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OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Victoria Milescu
Limba românã e mereu cu noi

la bucurii, la nevoi

ea stã de pazã

munþilor cu tâmple de argint

ºi inimi de aur

al cãror ecou se aude prin veacuri

povestind despre feþi-frumoºi

luptându-se cu balauri

despre zâne ºi înþelepþi

limba românã þine deasupra noastrã

tãria cerului cu stele cãlãuzitoare

sufletele moºilor ºi strãmoºilor

limba românã cântã, alinã, mângâie

dar se ºi mânie uneori

întrebându-ne unde sunt vitejii de altãdatã

ºi urmaºii urmaºilor lor

în fiecare poartã stã limba românã

cu ochii umezi îºi petrece în zare

voievodul purtând cãmaºa morþii

când venim pe lume ea ne primeºte

cu o vocalã de pâine, cu o consoanã de sare

ºi-o înghiþiturã de vin roºu

ca sângele celor ce au pierit

ca ea sã fie nemuritoare

limba românã e de-o seamã cu veºnicia

sprijinind Carpaþii, Dunãrea, marea

ea înfloreºte la fiecare fereastrã

stau cu limba românã la masã

ºi înghit greu lacrimile ei

MIHAIL SADOVEANU

Onorabilii noºtri reprezentanþi – fãrã adresabilitate directã, pentru cã în privinþa subiectului

acestor rânduri sunt „otova” – ne cheamã pe toþi, indiferent de pregãtire, de înþelegerea fenomenului,

de toleranþa cãpãtatã din viaþã ºi învãþãturã, sã decidem în mod categoric, sã legiferãm în privinþa

modului în care ne putem utiliza anumite segmente ale corpului.

(Credeam cã tocmai din cauza acestor lipsuri democraþiile funcþioneazã prin reprezentare ºi mai

puþin sau deloc prin participare directã, adicã referendum, pentru cã majoritatea dintre noi nu avem

capacitatea de a discerne în chestiuni dificile ºi delicate.)

Desigur, este impropriu sã-þi utilizezi capul la bãtutul cuielor, braþul ca sã spargi lemne sau

cavitatea bucalã pentru a înghiþi flãcãri, dar nu ºtiu pe nimeni preocupat în mod serios de

reglementarea acestor chestiuni ºi, mai cu seamã, de a le pune în consonanþã cu capacitatea de a

creºte ºi educa copii.

Relaþionarea bunei creºteri a copiilor doar de actul procreãrii nu este decât o ipocrizie ºi citãm în

sprijin un emoþionant cântec patriotic ce afirmã, rãspicat: „M-a fãcut muica oltean!” Mai întâi, cei

interesaþi s-ar putea întreba cine-a fost mama acestui individ, care i-a asigurat un atât de puternic

marcator identitar? Apoi, dacã suntem atenþi, se desprinde mult bun simþ din respectivul vers,

pentru cã nu zice „m-a nãscut”, ci „m-a fãcut”, adicã „m-a construit”, cu încetul, ca pe o catedralã,

sã zicem. Prin urmare, putem trage concluzia cã pentru „oltean”, e mai importantã „muica” care l-

a format, decât cea care l-a nãscut.

Aºadar, ce criterii folosim pentru a judeca cine este îndrituit a instrui? Este mai „sãnãtos” a se

educa un copil de cãtre un criminal, un violator, un analfabet, doar pentru cã deþine calitatea de

pãrinte legitim? Ce putem spune de educaþia ce o pot oferi copiii care fac copii, cei sub 14 ani, de

care, de exemplu, zona Bolintinului este plinã din cauza unei „tradiþii” etnice perpetuate cu îngãduinþa

tacitã a autoritãþilor, atât laice cât ºi religioase? Dar despre pãrinþii violenþi, atât cu odraslele, cât ºi

între ei, alcoolici, violatori, puºcãriaºi?...

Decât un act retrograd, al dezbinãrii românilor în chiar ajunul Centenarului, al întoarcerii la

discuþii valabile cu decenii în urmã, în vremuri pe care le credeam de mult trecute, mie, unul, mi s-

ar fi pãrut mai utilã direcþionarea banilor alocaþi pentru referendum cãtre manuale ºi auxiliare, spre

fondurile ºcolilor, pentru ca pãrinþii – toþi pãrinþii! – sã nu mai fie nevoiþi sã susþinã din buzunarul

propriu „învãþãmântul gratuit” promis de Constituþie. De aici, prin „ricoºeu”, în privinþa manualelor

pline cu greºeli despre care se vorbeºte în aceste zile, nu am a spune decât cã era nevoie sã-i lase

pe profesioniºti sã se ocupe, cãci, pentru mulþi, vor fi singurele cãrþi pe care vor pune mâna în viaþa

lor. Este tristã întâmplarea, absolut realã ºi verificabilã, cu un fost coleg de ºcoalã – azi încã

profesor – al unuia dintre membrii redacþiei noastre, care a replicat, în momentul în care redactorul

îi recomanda niºte cãrþi: „Lasã, mã, ce sã mai citesc, n-am citit destul în facultate?!”

Sã stãm strâmb, dacã nu putem altfel, dar sã judecãm drept care sunt adevãratele necazuri ale

neamului nostru, fiindcã o societate sãnãtoasã îºi protejeazã minoritãþile cu aceeaºi înverºunare cu

care îºi apãrã cultura ºi identitatea.

Fãrã îndoialã, cum sugeram ºi în episodul anterior, istoria literaturii noastre se

poate citi nu numai prin textele celor care au scris/scriu despre ea, ci ºi prin privirea

atentã a fotografiilor (portretelor) scriitorilor. ªi nu trebuie sã fii un bun psiholog

pentru a ghici/intui dincolo de imagini câte ceva din personalitatea, din firea ºi

chiar din modul de a gândi ale celui/celor care au fost imortalizaþi pe hârtia

fotograficã.

Fireºte cã un Grigore Alexandrescu, renumitul fabulist, este mai interesant pentru

privitorii din juru-i ºi pentru posteritate în costumu-i sobru, cu mâna la frunte (ca ºi

cum ar privi în viitor). Pe reverul hainei se vede strãlucind o medalie. Nu mai puþin

impresionant este ºi C.A. Rosetti, in þinutã de iuncãr, cu pieptu-i plin de fireturi ºi

ciucuri.

Foarte stãpân pe sine, Mihail Kogãlniceanu se sprijinã cu mâna dreaptã de o

comodã, în vreme ce stânga o þine îndoitã ºi rezematã de ºold – ipostazã care, mai

târziu, avea sã-l inspire ºi pe sculptorul care i-a realizat statuia de bronz din piaþa

bucureºteanã ce poartã numele marelui politician, diplomat ºi om de culturã,

„sufletul” Unirii Principatelor ºi al lui Alexandru Ioan Cuza.

Constantin (Costache) Negruzzi apare în douã fotografii stând în fotoliu, degajat,

cu mina omului care parcã ar vrea sã spunã „Bine, dacã vrei dumneata sã mã

fotografiezi, n-am nimic împotrivã”. Nu mai puþin interesante sunt ºi douã fotografii

ale lui Vasile Alecsandri purtând pãlãrie ºi baston, cu totul altfel decât ne-au obiºnuit
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Ipocrizie

Bolintin Deal,
Monumentul

Eroilor din
Primul Rãzboi

Mondial

când clopotul sunã în dungã

chemându-ne sã fim împreunã

de oriunde-am fi pe timp de furtunã

limba românã e mereu cu noi

o purtãm în spinare,

în buzunare, în geamantane, în sânge, în oase

ca pe o boalã rarã, mãiastrã

de care nu te mai saturi sã te vindeci

ea e vãzul nostru, auzul nostru

ea e acasã

prin lumea cea mare ºi asprã ºi necruþãtoare

limba românã ne cautã, ne gãseºte

pânã la capãtul vieþii, buni sau rãi dar ai sãi

ne adunã, ne apãrã

ca pe-o comoarã

încãlzindu-ne la pieptul de mamã

din limba românã nu poþi pleca niciodatã

nicãieri...
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Imagini din colecþiile Sile Tãnescu ºi Ciprian Necºuþu

Fotografiile scriitorilor (II)

ªcoala Crivina, 21 ianuarie 2006, construitã în 1909, în prezent demolatã

sã-l vedem manualele ºcolare ºi ediþiile de masã ale scrierilor lui, unde bardul

de la Mirceºti poate fi vãzut cu capul descoperit ºi cu calviþia avansatã –

atribut care, trebuie sã recunoaºtem, îi dã, totuºi, o anume prestanþã, o anume

originalitate de neconfundat.

La fel, Titu Maiorescu apare în aceeaºi posturã – de unde deducem

numaidecât cã poziþia cu pricina era un loc comun pentru fotografii vremii.

A-ºi lãsa pentru eternitate portretul legat de hoby-urile personale a fost/

este, fãra îndoialã, una din plãcerile (slãbiciunile?) scriitorilor noºtri. Aºa,

bunãoarã, deºi nu ºtim sã fi fost vânãtor, Alexandru Odobescu s-a fotografiat

þinându-l pe dupã umeri (în timp ce acela stã aºezat pe un fotoliu ºi þine în

mâna dreaptã puºca sprijinitã de podea), pe C. Cornescu, prietenul care i-a

inspirat celebrul eseu Pseudo-Kynegeticos, pe care i l-a ºi dedicat, text dat de

exemplu în liceele ºi colegiile româneºti din toatã þara pentru ceea ce înseamnã

eseu.

Venind mai aproape de zilele noastre, constatãm cã mentalitatea scriitorilor

a cunoscut ºi ea oarecari mutaþii ºi cã sobrietatea ºi „tipicul” impus de cel

aflat în spatele camerei cu bruduf ori a aparatului modern de fotografiat au

cam fost abandonate sau în orice caz marginalizate.

Al. O. Teodoreanu, cunoscut de toata lumea sub numele de Pãstorel, autorul

unor romane cu caracter Comic (Hronicul mãscãriciului Vãlãtuc, Un porc de

câne), dar mai ales al unor epigrame ºi catrene savuroase vizând puternicii

zilei (de unde i s-a ºi tras, fiind bãgat în închisoare de cãtre comuniºti), tarele

sociale, dar ºi pe confraþii scriitori, devenit popular fiindcã decenii în ºir (ºi

încã ºi azi!) creaþiile lui au circulat pe cale oralã, într-o fotografie publicatã

de G. Cãlinescu în Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent,

apare într-o ipostazã cum nu se poate mai potrivitã: într-o inspecþie oenologicã,

adicã într-o cramã cu multe butoaie. Ori, se ºtie, Pãstorel era un bun cunoscãtor

ºi degustãtor de vinuri (de acolo ºi-a atras ºi supranumele de „pãstor de vinuri”).

Nu întâmplãtor, el a scris ºi o carte de gastronoimie, cu reþete care de care mai

„apetisante”, unele dintre ele putând fi realizate ºi astãzi de cãtre bucãtarii de

talent, chit cã limbile de privighetoare ºi alte „raritãþi” nu ºtim de unde ar mai

putea fi procurate...

Prin anii ’50 ai veacului trecut, într-o vilã de pe ªoseaua Kiseleff a funcþionat,

cum se ºtie, ªcoala de Literaturã, printre ai cãrei elevi s-a numãrat ºi Nicolae

Labiº, autor între altele ºi al celebrului poem Moartea cãprioarei.

Într-una din fotografiile de atunci îl vedem pe foarte tânãrul poet la braþ cu

doi colegi, I. Portik ºi I. Buda. Nãstruºnicul Labiº a fost surprins ridicând

piciorul drept ºi scoþând limba la fotograf – imagine  in total constrast cu

altele în care apare fie mânând o cãruþã cu cai pe plaiurile natale, fie privind

încruntat înainte, fie citind o carte într-unul din balcoanele ºcolii, fie

„deghizat” în cioban bucovinean.

Mihail Sadoveanu ºi Tudor Arghezi, poate cei mai fotografiaþi scriitori

români contemporani, personalitãþi care au dominat cea de a doua jumatate a

secolului trecut, pot fi vãzuþi în imagini care, ele singure, ar putea alcãtui o

biografie ilustratã pe cât de ineditã pe atât de interesantã.

Ce dovedesc ele? ne-am putea întreba retoric. ªi tot retoric ne-am putea

rãspunde: Dincolo de operã, de pagina scrisã, de vers sau de prozã au stat/stau

niºte oameni ca toþi ceilalþi, cu preocupãri ºi pasiuni prin nimic deosebite de

ale altor contemporani ai lor ºi ai noºtri. Dar legãtura dintre biografie ºi operã

se impune în cazul lor mai mult decât în al altora, fiindcã prezintã parcã un

plus de „mister”, un plus de atractivitate – observabil, fãrã mari eforturi ºi în

operele lãsate nouã ºi posteritãþii de cãtre ei.

Cum au fost vãzuþi scriitorii noºtri de cãtre contemporanii lor, pictori,

desenatori ºi caricaturiºti reprezintã un alt capitol, la fel de incitant, al literaturii

noastre. Vom vedea în episoadele urmãtoare.

1940, Str. Lt. Cãlin Tãnescu, azi Partizan - Casa familiei Tãnescu: sus stânga Sile Tãnescu, în
dreapta mama lui, Maria, jos surorile, stânga Elena ºi dreapta Aglaia cu soþul ei Pr. Gh. Nedelcu

Neutralitate
De multe ori, se considerã cã o poziþie neutrã cu privire

la orice gen de subiect generat de evenimente, planuri sau
idei este preferabilã, ea realizând o mai bunã radiografiere
a situaþiei. Desigur, pentru aflarea punctelor de vedere se
apeleazã la analiºti, sociologi, psihologi, economiºti ºi, în
funcþie de „oportunitãþi”, ºi la specialistul în domeniul
supus discuþiei. Existã nenumãrate dezbateri din care, la o
minimã scanare, se desprind rapid concluzii ce pun sub
semnul întrebãrii neutralitatea oferitã drept sistem de
referinþã.

Se ajunge la situaþia ca o persoanã de bunã credinþã,
pentru a avea, cât de cât, o imagine completã asupra unui
eveniment, sã fie nevoitã sã urmãreascã mai multe surse de
informare ºi analizã, cu opinii total opuse, pentru a încerca
apoi, pe cont propriu, o sintezã nepãrtinitoare, adicã sã se
comporte ca un jurnalist sau ca o agenþie de ºtiri.
Neutralitatea devine astfel cãutatã (dacã mai existã interes

ºi nu s-a instaurat o lehamite cauzatã tocmai de discrepanþa informaþie-realitate), subiectivã
ºi nu indusã de media, analiºti sau instituþii publice.

Acum aproape o sutã de ani, un tânãr poet talentat înscris în primul an de studii universitare
în Bucureºti renunþã la continuarea acestora ºi se mutã într-o þarã neutrã prin excelenþã,
Elveþia, mai exact la Zürich, unde într-un deja faimos astãzi Cabaret Voltaire pune bazele
unui fenomen cultural european numit dadaism. S-a scris mult ºi se va mai scrie despre acest
curent avangardist, ce s-a rãspândit atunci aproape în toate oraºele importante ale Europei.
Românul Tristan Tzara (1896-1963) este iniþiatorul ºi artistul care a atras lângã proiectul sãu
personalitãþi de marcã, pictori, muzicieni, scriitori. Mesajul era constituit dintr-o replicã
absurdã la absurditatea unei societãþi ce tocmai atunci, în 1916, se dezintegrase într-un mare
rãzboi mondial. Ridica hazardul la nivel de creaþie într-o lume a derapajelor grave dintre
modele oferite ºi comportamentul lor. Puþin bogat în idei estetice, dadaismul lui Tzara mai
degrabã provoca prin discrepanþele dintre gândire ºi expresie. Ulterior, odatã cu mutarea
miºcãrii la Paris ºi apropierea ei de suprarealismul francez, fenomenul continuã, în principal
datoritã lui Tzara, pânã la intrarea acestuia în rezistenþã. Poetul, dezamãgit de evoluþia politicã
a partidului comunist la care aderase, revine la o poezie aproape deloc avangardistã.  Încã din
perioada când era elev de liceu în þarã, în puþinele versuri publicate în limba românã, se putea
întrezãri în Tzara un poet autentic, dezinvolt, puþin ironic ºi deschis spre invovare: „Între doi
castani împovãraþi ca oamenii ce ies din spital/ Crescu cimitirul ovreiesc – din bolovani/ La
marginea oraºului, pe deal/ Mormintele ca viermii se târãsc.../ Docarul galben ne aºteaptã
în faþa gãrii/ În mine se rup trestii cu foºnet de hârtie/ Vreau sã mã sfârºesc încet de-a lungul
þãrii/ ªi sã-mi ezite sufletul ca dansatorul pe frânghie.” (Vino cu mine la þarã)

Tot în neutra Elveþie, la Laussane de aceastã datã, ajunge în 1981 Ion Caraion (1923-1986).
Aceasta se întâmpla dupã o viaþã aventuroasã ºi plinã de dramatism, iar acolo va desfãºura o
activitate de denunþare a abuzurilor ºi mistificãrilor regimului social-politic al României
comuniste. Component al unei generaþii „pierdute” sau a „rãzboiului” (al doilea) ºi el
contestatar ºi inovator, la început s-a vãzut nevoit sã trãiascã douã perioade dure de încarcerare,
totalizând aproape unsprezece ani de detenþie, iar apoi (dupã cum aratã ultimele documente),
pentru a putea sã publice ºi sã se desfãºoare în mediul literar autohton – unde a avut o
prodigioasã activitate, atât ca poet dar ºi ca traducãtor ºi critic literar – a fost obligat la o
bizarã colaborare cu sistemul de securitate al regimului comunist. Rezultã o biografie dificil
de parcurs, cu atât mai mult de trãit, pentru un poet remarcabil ce a fãcut legãtura cu poezia
noastrã interbelicã. Imagist, parabolic de o confesivitate ce te face pãrtaº unui univers ce îl
trãieºti pentru a-l uita, afirmã cã „Tristeþea mea e mai nemuritoare decât bucuria voastrã” ºi
care vedea lumea astfel: „Prin uºa deschisã – brîu gros de umbrã – plopii izbucneau cãtre
cer./ ªi degetele-i alergau pe clape/ tremurãtoare ca frunza plopului/ Paºii cuiva s-au oprit
în noapte/ Din ochii ei ca fumul de þigarã/ zbura un future/ Timp cu coviltirul sur/ ...ºi am
iubit-o pe femeia aceea/ care nu m-a întrebat nimic niciodatã.” (Îndepãrtare)

Douã destine care au încercat sã se opunã, nu doar artistic, unor situaþii absurde, generate
de imensul decalaj dintre discurs ºi realitate, de dubla evaluare utilizatã de cei care, pe de o
parte, au declanºat un rãzboi mondial, respectiv de un regim totalitar ce a distrus comunitatea
anihilând individul. Doi poeþi care au decis, trecând prin epoci la fel de dificile, unul în Vest,
altul în Est, cã atunci când ai de ales între adevãr, bine, frumos ºi altceva, neutralitatea este, ca
ºi astãzi, imposibilã.

Alexandru Cazacu

circumscrieri
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Nicolae Dan
Fruntelatã

DRAGOSTE DIN FLORI

Mândra nenii, fatã dragã

þi-am adus o saxifragã

ºi-o passiflorã de-argint

un boboc de horsemint

o medillinã buimacã

dintr-o þarã mai sãracã

ºi-o heliconia tristã

sã crezi cã nici nu existã

te-am împodobit cu ele

fatã vrãjitã de iele

am vãzut cum trecu veacul

pânã a-nflorit zambacul

ºi sãlbatic ºi impur

a luat foc iarba din jur

ºi pe rug dansa ideea

ca floarea de calathea

Mândra nenii, fatã dragã

eu te-am iubit viaþa-ntreagã

CÂNTAR DE DRAGOSTE

De frumoasã ce era

când s-a aºezat pe iarbã

a luat foc iarba sub ea

De frumoasã ce era

sãrea cãmaºa pe ea

ºi sânii îi dezvelea

De frumoasã ce erai

n-aveai loc în niciun rai

Te vãzui, ardeai ca macul

amiroseai ca zambacul

ºi te-am iubit viaþa toatã

eu, bãiat ºi tu, o fatã

din zarea Levantului

din pãdurea Rastului

din decindea dunãreanã

floare albã, obligeanã

TU EªTI SUDUL

Ce frumoasã þi-ai lãsat privirea

sã alerge-albastru-n ochiul meu

ºtii, señora, mi se face varã

mi se face dunãre mereu

tu eºti sudul, nu þi-a spus-o nimeni

nici chiar eu n-am îndrãznit sã-þi spun

dintr-o teamã poate ori din dragul

de-a putea sã aflu abia-acum

DOÑA MISTERIA
La întâlnirea cu un mare pictor ºi prieten al nostru, Tudor Meiloiu, am

imaginat o antologie de versuri de dragoste pe care o ilustreazã prietenul meu
cu desenele lui, niºte zboruri ale pãsãrilor mãiastre. În câteva zile cartea se va
tipãri la editura Ralucãi Tudor. O carte sub semnul Sudului nostru...

        Autorul

tu eºti sudul, tu eºti sudul însuºi

prea sãlbatic, dulce ºi amar

alergat prin sânge ºi-n cuvinte

ºi întors într-o privire iar

ºtii, señora, mi se face varã

mi se face dunãre-n poeme

când trimit o pasãre sã-þi spunã

când trimit o noapte sã te cheme

MI-E DOR DE NOI

ªi toate umbrele verii

s-au spãlat în ploi

acolo, în Sudul fantastic al câmpiei,

la Siliºtea crucilor unor învãþãtori bãtrâni,

bolnavi de dorul nostru chiar ºi azi

când iarba Dunãrii le înfloreºte pe gurã

Acolo, iubito, îmi e dor de noi

alergam pe un câmp, pãrul tãu flutura

ca un steag al vântului neînvins

ochii tãi luminau albastru-azuriu

istoria acelei þãri vrãjite

Mulþumim, Doamne, cã nu ne-ai ferit

de iubire ºi de alte ispite

Dimineaþa ne spãla tãlpile, roua urca

pânã pe buzele tale cereºti

luate de nu mai ºtiu unde, din locuri

sârbeºti ori poate aromâneºti

Iatã, spuneam, de aici începe

þinutul barbarilor, dinspre Hunia

vin cãlãreþii negri ai lui Attila, poate

s-or întâlni cu o legiune iudaicã

vor scãpa jumãtate, vor muri jumãtate

Iatã, de acolo vin însângeraþi prinþii sârbi

tãiaþi pe Câmpia Mierlelor, atunci ºi acum

noi fãceam istoria, lumina mea,

sã parã o poveste, sã parã un drum

Ce tineri ºi ce departe eram

când toate umbrele verii se spãlau în ploi

mi-e dor ca unui cuþit de rana pe care a fãcut-o

mi-e dor, iubita mea,

mi-e dor de noi

FETELE DIN CÂMPIE

Fetele din câmpie

nu sunt mai mult de o mie

ca mânzele în luncã

acolo unde e Dunãrea mai adâncã

au ochii verzi ca iarba ºi trupul

de salcie crudã

atinsã doar de priviri

ºi de ploaia ca o patimã udã

când stau pe pãmânt primãvara

de cãldura lor se aprinde

cu un foc uriaº, toatã þara

arde pânã la temelie

Du-mã, Doamne-n câmpie

sã le mai vãd o datã

nu sunt mai mult de o mie

legãnând Sudul meu ca pe-un prunc

nenãscut, dar iubit

ne’nceput, dar sfârºit

Mai du-mã o datã

din adânc în adânc

TE VÃZUI

Te vãzui aºa subþire

ºi crezui cã eºti de fum

de argint ori de mãtase

tot aºa mai cred ºi-acum

te simþii ca pe o ranã

care-mi înflori deodatã

ºi plecai cu tine-n lume

dor, durere luminatã

era toamnã când tãcerea

þi se vinde verde-n ochi

fata mea, cuvânt ºi cântec

de pãzit ori de deochi

se fãcu o apã linã

izvorâtã dintr-o stea

ºi-o trecurãm în picioare

cum se trece Dunãrea

ca doi pomi care trag cerul

ºi câmpia dupã ei

singuri, ca un vis de singuri

când þi-e teamã dar îl vrei

te vãzui aºa subþire

ºi crezui cã eºti de fum

de argint ori de mãtase

tot aºa mai cred ºi-acum

ATÂTA VIS

ÎMI UMBLÃ TRUPUL

Sub fruntea lunii curge soare

pe drumul nopþii-amãgitor

ºi sunt bolnav ca o armatã

care s-a otrãvit de dor

Atâta vis îmi umblã trupul

iar oasele sunt crengi de vis

dacã mã vrei, dãrâmã turnul

de somn, în care cânt închis

Pribeag sã mã gãseascã ziua

acelui semn de leac sonor

cã sunt bolnav ca o armatã

care s-a otrãvit de dor

SPLEEN

Plouã pe lacurile Como, Garda

Mai sus, în Alpi, ninge puþin

Sufletul alb al unei domniºoare

Prinþese s-a îmbolnãvit de spleen

Plouã la fel, la noi, în Valea Vlãicii

ªi-n piaþa mare de la Severin

Iar fetele cu sânge de sârboaice

Par a cânta ºi-a povesti de spleen

Un vaier, Doamne, arã continentul

ªi fetele, la fel, se sting de dor

Cad menestreli cu fruntea în balade

Iar Fãt-Frumos, bãtrân ºi cãlãtor

N-a mai ajuns la ele, frig ºi ploaie

Pe Como, Garda ºi la Severin

ªi primãvara toatã e-o minciunã

Când Europa suferã de spleen
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Titus Vîjeu

Mã viziteazã acasã, pe cârja

suferinþei mele (multiplã fracturã

de os, între ºold ºi genunchi,

piciorul drept) prietenul ªtefan

Crudu, din Bolintin Vale,

secretarul general de redacþie al

revistei Sud, care apare în acest

oraº. Îmi transmite salutãri de la redactorul ºef Vasile Grigore –

însoþite de ameninþarea sã-mi reiau cât mai repede colaborarea –

ºi-ºi fixeazã privirea pe neastâmpãrata cârjã ce se zbate sub braþul

meu. Îi zic, mai în glumã, mai în serios: O stãpânesc greu, ar vrea

sã se facã aripã. Du-o la târg, zice el, ºi speri-o c-o vinzi, sã vezi

cum se cuminþeºte. ªtefan þine în revistã rubrica „Mersul târgului”,

care face vâlvã printre cititori. Altceva nu ai sã-mi spui – fac eu

pe supãratul – alte vorbe sã-mi aduci? Ooo! ba, da, sare el,

uitasem, iartã-mã – ºi prinde sã cotrobãie în paporniþa în care se

îngrãmãdesc, de-a valma, reviste, cãrþi, pâine, albume, plaivaze

ºi alte marafeturi. Þi-am adus niºte struguri, zice, din via mea;

primii la coacere, blanc, nu ºtiu dacã ai auzit de soiul acesta…

local. ªi scoate un platou-farfurie – cum l-a protejat, în înghesuiala

din paporniþã? – încãrcat cu niºte struguri negri, cu rouã pe ei.

Cum, mã, blanc, când ei sunt negri? Nu ºtiu, nene, noi,

bolintinenii, aºa le zicem, blanc, ºi nu se supãrã nimeni. ªi-mi

bagã farfuria în frigider.

…Doamne, ce struguri! ce nuanþe de culori, ce curcubee negre-

albãstrii, ce parfum, ce savoare! – mã minunez, nevenindu-mi sã

cred. Struguri coborâþi din grãdina Raiului! ªi-mi amintesc,

deodatã, cã asemenea struguri am mai mâncat cândva, în copilãrie;

doar în copilãria ºi adolescenþa mea, rãmase amândouã, undeva,

în urmã, cu vreo câteva decenii. ªi gândul mã întoarnã într-acolo,

în anii satului de demult; apartamentul dispare ca într-o alchimie

uriaºã, iatã-mã în pridvorul casei pãrinteºti mirosind a levãnþicã

ºi busuioc, ºi o nalbã mare îºi întinde gâtul subþire spre umãrul

meu. Mirajul se schimbã brusc – ºi mã vãd/sunt pe dealul cu vii,

între bãieþi ºi fete cu chipuri cunoscute; tot într-o toamnã, plecaþi

de acasã sã pãzim la vie, un obicei vechi, care numai pãzit nu

însemna, ci mai ales un prilej al nostru de a fi împreunã.

Poveºti ºi doine, ghicitori, eresuri…

Ne adunam aºa, searã de searã, pe dealul cu viile, alegând loc

de unde puteam privi roatã – ºi încingeam foc, rotunjind în juru-

i porumbi la copt. Era ºi acesta un dichis, alesul porumbilor, ºi

nimeni nu era mai meºteºugit ca Ionel al lui Codãnãu, care ºtia

sã-i aleagã nici cu lapte, dar nici sã-þi pocâlteºti dintele-n boabã.

Învârteam porumbii la foc cu beþe anume alese, de zarzãr roºu ori

de cireº amar. Jean al lui Leasã da fuga ºi aducea un ulcior cu apã

de la fântâna lui Dinicã, unde era cea mai bunã apã de pe toatã

valea, de se înghesuiau femeile sã ia pentru fasole, cã fierbea

bine. Tite al lui nea Oniþã Gae culegea un coº de struguri – de-

ãºtia negri, de care mã minunez astãzi – ºi petreceam aºa toatã

noaptea. Struguri cu porumb copt, ori cu pâine coaptã-n þest – nu

cred sã fie ceva mai bun pe lume, mai gustos, mai ademenitor.

Struguri negri, unii anume, ca strugurii aduºi mie astãzi de

confratele ªtefan Crudu; struguri cãrora noi le ziceam ananas

(deºi – ciudat! – despre adevãratul fruct ananas nu auzisem, nu-

l vãzusem; cum sã fi intrat acest cuvânt în limbajul nostru, nimeni

nu ºtie; ºi nu de azi-de ieri, cã aºa îi ºtiau ºi pãrinþii noºtri.

Din sat se ridica un fum lãptos – ºi câte un glas de mamã se

auzea rar, pierdut în dunga vãii, chemându-ºi odraslele la somn.

