstigniþi ºi lãsaþi acolo sã-i

vadã trecãtorii ºi sã nu mai facã ºi ei fãrãdelegi. Erau

lãsaþi cu zilele acolo, la marginea satelor ºi a cetãþilor,

încât trupurile lor deveneau hranã pentru fiarele sãlbatice

ºi pentru corbi, pentru pãsãrile cerului.

Imaginaþi-vã un om rãstignit ºi asupra lui ar coborî,

din înaltul cerului, pãsãri rãpitoare care ar veni ºi ar rupe

din trupul lui. De aceea ºi Mântuitorul, când a fost

rãstignit, într-o zi de vineri, repede, pânã la apusul

soarelui, a fost pus în mormânt, pentru cã dacã n-ar fi fost

pus imediat în mormânt, dacã ar fi

fost lãsat acolo zile întregi, ar fi

venit pãsãrile cerului sã-L rupã, sã

se hrãneascã din trupul sãu.

Însã Hristos n-a venit ca din

trupul Sãu sã se împãrtãºeascã

pãsãrile ºi fiarele sãlbatice, ci a

venit ca din trupul Sãu sã ne

împãrtãºim noi. Pentru noi a venit,

ca noi sã ne hrãnim din el; nu

pentru pãsãri ºi pentru animalele

sãlbatice care erau pretutindeni în

Ierusalim, nu pentru ele a venit sã

le mântuiascã, ci a venit pentru

mine - eu ºi tu ºi frãþiile voastre,

cititorii, sã ne hrãnim din trupul

lui Hristos. Vedeþi cum a rânduit

Dumnezeu ca ziua rãstignirii

Mântuitorului sã fie într-o vineri

înainte de Paºti, când nu era

îngãduit sã rãmânã oamenii

rãstigniþi pe cruce de sãrbãtoare!

Iatã cum Dumnezeu toate le-a gândit, de dimineaþa pânã

dupã-masa totul era aºezat în mormânt ca nimeni sã nu

se atingã de trupul sfânt al Mântuitorului nostru Iisus

Hristos.

Ce-o fi gãsit Hristos la mine ºi la tine de ne-a lãsat sã

frângem din trupul sãu? Aºa cum mamele noastre ne

frângeau, când eram mici, o bucatã de pâine, tot aºa ºi

astãzi Hristos frânge din trupul Sãu ºi-mi dã ºi mie, îþi dã

ºi þie ca sã ne hrãnim, ca sã nu mai murim niciodatã, sã

avem viaþã veºnicã. Numai acela are viaþã veºnicã cu

Hristos care se împãrtãºeºte din Viaþã. Ce spune Hristos

despre sine? Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa! Iatã cu ce

se împãrtãºesc copiii ºi ceilalþi fraþi la sfânta liturghie!

Cu viaþã! Dumnezeu sã le dea viaþã veºnicã lângã El, în

Împãrãþia cea de Sus!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, adeseori, în

cuvintele de învãþãturã, puneþi la sufletul ascultãtorilor

amintiri din copilãria Înaltpreasfinþiei Voastre care nu

numai cã plac foarte mult, dar introduc într-o anumitã

atmosferã duhovniceascã. Aveþi amintiri în legãturã cu

sfânta cruce?

Îps. Ioan: Când eram copil, în perioada de Paºti, atunci

când scotea preotul crucea în mijlocul bisericii, în

sãptãmâna Patimilor, m-am dus ºi eu sã mã închin ºi am

înconjurat crucea. Astfel, am vãzut cã pe spatele crucii

erau scrise câteva nume ºi mi-am zis cã numele scrise pe

spatele crucii erau numele celor care au donat aceastã

cruce. Privind mai jos pe cruce, undeva jos, era scris ºi

numele meu. ªi-am zis: Doamne, ce-o fi cu numele meu

pe spatele crucii, cã nu eu am donat aceastã cruce? ªi

atunci mi-a zis Hristos: Am trecut ºi numele tãu acolo pe

cruce, ca sã ºtii cã M-am rãstignit ºi pentru tine. Pe

unde mergeþi ºi veþi vedea o cruce bãtutã de vânt ºi de

ploi, pe la margine de drumuri, opriþi-vã ºi mergeþi ºi vã

uitaþi dacã nu cumva ºi numele dumneavoastrã sunt scrise

acolo de Hristos? Îþi va spune ºi þie Hristos de pe cruce:

Vezi, þi-am trecut ºi numele tãu acolo, cã Eu M-am

rãstignit ºi pentru tine. Sunt convins cã pe crucea de pe

turla fiecãrei bisericii sunt scrise toate numele

credincioºilor care aparþin de acea bisericã.