Apoi satul adormea lin. Adormeau pãrinþii ºi bunicii noºtri,

rupþi de oboseala muncii de peste zi, de peste viaþã. Uneori,

bunicii nu mai adormeau; urcaserã dealul opus viilor, ºi se

culcaserã în cimitir. Ei îºi fãcuserã datoria, pe care o transferaserã,

acum, pe umerii fiilor-pãrinþi ai noºtri.

Ce oameni puternici! Ce vremuri frumoase! Pãrinþii, bunicii

(continuare în pag.5)

Ion Andreitã,

ºi strãbunicii noºtri, strãmoºii! – care revin la noi prin balade ºi

doine, încopciaþi în mituri ºi legende. Ori reînviaþi de pana

fermecatã a câte unui poet atins de aripa geniului. Aºa cum este

prietenul meu de tinereþe, Felix Sima din pridvorul Vâlcii, care,

într-o poezie sorã cu veºnicia, îi evocã:

îndurau – puteau sã-ndure

ºi mureau – puteau sã moarã

peste boabele de mure

printre pietrele de moarã

ei aveau – puteau sã aibã

mersul tragic ºi fantast

nu se speriau degrabã

nici de zeul cel mai cast

se spãlau – aveau zãpadã

ºi spuneau – cum eu vã spun

din cireºii din livadã

fãceau þevile de tun

ei mergeau – puteau sã meargã

ºi vedeau – puteau sã vadã

cu un ochi de boltã-ntreagã

care nu putea sã cadã

ºi cântau – puteau sã cânte

doina-aceasta strânsã-n dinþi

mestecând-o-n frunze crude

ei ne-au fost rãmas pãrinþi

„Doinã de pãrinþi” se numeºte poezia, iar autorul ei este, cum

îl numea cineva, „membru al Lojei Soarelui ºi Lunii, acoperit

periodic de rouã, de brumã ºi zãpezi albastre… (iar) dacã ne

gândim bine, el ar putea sã fie chiar o fantasmã”. O fantasmã ca

toþi acei prieteni ai mei din copilãrie, pe care mi-i aduse sub

privirea memoriei tipsia cu struguri dãruiþi de ªtefan Crudu de la

Bolintin Vale.

Mulþumesc, ªtefane! Þie þi se dedicã aceste însemnãri, vestind

revenirea mea între pãlmaºii condeiului.

Strugurii copilãriei
Jurnal pur ºi simplu

CÃRÞILE  SUDULUI (XI)
Patru

caiete A4

În ziua de 21 iunie 1951,
la un deceniu (fãrã o zi) de la
celebrul ordin al Mareºalului

Ion Antonescu privind trecerea Prutului, într-o tânãrã
redacþie literarã din Cluj (încã nedevenit Cluj-Napoca),
pe prima filã a unui caiet obiºnuit, conducerea
reprezentatã de Geo Dumitrescu îi îndemna pe confraþii
din subordine „sã scrie mai amãnunþit ºi mai concret,
indicând pe cât posibil stadiul materialului respectiv
(predat la secretariat, predat la dactilografã etc.), calitatea
lui, dificultãþile pe care le implicã, ºansele de publicare
etc.”

Publicaþia în cauzã se numea Almanahul literar ºi era
menitã sã echilibreze viaþa literarã a oraºului transilvan,
în care existau deja douã prestigioase reviste în limba
maghiarã (Kórunk ºi Utúnk) ºi o puternicã grupare
literarã încã din perioada antebelicã.

Epoca era una frãmântatã, marcatã de prezenþa militarã
sovieticã dar ºi de înfluenþa masivã a ideologiei
staliniste, promovatã cu cerbicie de cuscrul „pãrintelui
popoarelor”, propagandistul de tristã amintire Andrei
Jdanov, al cãrui fiu se va cãsãtori cu Svetlana Alilueva,
fiica generalissimului ºi a cãrui moºtenire doctrinarã –
jdanovscina – bântuia ºi prin þãrile din jur. România se
afla deja la remorca Kremlinului în marºul împotriva
Occidentului ºi a ideilor democratice. Ca urmare, pânã
ºi munca într-o redacþie literarã trebuia sã se desfãºoare
la vedere, adicã în mod controlat, obligându-i pe
componenþii redacþiei nu doar la într-ajutorare, ci ºi la
unele penibile delaþiuni profesionale.

N-am fi aflat niciodatã de existenþa unui astfel de
„martor de cernealã ºi hârtie” – cum sunt ispitit a numi
cele patru caiete dacã ele nu ar fi ajuns în mâinile unui
febril colecþionar, domnul George Corbu jr. a cãrui
preþuire pentru documentele literare este deja cunoscutã
publicului, mai ales dupã apariþia cãrþii lui Ion Brad,
Comorile unui prieten tânãr: George Corbu jr. (ed.
Muzeului Literaturii Române, 2016) prin care sunt
incluse în circuit public admirabilele consemnãri
aparþinând unor mari scriitori români, sub forma
dedicaþiilor – nu odatã surprinzãtoare prin profunzimea
ºi emoþia afectivã transmisã destinatarilor. Recuperând

aceste cãrþi din biblioteca unor importanþi autori români
sau strãini, tânãrul colecþionar le-a scos la luminã,
dãruindu-le o nouã viaþã. A fost ºi cazul masivei biblioteci
a lui Geo Dumitrescu, poet al unei avangarde insurgente
(gruparea Albatros din vremea rãzboiului), traducãtor
hãrãzit al lui Baudelaire ºi prim director al revistei
România literarã, dupã transformarea Gazetei literare
(conceputã dupã modelul sovietic al revistei moscovite
Literaturnaia gazeta) într-o publicaþie de esenþã
naþionalã.

Tinerii redactori ai Almanahului literar de la Cluj

(revistã ce avea sã devinã Steaua prestigioasã de azi) pe
care Geo Dumitrescu îi îndemna (obliga) sã-ºi justifice
zilnic prezenþa, se numeau Cornel Regman, Iosif Pervain,
Mircea Zaciu, Victor Felea, Aurel Gurghianu, Aurel
Martin, Aurel Rãu, A. E. Baconsky, George Muntean ºi

desigur, nu în ultimul rând, Ion Brad –cel care avea sã se
impunã atenþiei publice ca poet, prozator, memorialist,
eseist ºi diplomat ºi care va lãmuri în dialogurile cu
George Corbu jr. multe din „necunoscutele”
consemnãrilor din Un catastif ciudat ºi personajele sale.
Acesta este deci titlul incitant al apariþiei de la editura
Anamarol, 2018 ce înfãþiºeazã un fragment de viaþã
literarã de la începutul deceniului socotit obsedant, pe
bunã dreptate. Citind toate rapoartele privind „sarcinile
de serviciu” ale redactorilor, nu-þi vine sã crezi cã – intraþi
în malaxorul ideologic al epocii – sus-amintiþii autori
aveau sã devinã incontestabile personalitãþi ale poeziei,
prozei ºi criticii literare româneºti contemporane.
Simpatiile ºi antipatiile grupului erau determinate de
structura caracterialã a fiecãruia dar ºi de o dedublare
impusã de rigorile vremii. Astfel, aflãm din prefaþa lui
Ion Brad cã „Geo Dumitrescu, în chip de cenzor ºi tartor
în timpul zilei, devenea altul seara, când ne invita la un
pahar de bere sau votcã, undeva, la un bufet modest, ferit
de vãzul târgului, într-o schimbare inexplicabilã”.

ªi tot Ion Brad aduce necesare clarificãri în dialogurile
purtate cu cei doi Corbu (Senior ºi Junior) despre
atmosfera apãsãtoare a proletcultismului, din care s-au
extras cu dificultate scriitorii clujeni tineri, «redactorii
acestei prime publicaþii literare postbelice din Ardeal
(care) ºi-au rãscumpãrat cu asupra de mãsurã „vinile”
din acel moment istoric extrem de dur, al luptei de clasã
ce se tot ascuþea ºi pe care unul dintre redactori,
responsabilul sectorului de poezie, o menþiona expressis
verbis într-o celebrã, dar infamantã poezie».

Trimiterea este la adresa unei strofe din Frasinii de la
rãscruce a lui A. E. Baconsky, în care poetul medita sobru:
„Trece înc-o noapte, înc-o zi / Se ascute lupta dintre clase
/ Iar chiaburii se aratã a fi / Elemente tot mai duºmãnoase”.

Cine-ar crede astãzi cã autorul eseurilor din Meridiane
lirice ºi al prozelor Corabia lui Sebastian a scris astfel
de stihuri neroade în sens ºi inabile prozodic?

E greu de înþeles felul în care propaganda de partid
mutila talentele tinere (câte vor fi fost) obligându-le sã
rimeze rudimentar ºi penibil.

Cu toate acestea, mulþi dintre tinerii autori clujeni s-
au salvat, profitând de contextele istorice care s-au
modificat cu oarecare timiditate dupã moartea lui Stalin
ºi – la un deceniu distanþã – dupã dispariþia lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej.
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CÃRÞILE  SUDULUI (XI)
(urmare din pagina 4)

Catastiful... lasã sã se întrevadã unele aspecte neclare
din existenþa unor scriitori, interziºi practic în epocã
precum ªtefan Augustin Doinaº, fost component al
Cercului Literar de la Sibiu ºi care, pentru a rezista material
în refugiul sãu din comuna pãrinteascã arãdeanã (Caporal
Alexa) publica poeme sub numele unui consãtean, student
la Biologie; sau cazul altui „cerchist” de seamã, I. D. Sârbu,
obligat ºi el sã foloseascã numele unui june ce avea sã se
impunã peste ani ca un activ gazetar sportiv. Iar dintr-o
consemnare a lui Mircea Zaciu aflãm despre vizita în
redacþie a unui „sergent dezgheþat”, Radu Costin, ce-ºi
fãcea stagiul militar la o unitate de cavalerie din Cluj ºi
care avea sã devinã „ficþionarul” Radu Cosaºu...

Viitorii istorici literari pot afla astfel de „revelaþii” din
filele pline de informaþii incitante, descoperind ceea ce
poetul Aurel Rãu definea în finalul „ciudatului catastif”
drept „un document de timp” aceste caiete acoperite de
scrisul mai multor scriitori care, datoritã valorii dobândite,
l-au transformat în document de viaþã...

Paznic la amintiri

„Povestea bolintineanã” relatatã de Romulus Dinu în
Paznic la pepeni (volum îngrijit de Vasile Grigore, ªtefan
Crudu ºi Ciprian Necºuþu – editura RawexComs, 2018)
îl readuce în actualitate pe eminentul medic neurolog,
afirmat în anii 70-80 ai secolului trecut ca autor de
anticipaþie ºi memorialist dar ºi ca povestitor (în prozã
ºi-n alexandrini) al Vitejiilor lui Rustem, contribuind
astfel la rãsãdirea în limba românã a marilor pagini din
Cartea Regilor (Sah-Namé) a persanului Firdousi.

E limpede cã Romulus Dinu a fost o personalitate
ºtiinþificã ºi culturalã de certã valoare, pe care consãtenii

(concitadinii) sãi din Bolintin Vale au decis sã o
reintegreze în conºtiinþa publicã a locului. Nãscut în
anul 1921 în familia unor institutori, proveniþi ei înºiºi
din vatra strãvechii aºezãri din Câmpia Românã,
Romulus Dinu este una din dovezile înzestrãrii
intelectuale cu adevãrat remarcabile a oamenilor din
triunghiul acvatic Argeº-Neajlov-Sabar ºi ni s-a pãrut
foarte potrivitã observaþia prefaþatorului prezentei ediþii
– gazetarul, scriitorul ºi diplomatul Neagu Udroiu – dupã
care „cartea de faþã pare a lua în rãspãr pe colegii de
generaþie nãscuþi în vreun zgârie nori din Manhattan ori
mãcar pe Calea Victoriei la etajul 20". Trec peste faptul
cã la epoca respectivã nu cred sã fi existat vreun imobil
cu atâtea etaje, nici mãcar Palatul Telefoanelor nefiind
ridicat decât la jumãtatea deceniului al patrulea dar e de
reþinut ideea cã paradisul rural în care s-a format viitorul
medic-scriitor nu putea fi egalat în ofertã de nici o
urbanitate megalomanã.

Ei bine, în Bolintinul anilor 20-30, Romicã
(diminutivul numelui de botez) s-a bucurat de prezenþa
pãrinþilor, a bunicilor ºi a neamurilor apropiate. Protecþia

pe care i-o conferea „clanul” a însemnat o contribuþie
esenþialã la starea de fericire resimþitã de-a lungul
copilãriei dar ºi ca un certificat de invulnerabilitate la
consecinþele nãzdrãvãniilor puse la cale. ªi au fost, slavã
Domnului, nu puþine, dacã dãm crezare paginilor acestei
cãrþi în care spiritul ghiduº al autorului e viu la fiece
rând.

„Copilul universal” despre care vorbea Cãlinescu în
cazul Creangã se regãseºte la fel de bine ºi-n vlãstarul
bolintinean. Anii petrecuþi în raiul natal au trecut repede.
Din fericire au rãmas în memoria titularului cu precizia
unui orologiu al vârstei de aur, gata sã batã ºi la maturitate
acele „ore exacte” ale unei miraculoase copilãrii.

Peste ani, cei trei editori ai cãrþii de faþã vor reconstitui
cu minuþie arhivisticã toate reperele geografice – ºi, mai
ales umane – aflate în discuþie. Datoritã lor (Vasile Grigore,
ªtefan Crudu ºi Ciprian Necºuþu) în paginile de subsol
sunt reînviate întâmplãri ºi destine de demult, astfel încât
la Bolintin Vale locuitorii de azi dobândesc o cheie a
trecutului, gata sã le deschidã porþile timpului pentru a
pãtrunde în lumea pãrinþilor, a bunicilor ºi strãbunicilor
lor, oameni de toatã isprava, pe care doctorul Dinu i-a
cunoscut îndeaproape ºi de care s-a arãtat foarte legat,
chiar ºi atunci când înaltele ºcoli pe care le-a frecventat
cu strãlucire îl aºezaserã într-o lume mult mai bogatã ºi
mai ispititoare. Poate de aceea urmaºii sãi – direcþi ºi
indirecþi – îi poartã astãzi o preþuire înaltã ºi chiar o
dragoste izvorâtã din sentimentul unei fraternitãþi
spirituale pe care marele „genius loci” l-a asigurat
întotdeauna fiilor acestui meleag.

Pãrãsind satul pentru a-ºi urma pãrinþii ºi pentru a-ºi
continua ºcoala (ºcolile) în capitalã, copilul Romicã
devine tot mai atent la dinamica vieþii ºi la oamenii din
jur, destul de diferiþi de consãtenii sãi. Acest proces de
observare plin de concentrare avea sã ducã la naºterea
viitorului scriitor. E îndeajuns sã citez aici descrierea
fãcutã bãtrânei autoritare ce-i devenise gazdã într-o
mahala bucureºteanã: „Coana mare nu mai era bãtrânã.
Fusese. De mult, fusese ºi bãtrânã. Acum era foarte veche.
Sã tot fi avut, ziceam eu – vreo opt sute de ani, dacã nu
mai mult. Poate cã rãmãsese de pe vremea vizigoþilor. Nu
cred sã fi fost cândva fetiþã. Nici sã fi avut glas de copil.
Cred cã se nãscuse aºa. Scrâºnea întotdeauna ca un joagãr
sau ca motorul de tãiat lemne al lui Crãciunescu de
vizavi, care þinea prãvãlie”.

Cine vrea sã se înfioare de acest portret-hiperbolã,
dezvoltat în multe rânduri, îl poate afla la paginile 76-81
ale cãrþii. Eu mã mulþumesc doar a semnala existenþa
uneia dintre cele mai puternice „arãtãri” prezente în
literatura noastrã. Un eºafodaj antropometric fãrã de
seamãn, o descriere a veºmintelor de o plasticitate
incredibilã: „Coana mare era neagrã ºi lungã ca o ºosea
asfaltatã. Dupã ce trecea de fusta neagrã, printr-o bluzã
tot neagrã, pãtatã de ciorbe ºi sosuri de pe timpuri, ºoseaua
se termina la un capãt într-o bãºicã de tutun scofâlcitã ºi
înfãºuratã cu o basma neagrã. La celãlalt capãt ºoseaua
ajungea într-o pereche de ºtiuci lãbãrþate ºi negre care se
târºeau pe ciment cu sunet de oase. Le zic ºtiuci, fiindcã
se prindeau într-o parte cu câte un ochi de peºte fãcut
dintr-un nasture de sidef”.

Pentru mine e limpede: într-o posibilã antologie a
portretului literar (românesc ºi universal) „Coana Mare”
a doctorului Dinu meritã sã se afle la loc de cinste.

Ut pictura poesis

Chiar dacã sentinþa horaþianã din Ars poetica ar trebui
sã fie corect înþeleasã ca precizare a autonomiei estetice
a artelor (în cazul dat, arta plasticã ºi cea literarã sã-ºi
manifeste identitatea proprie genului artistic reprezentat),
în cazul pictorilor-poeþi putem accepta ºi „eronata”
sugestie a asemãnãrii celor douã arte. Fapt confirmat în
spaþiul lumii noastre de azi ºi de doamna Maria Mãnucã,
deopotrivã pictor de mare rafinament, dovadã fiind
lucrãrile sale din mari sãli de expoziþie din þarã ºi de
peste hotare (reproduse, în admirabilul album alcãtuit de
Valentin Ciucã sub genericul Maria Mãnucã – arta,
raþiunea de a fi – Iaºi, 2016 – dar ºi cãrþile sale de poezie
Dupã vernisaj, Acuarele vulnerabile ºi Orizontul
continuu (toate trei tipãrite de Editura Universitas XXI)
dar ºi Venezia profundis ori Clinica de metafore – ambele
apãrute la Princeps Multimedia, editura unde a fost tipãrit
în 2016 ºi masivul album mai sus pomenit ºi în care
cunoscutul critic de artã Valentin Ciucã a fixat cât se
poate de exact polivalenþa artisticã a autoarei: „Poemele
(...) sunt picturile în devenire. Translarea dintr-un limbaj
în altul fiind doar o chestiune de timp. Subliniez ideea
cã relaþia dintre poezie ºi picturã e de naturã sã asigure

prin metafore lirice sau picturale accesul într-un spaþiu
al simbolurilor, concordanþelor semantice ºi cromatice”.

Cine este aºadar, aceastã artistã? Nãscutã la Bucureºti,
a devenit aidoma lui Topârceanu „ieºancã prin
adopþiune” dupã absolvirea în „dulcele târg”, a Facultãþii
de Medicinã ºi Farmacie (1963), specializându-se ulterior
în hematologie ºi microbiologie. Am crede cã îndelunga
perioadã petrecutã în faþa microscopului ar fi putut s-o
îndrume în plan artistic spre pictura abstractã, pornind
de la „pointilismul” sugerat de celule ºi bacterii. Or,
pictura sa avea sã rãmânã una constant figurativã, cu
douã componente majore: portretul ºi peisajul.

Regretatul universitar ieºean Constantin Ciopraga
distingea în aceastã picturã „poezia materiei”, iar Marin
Sorescu descoperea în atelierul din Copou al autoarei

„dragostea pentru aceastã formã specialã a frumosului,
provenind din bombardarea pânzei cu vibraþii
ultraumane, ce se capteazã din jurul nostru, cu ochiul
atent de artist ºi cu sufletul generos”.

Sedus de sintagma sorescianã („vibraþii ultraumane”)
i-am cãutat rãsfrângerea liricã în poemele Mariei Mãnucã.
ªi cred cã am aflat-o pretutindeni, dar, mai cu seamã, în
„De sute de ani”: „Alerg în câmpie / pãzesc lanurile,
macii sãlbatici / ºi troiþa / De sute de ani mâna dreaptã-i
o ranã / mã doare / doar nu-i de ici de colea / sã alergi
cãlare / sã þii strâns frâul... / intrã în carne, o striveºte / ºi
într-atât nu-i durerea de ranã / ci jalea / pânza tãiatã din
necuprins / aºteaptã pe ºevalet / Tot mai alerg pe iapa cea
albã / a lunii / Grea de durere e mâna / Albã e pânza, /
Uºoarã...” (v. Clinica de metafore, pag. 35) .

ªi-mi pare a fi distins aceeaºi intensã vibraþie ºi-ntr-o
altã carte, deschisã acum la întâmplare: „Pe oraº a pus
stãpânire fluxul; / viziteazã supuºii / intrã în catedrale. /
În galeria de picturã / s-a strecurat pe sub uºã / Îndrãgostit
de culori priveºte tablourile / ªi din iubire / se culcã la
picioarele lor. / Pe dalele reci se face oglindã / absoarbe
picturile / ºi în adâncurile-i strãvezii / naºte lumea de
jos: / Simetria. / Spaþiul deschide pereþii / coboarã,
cuprinde... / Între contururi vagi, evanescent / galeria
pluteºte. / În vãzduh, marea, cu miºcarea-i sãlbaticã, /
stãpâneºte.”

Poemul face parte din volumul Venezia profundis apãrut
la Princeps Edit din Iaºi în versiune bilingvã, Mirabela
Popa asigurând „con amore” echivalarea italianã. La
începutul verii am luat cartea de poeme cu mine ºi am
strãbãtut laguna de la un capãt la celãlalt, cu punct de
staþie prelungit în cetatea venetã, aºteptând „luntrea
amurgului” (la barca del crepuscola) ce se apropia în
sunetul unui concert pe care poeta îl numise „il concerto
veneziano per flauto in rosso maggiore”...
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UN CÃLÃU SARE
LA GÂTUL LUMINII

pentru cei mai mulþi astãzi e sãrbãtoare
doar eu rãtãcesc prin cetatea tãcerii
clipa însãºi se poticneºte
de aripa unei privighetori oarbe
ascuns într-un iris albastru
martor al acestei întâmplãri
un cãlãu sare
la gâtul luminii
cine e viitorul
ºi cine-i trecutul

stãpân orizontul
aleargã cu vântul din faþã
spre noi
trecãtorii se opresc ºi râd

LUMINA
DEVASTEAZÃ TOTUL

mã opresc
doar în faþa
vitrinelor cu cãrþi
ºi a florãriilor
bãrbatul de lângã mine
numãrã
spinii unui trandafir
viespile
se nãpustesc
în toate direcþiile

undeva în adânc
bãtând în propria-i bãtaie
lumina devasteazã
totul

ASEMÃNARE
PRIVILEGIATÃ DE TIMP

poetul pur-sânge
într-o condiþie
de maximã libertate
semnaleazã orice abatere
de la continua vieþuire
ieºitã din stereotipii
nu scrie ceva cuiva
el doar capteazã
ritmuri cosmice
în bãtãile inimii

o voluptate rarã
hrãneºte fulgerul –
cãlãtoare praguri
spumegã în noi

TIMPULUI NICI
NU-I PASÃ DE NOI

în zilele
fãrã soare
mã gândesc la tine
îmi beau cafeaua
achit
nota de platã
ºi mai primesc
un rest nesemnificativ
prins
în jocul supravieþuirii

timpului
nici nu-i pasã de noi
e foarte atent
sã nu fie ajuns din urmã…

NOI PUNEM
ÎNTREBÃRI ABSURDE

ºi dulce ºi amar
e gustul
jumãtãþilor de mãsurã
plãtim cu dobândã
amânarea ecoului
pe care într-o zi
marea
îl va recunoaºte
val dupã val
nehotãrâtã eternitate dualã

de spaima talazului fumegat
unele în altele
se înghesuie clipele
noi punem întrebãri absurde

MUTE SUNT
GRÃDINÃRESELE
TAINELOR

prin celãlalt gând
dã târcoale
zmeul-zmeilor
cataclism
în inima mea
ºi aºa tocitã
cãreia nu-i mai pasã
de sarea amarã
cuibãritã-n
vârtej de mai…

floarea de salcâm, nebuna,
tremurã pe buzele luminiºului
mute sunt
grãdinãresele tainelor…

TAINELOR LE TRIMIT
AER CU GUST DE TÃCERE

la fiecare
lãsare a nopþii
sunt condamnatã
pentru lucruri
pe care nu le-aº fi fãcut
niciodatã
din urmã vii tu
sã-mi plãteºti
vãmile vãzduhului
de abur tandru

în zori
tainelor le trimit
aer
cu gust de tãcere

ZODII ROTITE-N GROTA
CU FULGERE

mai mult decât toate zilele
mai puþin decât toate nopþile
iubesc pe ascuns
grota cu fulgere
mi-e incredibil de cald
în aceastã dimineaþã
din braþele cãreia
mã smulg
ca sã nu te uit
mã trezesc ºi râd

nebãnuind adâncimea
par fericitã
îmbrãcatã în ploi
nu mai vãd aproape nimic

FULGERE
CONDAMNATE
LA NAªTERE

ador fulgerele
albe albastre sângerii…
uneori
vin aºa din senin
alteori
nu vin deloc
se rãzbunã pe noi
ca o flacãrã
care a uitat
cã nu mai poate sã ardã…

încã un pas ºi încã un pas
ºtiu sã mor ºi sã învii
pânã desearã scot din cenuºã
focul în care încãpem amândoi…

NAªTERE AMÂNATÃ
DE BEÞIA IERBII

ies din mine
ca dintr-un tablou
cu maci rãniþi…
lumea se-ntreabã
cine sunt
de ce smulg vântul
din preajma aripilor
sângerii
cum de-mi port amintirile
la vedere

necruþãtoare
te-nfrunt
naºtere amânatã
de beþia ierbii

IERBII ÎI SPUN TOT
CE MÃ DOARE

din calendar
rup o filã
ºi aºa sunt sigurã
cã nu mai poate sãri
nici înainte
nici înapoi
o suspectez
cã m-a devorat
parºiva
cu lãcomie…

exorcizez iubiri
cântãresc nori
dar numai ierbii
îi spun tot ce mã doare

MÃ DOARE CÂND
CINEVA DÃ CU
PIETRE-N LUMINÃ…

plouã
plouã torenþial
la statuia poetului
de nu se mai vede clar
nimic
pe lumea aceasta
la orice orã
din zi ºi din noapte
pe dinafarã pe dinãuntru
rãzboi sângeros

tu ºtii
cât mã doare
când cineva
dã cu pietre-n luminã

SE DESPOAIE
DE SOLZI AMURGUL REBEL

în singurãtatea
hârtiei
se dilatã gândul
la nota de platã
a vieþii
nu mã mai întreb
cine cui serveºte
nici nu-mi dau seama
când scap
din regula jocului

se despoaie de solzi
amurgul rebel
indiferentã ºi goalã
vegeteazã noaptea…

REBEL DAIMONUL
LASÃ URME PE NORI

insomnii
ºi safire albastre
într-o fântânã
aproape pãrãsitã…
suflet al meu
tu singur
nu-þi mai eºti sãtul
de osândã
ºi de izbavã
la cina cu fulgere încremenite

respirãm
un cer în agonie
rebel
daimonul lasã urme pe nori…

DIN MINE IES ÎN STRAIE
BRODATE CU FULGERE

ori de câte ori
te visez
farul din port
dã frâu liber
corãbiilor
traverseazã strada
cãtre casa aceea
cu metafore la poarta
aproape imperialã
aºteaptã

din mine
ies
în straie
brodate cu fulgere

FULGERE ÎNTOARSE
DIN DRUM

din când în când
fredonez
un solfegiu
în do major
plec într-o cãlãtorie
dinspre lamura focului
purtând
pe sub piele
rochia
de mireasã

încã un semiton
încã un ton
fulgere
întoarse din drum

Nicoleta Milea
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Deunãzi, rãsfoind un

dosar cu documente mai

vechi, atenþia mi-a fost atrasã

de o notã telefonicã transmisã

prefectului de Ilfov în ziua

de 20 martie 1946 de cãtre

Legiunea de jandarmi a

judeþului, prin care i se

aducea la cunoºtinþã despre

o vizitã efectuatã în localitatea

Ciorogârla de cãtre primul

ministru de la acea vreme, dr.

Petru Groza. În acel raport

era consemnat faptul: „în 19

martie 1946 la orele 16.00,

Domnul Prim Ministru Dr.

Petru Groza a fost în comuna

Ciorogârla în vizitã la D-l

Sadoveanu proprietar în acea comunã. La plecare Domnia Sa a

fost întâmpinat de o parte din populaþia comunei, care ºi-a

manifestat nemulþumirea pe chestia împroprietãririi. D-l Prim

Ministru a luat act de aceastã chestiune ºi a dat ordin ca prim-

pretorul ºi primarul comunei sã se prezinte în audienþa Domniei

Sale astãzi 20 martie 1946 orele 11.00.”

Nota telefonicã era transmisã la ora 8.30 ºi era semnatã de

Comandantul Legiunii de Jandarmi Ilfov, cpt. Corneliu Spineanu.

(BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, Ds. 838/1945-

1946)

Informaþia, cât se poate de ineditã ºi rãmasã necunoscutã peste

ºapte decenii, surprinde prin importanþa personajelor la care se

referã, dar în acelaºi timp provoacã nedumerire, nu atât referitor

la vizita premierului, cât mai ales în privinþa prezenþei scriitorului

Mihail Sadoveanu la Ciorogârla.

Pe de altã parte, documentul ne transpune în tumultul societãþii

româneºti de dupã rãzboi, când frâiele puterii erau preluate, încet

dar sigur, de cãtre forþele comuniste sprijinite de ocupantul

sovietic, reforma agrarã din anul 1945 fiind un prim pas spre

comunizarea mijloacelor de producþie, prin exproprierea moºiilor

deþinute de marii proprietari ºi împãrþirea lor þãranilor, pentru ca

peste câþiva ani ei sã fie obligaþi sã se înscrie în colective,

pierzându-ºi dreptul de proprietate asupra pãmântului abia primit.

În contextul acestei acþiuni de împroprietãrire se înscrie ºi protestul

þãranilor de la Ciorogârla manifestat cu ocazia vizitei lui Petru

Groza în aceastã localitate, care erau nemuþumiþi de felul în care

se desfãºura aºa-zisa reformã agrarã. Cu ce rezultate s-a soldat

întâlnirea dintre premier ºi cei doi demnitari locali, chemaþi la

discuþii, nu se ºtie, însã investigaþia noastrã a avut succes în

cealaltã direcþie, aceea a prezenþei lui Mihail Sadoveanu la

Ciorogârla.

Dupã cum se ºtie, la începutul verii anului 1945 s-a desfãºurat

la Bucureºti ,,procesul ziariºtilor naþionaliºti”, consideraþi

antisemiþi, antisovietici, antidemocraþi ºi filogermani, imputându-

li-se faptul cã au desfãºurat propagandã fascistã ºi cã, prin

scrierile ºi opiniile lor, au susþinut regimul dictatorial al

mareºalului Ion Antonescu, fiind consideraþi ,,criminali de rãzboi

vinovaþi de dezastrul þãrii” ºi condamnaþi la pedepse din cele mai

aspre. Printre osândiþi s-a aflat ºi marele gazetar Pamfil ªeicaru,

directorul ziarului Curentul. Acesta a fost judecat în contumacie

ºi condamnat la pedeapsa capitalã, degradarea civicã ºi confiscarea

totalã a averii. El reuºise sã pãrãseascã þara cu câteva zile mai

înainte de producerea actului de la 23 August 1944.

La Ciorogârla, Pamfil ªeicaru poseda o micã proprietate de 25

ha de teren pe care o primise ca urmare a decorãrii sale de cãtre

Regele Ferdinand cu Ordinul „Mihai Viteazul” în rang de Cavaler

pentru eroismul de care a dat dovadã în timpul luptelor duse în

Primul Rãzboi Mondial. Aici, în marginea dinspre Ciorogârla a

pãdurii Cotroceanca-Berceni (Bolintinul din Deal), pe partea

stângã a ºoselei Bucureºti-Bolintin, el îºi construise un modest

conac ºi îºi amenajase o micã fermã agrozootehnicã „model”,

cum îi plãcea sã spunã. Conacul de la Ciorogârla devenise astfel

locul sãu de suflet, unde se retrãgea din vânzoleala Bucureºtului,

îºi aºternea pe hârtie proiectele gazetãreºti ori se cufunda în studiul

surselor bibliografice din bogata bibliotecã pe care o avea aici,

bucurându-se de confortul oferit de aerul curat ºi miresmele

pãdurii din apropoiere. Printre proprietãþile confiscate marelui

jurnalist s-a aflat ºi aceastã micã moºie de la Ciorogârla, un sat

aparent neînsemnat, dar cu o frumuseþe aparte, cu ºosea pavatã

cu piatrã cubicã de granit ºi electrificat încã din anul 1937, pe

raza cãreia se afla vestita mânãstire Samurcãºeºti, loc de popas al

lui Tudor Vladimirescu în drumurile sale spre Bucureºti.

Dar în ce împrejurãri ºi când ajunsese Mihail Sadoveanu

locuitor al Ciorogârlei ºi mai mult, sã stãpâneascã moºia lui

Pamfil ªeicaru ºi nu oricum, ci cu titlu de ,,proprietar”, sunt

întrebãri la care vom încerca sã dãm un rãspuns cât de cât

plauzibil.

Înainte de cel de al Doilea Rãzboi Mondial între cei doi a

existat o relaþie amiabilã ºi, în mod sigur, Sadoveanu avea

cunoºtinþã de existenþa conacului de la Ciorogârla ºi de

proprietatea lui ªeicaru. Dupã anul 1945, datã fiind opþiunea

politicã a scriitorului ºi relaþiile cu autoritãþile comuniste, lui

Sadoveanu nu i-a fost greu sã cearã ºi sã se instaleze la ferma

marelui gazetar, fapt petrecut probabil în partea a doua a anului

Niculae Stoica

Pamfil ªeicaru, Mihail Sadoveanu, Petru Groza
ºi satul Ciorogârla

Conacul Pamfil ªeicaru de la Ciorogârla, preluat de Sadoveanu

1945, de vreme ce în martie 1946 a fost vizitat de Petru Groza,

aºa cum rezultã din documentul sus menþionat.

În luna noiembrie a anului 1946, în urma „aranjãrii” alegerilor,

comuniºtii acced la putere ºi în prima sesiune a nou creatului

Parlament unicameral, a cãrei denumire a fost preschimbatã în

Marea Adunare Naþionalã, primul preºedinte al Prezidiului acestei

instituþii a fost ales nimeni altul decât Mihail Sadoveanu, unul

dintre intelectualii cu orientare de stânga ºi un adept de

circumstanþã al stalinismului.

Mai târziu, în anul 1948, când a fost întocmit Buletinul

proprietãþilor ºi al proprietarilor din Ciorogârla, Sadoveanu s-

a declarat stãpân pe ferma nãpãstuitului ªeicaru. Aºa se face cã

dupã anul 1990, când s-a trecut la reconstituirea dreptului de

proprietate, la Primãria Ciorogârla s-au prezentat urmaºii marelui

prozator „roºu”, care au solicitat sã li se reconstituie dreptul de

proprietate asupra averii lui ªeicaru, invocând tocmai acea

menþiune înscrisã în Buletinul proprietãþilor de cãtre tovarãºul

Sadoveanu, cerere care, în mod justificat, a fost respinsã.

Despre ºederea lui Sadoveanu la Ciorogârla nu se cunosc prea

multe decât faptul cã vara mergea la pescuit pe Sabar în amonte

de stãvilarul morii Socolescu ºi aici îi chestiona pe copiii din

satul Tântava, riveran Sabarului, care asistau la partidele sale de

pescuit, dacã au citit cutare sau cutare carte a sa, dupã care se

destãinuia acestora cã el este autorul.

Cum a reacþionat Pamfil ªeicaru când a aflat cine se înfruptase

din averea sa, este un lucru arhicunoscut ºi ascuþiºul condeiului

sãu s-a fãcut simþit în modul cel mai usturãtor posibil, prin

scrisorile ºi pamfletele adresate lui Sadoveanu, ajuns peste noapte

mare „grangure de Ciorogârla”. Iatã, în încheiere, un fragment

dintr-o scrisoare deschisã pe care i-o adresa în anul 1954, cu

mult dupã ce acesta pãrãsise Ciorogârla: „Nu-þi dai seama cã

pentru neamul românesc eºti o stafie, eºti strigoiul blestemat al

ocupaþiei ruseºti? Când treci liniºtit printre români cu chipuri

schimonosite de suferinþe inimaginabile, cu acelaºi zâmbet de

om împãcat cu viaþa, nepãsãtor, cum vrei ca nefericiþii robi sã nu

te socoatã un strigoi, o revenire a mortului pentru a ispãºi un

pãcat greu? ªi se apropie ziua judecãþii. ªtiu cã nu crezi sau în

orice caz te mângâi cu gândul cã pânã se prãbuºeºte Rusia

sovieticã, va trece vreme îndelungatã ºi dumneata vei fi atunci de

mult oale ºi ulcele. [...] Ce mânjitã imagine laºi posteritãþii, tovarãºe

Sadoveanu! Dumnezeu sã te ierte cãci mila lui este infinitã.”

P.S. În anul 1949, când a fost nevoit sã pãrãseascã aceastã

localitate, Sadoveanu alias „Contele de Ciorogârla”, cum îl

botezase marele ziarist, a avut grijã sã lase conacul ,,curat”, în

aceastã clãdire instalându-ºi sediul nou înfiinþatul GAS

Ciorogârla.

Pamfil ªeicaru - cavaler al
Ordinului “Mihai Viteazu”
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Trebuie sã mãrturisesc din capul

locului cã dincolo de imaginea

propriu-zisã a lor, bisericile ºi

mãnãstirile m-au impresionat

dintotdeauna, încã din copilãrie. ªi tot dintotdeauna

aceste lãcaºuri mi-au dat/îmi dau

sentimentul unor taine ce te

fascineazã ºi te incitã necontenit

sã le cunoºti. Taine sacre, taine

de istorie, taine ale trecutului

care pare a-þi vorbi, þie, celui care

le treci pragul spre a le descoperi,

despre timpuri îndepãrtate,

despre întâmplãri ºi legende,

despre oameni.

Sã observãm cã înºiºi

slujitorii acestora, preoþi de mir,

cãlugãri ºi cãlugãriþe par a purta

în persoana lor ceva din taina

trecutului ºi a dumnezeirii.

La noi, la români, bisericile

vechi, dar mai abitir mãnãstirile

sunt veritabile hrisoave în piatrã

ºi imagini ale unei istorii care

niciodatã n-a fost blândã, iar

evenimentele ei au determinat ºi

anume moduri de viaþã ºi de

comportament pentru oameni,

iar slujitorii (cãlugãri,

calugãriþe) s-au devotat atât

celor sfinte, cât ºi pãstrãrii

valorilor patrimoniale pentru

urmaºi. Le-au pãstrat ºi, dupã

harul pe care l-au avut/îl au l-au

sporit, îl sporesc întru binele

obºtii ºi al posteritãþii.

Cu aceste gânduri ºi încã altele am purces la lectura

unui volum de referinþã în istoria ortodoxiei noastre ºi

totodatã în istoria culturii: Mãnãstirea Comana între istorie

ºi legendã, de Arhimandrit Mihail Muscariu, Editura

Episcopiei Giurgiului, 2017, carte tipãritã cu

binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Ambrozie, Episcopul

Giurgiului, fiind sponsorizatã de Primãria comunei ºi de

Casa Comana – Hotel-restaurant-Spa.

Adevãratã bijuterie editorialã (ºi nu numai ca

prezentare artistico-graficã: hârtie de lux, copertã

cartonatã ºi supracopertã, zeci de imagini în sepia

reprezentând clãdiri ºi hrisoave, portrete ºi peisaje),

cartea reproduce lucrarea de doctorat susþinutã de autor

la Universitatea „Valahia” din Târgoviºte, sub

îndrumarea prof. univ. dr. Radu ªtefan Vergatti, membru

al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România, care

semneazã ºi un Cuvânt înainte, alãturi de Preasfinþitul

Ambrozie, Episcopul Giurgiului. „Mãnãstirea Comana

– scrie conducãtorul lucrãrii de doctorat – a fost, este ºi

va rãmâne una dintre bijuteriile care înconjoarã capitala

României, oraºul Bucureºti. La mai puþin de o orã dupã

ce ai pãrãsit marele oraº, unde omul se gãseºte închis ºi

presat de zidurile de beton ºi cãrãmidã, ajungi într-un

loc minunat. La aproximativ 35 km sud de Bucureºti,

între mici pâlcuri de pãdure, cãþãrate pe dealuri cu pante

line, aflate în jurul malurilor lacului format de Delta

Neajlovului, se înalþã zidurile

vechii mãnãstiri Comana. Deºi

nu este mare, ea are o poziþie

dominantã a împrejurimilor.

(...) Cel care a ridicat, a ctitorit

ºi a târnosit biserica acolo a fost

în anul 1461 cumplitul domn

al Þãrii Româneºti, Vlad Þepeº,

cel mai cunoscut domn român

pe plan mondial”.

La rându-i, prof. univ. dr. ºi

multi dr. honoris causa Mihail

Diaconescu, semnatarul

Precuvântãrii noteazã: „Teza

de doctorat Monografia

istoricã a mãnãstirii Comana

ne aratã în pãrintele stareþ

Mihail Muscariu o

personalitate de o înaltã ºi

severã þinutã ºtiinþificã în ceea

ce scrie, un devotat slujitor al

Sfântului Altar ºi al obºtei pe

care o pãstoreºte, un adevãrat

istoric medievist, un teolog

demn de marile tradiþii

monahale ale Ortodoxiei

româneºti ºi de misiunea la

care, prin voia bunului

Dumnezeu Proniatorul ºi

Pãrintele Luminilor, a fost

chemat. Când scriu aceste

cuvinte nu uit cã relaþia cult-culturã a fost totdeauna

fireascã în sfintele noastre mãnãstiri.”

Fiind „rezultatul unei munci remarcabile, însã în

egalã mãsurã reprezentând predoslovia unei trude

susþinute, împãrþitã între cercetarea documentelor,

problemelor mãnãstireºti ºi administrative de

supraveghere a ºantierului de restaurare început încã din

anul 2008" (Pãrintele Ambrozie), cartea reconstituie, pas

cu pas, istoricul mãnãstirii, dar ºi al locurilor ºi este de-a

dreptul uimitor pentru cititor sã afle nenumãratele

legãturi pe care acest lãcaº de cult le-a avut cu domnitorii

ºi ceilalþi cârmuitori ai þãrii de-a lungul timpului. Dovezi

arheologice cum sunt

descoperirile fãcute în

necropola din apropiere,

apoi dovezi documentare

atestã vechimea de mai

multe secole a mãnãstirii

Comana. Aidoma unui

bijutier, Arhimandritul

Mihail Muscariu aºazã

„piesã” lângã piesã ºi nu se

hazardeazã în a da crezare

necondiþionatã legendelor

locului (dar pe care, totuºi,

din onestitate auctorialã le

citeazã la locul ºi în

momentele potrivite) ºi

ajunge la concluzii logice ºi

de bun simþ, cum se cere, de

fapt, în orice cercetare de acest fel. Bunãoarã, examineazã

atent conjunctura în care a fost ucis Vlad Þepeº pe drumul

dintre Bucureºti ºi Giurgiu ºi – potrivit uzanþelor vremii,

când un înalt demnitar era omorât, era înmormântat în

cea mai apropiatã ctitorie a lui, în acest caz Comana –

crede ca domnitorul ºi-ar fi aflat locul de veci la Comana.

Recurgând, cum era ºi firesc, la unele însemnãri de

importanþã majorã pentru istorie, autorul citeazã din una

dintre cele mai vechi însemnãri despre mãnãstire, care

aparþine lui Paul de Alep, de pe la jumatatea secolului al

XVII-lea, în care cronicarul sirian scria printre altele:

„Comana e o clãdire mare închisã cu ziduri de piatrã. În

cele patru colþuri sunt patru turnuri... cu galerii arcate de

jur împrejur pentru înfrumuseþarea aspectului...

clopotniþa este deasupra uºii. Ceea ce-mi plãcea mai mult

erau straturile de iarbã verde ce se-ntindeau în curtea

manãstirii cu izvoare de apã limpede, curatã ºi chiliile

calugãrilor aºezate de jur împrejur... Ei zic cã, dacã

împãratul ar veni sã le poarte rãzboi cu toatã armata sa,

n-ar fi în stare sã-i înfrângã, lucru ce pare adevãrat, cãci

are poziþie bine întãritã”.

Reconstruitã în timpul ºi „cu osârdia” domnitorului

Radu ªerban (1601, 1602-1611), mãnãstirea Comana

avea sã cunoascã mai apoi multe vitregii ale vremii, de

vreme ce, pe la 1860 Cezar Bolliac, însãrcinat cu

inspecþia mãnãstirilor în vederea secularizãrii averilor

acestora, o gãsea aproape în paraginã ºi pãrãsitã. Era

perioada pe care autorul o aºeazã în capitolul

„Decãderea”.

În 1991 aºezãmântului i se redã statutul de mãnãstire

ºi de aici încolo se poate vorbi de „Noi începuturi”, cum

bine ºi exact noteazã Arhimandritul Mihail Muscariu.

Aparþinãtoare mãnãstirii sunt astãzi ºi douã schituri

(„Barbu Bellu” din comuna Gostinari ºi „Sfântul

Nicolae” din satul Mironeºti) care au cunoscut/cunosc

la rândul lor o frumoasã perioadã de înflorire.

Parcurgând aceastã monografie aproape cã nu ºtii la

ce sã te opreºti mai întâi – la istoria atât de bogatã în

evenimente, la figurile evocate cu talent ºi caldurã, la

descrierea locurilor ºi a patrimoniului sfântului lãcaº sau

la sumedenia de documente în care palpitã o viaþã

necontenitã, de necazuri ºi împliniri, pe spirala timpului,

ori, poate, la necropola în care odihnesc înalte feþe de

domni, de boieri ºi jupaniþe. Sau, de ce nu, la anexele

cuprinzând cronologia, documentele pãstrate pânã la noi,

Testamentul lui Radu ªerban, Scrisorile de

corespondenþã, Tabloul Mãnãstirilor închinate ºi

„pãmântene” din Þara Româneascã în secolul al XIX-

lea ºi Cartea de aur.

O Bibliografie generalã atât de vastã încât cred eu cã

nu va fi rãmas nimic pe dinafarã, legatã de subiect, un

indice de nume, un altul de locuri ºi o listã a abrevierilor,

la care se adaugã un foarte bogat material fotografic fac

din aceasta monografie nu numai un punct de referinþã

pentru istorici, oameni de artã ºi alte categorii de

specialiºti, ci ºi o lecturã deosebit de utilã, de instructivã

ºi de plãcutã pentru oricare dintre cititorii care vor avea

ºansa ca volumul sã le ajungã sub ochi.

Pentru toate acestea ºi pentru încã multe alte merite,

se cuvine sã le fim pe deplin recunoscãtori autorului ºi

celor care au sprijinit apariþia monografiei.

Arhimandritul Mihail Muscariu sau

împãtimirea întru datorie

Mãnãstirea Comana

Arhimandritul Mihail Muscariu
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Prilej de cãlãtorie în jurul „Cãlãreþului Albastru”
Florin COLONAª

(continuare în pag. 10)

În 1979, într-un scurt sejur münchenez aveam sã descopãr,

sã vizitez ºi sã fiu fascinat de un muzeu, aflat într-o casã

somptuoasã, care gãzduia o colecþie bogatã de picturã, a unei

miºcãri artistice cu un rol major în dezvoltarea respectivei ramuri

de creaþie, dedicatã „Der Blaue Reiter” („Cãlãreþului Albastru”).

Într-o toridã zi de sfârºit de aprilie 1918 aveam sã redescopãr

muzeul „Cãlãreþului Albastru” într-o formã nouã, având pe lângã

fosta locuinþã-atelier a pictorului bavarez Franz von Lenbach ºi

a minunatei sale grãdini, care astãzi poate fi contemplatã doar de

la fereastrã sau din stradã, dar care în urmã cu patru decenii

trebuia strãbãtutã, fiind singura cale de acces în clãdire, o

construcþie modernã, alipitã vechiului edificiu, fãcând corp comun

cu acesta, contopindu-se într-un bastion pus cu generozitate la

dispoziþia artei.

Casa Lenbach a fost dãruitã de cãtre

Lolo von Lenbach, cea de-a doua soþie a

pictorului, Municipalitãþii müncheneze, iar

în 1929 a intrat în circuitul muzeal.

Clãdirea, pe lângã o arhitecturã interioarã

cu totul remarcabilã, cuprinde piese de

mobilier deosebite ºi multe opere ale

artistului bavarez.

Nãscut în 1836, într-o familie modestã,

Lenbach urmeazã dupã 1870 cursurile

Academiei de Arte Frumoase, situaþia lui ca

pictor ºi în societatea bavarezã devenind una

de vazã. Dealtfel, în 1882 este ridicat la

rangul de cavaler, iar comenzile pentru

portretele diferiþilor oameni importanþi din

sfera politicului sau din cea financiarã devin

din ce în ce mai frecvente ºi mai fructuoase

pecuniar. Ascensiunea în societate ºi

amplificarea portofoliului financiar îi oferã

în 1886 posibilitatea construirii unei locuinþe

care sã satisfacã exigenþele unei anumite sfere

sociale situate la nivelul superior al clasei

aristocratice, aºa cum va fi locuinþa sa,

ridicatã în stil eclectic-renascentist, situatã

la numãrul 33 pe importanta arterã

münchenezã Luisenstrasse.

În 1887 se va cãsãtori cu Magdalena

Noltke, fiica unui compozitor bine apreciat în epocã, cu care va avea

douã fiice. Poziþia sa în societate, într-o continuã ascendenþã, va

conduce la acel superlativ de „Prinþ al pictorilor”. Sã nu uitãm cã în

urmã cu secole, flamandul Pieter Paul Rubens fusese supranumit

„Regele pictorilor, pictorul regilor”. Avea ºi acesta o impunãtoare

locuinþã la Antwerpen (Anvers), astãzi muzeu, iar portretele lui au

imortalizat nu numai monarhi ºi papi, dar ºi oameni din înalta societate.

Casele muzeu ale pictorilor trezesc un mare interes nu numai

prin originalitatea lor în contextul societãþii moderne, dar ºi prin

atmosfera atelierului, element care reprezintã cheia oricãruia dintre

aceste obiective, aºa cum se întâmplã la Toledo, la casa lui El

Greco, la Giverny prin casa lui Monet, la Paris în atelierele

pictorilor Géricault sau Delacroix sau a sculptorilor Rodin,

Bourdelle, Maillol, ca sã nu mai vorbim de ambianþa vrãjitã a

atelierului Brâncuºi, situat în preajma Centrului Pompidou.

ªi la noi întâlnim câteva case memoriale ale pictorilor, douã

dintre ele aflate la Bucureºti, Casa Aman ºi Tattarescu, ultima

închisã în martie 1977, pe care, însã, Primãria vrea s-o redeschidã

publicului. Sã nu uitãm casa Maestrului Grigorescu de la Câmpina

ºi casa-atelier, de vacanþã, a lui Gheorghe Petraºcu de la Târgoviºte.

Lenbachhaus, pe lângã arhitectura casei ºi a grãdinii, cuprinde

obiecte de mare preþ în incintele destinate atelierului artistului.

Atât în camera albã, în cea verde, în cea roºie, ca ºi în cea tapisatã,

întâlnim opere din domenii diferite ca tehnicã ºi din perioade

temporale diverse, începând cu copii dupã Tizian, Rubens,

Velasquez, alãturi de portretele pictorului sau scene din Cairo

pictate de el, ca ºi portrete de grup ale unor personalitãþi culturale,

aºa cum întâlnim în opera lui din 1868 intitulatã „Bowling-Club”

portrete ale rudelor. De asemenea, mobilier vechi german sau

italian, copii dupã sculpturi romane, de altfel aflate ºi în Glyptoteca

învecinatã, între toate dominând acel „Crucifix” din sudul

Germaniei, datând din cel de-al cincisprezecelea secol, piesã de

o expresivitate de-a dreptul emoþionantã, pentru a cãrui restaurare

s-au folosit tehnicile cele mai revoluþionare, inclusiv cea 3D,

aducându-ne aminte de restaurarea crucifixului lui Simone

Martini, pictat la 1270 ºi deteriorat de revãrsarea fluviului Arno

în Florenþa anilor 60, aflat la biserica Santa Croce.

Desigur, cine avea o asemenea reºedinþã într-un oraº capitalã

de regat, pe lângã marile relaþii cu notabilitãþile, îºi putea permite

sã primeascã oaspeþi de rang înalt, fie la modul confidenþial, fie

în cadrul unor petreceri cu etichetã. Nu este puþin lucru sã te

bucuri de prietenia unuia care se numea Otto von Bismarck, în

douã rânduri prim-ministru al Prusiei, personajul care purtând

rãzboaie cu Danemarca, Austria, Franþa a urmãrit prin „fier ºi

sânge” unificarea Imperiului German, omul care a creat ºi imperiul

colonial german, fiind, de asemenea, iniþator al Triplei Alianþe.

Ei bine, „Cancelarul de fier” cum era supranumit acest

personaj, i-a pozat de mai multe ori în palatul sãu, într-un caz

chiar opt zile, pentru un portret, dar l-a ºi vizitat pe pictor la

reºedinþa sa bavarezã în 1892, fiind aclamat de mulþimea adunatã

în faþa casei lui Lenbach atunci când ºi-a fãcut apariþia în balconul

dinspre grãdina aranjatã cu atâta gust.

Aceastã casã, atât de atractivã, îºi dorea Lenbach la 1885 sã

devinã „un centru european al înaltei arte a prezentului lumii”.

Un pictor care este expus astãzi în acest lãcaº al modernismului,

elveþianul Paul Klee, îºi declara cândva entuziasmul pentru operele

de calitate, originale sau copii aflate aici.

Revenind la arta portretului, trebuie semnalat faptul cã

Lenbach l-a portretizat, la 1885 ºi pe Papa Leon al XIII-lea,

specializându-se ºi în portretul dupã fotografie, imediat ce aceastã

tehnicã devenitã apoi artã începuse sã capete contur, el însuºi

având în locuinþa sa, echipatã cu cele mai moderne mijloace

tehnice puse în slujba confortului (electricitate, apã, canal, cãldurã)

un laborator foto, bine echipat. Cea de-a doua soþie, Lolo, fiica

compozitorului Robert von Hornstein, îi va fi un bun sfãtuitor în

tot ceea ce va întreprinde.

Dacã ar fi sã ne gândim la artiºtii noºtri ºi la marile lor

realizãri în portret, trebuie sã amintim pe Eustaþiu Stoenescu în

primul rând, cu acel magnific portret în mãrime naturalã al

monarhului Carol al II-lea, care i-a pozat în picioare, în uniforma

de galã, pe care el însuºi a desenat-o, lucrare care în epocã

rivalizeazã cu acele portrete realizate pentru capete încoronate de

cãtre Lajosz sau suedezul Bernhard Österman care l-a imortalizat

pe pânzã pe regele Gustav al V-lea al Suediei, sau pe spaniolul

Sorolla, cu acel portret al suveranului iberic Alfons al XIII-lea.

Ar mai trebui spus cã acest excepþional muzeu este amplasat

într-un spaþiu în care actul cultural, prin instituþia numitã muzeu,

apare la feicare pas. Aºa cum la Berlin existã acea Insulã a

Muzeelor, la Bruxelles întâlnim „Mont des musées”, iar la Oslo

un complex de muzee dedicat corãbiilor vikinge, Fram-ului sau

lui Thor Heyerdahl, la Madrid „Triunghiul muzeelor”, la München

întâlnim un areal suficient de întins, cu multã vegetaþie, cu ºosele

care intersecteazã îmbietoarele spaþii de promenadã dintre aceste

grandioase bastioane culturale. Distanþa dintre aceste edificii este

relativ micã, ceea ce permite o deplasare plãcutã ºi prilejuieºte

convorbiri peripatetice. Oricum, vizitarea tuturor acestor obiective

muzeale necesitã câteva zile bune.

Sã începem cu Vechea Pinacotecã, deschisã încã din secolul

al XIX-lea, inauguratã în 1836 la iniþiativa lui Ludwig I al Bavariei,

atinsã de bombe, reconstruitã în 1957. O imensã clãdire, care se

aflã astãzi în bunã parte într-un proces de consolidare-restaurare.

Marea galerie a clasicilor cuprinde bijuterii ale primitivilor

germani, autoportretul lui Dürer, capodoperele lui Cranach,

Riemenschneider, Altdorfer ºi a multor altora. „Madona cu

pruncul” semnatã de Leonardo da Vinci, alãturi de mari maeºtri,

de ºcoalã francezã, italianã, spaniolã. Pe scurt o paletã largã de

capodopere ale picturii europene.

Vizavi, clãdirile fiind separate de o întinsã peluzã-parc, se

ridicã o altã clãdire, la fel de impresioanatã a „Noii Pinacoteci”,

cuprinzând colecþii de artã germanã a secolului al XIX-lea, ca ºi

cuprinzãtoarea colecþie de artã austriacã. Pinacoteca a luat fiinþã

în 1853, reprezentând bipolul münchenez al muzeelor de artã.

Distrusã, în mare mãsurã, în cea de-a doua conflagraþie mondialã,

va fi redatã circuitului muzeal abia în 1981, dupã o minuþioasã

muncã de reconstruire a clãdirii, deoarece în 1949, datoritã marilor

distrugeri cauzate de bombe, a trebuit sa fie demolatã din temelii,

ulterior fiind refãcutã dupã vechile planuri.

În laterala celor douã corpuri de clãdire, perpendicular pe

acestea, a apãrut o nouã ºi impresioanatã construcþie, „Galeria

Modernilor”, edificiu ridicat în 2002, cuprinzând arta ultimului

secol, artã modernã, contemporanã, picturã, arhitecturã, graficã,

design. În expunere apar Braque, Picasso, Dali, Miro, Chirico,

Mattise, Giacometti, Brâncuºi, dar ºi designeri ºi producþiile lor,

spre exemplu cele auto-moto, cu modelele Wolkswagen, Citröen

ºi acel faimos exemplar argintiu, cu aripã medianã dorsalã fabricat

de firma „Tatra”, ca ºi celebre motociclete BMW, alãturi de cele

mai uzuale obiecte ale civilizaþiei: maºini de cusut, mobilier,

telefoane, scaune sau obiecte de podoabã.

La micã distanþã se aflã situat muzeul mineralogic, într-un alt

edificiu impresionant. De fapt, la München existã ºi un muzeu

antropologic, unul paleontologic, ca sã nu mai vorbim de cel

tehnic.

Mergând spre Lenbachhaus, depãºim Glyptoteca cu copii ºi

originale ale vechilor sculpturi greceºti ºi romane, instituþie de

proporþii care gãzduia o temporarã despre un

suveran grec de origine germanã, în timp ce

peste un alt întins spaþiu verde se ridicã clãdirea

semeaþã cu coloane ºi scãri generoase unde se

aflã „Antiken Sammlungen” (colecþiile antice),

custodele unui tezaur imens de relicve, martore

ale multor evenimente istorice. De aici, trecând

de edificiul „Propyleelor”, la câþiva paºi apare

vechea ºi noua clãdire Lenbachhaus.

La o asemenea aglomerare de obiective

muzeal-culturale, chiar la o simplã enumerare

este imposibil sã nu scape ceva. Este vorba

despre alte douã clãdiri gigant, una de mare

tradiþie arhitecturalã, impresionantã prin

dimensiuni, cuprinzând colecþiile de graficã ºi

o a doua, de o facturã modernã, construcþie

foarte recentã, custode de inestimabile bogãþii

ale Egiptului antic, în care piesele autentice sunt

dispuse în spaþii care te invitã sã te simþi într-

un mediu aflat, undeva, pe Valea Regilor...