Sã ºtiþi, însã, cã numele noastre, care sunt scrise pe

cruce, nu le-a scris Hristos cu cernealã, ci le-a scris cu

sângele Sãu. Þi-a scris numele pe cruce cu sânge! O, ce

fericit va fi omul al cãrui nume va fi scris cu sânge pe

cruce de Hristos, cu sânge.

Prin urmare, pe partea aceasta a crucii, e lãsat locul gol

pentru mine, ºi-a spus Hristos: Vino ºi tu, urmeazã-Mi

Mie! Vino lângã Mine! Adicã unde? Vino lângã mine

pe cruce! De aceea locul acesta tot aºteaptã sã vin ºi eu

lângã El, sã fim ca doi fraþi pe aceeaºi cruce.

L.C.: Minunat spus! Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte,

semnificaþia crucii cuprinde în sine numai suferinþã?

Îps. Ioan: Crucea nu înseamnã numai suferinþã,

înseamnã ºi biruinþã. Pentru poporul lui Israel, cel ce era

rãstignit pe cruce era socotit a fi blestemat. Vechiul

Testament spune cã blestemat este cel ce este atârnat pe

lemn, spânzurat pe lemn. Oare ºi-a blestemat Dumnezeu

creatura sa? L-a blestemat Dumnezeu oare pe om? Sub

nicio formã. Nu omul, nu trupul omului este blestemat.

Blestemat este numai pãcatul pe care-l face omul, de

aceea vã spun: crucea nu este doar suferinþã, ci este ºi

izbândã ºi biruinþã.

Se spune într-o istorioarã bisericeascã cã într-o zi un

om bogat, care avea mai multe slugi, le-a spus: Pregãtiþi-

vã pentru cã mâine am sã vã trimit într-o cãlãtorie lungã

ºi-n aceastã cãlãtorie trebuie sã vã luaþi cu voi o cruce.

Însã vã atenþionez: cu cât crucea va fi mai mare, cu atât

vã va fi mai de folos. ªi-atunci cei doi bãrbaþi s-au apucat

fiecare sã-ºi facã câte o cruce. Unul ºi-a fãcut o cruce

micã, ca sã nu-i fie greu a o purta pe drum, iar unul ºi-a

fãcut o cruce foarte mare. Dimineaþa s-au prezentat la

stãpânul lor ºi acesta le-a spus: mergeþi pânã în locul

cutare! ªi s-au dus. Cel cu crucea micã mergea, mergea

ºi s-a pierdut în zare, iar celãlalt, care îºi luase o cruce

mare ºi grea, abia o târa dupã el. Mergea ºi el tot înainte,

iar la un moment dat, nu l-a mai vãzut pe cel cu crucea

micã, care se dusese departe, dar el mergea înainte.

Deodatã l-a vãzut pe cel cu crucea micã ºi-a ajuns lângã

el. L-a întrebat: De ce n-ai mers mai departe? Cel cu

crucea micã i-a spus: N-am putut sã merg mai departe,

pentru cã iatã, aici e o prãpastie foarte mare ºi n-am cum

s-o trec. Te-am aºteptat pe tine, ca sã pui tu crucea ta

peste aceastã prãpastie ºi sã trec ºi eu peste ea, ca sã

mergem mai departe.

Sã-L rugãm pe Dumnezeu sã ne ajute sã ne purtãm

crucea ºi cu cât încercãrile vieþii acesteia vor fi mai mari,

cu atât ne va fi mai uºor, cu ajutorul crucii, sã trecem

peste aceste încercãri ca peste o prãpastie dintre doi munþi

sau peste un râu între douã maluri. Crucea este puntea

pe care noi trecem de pe pãmânt pânã la Cer. Auziþi cât

trebuie sã fie de mare crucea pe care o purtãm în viaþa

aceasta, de aici pânã în înaltul cerului, ca pe ea sã putem

pãºi ca sã trecem în Împãrãþia lui Dumnezeu!,

Ajutaþi-vã unii pe alþii ca sã vã puteþi duce crucea aºa

cum L-a ajutat Simon Sirineanul pe Mântuitorul când

mergea pe Golgota. Bunul Dumnezeu sã vã ajute sã vã

purtaþi crucea pânã la poarta Cerului, cãci acesta va fi

semnul cã aþi biruit pãcatul din viaþa aceasta ºi cã aþi

ajuns la Hristos. Crucea este semnul biruinþei lui Hristos.

Hristos n-a dus cu El nimic de pe acest pãmânt în Cer,

decât crucea. Aþi vãzut cã n-a luat giulgiul cu care a fost

învelit, când a fost pus în mormânt, dar I-a dus Tatãlui

crucea, arãtându-I cã prin aceasta a biruit moartea. A

biruit moartea, ca eu ºi frãþiile voastre sã nu mai murim

niciodatã, ci doar, prin uºa mormântului, sã trecem la

viaþa cea veºnicã.

„Crucea este puntea pe care noi trecem de pe pãmânt pânã la Cer.”