În noua sa formulã constructiv-

arhitecturalã, cu suprafaþã expoziþionalã

considerabil augumentatã, Lenbachhaus îºi

poate permite sã organizeze ºi expoziþii cu

caracter temporar, în aceastã enclavã în care

domneºte spiritul acelui curent artistic „Der

Blaue Reiter”, unul dintre punctele de plecare

ale modernismului artistic al secolului XX.

Existã, spre exemplu, o expoziþie intitulatã „Arta dupã 1945",

urmãrind traseul Pop-Art, artã sub titlul „I’am a Believer”, în

care regãsim pe Andy Warhol în celebra sa propunere pentru

conserva „Campbell”, pe Helga Paris cu fotografii sau picturile

Miriamei Cohn, trecute ºi pe la „Documenta 14”, care-mi

sugereazã puternice asemãnãri cu tematica lui Gorzo al nostru.

Diversitatea este cea mai bunã calitate, „Picturile Ilustraþiei”

de nordamericanul Amy Silman ilustrând acest deziderat. Alte

nume: Ulrike Ottinger, Pietro Sanguineti, Bruno Gironcoli,

întãresc prin modul lor de expresie artisticã temeinicia subiectului

ales de organizatori.

Punctul central al casei-muzeu Lenbach rãmâne însã „Cãlãreþul

Albastru”, acel grup artistic apãrut la München în 1911, într-un

moment posterior înfruntãrii dintre Jugendstil, curent apãrut în

preajma cumpenei dintre secole, în apriga disputã a închistatelor

forme de exprimare academicã cu formele noi, dinamice,

hotãrâtoare în gãsirea de noi forme de exprimare.

De unde vine numele grupãrii „Cãlãreþul Albastru”? Dupã

spusele lui Wasili Kandinski, numele grupãrii s-a hotãrât la o

cafea, pe o terasã umbritã de la Sindeldorfer Tor (Poarta

Sindeldorf), punct de referinþã, cu multe cafenele ºi restaurante,

aflate în vechiul perimetru al Münchenului, loc preferat de

întâlnire pentru artiºtii din diferite domenii pentru discuþii ºi

petreceri. Aºa s-a întâmplat ºi cu discuþia dintre Franz Marc ºi

Wasili Kandinski, în care cei doi au dat numele celebrei miºcãri.

Scrie simplu Kandinski: „amândoi iubeam albastrul, Marc

caii, eu cãlãreþii, aºa cã denumirea a venit de la sine!”

Este interesantã cronologia miºcãrii „Cãlãreþului Albastru”.

Astfel, în 1896, Kandinski, Jawlenski ºi Marianne Verefkina

se vor afla la München pentru a-ºi continua studiile de picturã

începute la Academia din Petrograd.

În 1901 ia fiinþã grupul Phalanx, o ºcoalã de picturã condusã

de Kandinski. Între eleve o gãsim pe Gabrielle Münter.

În 1902-1903 au loc vizite cu ºcoala în diferite regiuni.

ªedinþele de plain-air jucând un rol deosebit în cadrul ºcolii.

În 1904-1907, Kandinski ºi Münter fac vizite în Olanda ºi

Tunisia ºi apoi un sejur de un an la Sèvres, celebrul centru al

porþelanului francez, unde în 1923 va poposi ºi H. M. Maxy care

va lãsa drept mãrturie un ulei pe pânzã.

În 1906, Jawlenski ºi Verefkina vor face un turneu de zece

luni în Bretania, Paris ºi Provence, dupã ce în 1903, tot ei fãcuserã

o cãlãtorie de studii în Normandia ºi la Paris.

În 1908, Kandinski ºi Münter descoperã Murnau, micuþul ºi

liniºtitul sat german, rãmânând cuceriþi de frumuseþea peisajului.

Anul 1908 reprezintã un an de cotiturã pentru expresionismul

german.

Muzeul Lenbachhaus



1010101010 ARTEARTEARTEARTEARTE

(urmare din pagina 9)

În 1909 ia fiinþã Noua Asociaþie a artiºtilor din München, la

care aderã Kandinski, Jawlenski, Münter, Kubin, Emma Bossi,

Alfred Kohn, Behtejev, francezul Faucaunnier, germanii Franz

Marc ºi Hoff ºi criticul de artã Otto Fisher, care va enunþa principiul

conform cãruia „Tabloul fãrã obiect este fãrã sens”, cuvinte care

vor genera imediat replici ale reprezentanþilor artei non-obiectuale.

Kandinski va fi ales preºedinte al Asociaþiei.

În acelaºi an, Noua Asociatie va deschide o primã expoziþie

în galeria „Tannhäuser” din München, urmatã de o a doua, anul

urmãtor în aceeaºi locaþie.

1911: Are loc o sciziune în cadrul Noii Asociaþii – Kandinski,

Münter, Marc ºi Kubin se desprind din gruparea constituitã cu

doi ani mai înainte, organizând la aceeaºi salã „Tannhauser”

prima expoziþie a „Cãlãreþului albastru”.

Marc ºi Kandinski organizeazã expoziþii personale, în timp

ce celãlalt cuplu, Jawlenski ºi Werefkin participã la Salon.

În 1912 va fi organizatã a doua

expoziþie a „Cãlãreþului Albastru”, ediþie

în alb ºi negru.

Cu un an înainte apãruse Almanahul

„Der Blaue Reiter”, în care, printre

colaboratori, îl vom întâlni pe

compozitorul Albert Schönnberg drept

pictor amator, cel care va avea o bunã

legãturã prieteneascã ºi teoreticã ºi un

frumos schimb de idei despre muzicã ºi

picturã, desfãºuratã într-un dialog

susþinut, scris ºi verbal cu Kandinski,

liderul miºcãrii artistice a „Cãlãreþului

Albastru”.

La 2 decembrie 1911 avusese loc

marea schismã contra lui Kandinski ºi

eliminarea din rândurile asociaþiei a lui

Franz Marc ºi Gabriele Münter.

În 1914, an agitat pe plan politic,

social ºi militar, are loc emigrarea în

Elveþia la St. Prex, localitate din preajma

lacului Geneva, unde se stabilesc

Jawlenski ºi Werefkina. Franz Marc ºi

August Macke pleacã pe frontul francez.

August Macke cade rãpus la

Champignon. Klee se aflã la Augsburg.

Kandinski ºi Münter sunt despãrþiþi la Zürich în noiembrie, dupã

care Kandinski pleacã în Rusia.

1915-1916 – Kandinski ºi Münter se aflã la Stockholm,

apoi Kandinski face o nouã cãlãtorie la Moscova. Aici va avea o

poveste de dragoste cu o tânãrã, Nina Andreievskaia cu care se

va cãsãtori în zbuciumatul an 1917.

La 4 martie 1916, în toiul bãtaliei de la Verdun, Franz Marc

cade la datorie. Jawlenski ºi Werefkina se stabilesc la St. Prex.

Dupã o scurtã perioadã, Jawlenski se cãsãtoreºte cu Tereza

Nesnakonoff, stabilindu-se în Germania, la Wiesbaden. Werefkina

se va stabili în Italia, la Ancona, acolo unde a locuit ºi compatriotul

nostru, pictorul Arthur Segal, participant la episodul Dada.

Cele douã cupluri de pictori, deºi nu s-au concretizat prin

cãsãtorie, au rãmas în istoria artei contemporane drept elemente

de referinþã în studiul „Cavalerului Albastru” ºi al picturii

moderne. Cãsãtoriile ulterioare ale acestor mari artiºti au rãmas

consemnate în actele de stare civilã, fãrã a avea însã un rãsunet în

arta mondialã aºa cum a reprezentat-o etapa iniþialã a cuplurilor.

O consemnare majorã a legãturilor lor sentimentale, dar mai

cu seamã pictural-artistice, este fundamentatã de o expoziþie a

Centrului Pompidou la Metz, oraºul francez din Lorena, unde s-

a desfãºurat o senzaþionalã expoziþie, minuþios pregãtitã, intitulatã

„Cupluri celebre”, în care sunt expuse picturi aduse din mari

muzee ºi colecþii. Simezele filialei Metz a Centrului Pompidou

oferã un grandios spectacol de linii ºi culori, într-o admirabilã

plenitudine de îmbinare a valorilor picturale.

Sonia ºi Robert Delaunay, Sophie ºi Jean Arp, Germaine

Cruell ºi fiul lui Arghezi, Elie Lotar, Natalia Goncearova ºi Mihail

Larionov, Eileen Gray ºi compatriotul nostru Jean Badovici,

Wasili Kandinski ºi Gabriele Münter, Alexei Jawlenski ºi

Marianne Werefkina alcãtuiesc pe simeze duete de mare armonie

în sfera artelor vizuale.

Dupã dispariþia tragicã a lui Marc ºi separarea cuplurilor,

Kandinski ºi Paul Klee au reuºite plastice ºi pedagogic-teoretice

la ºcoala Bauhaus de la Weimar ºi apoi la Dessau, realizând o

bunã colaborare cu Walther Gropius, conducãtor, fondator ºi

doctrinar al miºcãrii Bauhaus. Klee va pleca apoi în Elveþia, iar

Kandinski la Paris, în timp ce Gabriele Münter se va retrage în

pitorescul ºi liniºtitul Murnau. În 1957 ea va decide sã doneze

comoara „Cavalerului Albastru” muzeului de la Lenbachhaus.

Sã revenim la momentul expoziþiilor „Cavalerului Albastru”.

Dupã expoziþiile müncheneze, începe o serie itinerantã de expoziþii

prin alte oraºe germane, la care vor fi invitaþi ºi artiºti din afara

grupului, precum Henri Rousseau-Vameºul, Robert Delaunay,

Campendorck, Epstein.

Pe plan local, în 1912 acelaºi grup organizeazã la galeria

Goltz, la care este invitat ºi un alt grup valoros, „Die Brücke”

(Podul), care se mutase de curând de la Dresda la Berlin, dar ºi

membrii altei miºcãri, „Noua Secesiune”, aflatã la Berlin având

componenþi de seamã, alãturi de o serie de artiºti francezi dintre

care se impun Maurice Vlaminck, Roger de la Fresnaye, Georges

Braque, André Derain, Pablo Picasso. Nu pot lipsi dintre invitaþi

artiºtii sosiþi din Rusia: Mihai Larionov, Nathalia Goncearova,

Kazimir Malevici ºi, bineînþeles, elveþianul Paul Klee.

Reciprocitatea funcþioneazã în bune condiþiuni, aºa cã în anul

urmãtor, 1913, o parte dintre membrii „Der Blaue Reiter” expun,

la rândul lor, la Primul Salon de toamnã organizat în Capitala

germanã, punându-se în valoare arta grupului de la München ºi

majora sa contribuþie la crearea artei noi.

Cu toatã destrãmarea grupului bavarez, almanahul editat de

acesta apare ºi în anul urmãtor, iar iniþiatorul acestuia, Kandinski,

dintotdeauna preocupat de problemele teoretico-filosofice ale

picturii, îºi dezvoltã studiile privind „problema formei”. Alþi

colaboratori evidenþiazã tendinþele artei ruse, ale artei germane,

ale cubismului ºi ale fauvismului, dar ºi preocupãri în sfera

muzicalã, aºa cum va face Arnold Schönberg, creatorul muzicii

atonale, dar ºi pictorul Robert Delaunay.

Condiþiile dramatice prin care au trecut popoarele europene,

nu au avut numai efecte asupra economiei, demografiei, societãþii

umane, ci ºi asupra culturii „bãtrânului continent” în general ºi

asupra artei în special, inclusiv asupra celei bazate pe vizual.

Cei de la „Blaue Reiter” aveau o deschidere largã asupra

fenomenului artistic, în opera lor propagându-se influenþele altor

discipline artistice, la rându-le emanând prin evantaiul propriei

opere, influenþele rãsfrângându-se benefic pe vaste teritorii artistice.

ªocul evenimentelor Primului Rãzboi Mondial a condus ca

ºi în multe alte cazuri la dezmembrarea grupãrii. Prin acumularea

de noi experienþe, atât umane cât ºi artistice, se vor întreprinde

formule inedite de exprimare artisticã, iar în cazul unui spirit

practic, dublat de un teoretician al fenomenului plastic, cum este

cazul lui Kandinski, preocupat de „principiul necesitãþii

interioare”, se va ajunge la depãºirea confruntãrii dintre tendinþele

funcþionaliste ºi lirismul viitoarelor decenii, ajungându-se la

creaþia abstractã.

Nu pot sã nu evoc momentul în care am luat cunoºtinþã cu o

lucrare abstractã a lui Kandinski, aflatã în colecþia academicianului

Gheorghe Oprescu din strada Doctor Clunet, din preajma bisericii

Sf. Elefterie Vechi, din cartierul Cotrocenilor. Aparþinând de

Academia Românã, locuinþa profesorului de istoria artei putea fi

vizitatã duminica între orele 15 ºi 17. La douã zile dupã cutremurul

din 1977, casa muzeu, împreunã cu alte case memoriale ºi muzee

bucureºtene au fost puse sub lacãt de cãtre conducerea PCR.

Într-un proiect al Primãriei Generale se prevede redeschiderea

obiectivului muzeal. Sã fie oare aºa? Doamne, ajutã!

Îmi aduc aminte de acea micã lucrare pe hârtie, format A4, o

compoziþie abstractã, pe orizontalã, încadratã cu o ramã subtire

din lemn natur, aºezatã pe marginea de mijloc a bibliotecii, din

cea de-a doua încãpere a sufrageriei de la parterul vilei aflatã zid

în zid cu casa Maestrului Ghiaþã.

În povestea legendarã a „Cavalerului Albastru”, trebuie sã

amintim faptul cã în 1924 se va produce un eveniment revelator,

reunirea unui cvartet de maeºtri în grupul celor „patru albaºtri” –

gãsindu-i pe nimeni alþii decât Kandinski, Jawlenski, Feininger

ºi Klee. Gruparea a fost alcãtuitã ca urmare a organizãrii de

expoziþii a celor patru artiºti ai penelului în mai multe oraºe

americane. „Creierul” acestei manevre artistice reuºite a fost Galka

Scheier, care începând cu 1926 a prezentat publicului american

câþiva fondatori de ºcoalã, ceea ce a condus implicit la stimularea

pe „noul continent” a unor miºcãri benefice în privinþa creaþiilor

de artã modernã.

La intrarea în galeria cuprinzând sãlile dedicate miºcãrii

„Cavalerului Albastru”, aflate în nou construita aripã a casei

pictorului Lenbach, o placã memorialã ºi un basorelief omagiazã

pe cel care a condus instituþia din 1957 pânã în 1971. Este vorba

despre Hans Konrad Roethel, un hamburghez pictor trãitor între

1909-1982, care ºi-a dedicat viaþa acestui curent artistic.

Traseul expoziþional începe cu Kandinski (nici nu se putea

altfel!), apoi cu Franz von Stück, acest artist preocupat de picturã ºi

relief, reprezentat de douã sculpturi ºi o temã mitologicã favoritã,

„Salomeea”. A fost profesorul lui Kandinski ºi Klee, dar ºi unul

dintre promotorii miºcãrii Sezession în oraºul bavarez, având merite

speciale în apariþia artei moderne germane, a „Jugendstil”-ului.

Putea lipsi din acest început de prezentare Gabriele Münter?

Desigur, nu! Ea este prezentã cu o lucrare din 1903, adicã de pe

când devenise eleva lui Kandinski.

Apoi, sute de lucrãri în sãli separate sau comune cu opere de

Campendonck, Marc, Macke, Robert Delaunay, care

reprezintã grosul pieselor expuse, în continuare fiind

prezenþi artiºti afirmaþi dupã curentul expresionist:

Alexander Kanoldt, George Schrimpf, Otto Freunlich,

Rudolf Schlichter, Christian Sched (cu acea pânzã

celebrã „Chirurgi operând”), Karl Kaspar, Albert

Burhart. La capãtul parcursului, un final

cinematografic, filmul „Aventurile Prinþului Ahmed”,

realizat de Lotte Reininger.

Comparând cele douã vizite în acest lãcaº de

culturã, la o distanþã de mai bine de patru decenii, pot

sã afirm cã atmosfera în care era amenajatã colecþia în

camerele vechii construcþii era mult mai intimã,

producând vizitatorului o emoþie cu mult mai

puternicã. În unele camere de dimensiuni mai reduse

se aflau multe lucrãri de mici dimensiuni pe care în

actuala organizare nu le-am mai regãsit.

În decursul vremii, ideile muzeografice s-au

modificat, au evoluat, au apãrut alte concepþii în privinþa

structurãrii muzeului, au venit noi manageri ºi nu e de

mirare cã ºi la ei, ca ºi la noi, primarul unei urbe poate

hotãrî asupra postului directorial, fãrã sã mai spunem

cã politicul îºi vârã coada...

Spaþiul arhitectural nou construit oferã o dublare

a suprafeþei de expunere, ceea ce a dus la o diluare a

subiectului, în contextul general apãrând ºi alte

manifestãri cu caracter temporar, care, desigur, au un rol bine

determinat, dar distrag, poate, atenþia de la subiectul principal.

Aflatã în perimetrul münchenez al artei, existã o altã donaþie

recentã, Muzeul „Brandhorst”, situat lângã „Galeria Modernilor”,

cuprinzând artã recentã, aºa cum ºi la Bucureºti, în Cartierul

Primãverii se va deschide un asemenea punct, Muzeul de Artã

Recentã, care va cultiva arta modernã româneascã.

Muzeul Brandhorst, deschis în 2009 de Udo Fritz Herman

în memoria soþiei sale Anette, strãnepoata magnatului Henckel,

care donând Primãriei müncheneze colecþia aceasta a alocat câteva

bune zeci de milioane de euro pentru a ridica un edificiu demn de

a gãzdui de asemenea valori pe care le-a dobândit comunitatea.

În eleganta clãdire este prezent pe simezã Andy Warhol cu celebrul

autoportret, dar ºi portretul celebrei dive Marlyn Monroe. Un alt

american, Bruce Nauman, prezintã complexa sa activitate artisticã

prin piane sculptate, fotografii, desen, dar ºi montaje video ºi

neon. Alãturi de cei doi, un alt american, pictor ºi sculptor, Cy

Twombly, prezintã cea mai reprezentativã colecþie din afara

continentului american.

Desigur, germanii nu pot lipsi, în frunte cu Gerhard Richter,

cu ale sale picturi abstracte, dar ºi fotorealiste, alãturi de fotografii

ºi lucrãri pe sticlã.

Joseph Benys, un alt artist german bine cotat astãzi, este

prezent cu sculpturã ºi graficã.

Nãscut în 1952, italianul Francesco Clemente, artist

polivalent atacând diverse tehnici de artã plasticã, prezintã o

gamã variatã de lucrãri de picturã, sculpturã, desen, frescã,

mozaic, fiind o figurã remarcabilã a miºcãrii italiene din anii

1980 intitulatã „Transavanguardia” un adevãrat periplu asupra

artei ºi tendinþelor actuale.

Muzee mari, fonduri uriaºe, eforturi gigantice ale instituþiilor

ºi ale specialiºtilor muzeografi.

Dar nu numai giganticele muzee pot stârni entuziasm, ci ºi

unitãþi muzeale mici. Acum câteva zile am descoperit un nou

înfiinþat Muzeu de Artã Modernã ºi Contemporanã pe un intrând

pornit din strada bucureºteanã Viitorului, într-o casã având un

secol, pe cele trei niveluri amenajate cu gust ºi evidentã pricepere,

am aflat o înºiruire de lucrãri de artã picturalã, icoane pe sticºã,

elemente naive ale mãºtilor africane între lucrãri de Eustatiu

Stoenescu, Ilie Boca, Ion Gheorghiu, Radu Costinescu, Andrei

Cãdere, Marin Gherasim, dar ºi multe nume tinere ale artei

noastre: Dalina Bãdescu, Daniela Chilin, într-o înlãnþuire picturalã

care te conduce pe calea cunoaºterii ºi a descifrãrii portretului ºi

autoportretului ca preocupare a celui aflat în faþa ºevaletului.

Prilej de cãlãtorie în jurul „Cãlãreþului Albastru”

Colecþia Der Blaue Reiter a Muzeului Lenbachhaus
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Unul dintre cei mai apropiaþi ºi fideli discipoli ai

lui Titu Maiorescu a fost, desigur, Mihail Dragomirescu

(n. 22 martie 1868 Plãtãreºti, jud. Ilfov – m. 25

noiembrie 1942, Bucureºti), profesor universitar,

estetician, critic literar, prozator ºi membru al

Academiei Române.

A desfãºurat o intensã ºi prodigioasã activitate literarã

ºi s-a impus ca un dascãl de autentice emoþii estetice.

La catedrã ºi în cadrul Institutului de Literaturã a

iniþiat ºi a format un impresionant numãr de profesori,

care, ulterior, au devenit dascãli în ºcolile ºi liceele

din România Mare.

Pentru calitãþile sale intelectuale ºi pentru

pregãtirea sa filologicã, esteticã ºi pedagogicã,

profesorul Mihail Dragomirescu a fost ales, în timp,

de mai multe ori, în conducerea unor organisme ale

învãþãmântului universitar din Bucureºti ºi din þarã.

Astfel, graþie acestor îndeletniciri, dascãlul

bucureºtean, care s-a bucurat, în epocã, de un imens

prestigiu, a fost într-un permanent dialog epistolar cu

unii dintre colegii ºi confraþii sãi.

O mãrturie elocventã o constituie ºi epistola ce se

transcrie aici, necunoscutã pânã acum, care este trimisã

universitarului din Iaºi, A.C. Cuza (1857-1947), redutabil

om politic ºi cãrturar de o aleasã calitate intelectualã.

*

Federaþia Corpului Didactic

Bucureºti

Str[ada] I.C. Brãtianu, nr. 27

Bucureºti, 28 martie 1919

Aleea Bãicoianu, nr. 17

Domnule vicepreºedinte,

Am onoare a vã trimite proiectul de Statut al

Federaþiei Corpului Didactic dupã care

d[umnea]v[oastrã] împreunã cu secretarul grupului

universitar Iaºi faceþi parte de drept din Comitetul

central al Federaþiei.

Studiindu-l, suntem siguri, cã veþi gãsi într-însul baza

pe care se va putea clãdi posibilitatea uniunii deosebitelor

asociaþii didactice întrucât într-însul se þine seama ºi de

principiul descentralizãrii ºi de acolo al egalei îndreptãþiri

la conducerea unei asemenea instituþiuni, a tuturor

centrelor noastre însemnate de culturã.

În acest caz, vã rog sã binevoiþi fie a lua parte

direct la lucrãrile Comitetului Federaþiei, care se

întruneºte în fiecare duminicã la 5 ore p[ost] m[eridian]

în localul Institutului de fiziologie, str[ada] I.C.

Brãtianu, 27 din Bucureºti, fireºte, împreunã cu

secretarul grupului, fie a delega pe cine credeþi mai

potrivit din profesorii din Bucureºti, care sã ia parte

la ºedinþe în locul d[omniei] voastre.

În acelaº[i] timp, în cazul când grupul primeºte

proiectul de statut, ºi în aºteptarea acceptãrii lui

definitive de cãtre Adunarea generalã a „Asociaþiei

universitare”, vã rog sã delegaþi încã doi profesori

universitari în Comitetul central, rãmânând ca ceilalþi

doi sã fie delegaþi de Asociaþiile generale didactice ce

sunt constituite în Iaºi (Cercul ºi Asociaþia generalã a

Nicolae Scurtu

O EPISTOLÃ NECUNOSCUTÃ
A LUI MIHAIL DRAGOMIRESCU

profesorilor). În acest chip pentru anul acesta vom avea

în Comitetul central al F[ederaþiei] C[orpului]

D[idactic] 6 profesori universitari de la Iaºi pe lângã

cei 6 delegaþi deja de la Bucureºti, rãmânând ca la

anul, când Federaþia va funcþiona la Iaºi, sã trimitã

grupul nostru delegaþi necesari funcþionãrii

Comitetului acolo. Pentru ca lucrarea sã fie efectivã,

odatã cu alegerea delegaþilor, trebuie sã se designeze

ºi suplinitorii care sã ia parte neapãrat la lucrãri în

lipsa titularilor din localitatea unde se aflã sediul.

În cazul când grupul se intereseazã mai de aproape

de noul mecanism al Uniunii asociaþiilor didactice, ar

fi bine sã delegaþi pe cineva sã ia parte la Adunarea

generalã a „Asociaþiei generale a profesorilor

secundari” care se þine joi dupã Paºti, ora 9 dim[ineaþa]

la Cercul profesorilor secundari, Str[ada] Gutenberg,

6. S-ar putea pune, cu aceastã ocazie, bazele solide

ale uniunii pe care un eventual congres regulat al

tuturor membrilor corpului didactic din România

Mare, ar cimenta-o definitiv.

În aºteptarea rãspunsului d[umnea]v[oastrã], vã

rog, domnule vicepreºedinte, sã primiþi asigurarea

deosebitei mele stime ºi consideraþiuni colegiale.

Mihai Dragomirescu

Preºedinte activ al Comitetului provizoriu

al Federaþiei Corpului Didactic

[Domnului A.C. Cuza, profesor, fost deputat,

vicepreºedintele Grupului universitar, Iaºi; Trimite:

Mihail Dragomirescu, Aleea Bãicoianu, nr. 17,

Bucureºti].

(Originalul acestei epistole, inedite, se aflã la Biblioteca

Academiei Române din Bucureºti. Cota S119/v.)

Poetul ºi publicistul Ion ªtefan, autorul unor

remarcabile restituiri ºi antologii literare, a lãsat un

impresionant jurnal, extrem de preþios prin

informaþiile ºi evocãrile pe care le conþine.

S-a impus, în perioada interbelicã, ca poet ºi

publicist, în presa din provincie ºi a stabilit relaþii

culturale ºi literare cu aproape toþi scriitorii din

generaþia sa.

Adesea îl evocã ªtefan Baciu în cãrþile sale de

memorii, precum ºi în interviurile pe care le-a acordat

în presa din România ºi în cea din Occident.

O relaþie specialã a avut ºi cu prozatorul ºi

publicistul Nicolae Cantonieru, pe care-l evocã cu o

aleasã simpatie colegialã.

Evocarea ce se publicã aici se transcrie din revista

Pãmântul (Ion ªtefan, Nicolae Cantonieru în Pãmântul,

5, nr. 125-126, 16-26 februarie 1936, p. 2, col. 1-4,

jos), condusã cu eleganþã ºi pricepere, de gazetarul ºi

omul de culturã Eugen Cialâc, care a fost, cândva, un

excelent primar al oraºului Cãlãraºi.

În aceastã evocare, Ion ªtefan rememoreazã scene

ºi momente din biografia colegului sãu, Nicolae

Cantonieru, care a murit de ftizie la o vârstã când alþii

abia încep sã scrie.

Se impune o restituire integralã a ceea ce a publicat

ºi ceea ce a lãsat, în manuscris, naratorul giurgiuvean.

*

Nicolae Cantonieru

Când ne-am adus aminte cã Nicolae Cantonieru

fusese cândva colaborator preþios al acestei ospitaliere

reviste de un frumos prestigiu în þarã, ne-am dat seama

cã numai d[omnu] Eugen Cialâc ar fi gata sã ne

gãzduiascã aceste câteva rânduri despre el. Desigur cã

vin destul de târziu, le dãm însã tiparului ca un simplu

preambul la o micã broºurã, de vreo 16 pagini, despre

viaþa ºi opera lui Nicolae Cantonieru, pe care o scrie

ºi o va face sã aparã în aceastã primãvarã, în editura

braºoveanã „Frize”, poetul Aurel Marin, al treilea

colaborator, pe lângã d[omnu]l Mihail Chirnoagã, al

regretatului scriitor la publicarea fostei reviste cu titlul

de mai sus. Deºi... de puþin iubitor de zgomot, de

reclamã în jurul numelui sãu, am vrea totuºi sã-i

dedicãm aceste prea puþine rânduri pe un ton avântat,

bãtãios, ca o frondã împotriva tuturor acelora care îl

ºtiu, dar îl ignorã. Am vrea sã scrie astfel, fiindcã aºa-

i plãcea ºi lui ºi mai ales fiindcã în chipul acesta

redactase ºi el cândva cronica „Frizelor”.

Am avut fericirea sã-l cunoaºtem pe aleea

Braºovului, într-o toamnã strãvezie ca mâinile lui

înfrigurate de pasiunea scrisului. Pe-o bancã, alãturi

de ªtefan Baciu, picior peste picior, ronþãia ceva între

dinþi. Am vorbit despre diferite reviste provinciale,

pe care le judeca lapidar: cutare e bãtãioasã, cealaltã,

ºi aici i se vedea dezgustul, e fãrã nerv. De aceea

numai, ca sã-i fim cât de cât pe plac, am vrea ºi noi sã

luãm o atitudine ceva mai energicã aici. Dar n-ar avea

desigur nici un rost.

Nicolae Cantonieru nu va mai ajunge poate

niciodatã sã fie încetãþenit de literatura româneascã.

A avut nenorocul sã se stingã prea tânãr ºi în plus, ca

sfârºitul sãu sã preceadã cu numai câteva zile pe al lui

Gib I. Mihãescu, care l-a acoperit prin prezenþa-i

masivã în conºtiinþele noastre, cu desãvârºire.

E inutil sã ne mai revoltãm. Dimpotrivã „noi

singurii care i-am mai rãmas prieteni, îi aducem cel

mai frumos omagiu dacã, din când în când, ne mai

amintim de el, scriem despre el... chiar ºi atunci când

nu ne va mai plãcea proza lui care e neîndeajuns de

frãmântatã, tocmai din cauza bolii care l-a frãmântat

neîndurãtoare.

Sã ne rãmânã Nicolae Cantonieru ca un prieten

drag, dispãrut, cãruia sã-i apreciem marea lui dragoste

pentru literaturã ºi fãrâma-i de talent înãbuºitã de

soartã ºi de pãmânt.”

Aceste rânduri triste ni le scria, nu de mult, pe-o

carte poºtalã, d[omnu]l Aurel Marin. În adevãr, suntem

singurii care îi mai putem pãstra o amintire frumoasã.

ªi avem ocazia sã împãrtãºim ºi celorlalþi prieteni ai

lui, bucuria de-a putea citi în curând, publicate prin

diferite reviste sau poate chiar într-o carte, tot sub

îngrijirea d[omnu]lui Aurel Marin, toate manuscrisele

bune rãmase de pe urma lui Nicolae Cantonieru, care

nu dau la un loc mai mult de circa 200 de pagini.

Va fi un nou motiv pentru noi sã-i regretãm prea

timpuria moarte.

Ion ªtefan

ÎNCÃ O MÃRTURIE DESPRE
NICOLAE CANTONIERU
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Serban Codrin,

Cu toate cã a debutat prin

anii ’70 ai trecutului secol,

prima carte semnatã de

poetul trãitor în Slobozia,

judeþul Ialomiþa, Ilie

Comãniþa, a vãzut lumina

tiparului în 2011, Regãsire,

urmatã de Invazie de fluturi

(2013), Cuºca leilor ºi

Mãºti (2015), 10 coroane

de sonete (2016), Binecu-

vântãri ºi Starea de vis

(2017), Obârºii (2018),

ample cicluri de sonete, ºi

Zodia iubirii (2012), Lumi-

nã de albastru (2014),

cicluri de rondeluri. Numele autorului este un pseudonim

împrumutat dupã toponimul satului de „obârºie”,

Comãniþa, judeþul Olt.

Sumarul tuturor volumelor cuprinde sonete aproape

monotematice, dragostea, însã în toate nuanþele posibile,

mai apoi, în Cuºca leilor, Mãºti, violente satire, pamflete,

aruncãri în derizoriu ºi persiflare a caricaturalei noastre

„democraþii originale”, prãpãstioasa potrivire de cuvinte

datoratã unui binecunoscut politician. În Obârºii, poetul

se întoarce spre satul arhaic, mitic, tradiþional, al zeilor

agrari ºi al familiei, cu sensibilitatea ultragiatã a

cunoscãtorului sau etnologului frustrat de distrugerea,

uitarea patrimoniului, a obiceiurilor, ºtergerea creierelor.

Astfel, se simte obligat sã ne readucã aminte cã, în trecute

vremuri, satul îºi avea bardul vital, activ, crainicul ºtiutor,

aprig de gurã, paznic al riturilor, bun ºi ne/bun la toate, sã

cânte/sã recite/sã scrie scrisorile fetelor cãtre bãieþi, ale

bãieþilor cãtre fete, sã pomeneascã în bine, sã bârfeascã în

rãu personajele comunitãþii, sã fie cel dintâi în sãrbãtori,

în bocete, în „jocurile” satului, în divertismente festive,

când poezia era utilitarã, strigatã peste gardul vinovatului

sau chiuitã la horã, avea roluri pedagogice, juridice, de

persuasiune, de vrajã, de profeþie, de mustrare publicã,

adicã foarte departe de funcþiile estetice, artistice, aºadar

era vocea sacrã, gravã, ceremonialã a þãranului, pãstrãtoare

de rânduieli, cutume, datini strãvechi.

Sã se observe: rama, cadrul acestei poezii este fabulos,

Ilie Comãniþã, a cãrui structurã psihicã ºi sentimentalã

este dedicatã cu trup ºi suflet unor astfel de viziuni, în

timp ce îºi gândeºte urzeala, trece la þesut, încet,

gospodãreºte, sonet cu sonet, lucrare, în definitiv,

infinitã. Probabil, aceastã carte ar putea fi socotitã numai

prologul viitoarelor preocupãri din ce în ce mai

amãnunþite. „Mã-ntorc în satul veºnicit pe dealuri,/ Între

pãduri ºi sub spuzimi de stele,/ E leagãnul copilãriei

mele,/ Sunt apa revenind spre vad, în valuri!// Mã bucur

cã-mi deschide mama poarta,/ Aºtept ºi-aºteaptã sã mã-

mbrãþiºeze,/ Doar tata nu mai poate s-o urmeze,/ Stã lângã

Domnul, Împlinindu-ºi soarta.// Mã-aºez la masa joasã

ºi rotundã,/ Pe scaunul de plop, cu trei picioare,/ Pe

chipul mamei aurã apare,/ Lacrimi de fericire-n ochi se-

nfundã./ Sunt rãdãcini adânci ce nu mã lasã,/ Mã-ntorc

înspre obârºii! Sunt acasã!” (Obârºii) Bineînþeles,

Lucian Blaga este la originea primului vers, însã Ilie

Comãniþã urmeazã fluviul poetic al lui Vasile Alecsandri,

Ion Pillat, în oarecare mãsurã, al lui Nicolae Labiº, însã

citiþi altfel, interpretaþi ºi urmaþi cu totul diferit. Întreaga

poezie a lumii este un grandios ocean al influenþelor

epice, lirice, dramatice, de la un poet la altul, de la cel de

ieri la actualul, însã ºi invers, actualul puternic poet

reînvie sensuri ascunse în vechiul vizionar. Ilie Comãniþã

are puterea de a accepta influenþele, pe care le nuanþeazã,

pânã la metamorfozã: „Vechi geamantan, rãmas spre

neuitare,/ În tine îndesa mama de toate,/ Eu te-am târât

prin gãri aglomerate/ ªi te-am purtat adesea în spinare.?/

/ Mi-e-ntipãritã urma ta pe spate,/ Prin mâini râzbate

câte-o tremurare,/ În palmele trudite dã în floare/ Mânerul

îndoit sub greutate./ Azi gândurile-ncearcã o mustrare,/

Mi-ai fost amar de vreme ca un frate,/ Când lumea e-n

perpetuã schimbare/ Îþi meriþi premiul de fidelitate.// Te-

ai scorojit, dar porþi cu demnitate/ Poveri de amintiri

nemuritoare.” (Geamantanul) Satul lui Ilie Comãniþã nu

este neapãrat cel de dinainte de colectivizarea

obligatorie, pe care o învinovãþeºte în numeroase rânduri

cã se aflã nu la distrugerea criminalã a comunitãþii

tradiþionale, ci la însãºi neantizarea ºi transformarea

þãranilor în lumpen urban, din popor cu rânduieli

milenare în gloatã rãtãcitã, dezrãdãcinatã. Chiar sãrãcit,

golit, umilit, omorât în închisori, satul îºi pãstreazã

sufletul curat, se preface fericit: „Se leagã sufletul în

sãrbãtori,/ Cu datini vechi ºi binecuvântate, / Sunt semnul

sacru de eternitate/ Prin viaþa unde suntem trecãtori.//

Beau îngerii din ape descântate ªi bucuriile stârnesc

fiori,/ Colindele rãsunã-n cântãtori,/ Ne aºezãm la mese-

mbelºugate.// În cãni de lut se varsã vinul vechi,/

Bucatele sunt dar dumnezeesc,/ Strãmoºii se întorc din

vremi strãvechi/ ªi vin cu neamul tot ºi chefuiesc.// Când

datini uiþi, þi-e sufletul pierdut,/ Nu ºtii nici când, nici

unde te-ai nãscut.” (Datini) În satul lui Ilie Comãniþa

agresiunea comunistã se aflã la originea/obârºia

deºertificãrii demografice, însã nu ºtirbeºte din

ritualitatea jocului, fiindcã totul, credinþe, obiceiuri, erau

de profunzime, iar zgârieturile ideologice se vindecã,

însã, din pãcate au omorât trupul þãrãnesc, nu prin

revoluþie civilizatorie, ci prin disoluþie barbarã.

Comunismul nu a cucerit satul printr-o luptã cinstitã,

cavalereascã, de onoare, ci printr-o invazie a unor hoarde,

încât azi bãtrânilor le-au mai rãmas tradiþiile, aromele

tomnatice, vinul de mãceºe, priveghiul, rãzboiul de þesut,

Ignatul, Dragobetele, grâul copt, cucul, postirea, albia

de lemn, mestecenii albi, salcâmul, colinde, prispa, adicã

un muzeu nedevenit abstracþiune: „Bãtrâna prispã-mi

stãruie în minte,/ Înconjura pe douã laturi casa,/ Lipitã

cu lut galben ea rãmas-a/ Pentru þãrani un loc din cele

sfinte.// Aici, cu grijã, mama punea masa, Mâncãruri de

cartofi, cu varzã, linte, Rãzbat oraþii rãscolind cuvinte,/

În faþa prispei se primea mireasa.// Se tot strigau vecinele-

ntre ele,/ Chemare pentru ceas de tãinuire,/ Se-ncruciºau

sub mâna lor andrele,/ Taclalele intrau în clocotire.// Pe

lângã prispã-i zgribulit un câine,/ Îar noi ne întrebãm;

Ce-o mai fi mâine?” (Prispa)

În volumul Obârºii, poezia lui Ilie Comãniþa devine

etnograficã, se transformã în etno-poezie, de multe ori

fotograficã, însã o fotografie vie, coloratã, cu nuanþe

sentimentale, cu încercãri de renaºtere a unei magazii

pline de vechituri pitoreºti. Iatã un portret comun al

oltencelor, impresionant ca o gravurã de epocã revolutã:

„Din moºi-strãmoºi oltencele au dus/ Pe cap gãleþi prea

pline, coºuri grele,/ Paporniþe ºi snopuri de nuiele,/ Vechi

baniþe, din zori pânã-n apus.// Puneau un glamnic, sã nu

le deºele/ Atâtea greutãþi câte au pus,/ Din echilibrul lor

era exclus/ Cumva sã cadã lucrurile-acele./ Fãrã crâcnire

ele s-au supus/ Acelor cazne cât erau de grele,/ Nu mai

aveau opincile pingele,/ Rãni sângerânde glodul le-a

produs.// Mereu desculþe sau doar în obiele/ Pe drumuri

lungi de patimi, ca Iisus.”

La analizã descoperim în Ilie Comãniþa destule versuri

aproximative, prozaice: fac parte din stilul autorului,

care recupereazã cu migalã, care adunã micul cu micul,

mãruntul cu mãruntul, nepoeticul cu nepoeticul, clãdeºte

încet, rotunjeºte, ca olarul cu roata, obiectul frumos, nu

înfrumuseþat, de multe ori mai utilitar prin memorie decât

prin esteticã. Vocea lui Ilie Comãniþa începe sã se facã

auzitã, pentru cã, asemeni muzicii vechi, acoperã în

subtexte niºte temelii de bas continuu, persistent, semn

cã nu cântã liber, prea liber, ca pãsãrile lui Goethe, ci îºi

gândeºte, îºi construieºte cãrturãreºte creaþia poeticã.

Mare cititor, admirabil partener de dialoguri despre

poezie, Ilie Comãniþa trebuie, mai întâi, la rândul sãu

citit, studiat, luat în seamã. Prea marea cantitate de versuri

nu îi poate fi reproºatã, scrie cu cernealã însufleþitã, nu

cu apã bâhlitã, stãtutã; va veni vremea sã îºi selecteze

esenþele, sã îºi antologheze creaþia. E treaba poetului sã

se judece singur, sã-ºi croiascã, prin jocul liric, acel

costum la patru ace, dupã propria asemãnare din ce în ce

mai inconfundabilã.

Poeþi ai sudului (II)

Ilie Comãniþã sau
un bard al satului
veºnicit pe dealuri

Rubrica se numea „Un þãran

trece strada” ºi ne da impresia

cã operaþia în cauzã a început la

facerea Lumii ºi se va sfârºi

odatã cu ea, pietonul respectiv

având, poate, pe umeri acelaºi

zãbun mioritic purtat prin

redacþii de autor. Performanþa se

dovedea ceva de invidiat: ce e

de ici de colo sã ajungi de la un

trotuar la celãlalt, trecând cu

nonºalanþã asfaltul strãzii

bãtãtorit ambiþios de roþi de tot

felul – scutere, biciclete,

autoturisme, unele de fiþe, camioane de mare tonaj, fãrã –atenþie!

– sã suporte vreun prejudiciu… Cum zicea un amic jurnalist: ar

fi meritat Marele Premiu al Circulaþiei Rutiere, Navale ºi Aeriene.

Volumul de faþã, tipãrit la un moment dat de Editura Rafet este

intitulat Amintirile lui Harap Alb ºi are menirea de a-l trece strada

pe Iulian Neacºu, de la el, din Cartierul Scriitorilor, dincoace unde

stãm, precum vrãbiuþele pe sârma de telegraf evocatã de Blaga, noi

cititorii de cursã lungã ai semãnãtorului harnic, cu sacul subþioarã,

adicã ºi pe atunci ºi, de ce nu, ºi astãzi. Noi, cei dintotdeauna,

vreau sã spun, de pe când Harap Alb trecea ºovãielnic strada, cu

pãþanii cu tot, în bugetul nostru de memorie.

Ce face din noi volumul în cauzã se lasã greu cuprins în câteva

cuvinte. Dar ne sunt la îndemânã o seamã de observaþii de rostit cu

voce tare. Autorul se instaleazã într-o poieniþã cu flori orânduite

dupã reguli doar de ele ºtiute (una te, una me…), convocând alãturi

natura cu toate ale ei: vietãþi de tot felul – zburãtoare ºi târâtoare,

patrupezi paºnici ori agresivi, dar ºi panseluþe albãstrele ori personaje

strecurate în legendã prin efortul asiduu al minþii noastre de copil.

Nu lipsesc basme cu pajuri ºi cu zmei… ªi nici þãranul, care ce

credeþi cã face, ei bine, el trece, în continuare strada.

Te poþi întreba, cã tot nu te opreºte nimeni: þinem în mânã o

culegere de proze scurte? Ne priveºte drept în ochi un lot de

versuri bine temperat? Dar cine te opreºte sã crezi ce vrei?

Croitorul cel mare din Valahia – aºa îl socotesc mulþi pe Iulicã –

scrie ca sã scape de presiunea celor ce doar el vede, aude ºi

simte, toarnã aluatul în copaia la îndemânã ca apoi sã-ºi macine

timpul confecþionând figuri geometrice ori trigonometrice, care

dupã cum îi iese. ªi ca sã nu fie reclamat, Doamne fereºte, pentru

bunuri însuºite din zestrea altora, introduce în joc teoreme proprii

botezate într-un nectar insolit. Rezultã, cum vedem, o savuroasã

colecþie de desene dupã naturã, decupate din regnuri tangibile.

Derivã aceste pagini de prozã caligrafiatã fãrã obsesia rimei, dar

nelipsitã de sonoritãþi ºtiute – iambii suitori, trohee, sãltãreþele

dactile. Aº zice ºi invers: eºti în posesia unei cãrþi de versuri în

care prozodia clasicã este fãcutã praf de dragul exprimãrii fãrã

contondenþa ºtaifului clasic.

ªi, la urma urmei, ce-þi pasã? Rãmâi atras de imaginaþia unui

trecãtor în ambele sensuri pe strada ce leagã între ele, în orice

muzeu al imaginaþiei, grupe de specialitãþi care mai de care…

Exerciþiu ludic de inspiraþie autohtonã de savuroasã incantaþie,

cu o specialã putere de a te câºtiga de partea „sistemului paralel”

folosit. Scriitorul clãdeºte cu mâna lui un orãºel al copiilor pentru

adulþi, de la primii însuºindu-ºi pofta de a imagina zi de varã

pânã-n searã, ultimii încurajându-l la mers, cale lungã sã-i ajungã

pânã la ceva de luat în seamã.

De-aº fi eu salcie la mal, mi-aº face de lucru în a prinde în

insectar respiraþiile cãrþii, fiecare la locul ce ºi-l revendicã.

Nu mã împiedicã nimeni sã vãd, adesea, prin decupaj, nãscându-

se un haiku. De pildã: „Dacã fluturele este simbolul dragostei, al

vieþii fãrã grijã/ brutala nevoie de toate zilele,/ lupta pentru hranã/ e

reprezentatã de omidã.” (Fluturele) Sau: „Te lasã, te lasã/ Salcie

pletoasã/ sã te batã vântul, sã sãruþi pãmântul/ sã-mi umbreºti

mormântul” (Salcia). Sau: „Prinþul a umblat de colo-colo pânã ce

a gãsit-o/ numai cã deºi pantofiorul i se potrivea perfect,/

Cenuºãreasa nu s-a dus la palat/ nu-i plãcea prinþul” (Cenuºãreasa).

Sau: „Fãt-Frumos fiind întrebat de peºtiºorul de aur/ pe care tocmai

îl aruncase-n mare ce ºi-ar dori mai mult ºi mai mult/ zise: nu-mi

doresc nimic altceva/ decât un zmeu de hârtie„ (Confidenþa).

De când l-am citit pe Ion Pillat („Acolo unde-n Argeº se varsã

Râul Doamnei/ ªi murmurã pe valuri copilãria mea/ Ca Negru

Vodã care descãlecând venea/ Mi-am ctitorit viaþa pe dealurile

toamnei…”), îmi rezerv dreptul de a descoperi ºi la alþii poeme

într-un vers. Când nu sunt, le inventez. Ca în aceste stihuri ale lui

Iulicã Neacºu: „Covorul zburãtor era covorul pe care cine calcã

zboarã” (Covorul zburãtor). Sau: „Broasca þestoasã se îndepãrtã

de Guºter, apropiindu-se de insula Galapagos” (Broasca

þestoasã). Sau: „Înghiþit de ºarpe, de atunci pe locul pe care

ªoricel plânsese cu atâta lacrimã ºi zgomot creºte Coada

ºoricelului” (ªarpele). Sau: „Liºiþa urcã pe mal, legãnându-se ca

un ºtergãtor pe parbriz pe vreme de ploaie” (Liºiþa). Sau: „Hai sã

luãm floarea asta ºi sã plecãm, sã cãutãm încã una ca sã se facã

primãvarã” (O floare). Sau: „A intrat în restaurant sã bea o bere

ºi a avut bani numai de o chiflã”; „Iubindu-ºi trecutul, fãrã a

dispreþui prezentul ºi a ignora viitorul” (Un þãran trece strada).

Reportajele abundã, te aºteaptã la orice colþ de stradã. Exemple

la îndemânã:

„Douã flori se plimbau în parc/ duminicã/ într-o sãptãmânã ºi

lunã în care nu ploua/ nu ningea/ ci numai era soare/ un soare

blând ca un prieten dispãrut/ într-o fotografie/ sub lumina lui

mieroasã se plimbau cele douã flori pe aleile parcului/ apropiindu-

se ºi depãrtându-se de lac/ ca douã raze într-o oglindã…” (Flori).

Sau: „Priviþi de departe pãreau flãcãri/ în lanul de grâu/ cum

acesta ar fi luat deodatã foc în mai multe locuri…/ macii însã nu

sunt decât semne de recoltã/ rachete roºii/ care cheamã secerãtorii

spre spicele de grâu…” (Macii).

Sau: „Trãgea fãrã rost de puloverul fãrã mâneci/ peste cãmaºa

descheiatã la gât/ o cãmaºã decoloratã la guler/ abia se dãduse jos

din autobuz/ într-o mânã avea coºul cu mere ºi nuci/ în cealaltã

damigeana cu must…” (Un þãran trece strada)

Aº putea continua. În multe feluri. Mã întorc la pagina de gardã a

cãrþii Amintirile lui Harap Alb ºi la explicaþia datã de autor ca subtitlu:

Animale, flori, insecte ºi poveºti. Corect. Paginile ce urmeazã sunt

de citit înainte de a merge la culcare. Noapte bunã, pãrinþi!

Fãt Frumos trece strada

Neagu Udroiu
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Încep cu o mãrturisire. Sunt nãscut
la Timiºoara ºi botezat în catedrala

în care acum slujeºte
Înaltpreasfinþitul Ioan. Îl cunosc pe
ierarh din timpul pãstoriei dintr-o

zonã în care era nevoie de un
adevãrat ambasador al bisericii
strãbune, acolo unde a fost ca o

adevãratã flacãrã a românismului.
Volumul „Înviatul din Nazaret.

Convorbiri duhovniceºti cu † Ioan

al Banatului”, apãrut la Editura
„Sofia” din Bucureºti, este închinat
Sfinþilor Banatului ºi oglindeºte

smerenia omului cu suflet curat, venit sã îngenuncheze la
picioarele sfinþilor pentru spovedanie ºi binecuvântare. Cartea
surprinde prin modul în care se leagã un dialog frumos între

prof. dr. Luminiþa Cornea, apropiatã a bisericii strãbune, ºi Înaltul
ierarh „senin, blând, deschis ºi bun cu toatã lumea, care ne-a
învãþat cã rugãciunea întãreºte credinþa, însufleþeºte nãdejdea,

înflãcãreazã dragostea, deprinde umilinþa, este scara cerului,
conducând pe cãrarea raiului” (p. 6). În prefatã prof. dr. Luminiþa
Cornea vede în chipul Pãrintelui Mitropolit o caldã reflecþie a

Sfântului Ierarh Nicolae. Cele ºaizeci de convorbiri duhovniceºti
ne apropie de Dumnezeu ºi de semeni. Prin mãrturisirile
exprimate, nu de puþine ori, în lacrimi, de pe amvonul pastoral

din sfintele biserici, ierarhul bãnãþean se simte în mijlocul
credincioºilor ca în cea mai desãvârºitã familie, cãreia parcã ar
dori sã-i transmitã tot ce are el mai bun ºi crede cã trebuie sã

rãmânã în sufletul lor: dragostea faþã de Dumnezeu ºi faþã de
neamul sãu.

Înaltpreasfinþitul Ioan Selejan – Arhiepiscopul Timiºoarei ºi

Mitropolitul Banatului, s-a nãscut la data de 14 noiembrie 1951,
în Pietrani, judeþul Bihor. A absolvit Facultatea de Instalaþii ºi
Automatizãri din Bucureºti, iar în anul 1980 a intrat ca vieþuitor

la Mãnãstirea Lainici. A absolvit în anul 1990 Institutul Teologic
din Sibiu. La 6 august 1990 a fost hirotonit Ierodiacon la
Mãnãstirea Lainici, iar la 15 august 1990 a fost hirotonit

Ieromonah la Mãnãstirea Tismana. Între anii 1990-1994 a fost
rânduit Stareþ al Mãnãstirii Lainici. În perioada anilor 1991-
1994 a urmat în paralel douã cursuri de doctorat la Institutul

Biblic din Ierusalim, unul în Studii Biblice/Scripturistice, ºi altul
în Egiptologie ºi Orientalisticã. În anul 1994 a fost hirotesit
Arhimandrit ºi numit Superior al Aºezãmintelor Româneºti de la

Ierusalim, de unde a fost chemat în þarã pentru ocuparea funcþiei
de Episcop eparhiot. Ca un act de dreptate faþã de cei care s-au
jertfit de-a lungul istoriei pentru credinþã ºi neam, Adunarea

Naþionalã Bisericeascã, în ºedinþa din 11 ianuarie 1994, a hotãrât
înfiinþarea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei ºi Harghitei.
La 25 septembrie 1994, a avut loc la Miercurea Ciuc, în catedrala

„Sfântul Ier. Nicolae” instalarea primului Episcop Ortodox Român
al Covasnei ºi Harghitei. Duminicã, 23 august 2009, s-a sãvârºit
actul solemn al ridicãrii la rangul de Arhiepiscop a Preasfinþitului

Pãrinte Ioan al Covasnei ºi Harghitei, dupã sãvârºirea Sfintei
Liturghii de cãtre Preafericitul Pãrinte Daniel - Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române ºi 14 membri ai Sfântului Sinod. În 16

decembrie 2014, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române l-au ales, în scaunul mitropolitan al Banatului, pe ÎPS
Pãrinte Arhiepiscop Ioan Selejan al Covasnei ºi Harghitei, iar a

patra zi de Crãciun - duminica, adicã în data de 28 decembrie
2014, a avut loc, în Catedrala Mitropolitanã a Banatului din
Timiºoara, ceremonia de întronizare a noului ºi vrednicului ierarh

– Pãrintele Ioan Selejan – Arhiepiscopul Timiºoarei ºi
Mitropolitul Banatului. Ierarhul spunea cã a fost ales sã calce pe
urmele Sfinþilor Banatului, ca mai apoi sã meargã împreunã cu

pãstoriþii sãi pe ,,cãrarea Raiului”, la întâlnirea cu Mântuitorul
sufletelor noatre, Hristos Domnul.

„Înviatul din Nazaret…”, aºa cum ne precizeazã o parte din

titlul lucrãrii îºi reveleazã cuprinsul în bucuria a douã lumini
mântuitoare, cea a Betleemului ºi cea a „Învierii”, oferindu-ne, în
capitole de o profunzime rar întâlnitã, învãþãturi alese ºi de o

frumuseþe duhovniceascã aparte, despre dragostea faþã de
Hristos, de þarã ºi de semeni, de limba românã ºi de Ortodoxia
româneascã, de tricolor ºi de imnul naþional. La fel de minunate

sunt reflecþiile autorului cu privire la eroismul ºi sacrificiul
înaintaºilor, la port ºi la frumuseþea interioarã, la sfinþenia mamelor
aducãtoare de prunci pe lume, la rugãciunea „Tatãl nostru” ºi la

smerenie, la libertatea pe care o avem de a-L alege ºi de a-L urma
pe Hristos, la încrederea acordatã tinerilor – viitorul României,
la cultura româneascã ºi la locul neamului nostru în cultura

universalã” scrie în recomandarea Mitropoliei Banatului.
Ierarh al munþilor, dupã cum îl numea, în timpul pãstoririi pe

scaunul de episcop al credincioºilor din Covasna ºi Harghita,
Ioan al Banatului aduce în dialogurile purtate cu doamna profesor

adevãrate lecþii de duhovnicie din care putem selecta cuvinte care
pot fi aºezate oricând ca motto pentru ceea ce înseamnã credinþa
adevãratã: „Cei ce se luptã cu Dumnezeu au o gândire cu sumã

zero ºi au intrat în noaptea minþii... Pendula timpului pentru ei se
opreºte deasupra mormântului” (p. 13), spune Mitropolitul, care
face un îndemn spre mame pentru a-ºi pãzi copiii pânã nu este

prea târziu: „Astãzi se taie nu capul pruncilor, ci li se taie mintea.
Mã adresez mamelor ºi le spun cã dacã nu vom pãzi mintea

copiilor, vom deveni în curând un neam cu capul tãiat. Apãraþi

mintea pruncilor, aºa cum îºi apãrã pasãrea puii în cuib, cu aripile
ei de pãsãrile rãpitoare. Mutaþi minþile pruncilor din aceastã lume
în lumea pruncului Iisus. Este singura lume unde vom trãi întru

bucuria Duhului Sfânt (p. 14), declarã Mitropolitul Ioan.
Dincolo de blândeþea chipului, Ioan al Banatului aduce, prin vorbe,

lãmuriri asupra a ceea ce înseamnã societatea de azi, apostrofând

atunci când este cazul, cu duhul înþelept al ierarhului, lucrurile care
nu sunt la locul lor: „Dacã întrebi azi un pãmântean unde-ºi doreºte
sã meargã îþi va rãspunde despre cele mai exotice locuri de pe pãmânt.

Însã puþini îþi vor spune cã doresc sã ajungã în rai, în patria iubirii...
Omul, aici, pe pãmânt, este cuprins de flacãra unui rug ce nu se
mistuie, iubirea lui Dumnezeu... El este rãcorit, din când ân când, tot

de lacrima iubirii lui Dumnezeu” (p. 19).
Patriot convins, iubitor al

credinþei ºi culturii poporului,

convins cã þara este icoana
neamului, Mitropolitul Ioan este
optimist în ceea ce priveºte

salvarea neamului „candela
neamului nostru românesc nu se
va stinge niciodatã, cãci în ea s-au

adunat lacrimile unui neam care
mult a suferit” (p. 21).

Cartea abundã de învãþãminte

în ceea ce priveºte lumina
adevãratã, care vine de la Cel de
Sus. „Avem nevoie de luminã. Fãrã

lumina Învierii lui Hristos ne
ducem înapoi la cele ce-au fost
înaintea Lui” (p.37).

Dacã în societatea de azi, cel cu
funcþia mai mare este slujit de cãtre
ceilalþi, în Biserica lui Hristos „Cel

de sus trebuie sã-i slujeascã pe cei
mai mici” (p. 46), luând exemplul
lui Iisus, care a coborât pe pãmânt

pentru a-l sluji pe om ºi a-l aduce
pe calea mântuirii. „Sã vã iubeascã
Dumnezeu pe toþi, pe familiile

dumneavoastrã ºi sã iubeascã
Dumnezeu de-a pururi aceastã þarã
a noastrã, România” (p. 49), este

unul dintre cele mai frumoase
mesaje transmise de ierarh
credincioºilor.

Vrednicia de a fi credincios ºi a purta acest nume este foarte
greu de purtat în zilele noastre: „Dacã vã uitaþi pe fruntea mea,
oare mai scrie cã sunt creºtin sau, din cauza pãcatelor, s-a ºters

acest nume de creºtin la mine (p. 94), spune înaltul ierarh, care
ne îndemanã „Nu-l mai lãsaþi pe Hristos sã rãmânã doar pe
buzele voastre, ci deschideþi-i uºa inimii, poftiþi-l sã coboare în

inimã ºi odatã coborât, sã-l duceþi ºi-n familiile dumneavoastrã”
(p. 95)

Trãim vremuri tulburi, în care de multe ori nu mai vorbim

despre credinþã, fiindu-ne ruºine s-o mãrturisim, Înaltpresfinþitul
spunând cã nu trebuie altceva decât sã ne luãm dupã cuvântul lui
Hristos, care declara „Nu vã fie teamã sã mã mãrturisiþi ºi nu vã

fie teamã sã spuneþi oamenilor cã credeþi în Tatãl, în Fiul ºi în
Duhul Sfânt”. Credinþa nu se poate pãstra decât prin prezenþa,
acolo unde Hristos coboarã pe masa Sfântului Altar duminicã de

duminicã, în biserici. „Sufletele noastre nu au auzit, nu aud în zi
de duminicã clopotele bisericii, ci clopotul cel din Cer. Urechile
noastre au auzit clopotul bisericii de pe pãmânt, însã sufletele

noastre aud dangãtul clopotelor din cer. Câtã bucurie este pentru
un suflet... când omul se îndreaptã spre Sfânta Bisericã. O, cât
este de trist cuvântul acela care în zorii zilei aude dangãtul

clopotului din cer ºi el rãmâne întemniþat în om ºi nu-l duce cu el
la bisericã... Sufletele credincioºilor ce se aflã în bisericã sunt
pline de bucurie, însã sufletele celor ce-au rãmas acasã plâng în

timpul Sfintei Liturghii, aflându-se ca într-o temniþã” (p. 129),
spune Mitropolitul. Acum, în Anul Centenarului Marii Uniri,
meritã subliniat un citat despre patria noastrã, al Mitropolitului

Banatului: „România este maica noastrã, a tuturor, care ne lasã
pe fiecare sã ne plecãm capul pe pieptul ei. Aceastã maicã dulce
odihneºte în braþele ei pe strãmoºii noºtri, pe eroii neamului

românesc ºi pe toþi aceia care au iubit-o, au cinstit-o ºi s-au jertfit
pentru ea... Atunci când vã rugaþi ºi aprindeþi o lumânare pentru
mamele frãþiilor voastre, aprindeþi o lumânare ºi pentru aceastã

maicã a noastrã, a tuturor, România” (p. 139). „Biserica este
pridvorul raiului. Din când în când iese Iisus Hristos din rai ºi
vine în acest pridvor ca sã se întâlneascã cu cei care se pregãtesc

sã intre în împãrãþia lui Dumnezeu. Nu mai pãrãsiþi pridvorul
împãrãþiei lui Dumnezeu (p. 162), declarã Arhiepiscopul, care
aduce în dialogul din acest volum o adevãratã pledoarie pentru
ceea ce înseamnã biserica acestui neam ºi semãnarea Cuvântului

lui Dumnezeu prin credinþã, fapte bune ºi milostenie, ca mai apoi
sã rodeascã spre mântuirea neamului. Înaltpreasfinþia Sa
surprinde într-un mod neobiºnuit în fiecare convorbire, nu doar

pe cititor, ci ºi pe toþi cei ce-l ascultã cuvântând, prin multitudinea
de expresii ce pot genera subiecte de predici ºi cateheze, nu doar
pentru preoþi, ci ºi pentru studenþii teologi, care doresc sã inceapã

a-ºi creiona profilul pastoral în aria omileticã a Sfintelor Evanghelii.

Cugetarea Pãrintelui Mitropolit, desprinsã parcã din Pateric, este
caldã, apãsatã ºi convingãtoare. Exprimãrile sale cu parfum de tãmâie,
înfrumuseþate de metafore subtile ºi blând aºezate în fiecare

convorbire, stau sub semnul luminii, al bucuriei negrãite ºi al iubirii
faþã de Dumnezeu ºi faþã de creaþia Sa ºi nu se depãrtezã de textele
Sfinþilor Pãrinþi ai Bisericii noastre dreptmãritoare, întrucât dau naºtere

învãþãturilor înþelepte ºi moralizatoare, ce au rolul de a modela
conºtiinþe, de a rostui sensuri ºi de a creiona semnificaþii adânci în
sufletul cititorului. Cuvântul ÎPS Ioan al Banatului este mai actual ca

oricând, în aceste clipe în care þara parcã s-a scindat în douã sau
poate în mai multe: „Douã lucruri sunt în pericol azi pe pãmânt, viaþa
ºi pacea. Sã înãlþãm cu toþii o rugã cãtre Dumnezeu, pentru pacea

întregii lumi ºi sã stingã toate rãzboaiele care fac atâþia orfani, cãci un
Iordan de lacrimi ºi sânge curge azi pe al
nostru pãmânt (p. 258).

Mitropolitul are cuvinte de laudã
pentru cei care fac cinste neamului,
afirmând cã tinerii reprezintã aripile

României ºi felicitând pe olimpicii care
aduc atâtea premii, fãcând cinste þãrii,
spunând atât de frumos: „Mulþumim

bunului Dumnezeu cã nu ºi-a chemat
acasã îngerii din cer care i-au pãzit pe
tinerii olimpici ºi îl rog sã le mai

împrumute îngerii ca pânã la sfârºitul
vieþii lor pãmânteºti sã-i ocroteascã pe
toate cãrãrile vieþii... Le-am spus cã au

mame sfinte, iar când se vor întoarce
acasã sã le sãrute pe frunte din partea
mea” (p. 284).

„Cuvintele Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop ºi Mitropolit Ioan sunt pline
de încãrcãturã duhovniceascã, pe

înþelesul nostru, al tuturor, dar cu
profunde semnificaþii… Pãrintele
Arhiepiscop al Timiºoarei ºi Mitropolit

al Banatului – Fostul Ioan al Munþilor,
este unul din ierarhii de vârf ai bisericii
ºi ai þãrii, un model de slujitor valoros,

modest, apropiat de popor, care nu ºi-a
lãsat mintea ºi ambiþiile omeneºti
cãlãuzite ºi alimentate de aburii

succesului efemer ºi deºert, cuvântul
fiindu-i întotdeauna în consonanþã cu
fapta, adicã da ce este da ºi nu ce este nu.

La rândul ei, Doamna Profesoarã Luminiþa Cornea, doctor în
filologie, nãscutã ºi crescutã în climatul de adâncã evlavie al unei
familii preoþeºti – tatãl însuºi fiind un foarte pasionat ºi talentat

condeier – stãpâneºte cu uºurinþã ºi foloseºte cu abilitate
terminologia religioasã ºi chiar teologicã, înlesnind substanþial
elaborarea cãrþii. Aºadar, cartea de faþã este de o imperioasã

actualitate care invitã la multã luciditate, discernãmânt ºi dreaptã
socotealã. Este o lucrare foarte bogatã, densã ºi în acelaºi timp
concisã, cu care ar trebui sã se întâlneascã atât intelectualii cât ºi

credincioºii þãrii ºi Bisericii noastre, în calitate de membri ai Ei,
pentru a înþelege cât mai bine urmãrile ºi consecinþele înstrãinãrii
ºi izolãrii pentru acest popor, care astãzi, mai mult ca oricând,

este chemat sã-ºi asume destinul istoric al strãmoºilor sãi” scrie
dr. Stelian Gomboº.

Volumul prezintã un dialog ce izvorãºte din dragostea pentru

Biserica Ortodoxã, fiind, prin cuvintele rostite de Mitropolitul
Ioan al Banatului, mângâiere pentru cei care cautã adevãrata cale
pentru mântuirea sufletului lor. Aºadar, dialogurile duhovniceºti

cu Mitropolitul Ioan al Banatului, adunate în cele 320 de pagini
ale volumului „Înviatul din Nazaret…”, ne fac pãrtaºi la dreapta
credinþã ºi ne redau pe noi, nouã înºine, îmbogãþiþi în credinþã ºi

primeniþi sufleteºte.
„Învierea izvorãºte din jertfã, jertfa izvorãºte din ascultare, iar

ascultarea din iubire. Tatãl L-a trimis în lume pe Fiul Sãu, Unul-

Nãscut, ca s-o izbãveascã ºi sã o scoatã din întunericul pãcatului:
„S-a smerit pe Sine, ascultãtor fãcându-Se pânã la moarte ºi încã
moarte pe cruce. Pentru aceea ºi Dumnezeu L-a preaînãlþat ºi I-

a dãruit Lui nume care este mai presus de orice nume” (Filisteni
2, 8-9). Dupã Înviere, contemporanii lui Iisus nu-I mai pronunþau
în acest fel numele, ci-I spuneau: Înviatul din Nazaret. Pilat a

poruncit sã se scrie pe o tãbliþã vina lui Iisus: „Iisus Nazarineanul,
Regele iudeilor” (Ioan 19, 19). Oare, dupã Învierea lui Iisus, n-
a dat poruncã unui scrib sã dãltuiascã în piatra de deasupra

mormântului: „Aici a fost pentru trei zile mormântul Înviatului
din Nazaret”?! Aºa I-a rãmas în popor numele: Înviatul din
Nazaret” – † Ioan al Banatului.

Prof. dr. Luminiþa Cornea reuºeºte, prin dialogul purtat pe
durata mai multor ani cu înaltul ierarh, sã aducã mai aproape de
noi gândurile unei importante personalitãþi a bisericii. Întrebãrile
decurg firesc, sunt adresate de un cunoscãtor al bisericii ºi al

cãrþilor sfinte, iar rãspunsurile curg natural, întâmpinându-ne cu
drag de parcã am fi pe casa prispei strãbune, ascultând ce înseamnã
credinþa de la bunicii noºtri sau pãºind cu emoþie pragul bisericii

strãbune, copii fiind, în satul nostru, acolo unde ne-am întâlnit
pentru prima datã cu o poveste fascinantã, aceea a sfinþilor ºi a
vieþii veºnice.

Menut
Maximinian

,

Ioan al Banatului ºi Cuvântul ce aduce veºnicia
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Motto: Informaþia strategicã este
o investiþie în viitor ºi de acces la
putere.

Într-o lume globalizatã, în care
economiile, finanþele, industriile,
cercetarea ºtiinþificã, serviciile de
informaþii se constituie într-o reþea
neuronalã planetarã interconectatã

prin intermediul IA, abordarea acestei teme trebuie sã þinã seama
de noile realitãþi.

În perioada Rãzboiului Rece, care s-a întins pe durata a cinci
decenii, Inteligenþa economicã ºi industrialã se aflau sub spectrul
confruntãrii ideologice, economice, militare ºi de intelligence,
între blocul capitalist condus de SUA ºi blocul comunist având
drept „far cãlãuzitor” U.R.S.S. Atunci, ca ºi acum, este de datoria
fiecãrui actor economic sã înþeleagã ºi sã anticipeze miºcãrile ºi
evoluþiile care afecteazã o piaþã mondialã, animatã de o concurenþã
acerbã. În plus, aceastã piaþã este caracterizatã de omniprezenþa ºi
omnipotenþa informaþiei, care a devenit o materie primã strategicã
la toate nivelurile ºi în toate domeniile.

Provocarea este relevatã, pe de o parte de obþinerea de informaþii
graþie mijloacelor dedicate acestui scop, pe care în final sã le
coroborezi cu altele ºi sã le exploatezi în timp optim ºi pe de altã
parte sã-þi protejezi datele strategice deþinute, prin criptare, pentru
a rezista atacurilor informatice, care se anunþã a fi o nouã formã
a rãzboaielor hibride de astãzi ºi de mâine.

Definiþia IE în literatura de specialitate din Japonia, SUA,
Franþa, China.

Pentru prima datã, o definiþie a IE o gãsim în lucrarea Inteligenþa
organizaþionalã (1967) a cãrui autor, Harold Wilensky, þinea sã
sublinieze cã „IE este o activitate de producþie a cunoaºterii servind
scopuri economice ºi strategice ale unei organizaþii, educatã ºi
produsã în cadrul legal ºi pornind de la surse deschise”.

Ulterior, pe mãsurã ce economia americanã a devenit prima
economie a lumii ºi în contextul acþiunilor de spionaj economic/
industrial practicate de sovietici, chinezi ºi japonezi, mediul
academic a trecut la o cercetare aprofundatã a problemei, astfel
cã în 1980, profesorul universitar Michael Porter (Harvard), a
formulat pentru prima datã conceptul de IE, ajutându-se de douã
constante: 1) piaþa nemaifiind naþionalã, ci mondialã, trebuie
integratã aceastã dimensiune în strategia companiilor; 2) stãpânirea
întregului ansamblu de informaþii implicã folosirea de mijloace
performante de obicei tehnico-ºtiinþifice ºi de analizã.

Ideea de IE a fost în mod progresiv implantatã în SUA, atât în
companii cât ºi în administraþie, punerea în practicã a întregului
proces fiind realizatã sub mandatul preºedintelui Clinton prin
crearea „Advocacy Center”, care permite mobilizarea tuturor
administraþiilor pe 50 de contracte considerate a fi de importanþã
strategicã, acoperind domeniile industriei de armament,
comunicaþii, aerospaþiale, de petrol ºi gaze º.a.m.d.

În Japonia, IE s-a nãscut în 1950 când s-a dezvoltat un sistem
de aceastã facturã sprijinindu-se pe MITI (Ministry of International
Trade and Industry) ºi JETROC (Japan External Trade
Organisation), pentru relansarea economicã. În acea perioadã de
reconstrucþie a Japoniei dupã distrugerile provocate de cel de-al
doilea Rãzboi Mondial, devenise regulã ca fiecare „turist” japonez
care vizita Europa, SUA, Canada, deþinãtoare de noi tehnologii
expuse la saloane internaþionale, sã aibã „datoria patrioticã” de a
fotografia exponatele ºi de a aduce în þarã pliante, mostre, materiale
documentare, ce erau puse la dispoziþia celor douã instituþii
menþionate, care le analizau ºi le coroborau cu alte informaþii
obþinute prin folosirea mijloacelor tehnico-ºtiinþifice. Drept
urmare, în câteva decenii, economia Japoniei a cunoscut o
expansiune fãrã precedent pe pieþele internaþionale, devenind a
treia mare economie a lumii.

În China, autoritãþile nu foloseau termenul de IE, ci de
„dispozitiv centralizat al IE ºi o multitudine de actori care participã
la sistemul de informaþii chinez” (Ministerul ªtiinþei ºi Tehnologiei,
Ministerul Comerþului Exterior, Biroul de Cercetare al Afacerilor
de la Consiliul de Stat, Ministerul Securitãþii Statului º.a.m.d.)

Toate aceste organisme colaboreazã pentru culegerea de
informaþii economice, comerciale, tehnico-ºtiinþifice ºi militare,
în baza Directivei CC al P. C. C. din 1995. Aria culegerii de
informaþii acoperã SUA, Europa Occidentalã, Japonia, Malaezia,
Thailanda, Vietnam, Coreea de Sud, Canada, Australia.

În Franþa, definiþia a fost preluatã ºi pusã în practicã pentru
prima datã în 1993, de cãtre Comisia pentru IE ºi strategie a
întreprinzãtorilor, a Comisariatului General al Planului, în baza
raportului preºedintelui Comisiei, Henri Martre, unde regãsim
urmãtoarea definiþie: „Inteligenþa economicã ºi strategicã este un
ansamblu de acþiuni coordonate de cercetare, tratare ºi distribuþie
în vederea exploatãrii sale, adicã a informaþiei utilã actorilor
economice. Aceste acþiuni diverse sunt duse în mod legal cu toate
garanþiile de protecþie necesarã prezervãrii patrimoniului
întreprinderii în cele mai bune condiþii de calitate, termen ºi costuri.
Informaþia utilã este cea de care este nevoie la diferite niveluri de
decizie a întreprinderii sau colectivitãþii, pentru a stabili ºi punerea
în operã de o manierã coerentã strategia ºi tacticile necesare
atingerii obiectivelor definite de întreprinderi în scopul de a
îmbunãtãþi poziþia sa în mediul concurenþial. Aceste acþiuni în
sânul întreprinderilor se ordoneazã în jurul unui ciclu neântrerupt,
generator al unei viziuni împãrtãºitã a obiectivelor întreprinderii”.
Christian Harbulor, colaborator apropiat al lui Henri Martre în
cadrul comisiei menþionate, aduce noi precizãri, subliniind cã:
„IE este o cercetare ºi o interpretare sistematicã a informaþiilor
accesibile tuturor, cu scopul de a decripta intenþiile actorilor ºi a
le cunoaºte capacitãþile”.

Potrivit lui Harbulor, IE cuprinde: acþiuni de supraveghere a
mediului concurenþial; identificarea actorilor care participã la
construirea unei culturi colective a informaþiei; specificaþiile
culturale, cãci fiecare economie naþionalã produce un model
original al I.E. al cãrui impact asupra strategiei comerciale ºi
industriale, variazã de la þarã la þarã.

În 1996, AFDIEL (Asociaþia Francezã pentru Dezvoltare a IE)
defineºte IE ca fiind „o dinamicã de construcþie colectivã bazatã

pe convingere ºi responsabilitatea tuturor, care constã în abordarea
informaþiei în vederea unei acþiuni economice imediate sau
ulterioare. Bazatã pe principiul coordonãrii, ea însoþeºte o evoluþie
profundã a culturii întreprinderilor ºi a capacitãþii de a construi
viitorul, în faþa evenimentelor inerente. În sfârºit, IE permite sã
obþinã avantaje strategice pentru a construi un avantaj concurenþial
performant ºi durabil”.

Locul principiilor etice ºi deontologice în IE
Aºa dupã cum am arãtat, IE se referã la obþinerea de informaþii

din surse deschise, iar pentru a merge mai departe decât cadrul
legal, profesioniºtii domeniului, abordeazã IE în spiritul
deontologiei ºi eticii, aceasta în plan teoretic, însã companiile
mari îºi creeazã propriul sistem de obþinere de informaþii despre
concurenþã, folosindu-se de foste cadre ale serviciilor de informaþii
cu pregãtire în domeniu, dar ºi de lobbyºti. De asemenea, pentru
a-ºi proteja ºi securiza propriile informaþii strategice, marile
corporaþii dispun de compartimente speciale care se ocupã de
criptarea ºi protecþia informaþiilor proprii, instituind un circuit
clar a accesului la informaþii, pe trepte de clasificare ºi competenþe.

În Franþa, SYNFIE (singurul sindicat al IE) a impus încã din
2010 „semnarea unei carte etice a IE”. Ea poate fi extinsã ºi
completatã cu alte „inteligenþe”, ca cea „socialã” care organizeazã
reciprocitatea schimbului de IE în scop de performanþã colectivã
a diferiþilor actori economici.

Experþii în materie considerã IE ca un triptic: veghe
(supraveghere pentru obþinerea informaþiilor strategice pertinente);
protecþia informaþiei ºi influenþã.

Ciclul informaþiei, corespunde cu cel folosit de serviciile de
informaþii secrete: tema, problema la care trebuie sã rãspundã;
difuzarea în organizaþie; colectarea informaþiei; analiza ºi
difuzarea cãtre decidenþi.

Câteva concluzii.
IE produce cunoaºtere structuratã pentru a ajuta întreprinderile

a se lupta ºi a se apãra în competiþia economicã a unei lumi
globalizate, post rãzboi rece.

IE se obþine prin folosirea de surse deschise, informale fiind o
activitate legalã ºi în concordanþã cu principiile eticii în relaþiile
economico-comerciale ce guverneazã competiþia la nivel
internaþional;

Din lipsa unor informaþii deschise aprofundate, anumite
companii, corporaþii, merg mai departe cãzând pe panta
spionajului economic, pentru a obþine informaþiile necesare
adjudecãrii afacerii. Potrivit lui Rouach Daniel (La vieille
tehnologique et intelligence economique, Ed. PUF, Paris, 2005),
„Aceastã practicã este foarte asemãnãtoare cu metodele folosite
de spionajul militar ºi sunt la limita moralei ºi legalitãþii”. Totuºi
85% din informaþiile obþinute despre întreprinderi, sunt sursa
acþiunilor legale. Nu este nevoie sã riºti obþinerea de infoemaþii
economico-comerciale strategice prin metode ilegale, când acestea
sunt la îndemânã, cu ocazia unor conferinþe sau saloane
profesionale. Trebuie doar sã ºtii sã le gãseºti ºi sã le analizezi.

Folosirea influenþei (pe de o parte ca lobby, influenþã politicã)
pentru susþinerea cuceririi pieþelor de cãtre întreprinderi ºi
capacitatea de a impune la nivel internaþional, norme, imagini,
valori, idei generale favorabile scopurilor economice, este una
din caracteristicile specifice modelului francez ºi nu numai, de
abordare a IE.

IE ºi Proprietatea Intelectualã se înscriu într-o reflecþie dincolo
de momentul prezent al întreprinderii. Ele sunt o investiþie
strategicã, structuratã ºi indispensabilã întreprinderii.

Orice actor economic, trebuie sã înþeleagã ºi sã anticipeze
mutaþiile care afecteazã piaþa mondialã animatã de o competiþie
nemiloasã prin prezenþa unor actori regionali foarte dinamici,
care ameninþã poziþiile privilegiate deþinute pânã în prezent de
SUA, UE, Japonia. Am în vedere þãrile membre BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China, Africa de Sud).

IE sau inteligenþa afacerilor, este un avertizor de veghe care
asigurã cunoaºterea ºi evoluþia evenimentelor la lucru, miºcarea
pe pieþele economico-financiare, comerciale ºi tehnologice,
suprapunându-se uneori, sau confruntându-se cu spionajul
economic, comercial, tehnico-ºtiinþific. Cadrul deontologic ºi etic
al IE ne spune cã ea nu face casã bunã cu spionajul, ori realitatea
demonstreazã cã între IE ºi spionajul economic existã o strânsã
colaborare ºi completare reciprocã.

Spionajul industrial ºi economic este o ameninþare realã
pentru întreprinderi?

Spionajul, indiferent de natura sa, economic, comercial, tehnico-
ºtiinþific, militar, se referã la obþinerea de informaþii confidenþiale,
secrete din obiective ºi medii de interes ºi este o necesitate izvorâtã
din dorinþa companiilor, armatelor, guvernelor, de a cunoaºte
potenþialul ºi capacitatea de reacþie a eventualilor competitori sau
a inamicului. Este de fapt, dorinþa omului de a avea acces la
Pomul Cunoaºterii ºi Abundenþei, manifestatã de-a lungul
zbuciumatei evoluþii a civilizaþiei umane, din timpuri imemoriale
ºi pânã în prezent. Spionajul ca activitate de cercetare informativã
a obiectivelor, indiferent de natura lor (civile sau militare) se
desfãºoarã atât în timp de pace, dar ºi pe timp de rãzboi. Se
spioneazã atât aliaþii cât ºi duºmanii sau potenþialii rivali.

Spionajul a fost ºi rãmâne un factor de echilibru, dar ºi de
competiþie ºi dezvoltare, previne ºi evitã declanºarea unor conflicte
de anvergurã.

Dacã spionajul indiferent de natura lui este o activitate ilegalã,
totuºi în anumite momente ºi circumstanþe geopolitice ºi
geostrategice se supune unui cod al onoarei ºi eticii profesionale,
care s-a remarcat cu mai multã acurateþã, dupã destrãmarea lagãrului
socialist, când serviciile secrete din est au stabilit parteneriate ºi
schimburi de informaþii durabile ce au netezit calea aderãrii
ulterioare în structurile euro-atlantice de securitate. Astãzi asistãm
la parteneriate ºi schimb de informaþii între statele membre NATO,
UE, cu cele ale Rusiei, Chinei, Indiei, Israelului, pe teme vis-a-vis
de combaterea terorismului, crimei organizate, traficului de
droguri ºi de persoane, care reprezintã surse de finanþare a
acþiunilor teroriste, anarhiste, xenofobe.

În nr. 21 (decembrie 2013 - ianuarie 2014) al suplimentului
revistei L’Express, se prezintã o antologie a celor mai rãsunãtoare

cazuri de spionaj din perioada rãzboiului rece ºi pânã în prezent.
60 ans d’espionage ne introduce în atmosfera plinã de mister ºi
confruntare pe frontul nevãzut, între serviciile secrete occidentale
ºi cele din est, prin faþa cititorului derulându-se ca pe un imens
ecran al istoriei, marile afaceri de spionaj, având drept protagoniºti
personaje de legendã. De la PHILBY ºi grupul de la Cambridge
(care a spionat în favoarea URSS timp de trei decenii) la Marcus
Wolf (ºeful spionajului est-german, STASSI), la afacerea Hernu
(fost ministru francez al apãrãrii, recrutat de bulgari ºi români) ºi
pânã la scandalul declanºat de Eduard Snowden, care a divulgat
presei, acþiunile NSA (Agenþia Naþionalã de Securitate) de spionare
prin interceptarea convorbirilor telefonice ale liderilor europeni
ºi nu numai, cât ºi a Agenþiei Europene de Armament, companii ºi
bãnci europene aflate în competiþie cu cele americane.

Un loc privilegiat în economia revistei este alocat „Afacerii
Caraman”, cunoscutã în literatura de specialitate ca „Cei
treisprezece care au zguduit NATO”, datoritã volumului, valorii
ºi diversitãþii documentelor obþinute de ºeful reþelei col. Mihai
Caraman ºi de cãtre colaboratorii sãi. Cazul face obiectul studiului
în ºcolile de spionaj occidental.

Urmãrile de ordin geopolitic ºi geostrategic al acestei afaceri de
spionaj au fost pe de o parte de ordin organizatoric, sediul NATO
fiind mutat din Paris la Bruxelles, cât ºi de revizuire a planurilor
strategice ale NATO pentru viitoarele decenii. Partea bunã pentru
Europa ºi întreaga lume a fost prevenirea unui rãzboi nuclear,
realizarea unui echilibru al balanþei de forþe între cele douã blocuri
militare, a deschis calea negocierilor între SUA ºi URSS pentru
reducerea armamentului convenþional ºi a arsenalului nuclear, de
pe teritoriul Europei.

Pentru serviciile secrete româneºti acest caz este tratat cu respectul
cuvenit, însã dupã trãdarea generalului Mihai Pacepa generalul
Mihai Caraman a fost pensionat la vârsta când experienþa sa putea
foarte bine sã fie valorificatã.

Dupã 1990 generalul Mihai Caraman a fost numit sã
reorganizeze serviciile de spionaj, pe baze noi ºi cu obiective
rezultate din necesitatea de creare de instituþii care sã rãspundã
cerinþelor statului de drept care se înfiripa sub ochii noºtri. Sub
conducerea generalului, SIE, noul serviciu de informaþii externe
a stabilit primele negocieri cu servicii similare occidentale pentru
realizarea de parteneriate ºi schimburi de informaþii.

Vorbind despre codul etic care guverneazã IE, trebuie sã
reamintesc cã, în 1994, fostul ºef al SIE, pensionar, a fost invitat
de omologii francezi pentru consultãri, în semn de respect ºi
preþuire ca profesionist al spionajului. Cu acest prilej, domnul
general a oferit, ca semn de deschidere ºi transparenþã, dosarul de
agent al fostului ministru francez al apãrãrii Charles Hernu (recrutat
de bulgari ºi români).

Am realizat aceastã parantezã, pentru a sublinia cã spionajul
este o confruntare între inteligenþe, cel mai pregãtit ºi motivat
câºtigã.

Viitorul ne anunþã cã, deja, confruntãrile din câmpul de luptã
cu arene convenþionale, se mutã treptat în spaþiul cibernetic, unde
atacurile produc efecte devastatoare asupra obiectivelor vizate
(companii, bãnci, sistemele informatice ale reþelelor de transport
energie electricã, petrol, gaze, sistemele de protecþie ale centralelor
nucleare ºi ale arsenalelor nucleare, baza de informaþii strategice
ale serviciilor secrete etc. Drept urmare, la nivelul NATO ºi UE s-
a hotãrât elaborarea Ghidului de la Talin care cuprinde norme ºi
metodologii de luptã împotriva pirateriei, terorismului ºi a oricãror
forme de atacuri în spaþiul cibernetic, inclusiv modalitãþile de
identificare a rãzboiului din partea unor state ºi de unificare a
eforturilor membrilor NATO de a da riposta cuvenitã.

Deci, în era IA care a pus bazele civilizaþiei post-umane, a
omului hibrid (om-maºinã), provocãrile sunt mult mai mari, iar
competiþia între state, corporaþiile de profil (producãtoare de
roboþi industriali sau casnici) ºi companiile ce produc programele,
inclusiv cele de protecþie, va deveni nemiloasã.

Ca model de guvernanþã, la nivel planetar, vom asista la
capitalismul constructorilor ºi programatorilor de IA, care o pot
folosi în scopuri benefice sau pentru distrugerea rasei umane. Nu
întâmplãtor, într-un interviu recent, astrofizicianul Stephen
Hawkins þinea sã ne transmitã un mesaj tulburãtor: „Nu vã temeþi
de IA, ci de capitaliºtii care creeazã IA”.

În România dupã 1990, patrimoniul IE ºi industriale de care
dispuneau întreprinderile ºi agenþiile naþionale (din domeniul
mineritului, explorãrii ºi exploatãrii petrolului, gazelor naturale,
aurului, etc.) ºi institutele de cercetãri ºi proiectare (în domeniul
infrastructurii feroviare, rutiere, armamentului, farmaceutic, etc.),
a intrat în posesia noilor „stãpâni” care l-au vândut unor companii
occidentale interesate, ce erau în competiþie pe pieþele
internaþionale cu cele româneºti.

Aºa se explicã starea deplorabilã a infrastructurii feroviare,
rutiere, de transport în condiþiile în care s-au cheltuit miliarde de
euro pentru „studii de fezabilitate” deºi existau ºi erau cuprinse în
planurile de dezvoltare durabilã pentru viitoarele douã, trei
decenii.

Cu toate acestea, nimeni nu a fost fãcut rãspunzãtor pentru
privatizãrile pãguboase iar infracþiunea de subminare a economiei
naþionale, a fost eliminatã din codul penal.

Dar, sã privim cu încredere în viitor ºi sã acordãm prioritate în
proiectele de þarã, cu care se laudã politicienii ºi guvernanþii,
punerii în producþie a numeroaselor brevete de invenþii medaliate
la concursurile internaþionale ale genialilor cercetãtori români,
printr-o alocare bugetarã adecvatã, reuºind astfel sã refacem
patrimoniul IE ºi industriale în domeniile de vârf tehnologic.

2018 fiind anul CENTENARULUI MARII ÎNTREGIRI a
neamului românesc, în semn de pios omagiu în faþa celor care s-au
jertfit pentru realizarea acestei mãreþi nãzuinþe, întreaga clasã politicã
ºi societatea româneascã în ansamblul ei, sã gãseascã puterea pentru
a ne redobândi respectul de sine ºi dorinþa de a uni energiile creatoare
în scopul creãrii unei Românii moderne ºi prospere, pentru cã acest
popor nu duce lipsã de genii, ci de bune caractere.

 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Inteligenþa economicã/industrialã (IE) vs Spionaj economic/
industrial, în era Inteligenþei Artificiale (IA)
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Luo Dongquan

În rândul chinezilor celor

care au învãþat limba ºi literatura

românã s-a deprins un scriitor

ºi poet, domnul Gao Xing,

membru al Uniunii Scriitorilor

din China, redactor-ºef al

revistei chineze Literatura

Universalã.

Gao Xing s-a nãscut în 1963

în orãºelul Dongli, provincia

Jiangsu, din partea esticã a

Chinei. Situat la sud de fluviul

Yangzi, pe malul lacului Taihu

ºi al Marelui Canal antic

Be i j ing-

Hangzhou, este o localitate brãzdatã în lung

ºi lat de cursuri de apã, având peisaje

pastorale pitoreºti. A urmat cursurile

elementare ºi liceale în satul natal. În 1979,

prin examen de admitere, a intrat la

Universitatea de Limbi Strãine din Beijing

pentru a învãþa limba ºi literatura românã ºi

englezã. Dupã terminarea cursului de

masterat a fost repartizat în 1987 sã lucreze la Institutul de

Cercetãri a Literaturii Universale al Academiei Chineze de ªtiinþe

Sociale. A publicat poezia de debut în anul 1990.

Un destin legat de România

Aducându-ºi aminte de anii tinereþii, el a spus cã în adolescenþã

filmele din þãrile Europei Centrale ºi de Est i-au lãsat o impresie

de neuitat pentru toatã viaþa, precum peliculele româneºti Valurile

Dunãrii, Zile fierbinþi. De aceea, când a dat examene de admitere,

întrebat dacã vrea sã înveþe limba românã, fãrã echivoc a rãspuns

afirmativ. Astfel, destinul sãu se va lega de România, de limba ºi

literatura românã.

A lucrat între anii 2001 ºi 2002 la Consulatul General al Chinei

la Constanþa. A vizitat de cinci ori România, fãcând parte din

delegaþiile scriitorilor chinezi, lãsându-ºi urmele paºilor în multe

localitãþi ale þãrii. I-au plãcut în mod deosebit staþiunea climatericã

Sinaia cu zãpada abundentã din iarnã, oraºul medieval Sibiu,

oraºul Iaºi unde a studiat, trãit ºi creat marele poet Eminescu ºi

oraºul Cluj cu un puternic suflu cultural. A însoþit, de asemenea,

multe delegaþii de scriitori români în vizitã în China. Astfel, ºi-a

fãcut mulþi prieteni români, precum Eugen Uricaru, Lucian Vasiliu,

George Vulturescu, Gheorghe Schwartz, Vasile Dan, Gabriel

Chifu, Alex ªtefãnescu, Aura Christi, Horia Gârbea, Carolina

Ilica, Rodica Guiu ºi mulþi alþi scriitori, poeþi ºi critici.

Versurile lui Stãnescu ºi Sorescu, prozele lui Emil Cioran,

romanele lui Eugen Uricaru i-au lãsat o amprentã de neºters.

A scris ºi a publicat multe poezii ºi proze prezentând peisajele

pitoreºti, ospitalitatea poporului român, schimburile ºi prietenia

dintre scriitorii celor douã þãri, dintre cele douã popoare. De

asemenea, a tradus numeroase opere literare din România ca

Poezii alese ale lui Sorescu, Poezii alese de Ana Blandiana,

Poezii alese ale lui Nichita Stãnescu, Poezia liricã contemporanã

românã.

Vorbind despre munca de traducere, el a spus cã: „Traducerea

este o muncã foarte grea. Deseori, îmi storcesc creierul ºi îmi ia

o zi pentru a lupta cu o propoziþie, pentru a gãsi un termen, un

cuvânt potrivit ºi o propoziþie fericitã. Traducãtorul urmãreºte

întotdeauna sã gãseascã acel cuvânt, aceea propoziþie dintre cele

mai potrivite. Dar, e greu de atins acest nivel de perfecþiune.” El

ºi-a împãrtãºit experienþa de traducere exemplificând cu volumul

Palatul de vis. „Când m-am apucat de traducere, am fost atras cu

totul de povestea volumului, este o stare optimã pentru traducere.

Deci, pentru a traduce o carte, traducãtorul trebuie mai întâi sã

fie atras, emoþionat. În comparaþie cu munca de traducere, mã

atrage mai mult scrisul ºi creaþia. Îmi place sã scriu, sã compun

versuri, pentru cã scrisul ºi creaþia sunt o muncã mai liberã, fãrã

restricþii.”

Redactor-ºef al revistei Literatura Universalã

Revista Literatura Universalã este una prestigioasã în China,

având o istorie lungã. Ea prezintã creaþii literare din diferite þãri,

promovând schimburile literare dintre China ºi alte þãri ale lumii.

Din 1987 Gao Xing lucreazã la revista Literatura Universalã,

iar din anul 2000 ºi-a asumat funcþia de redactor-ºef adjunct, din

2004 redactor-ºef adjunct ºi director al redacþiei, iar din 2014

redactor-ºef al revistei.

Despre aceastã muncã el a spus: „Munca la revistã este o

muncã de regret, pentru cã la apariþia fiecãrui numãr al revistei,

vei sesiza probleme de un fel sau altul. Nu se poate atinge

niciodatã perfecþiunea. Este imposibilã perfecþiunea, fãrã niciun

cusur. Încrederea de sine este foarte importantã. Sunt de pãrere

cã traducerea literarã îºi propune sã atingã scopul de a influenþa

ºi a atinge sufletul cititorului. În general vorbind, acum numãrul

iubitorilor de literaturã este în regres. Când eram tânãr viaþa

literarã se afla într-o poziþie centralã a vieþii sociale. Dar acum,

viaþa este policromã, existând atâtea seducþii, atâtea interese, încât

interesele oamenilor sunt diversificate.”

Activitatea pentru schimburile literare între China ºi þãrile

ECE

El a citit mult ºi îi plac creaþiile

literare din þãrile Europei Centrale ºi

de Est. A scris ºi publicat Povestea lui

Milan Kundera, volumele de prozã

Praga, acel drum pietros în ploaia

albastrã, Marea grãdinã de flori

literare din Europa Rãsãriteanã ºi

volumul de poezii Trist cântec de

dragoste.

A tradus volumul de nuvele Prima

mea dragoste de romancierul ceh Ivan

Klima, Culegerea de poezii ale lui

Tomaz Salamun din Slovenia,

Culegerea de poezii ale lui Tomas

Venclova din Lituania, romanul

Palatul de vis de scriitorul albanez

Ismail Kadare, antologia de nuvele

Dragostea ridicolã ºi piesa de teatru

Jache ºi stãpânul sãu de scriitorul ceh

Milan Kundera, volumul Daisy Miller

de scriitorul American Henry James

ºi altele, prezentând cititorilor chinezi

operele beletristice remarcabile din

alte þãri ºi în special din þãrile est-

europene.

La propunerea lui Gao Xing, din 2012, Editura chinezã

Huachen în colaborare cu revista Literatura Universalã, au

demarat planul editorial Europa rãsãriteanã albastrã, pentru

traducerea, editarea ºi prezentarea operelor literare din þãrile

Europei Centrale ºi de Est. Pânã acum au fost traduse ºi tipãrite

peste 50 de titluri, printre care amintim romanul Cartograful

Puterii de Gabriel Chifu,

Vladia de Eugen Uricaru,

Poezia Românã

Contemporanã.

Gao Xing a remarcat cã

culoarea albastrã este culoarea

fluviului Dunãrea, care strãbate

mai multe þãri din Europa

Centralã ºi de Est. Este, de

asemenea, culoarea mãrii ºi a

cerului, are deci o semnificaþie

de lãrgime ºi adâncime. Planul

editorial Europa rãsãriteanã

albastrã urmãreºte sã ajute pe

cititorii chinezi sã cunoascã o

literaturã est-europeanã de o altã

culoare, o literaturã cu orizonturi

largi ºi cu o mare profunzime.

Lectura ºi plimbarea

Despre hoby-uri, el a spus

cã îi plac lectura ºi plimbarea.

Citeºte în medie pe an 50-60 de

cãrþi, mai mult poezie, prozã ºi romane. De-a lungul anilor, dl.

Gao Xing a vizitat multe þãri, ca Israel, Iran, Bosnia ºi Herþegovina,

Cehia, Polonia, România, Statele Unite, Canada. A avut o ºedere

de o lunã de zile în Cehia, independentã ºi de sine stãtãtoare, fãrã

nici o restricþie sau vreo presiune de sarcinã. Îi place foarte mult

oraºul polonez Cracovia, oraºul natal al premiantului nobel

Wislawa Szymborska. Este un oraº medieval, liniºtit, fermecãtor,

cu biserici, strãzi ºi pieþe vechi, unde te poþi plimba îndelet, fãrã

grãbire. „Acest ritm lent mã atrage. Asemenea oraºe sunt multe

în þãrile europene. De exemplu, Praga este un oraº foarte frumos

ºi fascinant. Îmi place sã mã deplasez dintr-o localitate în alta,

sper sã cãlãtoresc prin spaþiu ºi timp ºi sã intru în secolul XVIII,

ca sã simt viaþa oamenilor de acum douã, trei sute de ani ºi sã mã

întâlnesc cu alte culturi ºi civilizaþii. Deplasarea îmi învioreazã

sufletul, producând nenumãrate idei miraculoase ºi inspiraþie

pentru creaþie.”

O vorbã chinezeascã spune: „A citi zece mii de cãrþi, a merge

zece mii de li” (Li este o unitate de mãsurã lungime, un li este

egal cu 500 m). Pentru scriitorul Gao Xing, se poate adãuga „A

scrie zece mii de articole ºi poezii”.

În cele ce urmeazã reproducem câteva versuri ale lui Gao

Xing, traducerea în limba românã de Lin Ting.

PODIªUL

Urcãm, urcãm la pas podiºul

ªi-n vârful lui,

Întindem mâinile

ªi simþim c-atingem cerul.

Jumãtate cer, jumãtate pãmânt,

În umbra norilor strãjuieºte copacul

Unind cerul cu pãmântul,

ªi prin atingerea divinã

Închizi ochii, scufundându-te-n visare.

Lumina se revarsã în trepte,

Liniºtea ascultã susurul apei,

Fructele emanã arome

Înainte ca florile sã înfloreascã,

Zãpada ºterge hotarele satelor rãsfirate,

Un cal negru aleargã-n goanã

Înapoi, destinul ne pândeºte.

ADIO

Îngropãm gemetele,

Îngropãm priveliºtile, lãsând doar cerul,

Îngropãm mâinile,

Îngropãm ochii în spatele palmelor.

Timpul se opreºte în amurg,

Pãstrând neatinse doar paharele ºi scaunele.

Un parfum îmbãtãtor ºi floarea de crin,

Aruncã o ultimã privire, doar una

Înainte de-a fi sfãrâmate ºi aruncate

În mare.

Zilele trec, lumea rãmâne

Doar peºtii descoperã:

Fragmentele se miºcã pe fundul mãrii.

(Luo Dongquan este profesor jurnalist, Vicepreºedinte al

Asociaþiei de Prietenie China-România)

Gao Xing împreunã cu delegaþia de scriitori români în vizitã în China (2017)

Gao Xing împreunã cu scriitorul român Eugen Uricaru

Corespondenþã din Beijing

Gao Xing - “românolog”, scriitor ºi poet
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Al patrulea numãr al Punct-ului, din 13 decembrie

1924, ne întâmpinã cu o „Construcþie” de Marcel Iancu,

iar pe cealaltã jumatate a paginii întâi ne întâlnim cu un

editorial al pãrintelui revistei, care puncteazã într-un

material foarte clar ideologia

publicaþiei pe care o pãstoreºte,

amintind cã în primul numãr nu a scris,

aºa cum este „obiceiul pãmântului”, un

cuvânt introductiv. De aceea, acum

puncteazã câteva idei.

„Am rupt orice legãturã cu arta

trecutului, cãci secolul nostru de

emoþii puternice ºi fulgerãtoare, are

nevoie de forme noi pentru

manifestãrile lui de artã.”

Accentuând latura constructivistã

a publicaþiei se aratã: „nu putem decât uza de mijloacele

cele mai violente pentru a sãpa o prãpastie cât mai adâncã

între operele artiºtilor constructiviºti ºi operele

degenerate ale artiºtilor sterpi, care se zbat în propriul

lor glod, fãcând semne disperate, stupide, comice, pe

care le numesc senzaþii vizibile în artã.”

„Trebuie sã facem, încetul cu încetul, ca iubitorii de

artã sã huiduiascã, din proprie iniþiativã, pe toþi

fotografii, pe toþi iniþiaþii, pe toþi impotenþii artei

paseiste.”

Apoi, editorialistul continuã la fel de vehement:

„Trebuie sã disparã tot ansamblul pictorilor noºtri

academici. Epoca lor a trecut. Fotografia a fãcut progrese

uimitoare.”

Anunþând curentul artei noi, face apel la „drumul

necunoscut al formelor noi. Celor slabi ºi învechiþi în

veºminte, le zicem tare: Vae Victis!” Proba o face chiar

ilustraþia amintitã mai sus, semnatã de Iancu.

În cuprinsul revistei mai întâlnim o „Maternitate”

lucratã în linoleum de cãtre Miliþa Petraºcu ºi un desen

de Dida Solomon intitulat „Om de zãpadã”, dar ºi o

„Construcþie” a lui Victor Brauner. Semneazã versuri

Stephan Roll, Callimachi ºi Mihail Cosma, viitorul

Claude Sernet.

Ilarie Voronca semneazã la rubrica „Constatãri” un

articol în care analizeazã repertoriul ºi distribuirea

rolurilor la Teatrul National în directoratul lui Corneliu

Moldovanu, în care, cu spirit acidulat criticã faptul cã

Avangarda de la „A la Z”
unor buni interpreþi tineri: Vraca, Tâlvan, Valentineanu,

nu li se dau roluri pe mãsura talentului lor.

Caseta publicaþiilor avangardiste din lume este

prezentã ºi în acest numãr.

În cuprinsul publicaþiei, I. Vinea ne oferã câteva

„Puncte” în francezã.

Excelentã informaþia privind „Expoziþia

Contimporanului”, demonstraþie a faptului cã a fost ºi a

rãmas o manifestare artisticã internaþionalã, care a marcat

un moment important european în planul avangardei.

Sunt prezentaþi succint expozanþii ºi creaþiile lor. Sã-

i cunoaºtem, printr-o simplã trecere în revistã: Servranekx

(Anvers), Darimont (Liège), Josef Peters (Anvers),

Lempereur Hauf (Liège), Kurt Schwiters (Hanovra), Hans

Arp (Zürich), Paul Klee (München), Arthur Segal (Berlin),

H. Richter (Berlin), W. Eggeling (Suedia), Ja Kleck

(Belgrad), Kassak (Viena), Teige (Praga).

Trebuie sã recunoaºtem, numai nume unu ºi unu,

intrate astãzi în istorie, ceea ce conferã manifestãrii

bucureºtene din strada Corabiei un prestigiu la care,

desigur, visau organizatorii, astãzi pe deplin confirmat.

O listã extraordinarã de personalitãþi. Parcã

organizatorii i-ar fi ales unul câte unul, numai vârfuri ale

modernismului mondial.

În numãrul cinci, pe prima paginã un laudatio pentru

Marcel Iancu, semnat de Ilarie Voronca, admirabil text

scris cu un vãdit respect de cãtre un om de litere ale cãrui

scrieri vor marca literatura modernã româneascã,

reprezentând totodatã un jalon de referinþã în contextul

literar continental. Spicuim din text:

„Arta d-lui Marcel Iancu e naturalã ca însãºi natura.

Adevãrat artist, d-nul Marcel Iancu nu imitã, nu

fotografiazã, nu bâlbâie sterp. D-nul Marcel Iancu creazã.

Florin COLONAª

Punct
revistã de literaturã ºi artã

constructivistã (II)

D-nul Marcel Iancu e dintre cei ce au cercetat þinuturi

necunoscute. Stindardul lui fluturã ºi acum pe cea mai

înaltã culme. Talentul ºi sensibilitatea lui au lovit ca un

ciocan dârz pe nicovala vremii.”

Tot pe prima paginã, un desen al lui Victor Brauner

reprezentând portretul aceluiaºi Marcel Iancu, care s-a

numãrat printre corifeii

miºcãrii Dada. Artistul este

omagiat ºi de Ion Vinea prin

douã poeme intitulate „Tuzla”,

scrise în urmã cu un deceniu,

„pe când eram liceeni ºi,

probabil, vilegiaturiºti pe

litoralul nostru”: „albastrul sat

într-un inel de var/ femeile

þãranului cu unghii de

mãrgean/ ºi se vând pe strass ºi

suliman.”

Pe celelalte trei cadrane ale celei de-a doua pagini a

numãrului întâlnim o construcþie a lui Iancu ºi producþiile

poetice a doi companioni strãluciþi, Stephan Roll ºi Ilarie

Voronca.

Primul se destãinuie în „Domino”: „Viziunea ta a

topit toate plugurile de alamã/ Stele acustice copiazã

indigo masca ta/ în fiecare os te posed buric ºi filigranã/

toate fotoliile pãmântului vor aplauda.”

În timp ce cel de-al doilea finalizeazã cele ºapte strofe-

catren prin: „Acesta e gândul peste cupole despletit./

Greu, huruitul roþilor în besnã/ ºi nebunia ca un motor

pânã la gleznã./ Nu auzi? Râd pentru reprezentaþia de

sfârºit.”

Fãrã a avea dedicaþii exprese, cele douã poeme au,

totuºi, ceva, cel puþin aºa cred, pentru acelaºi creator de

excepþie: Marcel Iancu.

Cealaltã jumãtate a revistei aparþine lui Callimachi,

care-ºi publicã primul act al unei producþii dramaturgice,

cu ºapte personaje ºi replici scurte, strãbãtutã de un fior

expresionist îmbinat cu o tentã religios iudaicã ºi cu trãiri

de care, evident, fusese marcat în perioada 1917, când

trãise la Petrograd, oraºul sfâºiat de mãcelul care ajunsese

la ordinea zilei.

O casetã, de colþ de paginã, anunþã cã la început de

ianuarie 1925 apare un numãr dublu, cu un conþinut ºi

autori de primã mânã. Se vor analiza în amãnunt.
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Niculae STOICA
Recent, cãutãrile efectuate printre documentele îngãlbenite de

vreme ale arhivelor, ne-au oferit prilejul descoperirii unei
monografii a comunei Ciorogârla, întocmitã în anul 1945 (ANIC,
Fond Ministerul Culturii Naþionale ºi al Cultelor, 2062/1945).
Autorul acesteia, nu era nimeni altul decât ilustrul învãþãtor Ion
M. Tudor de la ºcoala din sat, iar lucrarea fusese pregãtitã pentru
susþinerea examenului de grad profesional. În cuprinsul ei se fac

unele referiri interesante despre aºezarea geograficã, întinderea
teritorialã ºi istoria localitãþii, locuitorii cu ocupaþiile ºi modul lor
de viaþã, bisericã ºi cultul religios, ºcoalã, obiceiuri ºi altele.

În paginile ei am descoperit un
document cu totul inedit ºi foarte
interesant, a cãrui prezentare se
impune de la sine. Este vorba de
Planul de Situaþie al comunei
Ciorogârla din Plasa Domneºti,
judeþul Ilfov, care este posibil sã fi
fost întocmit de cãtre Serviciul
tehnic judeþean.

Documentul în cauzã a fost
redactat dupã 1937, dacã luãm ca
reper clãdirea primãriei, care
figureazã pe plan ºi care a fost
construitã în acel an. Conþinutul sãu
ne oferã date interesante despre
obiectivele ºi edificiile publice mai
importante existente la acea datã pe
raza comunei, fiind evidenþiate
ferma marelui ziarist Pamfil
ªeicaru, „Centrul agricol al
Centrului de agriculturã Ilfov”,
cantonul Serviciului tehnic al
judeþului Ilfov, primãria, piramida
geograficã, mãnãstirea
Samurcãºeºti, biserica Sfântul
Gheorghe, clãdirea primei ºcoli
primare [ºcoala Gherassy], cea de-
a doua ºcoalã primarã, baia
comunalã, podul din lemn de peste
pârâul Ciorogârla care avea o
lungime de 63 m. Deºi aceste locaþii
existã ºi astãzi, unele dintre ele nu
mai au funcþionalitatea ºi
reprezentarea fizicã de la acel
moment.

De asemenea, sunt prezentate
ºoselele intercomunale, respectiv:
ªoseaua Bucureºti-Piteºti în
direcþiile Bolintin Deal ºi Bucureºti, a cãrei lãþime varia între 12
ºi 20 de metri, ºoseaua Ciorogârla-Dârvari, ºoseaua Ciorogârla-
Bâcu ºi vechea ºosea Ciorogârla-Tântava (de la mânãstirea
Samurcãºeºti pânã la intersecþia cu ºoseaua Dârvari-Tântava),
astãzi devenitã un simplu drum de câmp.

Dar cele mai importante sunt informaþiile referitoare la
denumirile strãzilor comunale din acea perioadã, respectiv: strada
Schitul Mânãstirii, str. com[unalã] Pr. Angelescu, str. Lazãr
Teoharie, strada lui Done, str. Ilie Stoica, str. M. Popp ºi str.
Boºcu.

Pe planul respectiv se mai aflã douã strãzi care la acea vreme
nu erau nominalizate, una în zona Români având azi numele de
Linia Micã ºi o a doua în zona Sârbi denumitã Strada  Bãii ºi pe
care se aflã biserica Sfântul Gheorghe ºi conacul Gigurtu.

Studiind acest document, se constatã cã reþeaua stradalã de
atunci era mult mai restrânsã faþã de cea existentã astãzi, ceea ce
indicã perimetrul localitãþii din acei ani. Pe de altã parte, se observã
o evidentã diferenþã de densitate a locuirii în cele douã zone, cea
din stânga apei Ciorogârlei fiind mai dens populatã ºi mai
dezvoltatã, fapt ce dovedeºte cã ºi starea materialã a locuitorilor
era diferitã.

În acelaºi timp, a fost interesant de lãmurit care au fost factorii
ce au generat denumirile respective, de ce date ºi informaþii s-au
folosit edilii de atunci ai comunei când le-au botezat. Rãspunsul
nu s-a lãsat prea mult aºteptat, pentru cã investigaþiile efectuate,
în special cele din teren, cât ºi unele documente consultate, ne-au
oferit rãspunsurile necesare.

De la bun început am constat cã mai toate strãzile poartã numele
unor locuitori fruntaºi ai satului, care au trãit în a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX. Astfel, dacã ne
referim la strada comunalã Preot Angelescu, vom constata cã
numele ei derivã de la un cunoscut preot paroh, care a slujit la
biserica Sf. Gheorghe din Ciorogârla-Sârbi timp de peste 50 de
ani. Pe numele sãu complet Gheorghe Angelescu Sachelarie (n.
1856), a fost numit paroh al bisericii Sf. Gheorghe la data de 9
octombrie 1885. A fost cãsãtorit cu Ioana ºi împreunã au avut
mai mulþi copii, printre care amintim pe Ion, Niculae, ªtefan ºi
Dumitru, toþi urmându-ºi tatãl în ale preoþiei. Preotul Gheorghe
Angelescu s-a implicat în mod activ în problemele obºtei satului.
În anul 1904, împreunã cu boierul Ilie Niculescu Dorobanþu ºi
învãþãtorul C. Popescu fondeazã Banca Popularã Dorobanþu în
a cãrei conducere este ales. De asemenea, în anul 1921, îl gãsim
înscris în societatea „Cooperativa de aprovizionare ºi desfacere
în comun Mihai Viteazu”, cu sediul în comuna Dârvari-Ciorogârla,
fiind ales membru în consiliul de administraþie. Totodatã, la data
de 14 noiembrie 1933, împreunã cu alþi preoþi ºi învãþãtori din
cadrul ºcolii primare, a înfiinþat ,,Societatea Culturalã Ciorogârla”,
fiind ales preºedintele acesteia. (BJAN Ilfov, Fond Prefectura
judeþului Ilfov, Ds. nr. 79/1910) Astãzi, fosta Stradã comunalã
Pr. Angelescu poartã denumirea de Strada Mare.

O altã stradã a cãrei denumire derivã de la numele unui locuitor
al satului, este strada Lazãr Teoharie. Presupunem cã acesta a
fost un comerciant care locuia pe aceastã stradã. Ceea ce ne
facem sã credem acest lucru, este faptul cã pe o listã provizorie
de comercianþi din oraºul Bucureºti ºi judeþul Ilfov, întocmitã în
anul 1906 de primãria Comunei urbane Bucureºti, aflãm cã în
localitatea Ciorogârla-Dârvari, la acea datã, existau ºapte
comercianþi, respectiv: Tache Petrescu, Nae Dragomirescu,
Nãstase Teoharie, Tãnase ªt. Serdaru, Savu Stoica, Iancu

Matache ºi Tudorache Teoharie. Este evidentã legãtura dintre
denumirea strãzii ºi numele de Teoharie al celor doi negustori. În
prezent, denumirea sa este aceea de Strada Grãdinari, nume
legat de ocupaþia de bazã a locuitorilor din zona Ciorogârla-
Sârbi, a cãror îndeletnicire de bazã era cultivarea legumelor ºi
zarzavaturilor.

Strada Grãdinari cuprinde ºi segmentul de stradã care pe atunci
se numea Strada Boºcu ºi care provenea tot de la numele unui
locuitor.

Denumirea celei de a patra strãzi se trãgea de la numele unui
gospodar cu numele de Ilie Stoica zis Bulgaru, grãdinar de
frunte al satului, care a locuit aici. Ea se numeºte astãzi Strada
Muncii. Ilie Stoica a avut opt copii, dintre care ºapte fete ºi un
bãiat, respectiv pe Ivana, Dumitra, Stoiana, Gherghina, Niculina,
Maria, Stela ºi Mihalache.

Strada cu denumirea de M. Popp se numeºte astãzi Strada
Legumelor. Nu am reuºit sã aflãm cine a fost M. Popp ºi care a
fost ocupaþia sa.

În sfârºit, o altã arterã se chema Strada lui Done ºi în prezent
Strada Horia. Pe la sfârºitul secolului al XIX-lea, aici a locuit o
familie cu numele de Done, probabil cu origine bulgarã.
Întemeietorul acestei familii a fost Niculae Done, care a avut ca
urmaºi ºase copii, respectiv pe ªtefan (mort în timpul Primului
Rãzboi Mondial), Dumitru (Miticã), Gheorghe (Ghiþã), Nicã,
stabilit în Giuleºti-Sârbi, Vasile ºi Dumitra (Mitra), aceasta din
urmã fiind cãsãtoritã cu Tudor Savu din satul Dârvari, gospodar
de frunte, cu cârciumã ºi salon de dans.

Transportându-ne pe malul drept al pârâului Ciorogârla, în
zona Români, constatãm cã pe documentul cercetat nu sunt
reprezentate decât douã strãzi, cea cu numele de Strada
Schitului, astãzi Strada Gheorghe Doja, care porneºte de la
intersecþia cu ºoseaua Ciorogârla- Dârvari, din dreptul colþului
nord-vestic al curþii mãnãstirii Samurcãºeºti ºi dupã câteva sute
de metri coteºte la dreapta ºi se terminã la ºoseaua Bucureºti-
Bolintin, pe care o intersecteazã.

Cea de a doua stradã, care pe planul menþionat nu poartã niciun
nume ºi care astãzi se numeºte Linia Micã, fãcea legãtura între
ºoseaua Ciorogârla-Dârvari ºi malul drept al pârâului Ciorogârla.

Dintr-o situaþie ce ne-a fost pusã la dispoziþie cu multã
amabilitate de cãtre secretara primãriei, doamna Sorina Drânceanu,
rezultã cã astãzi teritoriul satului Ciorogârla însumeazã 56 de
strãzi, ceea ce dovedeºte producerea unei adevãrate explozii în
dezvoltarea economicã ºi demograficã a acestei localitãþi,
dezvoltare care nu este întâmplãtoare, dacã avem în vedere edilii
care au condus-o în ultimii ani.

Revenind la autorul monografiei de la care am pornit în cãutãrile
noastre , învãþãtorul Tudor M. Ion, precizãm cã acesta s-a nãscut
în comuna Valea Plopilor (Bãlãria) din fostul judeþ Vlaºca ºi a
decedat la 6 august 1995 la Ciorogârla. A urmat cursurile ªcolii
normale de la Grãdiºtea, din judeþul Giurgiu, dupã absolvire fiind
repartizat în Cadrilater, unde a profesat ca învãþãtor timp de doi
ani, dupã care s-a transferat la ºcoala din Bolintinul din Vale, unde
a avut coleg pe învãþãtorul Dãnãilã. În anul 1932 s-a transferat la
ºcoala din satul Ciorogârla, iar în anul 1933 s-a cãsãtorit cu
învãþãtoarea ªtefania Andraºi, fiica lui Gheorghe Andraºi, care
avea un atelier de lemnãrie ºi fierãrie în Bolintinul din Vale.

În anul 1938 a participat la manevrele regale, fiind încadrat
ca sublocotenent în Regimentul 21 Infanterie. La izbucnirea celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial a fost mobilizat ºi a participat la
luptele duse de Armata Românã pe frontul de est, ajungând pânã
la Bãlþi, în Basarabia. De-a lungul anilor a ocupat mai multe
funcþii, printre care cea de inspector ºcolar, director al ºcolii
primare din satul Ciorogârla, comandant al apãrãrii pasive la
unul din sectoarele Capitalei.

A fost un exemplu de probitate moralã ºi profesionalã ºi-i
suntem recunoscãtori pentru aceastã mãrturie documentarã, care
îmbogãþeºte fondul istoric al comunei noastre.

Ciorogârla ºi strãzile sale în perioada interbelicã

Planul strãzilor din Ciorogârla

Învãþãtorul Ion M. Tudor
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Luminita
Cornea

,

Numele de Veceslav Harnaj mi-e

cunoscut din copilãrie-adolescenþã, din

familie. Cred cã ºi rezonanþa deosebitã

ºi-a spus cuvântul. Tatãl meu, Ioan

Graure (1922-1981), preot ºi apicultor,

era abonat la revista Apicultura, în care

numele Veceslav Harnaj se afla la loc

de cinste. În plus, tatãl meu a beneficiat,

datoritã acestei personalitãþi, de

acordarea unor credite avantajoase

pentru înfiinþarea stupinei, întreþinerea

ei ºi practicarea stupãritului pastoral.

Astãzi, folosesc, de mai bine de 30 de

ani, crema Apidermin, pe eticheta cãreia

citim Combinatul Apicol „Veceslav

Harnaj” din România.

Veceslav Harnaj (1917-1988) este fondatorul apiculturii

româneºti moderne, fondatorul Institutului Internaþional de

Tehnologie ºi Economie Apicolã, profesor universitar, om de

ºtiinþã. S-a nãscut în România Mare, satul Baimaclia din sudul

Basarabiei, azi raionul Cãuºeni din Republica Moldova. Tatãl,

preot, iubitor de þarã ºi de... albine.

În urmã cu câþiva ani, am vizitat, fãrã a avea un itinerar special,

satul Baimaclia din Basarabia. ªcoala are patron spiritual pe

Veceslav Harnaj, pe care dascãlii ºcolii cu adevãrat îl venereazã.

Vorbesc despre el cu deosebitã mândrie, i-au amenajat un muzeu

memorial ºi-i cultivã personalitatea în rândul elevilor de azi.

Veceslav Harnaj a moºtenit o pasiune? Desigur. O pasiune de

o viaþã în care s-a implicat cu toatã fiinþa lui, ajungând sã conducã

Asociaþia Crescãtorilor de Albine din România, care, la vremea

sa, a fost prima asociaþie profesionalã din lume de drept privat ce

dispunea de un institut de cercetare ºi de o unitate de producþie.

Studii? Politehnica din Bucureºti, devenind inginer constructor

hidrotehnician, specialist în mecanica fluidelor polifazate,

profesor universitar etc., etc.

La o sutã de ani de la naºtere, nepoata, actriþa Ileana Popovici,

editeazã cartea: Veceslav Harnaj, 1917-2017. Fondatorul

apiculturii româneºti moderne, apãrutã la Editura Adenium din

Iaºi. Cele 130 de pagini, format A5, cuprind puþine dar

semnificative informaþii despre viaþa ºi activitatea personalitãþii

marelui român specialist, în primul rând,

în tot ceea ce înseamnã apiculturã la nivel

mondial. O carte care trezeºte curiozitatea

de a afla mai multe.

 În perioada comunistã, Veceslav Harnaj

a fost perceput ca „un domn primitor ºi

deschis, o prezenþã dintr-o altã categorie

de oameni, vãzuþi de noi numai în

fotografiile românilor din perioada

interbelicã. Un român de soi, pripãºit într-

o lume de coºmar” (evocare de Emanuel

Tânjalã, p. 90). Mai mult, „se trãgea din

stirpea urieºilor. În ochi avea seninul

cerului ºi în suflet o blândeþe ºi o bunãtate

venite parcã din altã lume. Rar mi-a fost

dat sã întâlnesc un om mai afabil ºi mai

generos. Poate pentru cã pruncia ºi-o

petrecuse într-un timp ºi un loc al dragostei

pentru Dumnezeu, în România Mare, cea

întregitã cu pãmântul de dincolo de Prut,

de unde avea sã îl alunge urgia

istoriei.”(evocare de Manuela Cernat, p.

109)

Cele douã capitole Veceslav Harnaj –

viaþa ºi activitatea , Evocãri sunt

completate cu necesarele capitole Publicaþii, Bibliografie ºi un

corpus de 15 file cu fotografii, adevãrate documente de arhivã.

Cartea constituie un omagiu, la centenarul naºterii, adus de familie

faþã de o personalitate de valoarea inginerului Veceslav Harnaj,

„un mare basarabean, care nu ºi-a uitat niciodatã locul de naºtere”,

„un mare român care n-a uitat niciodatã cã

Basarabia înseamnã ºi România” (p. 72),

o celebritate a naþiunii române prin faptul

cã a fãcut cunoscut în lume numele

României, într-o perioadã când României

îi era permis sã iasã în afarã doar cu un

singur nume, cel al ºefului statului.

La centenarul naºterii unei personalitãþi

ca Veceslav Harnaj, constatãm cu întristare

cã doar familia îl omagiazã printr-un volum

de 130 de pagini (!?), finanþat desigur

din fonduri proprii. Totuºi e bine cã cititorii

de astãzi aflã informaþii, dar este suficient?

 În tot acest an s-au cheltuit o mulþime

de fonduri pentru evenimente, mai mult

sau mai puþin semnificative, încadrate în

sãrbãtorirea Centenarului Marii Uniri.

Dovedim încã o datã cã nu ºtim sã ne facem

cunoscuþi oamenii de valoare ai neamului,

cã nu ºtim sã ne respectãm înaintaºii. Oare

chiar nu se poate face mai mult? Numele

Veceslav Harnaj îl poartã Combinatul

Apicol din România, într-adevãr este ceva,

dar numai atât? Sã-l dãm pradã uitãrii la o

mare aniversare? Din pãcate, nu este

singurul nume uitat. ªtiu tinerii de astãzi cine au fost, spre

exemplu, Veceslav Harnaj ori Ana Aslan? De ce nu-i învãþãm?

Veceslav Harnaj – personalitate din
România Mare a apiculturii mondiale

Pentru ea, la început a fost

poezia! Versurile ei erau ca o

promisiune de a merge mai

departe în expediþia printre

gânduri, cuvinte, trãiri

împãrtãºite atent. Ca oricare

adolescent al acelei perioade îºi

descria visele ºi sentimentele la

modul cel mai sincer, fãrã

compromisuri lingvistice,

expresii pretenþioase, totul

desfãºurându-se într-o

normalitate a scriiturii clasice,

pe alocuri brodatã cu elemente

care þineau de un modernism temperat. Dupã apariþia în 2002 a

volumului de versuri Metamorfoze ºi prezenþa sporadicã a

versurilor sale în diverse antologii literare a urmat o perioadã

destul de lungã de pauzã în care a considerat cã este necesarã

realizarea unei scheme de prioritizare a activitãþilor ºi proiectelor

care þin de cariera personalã, dar ºi o reconfigurare a stilului de

scris. Iatã cã, dupã mai bine de 15 ani, timp în care ºi-a descoperit

ºi consolidat activitatea în domeniul psihoterapiei infantile reapare

în peisajul editorial cu o amprentã distinctã faþã de aceea cu care

a pãºit sfioasã odatã cu primele sale versuri.

Mult mai organizatã ºi mai concisã, de acum prozatoarea Corina

Diaconescu, ne propune o cãlãtorie într-o lume developatã

secvenþial, în care întâmplãrile prin care trec personajele ne sunt

descrise ca într-un clip tip trailer al unui film încã nevizionat. În

mare parte prozele acestea scurte ca un sinopsis regizoral sunt

însoþite de descrieri romantice: „Rãmãsese pe malul mãrii în

compania ultimelor raze sângerii înghiþite de valurile înspumate.

Marea era agitatã, la fel ca ºi ea. Avea senzaþia cã preaplinul

sufletului ei este proiectat în spectacolul furios al valurilor înalte

ce se spãrgeau de stâncile sculptate de trecerea anilor. Pescãruºii

se roteau ºi þipau în bãtaia vântului, pentru ca mai apoi sã se

avânte ca niºte sãgeþi printre valuri. Rochia ei albã, lungã, înfloratã

cu petale mici albastre se udase de la stropii de ploaie ce

începuserã sã curgã, iar pãrul îi fusese decorat cu frunze desprinse

din copacii de pe marginea aleii de promenadã de pe lângã Cazino.”

(Întâlnire cu dorinþa de a mai fi)

Întâmplãrile acestui volum ne sunt descrise într-un mod natural,

lejer, ca la o întâlnire a unor prieteni care nu s-au vãzut de multã

vreme ºi profitã de aceste momente transformate în Povestiri la

o cafea. Imaginile acestea sunt prezentate cursiv ºi liniar, redate

într-o notã de romantism ca într-un pastel clasic, parþial

asemãnãtoare celor prezente în textele realizate în stilul chick

literature: „Ea nu-l ºtia aºa. Ea rãmãsese în minte cu imaginea lui

blândã, nevinovatã, cu privirea lui sorbind-o, cu gustul buzelor

lui fine, apãsate pe buzele ei, stângaci, pãrul lui creþ, cu care ea

obiºnuia sã se joace ºi nopþile târzii petrecute pe prispã, numãrând

stele ºi punându-ºi dorinþe...Inspira puternic, dar rapid ºi ofta în

timp ce achita biletul de tren. Simþea ºi acum ºi urá cu toatã fiinþa

ei cã simte încã atingerea mângâierilor lui pe trupul ei strãbãtut

de fiorii dragostei dintâi...” (Niciodatã sau altãdatã)

Oricare dintre aceste scurte poveºti poate fi dezvoltatã devenind

un roman în sine, dar autoarea a ales sã ofere cititorilor doar

flash-uri realiste ale unor fapte posibil petrecute, inspirate din

bogata arhivã socialã plinã de evenimente ºi trãiri cu un interes

emoþional general.

Dar sã analizãm puþin una dintre aceste povestiri, Idilã la locul

de muncã. Ca în majoritatea prozelor din

acest volum introducerile sunt scurte

descrieri ale atmosferei în care se petrece

acþiunea sau radiografii sumare ale

interiorului sufletesc al personajelor:

„Perlele se rostogolirã cu clinchet pe

noptiera ce le aºtepta. Cerceii le urmarã.

Rochia aterizã leneºã lângã pat, un pantof

peste ea, celãlalt pe lângã uºã. Aºternutul

patului rãmãsese mototolit de noaptea

trecutã. Nu avusese chef sã îºi aranjeze

patul în acea dimineaþã. De fapt, nu

pricepea utilitatea de a face patul nicicând,

însã se supunea acestei reguli ori când

venea maicã-sa în vizitã la Ea, ori când

ºtia cã El va rãmâne peste noapte la Ea.

Altfel, era timp pierdut. Pentru ce sã

piardã vremea aranjând locul, unde în

câteva ore ar fi urmat sã se întindã din

nou? Care e treaba? Pereþii casei, de

unii singuri nu suportau patul nefãcut?

Ori biroul plin pânã la refuz de cãrþi

lãsate deschise s-ar fi supãrat cã patul

nu este la linie? Florile uitate sã fie udate

ar fi comentat ceva în legãturã cu acest

aspect?” Cuprinsul ne poartã, aproape

în fiecare text, printre incertitudini ºi

tulburãri ale personajelor, nostalgii, regrete sau speranþe. Ele

cresc în intensitate pentru Ea ºi se dezvoltã în contrast cu ceea ce

simte El sau invers: „Ea se temea ca El sã nu se simtã complexat

de poziþia ei superioarã în firmã, dar nu prea i-ar fi pãsat dacã s-

ar fi aflat despre relaþia lor. Se simþea pregãtitã pentru o nouã

etapã a relaþiei lor, dar nu ºi-ar fi dorit nici ipostaza în care sã îl

forþeze sã avanseze. Sã îl roage Ea sã se vadã mai des ori sã se

afiºeje împreunã îi pãrea o chestiune dificilã. El considera cã Ea

s-ar fi simþit aiurea sã se afle în firmã cã e iubitul ei de aproape un

an, ori sã rãmânã mai des noaptea la Ea sau sã îi propunã o

vacanþã împreunã. (…) Îi strecurase în poºetã cutiuþa cu inelul,

ce ar fi trebuit sã fie un simbol al asumãrii relaþiei lor. Cutiuþa

roºie catifelatã o ascunsese într-o pungã de jeleuri. Erau preferatele

ei. Nu a avut curajul de a i-l oferi personal. Nu putea anticipa

cum ar fi reacþionat. Acum aºtepta, dar aºteptarea pãrea

interminabilã.” Pentru tipul acesta de construcþie literarã lapidarã,

autoarea a înþeles cã trebuie sã aleagã calea cea mai simpla, atât

pentru binele poveºtii cât ºi pentru cititor, aceea de a-i construi o

încheiere fãrã explicaþii sau note sentenþioase. Iar ea vine, aºa

cum spuneam ºi mai devreme, repede, aproape brusc,

restabilindu-se astfel echilibrul

emoþional ca într-un film de

familie, o dramã cu happy-end:

„Punga cu jeleuri rãmãsese

neatinsã în poºeta ei de ocazie

pentru încã vreo douã luni

dezamãgitoare pentru El. Pentru

cã Ea nu aducea vorba deloc

despre inel, El s-a simþit extrem

de amãrât. A continuat sã se

poarte normal, dar inima lui era

rãnitã. Când tensiunea aproape

atinsese apogeul, El chiar

tatonând serios ideea demisiei,

Ea a apãrut zâmbitoare la birou,

mestecând ursuleþi coloraþi ºi

zemoºi, purtând inelul dãruit de

El.”

În toate cele 45 de proze scurte

întâlnim, aparent, aceleaºi douã

personaje, El ºi Ea. În fond, ei

sunt actori care pot avea numele

oricui sau oricãrui cunoscut al

nostru. Pentru cã întâmplãrile –

relatate cu o oarecare implicare

emoþionalã la o ceaºcã de cafea -

faptele petrecute, deºi fictive pot

fi revendicate de oricine. Asta pentru cã evenimentele,

sentimentele, trãirile toate sunt rupte din viaþa noastrã de zi cu zi.

Tocmai de aceea, pe tot parcursul lecturii nu vã veþi întâlni cu

drame psihologice de amploare, cu filozofii complicate despre

rolul ºi importanþa trãirii vieþii în succesiunea naturalã a

generaþiilor sau despre istoria atitudinii umane în contextul

dezvoltãrii permanente a societãþii.

În loc de concluzie, aºtept ºi viitoarele proze ale Corinei

Diaconescu având speranþa ºi credinþa în pasul mic, dar sigur în

dezvoltarea paºilor în spaþiul prozei, fie ea scurtã sau de mare

întindere.

(Corina Diaconescu, Povestiri la o cafea, Bucureºti, 2018)

Gabriel Dragnea

Povestea oricui sau emoþia developatã
dintr-un film de scurt-metraj
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Un poet al
clipei care

devine
eternitate

O carte „CA LA CARTE”

Inscripþie pe o
CARTE

Ion C. Stefan, Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

Citind volumul de versuri pe care mi l-a oferit domnul Dan Drãgoi,

Picãturi de rouã, am avut senzaþia cã a existat o conjuncþie astralã

fericitã, favorizând apariþiei unei cãrþi minunate din toate punctele de

vedere. Nu ºtiu cât au lucrat astrele, însã cei care au realizat-o în fapt

s-au strãduit sã respecte toate cutumele de editare ºi tipãrire,

satisfãcând astfel pretenþiile celui

mai exigent public cititor. De la

coperta cu clapete, elegantã ºi

inspiratã, pânã la conþinutul

poemelor, totul este în armonie.

Fericitul poet beneficiazã de

„protecþia” a doi mari scriitori:

Virgil Diaconu, în calitate de

redactor, ºi Dumitru Augustin

Doman, cel care semneazã prefaþa

„Poezia ca un paradis regãsit”,

spunând cã poezia autorului

„vorbeºte de la sine”. Pe coperta a

patra, Dan Drãgoi primeºte

„binecuvântarea” arhiepiscopului

Calinic Argeºeanul, cu înþeleptele

sale cuvinte: „Ne bucurãm cã

autorul tuturor scrierilor bune din

lume este Duhul Sfânt”. Frumos

acest triumvirat argeºean întru

susþinerea unui confrate argeºean,

care nu a putut renunþa la scris deºi

a fãcut pauze lungi. Discret, cu

simþ al echilibrului Dan Drãgoi ºi-

a ºlefuit gândurile ºi versurile

îndelung pânã la o puritate a

exprimãrii din zorii poeziei reuºind

sã transmitã ceva esenþial din frãmântãrile sau observaþiile sale, sub

forma predilectã a distihului, terþinei, catrenului, forme mai puþin

folosite azi, probabil fiindcã cer anumite capacitãþi dar ºi multã trudã

Victoria MILESCU

pe text. Cele aproape 140 de poezii se desfãºoarã generos,

fiecare pe câte o paginã, fiind însoþite, fãrã excepþie, de o

imagine din splendidul volum de „embleme morale” ale

iconografului italian Cesare Ripa,

Della novissima iconologia (Padova,

1625). Desenele, reprezentând

alegorii ale unor virtuþi ºi vicii

omeneºti, împodobesc minunat fiecare

paginã sporind valoarea artisticã a

întregii cãrþi, apariþie notabilã a editurii

ieºene TipoMoldova, colecþia Opera

Omnia. Poezie contemporanã, 2017.

Nãscut la 17.12.1952, în satul Slãnic,

comuna Aninoasa, judeþul Argeº, Dan

Drãgoi este licenþiat al Facultãþii de

Horticulturã din Bucureºti, cu un

doctorat în acest domeniu, având

publicate lucrãri ºtiinþifice ºi cãrþi de

specialitate în þarã ºi în strãinãtate. A

început sã scrie poezie încã din liceu.

În 1978, îi apare volumul de poezii

Dreptul la demnitate, iar în 2016,

publicã volumul Lumini târzii. Deºi

ºi-a dedicat cea mai mare parte din viaþã

familiei ºi profesiei, Dan Drãgoi, nu a

uitat poezia, fiindcã o are în sânge. Cu

pauze mari, el revine cu noi puteri, cu

devoþiune, cu ardoare. Sufletul sãu

luminos revarsã ºi în paginile noii sale

cãrþi o cãldurã umanã binefãcãtoare ºi

unicã în concertul liricii de azi, una cu tendinþe de violentare

ºi trivializare a sentimentelor, a limbajului poetic. Poezia sa

este despre sine ºi despre lume, despre sinele ancorat în

lumea contemporanã, nu una confortabilã. Instinctul îi spune cã

poezia trebuie sã fie armonie, melodie, de aceea e împãtimit de

versul cu rimã, pe spaþii reduse, spre a-ºi capta repede ºi definitiv

lectorul. Dan Drãgoi este un poet sentimental, fiindcã gândurile

ºi impresiile sale trec prin inimã, ceea ce nu înseamnã nimic

depreciativ, fiind rostite cu duioºie, cu respect pentru cuvântul

scris, pentru tradiþiile strãmoºeºti, pe care le insereazã subtil în

poezii dedicate copilãriei, tinereþii, satului natal: „Tot satul meu

tresaltã, muºcat de ciuma foamei/ ªi iezii mor pe-altare ºi-n

baierele toamnei./ Jupoaie tata iezii cu briºca de luminã/ ªi-mparte

carnea-n satul flãmând ºi fãrã vinã.” Iubirea este invocatã cu

întregul ei siaj de stãri specifice, de la elanuri, la deznãdejde ºi

însingurare: „A fost o varã-atât de lungã,/ Cu fluturi albi ce mor

în zare./ Noi ne-am iubit cât sã ne-ajungã/ Trei secole de-

nstrãinare.” Vãzutã în esenþa ei, femeia provoacã revelaþii, asocieri

de elemente antagonice dar inspiratoare: „Ascunsã stai sub ultima

petalã/ Când braþul mi te cere cu sfialã// Eºti prada mea fierbinte

ºi flãmândã./ În ochii tãi stau îngerii la pândã”; sau „Femeia-i o

amforã arsã-n cuptorul încins,/ Din care sorbi cu ardoare, însetat

ºi învins.” Poeþilor le este dedicatã o poezie purtând chiar acest

nume, „Poeþii”: „Poeþii sunt o lacrimã în vânt,/ lava fierbinte,

jarul din cuvânt.// Sunt valul hoinãrind pe albastre mãri,/ Ecoul

muntelui din depãrtãri.// Ei nici nu sunt. De mult ei nu mai sunt/

Decât o rãsuflare în cuvânt.” Ei sunt totuºi boarea binefãcãtoare,

aducãtoare de viaþã, ei sunt picãturile de rouã de care are nevoie

sufletul spre a nu se ofili ºi a-ºi deschide spre lume petalele

frumuseþii, bunãtãþii, iubirii: „Trãind, eu trec din mirare-n mirare./

ªi viaþa mea se pierde ca o boare”. O caracteristicã remarcabilã

este puterea de sugestie prin concentrarea maximã a enunþului:

„Stau singur în ploaie, stau singur în vânt./ Ce mare-i tãcerea de

dupã cuvânt”. Nelipsitã, credinþa ordoneazã spirit ºi materie pe

axa creºtinã, cu trimiteri spre parabolã: „Seceriºul e mult.

Lucrãtorii-s puþini./ Glasul Tãu sângereazã sub coroana de spini./

/ Gândul Tãu cel curat este veºnic tumult,/ Lucrãtorii-s puþini.

Seceriºul e mult.” Poetul Dan Drãgoi este un lucrãtor harnic ºi

smerit, ce trudeºte pe ogorul hârtiei de scris, cu o bucurie rarã ºi

seninã, convins cã ceea ce a semãnat va da rod nepreþuit ºi

neasemuit.

Un prieten de-al meu, academicianul filosof Vasile

Tonoiu, care a publicat în Editura Arefeana mai multe

volume de versuri ºi prozã, anume: Timp grãbit,

Risipe uºor grave, a stabilit titlul urmãtoarei sale cãrþi de versuri Numai clipa ucide.

La început, m-a uimit acest titlu, dar citindu-i apoi cu interes ºi atenþie versurile, am

înþeles de ce domnul academician l-a ales aºa: timpul etern este doar cadrul existenþial

în care ne desfãºurãm activitatea, el cumulând atât faptele bune, cât ºi pe cele rele,

dintre care, evident, nu poate lipsi moartea. Dar despãrþirea propriu-zisã a sufletului

statornic de trupul efemer se poate petrece într-o clipã, al clipei propriu-zise ºi unice,

care ºterge hotarul dintre viaþã ºi moarte, rãmânându-ne celor care încã îi supravieþuim,

doar amintirea omului pe care l-am pierdut.

La aceastã explicaþie complicatã am ajuns citind o altã carte tipãritã la Editura

Arefeana, anume Insomnia verbului, a talentatului poet Ioan Raþiu: spre aceeaºi

gândire filosoficã s-a îndreptat ºi el, fãrã a-l fi cunoscut personal ºi fãrã a fi citit cartea

lui Vasile Tonoiu – dar, de data aceasta, clipa fiind izvorul însorit de viaþã ºi bucurie.

Iatã, mi-am zis, pot sã existe puncte de pornire asemãnãtoare, dezvoltate apoi într-

o altã evoluþie: „Pe buzele tale/ Clipa se zbate nesãrutatã// Apoi pradã gândurilor/ Se

topeºte dãruindu-se (ªoaptã, p. 12).

La Ioan Raþiu, am întâlnit ceva specific, anume cã obsesia clipei nu este doar

pretextul unei cãrþi, ci al mai multor volume, cum ar fi: Tributul clipei, Din vina clipei,

Amintirile unei clipe.

Aceastã observaþie a fãcut-o, cu ani în urmã, ºi distinsul profesor universitar Ion

Rotaru, ca dovadã cã obsesia clipei rãmâne caracteristica de bazã a acestui creator:

„Sã te mângâi cu florile curcubeului,/ Lasã-mã!/ Sã te sãrut cu ploile adevãrului,/

Lasã-mã!/ Sã te caut cu zborul clipei/ Lasã-mã!” (Lasã-mã!, p.13).

Mi se pare minunatã aceastã migalã de bijutier a autorului de-a descifra esenþa

clipei: „Cât ecoul dimineþii/ Înroºea frunzele toamnei/ Clipa clipei va culege” (Zicere,

p. 23). Aici clipa poetului reliefeazã esenþa creaþiei ºi a iubirii, care dovedeºte cã el

priveºte succesiunea clipelor trãite, care ne mãsoarã vieþile, ca pe un drum spre

eternitate: „Rodesc veºnic semãnatele clipe/ Din zestrea simþurilor adormite/ Numai

sã-nvingã zâmbet fãrã a pierde/ Privind sperând privind lãsând” (Însemnare, p. 22).

Ca niºte flori firave ale vieþii, apar uneori clipele existenþiale al poetului: „Îmbrãþiºând

fiorul se revoltã/ Printre amintiri pe care tu le prinzi/ Din ploi de dor întinerind

sãrutul/ În icoane fie clipele oglinzi” (E ziua ta, p.56).

De aici, o descifrare în plus: din miliardele de clipe, care ne marcheazã, în succesiunea

lor, viaþa, autorul ºtie sã le aleagã doar pe cele esenþiale: „Noapte zi din zi spre noapte/

Când iubirea vã desparte/ Intr-o clipã sã-nþelegeþi” (Rãnind gândurile, p. 76).

ªi apoi: „Te întrebai oftând mereu/ Dupã sãrutul de asearã/ Visând întinsul curcubeu/

Peste o lacrimã hoinarã// Sã ceri cu inima temei/ Tristeþii lumii risipite/ Precum o clipã

dacã vrei/ Ceda nebunelor ispite” (Doar ca sã tremuri, p. 79).

Multe alte exemple din aceastã minunatã simfonie a clipelor aº mai putea alege, dar

sper cã demonstraþia de pânã acum v-a lãmurit deplin de talentul lui Ioan Raþiu ºi de

faptul cã, sub lumina clipelor de împlinire, el devine un mare creator liric român!

Generalul Henri Mathias Berthelot ºi Românii este cartea dedicatã de

istoricul Constantin I. Stan acestui mare OM, mare strateg, militar de carierã,

care i-a îndrãgit pe români ºi a slujit cu devotament cauza lor pentru UNIRE,

pânã la împlinirea acestui vis, la 1 decembrie 1918.

Pe coperta a doua interioarã gãsim o emoþionantã scrisoare, mãrturisire a

ataºamentului profund al generalului francez H.M. Berthelot pentru România,

români ºi cauza lor luminoasã:

„ªederea mea, printre românii de peste munþi, din Transilvania, m-a

convins cã sufletul lor este acelaºi ca ºi acela al românilor de la Bucureºti ºi

Iaºi. Am fost de asemenea foarte miºcat de manifestãrile unanime de stimã ºi

iubire pentru Franþa, care au avut loc pretutindeni, la trecerea mea, de sinceritatea ºi delicateþea exprimãrii lor.

De aceea, din adâncul inimii, vã rog, Domnule preºedinte Iuliu Maniu, sã primiþi ºi sã transmiteþi tuturor,

bãrbaþi ºi femei, fete ºi copii, sãteni ºi orãºeni ºi tuturor membrilor

Consiliului Dirigent al Transilvaniei ºi ai comitetelor locale,

expresiunea celei mai vii recunoºtinþe ºi urãrile mele deosebite pentru

realizarea nãdejdilor voastre naþionale!” (scrisoarea este datatã 31

dec.1918/13 ian.1919)

Personalitatea generalului francez: omul, militarul, apropiat al

familiei regale ºi consilierul regelui Ferdinand, un devotat prieten al

armatei ºi al poporului român, este surprinsã de Constantin I. Stan în

cele ºase capitole din carte. O cuprinzãtoare istorie a prezenþei

generalului Berthelot în fruntea Misiunii Militare franceze în România,

rolul sãu fundamental în refacerea ºi modernizarea armatei române

pentru victoriile pe frontul din Moldova, de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi

Oituz... despre plecarea Misiunii Franceze ºi apoi revenirea Generalului

Berthelot în fruntea Armatelor aliate de la Dunãre, în toamna lui

1918.

Istoricul Constantin I. Stan prezintã, de asemenea, rolul ºi reuºitele

acþiunilor diplomatice ale generalului pentru recunoaºterea

internaþionalã a fãuririi României Mari, ca voinþã a poporului, a

jertfelor sale pe fronturi.

Cartea este susþinutã de bogate note: informative, privind sursele

de documentare, explicaþii ale unor citate ºi afirmaþii, citate din

corespondenþa ºi Jurnalul scris de generalul H.M. Berthelot. Volumul

conþine multe ilustraþii, cu fotografii ºi alte documente, precum ºi din

ziarele vremii care prezentau victoriile Armatei române în drumul

spre marea izbândã.

În anul 1917 generalului Berthelot i s-a decernat Diploma de

Cetãþean de Onoare al României, conferitã prin Legea din 13/26 mai

1917... iar din 1926 el a fost primit Membru de Onoare al Academiei Române. Pe coperta interioarã a cãrþii se

aflã Discursul premierului I.C. Brãtianu când i-a oferit Diploma de Cetãþean de Onoare:

„Documentul... este o mãrturie solemnã a simþãmintelor noastre de recunoºtinþã pentru ªeful Misiunii

Franceze. Acei care iubesc nobila voastrã þarã – ºi noi o iubim cu toþii – au vrut sã constate cã v-aþi îndeplinit

sarcina într-un mod demn de ea... aþi împãrtãºit încercãrile ºi suferinþele noastre, v-aþi trudit împreunã cu fraþii

voºtri de arme români... Ca semn al recunoºtinþei noastre, pentru munca D-voastrã ºi a Misiunii Voastre, în

aducerea aminte a marilor încercãri pe care le-am strãbãtut împreunã, îngãduiþi-ne sã vã considerãm, pentru

totdeauna, ca pe unul de-ai noºtri”.

(Constantin I. Stan, Generalul Henri M. Berthelot ºi românii, ediþia a II-a revizuitã, Editura Paideia,

Bucureºti, 2018)
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A.D. Xenopol – autorul primei prefeþe a
scrierilor lui Ion Creangã

Neculai C. MUSCALU
Scopul principal al acestui articol este acela de a analiza prefaþa

scrisã de A.D. Xenopol pentru prima ediþie a operelor lui Ion
Creangã (vol. I, 1890; vol. II, 1892). Pe lângã aceasta, cred cã
este firesc sã fac ºi o prezentare a respectivei ediþii, în datele ei
esenþiale, referindu-mã pe scurt ºi la conþinutul biografiei lui
Creangã, întocmite, cu acea ocazie, de Grig. I. Alexandrescu.

Aºadar, în 1890, la Tipo-Litografia H. Goldner din Iaºi, apãrea
volumul I din Scrierile lui Ioan [sic!] Creangã, subintitulat
Poveºti. Doi ani mai târziu, în 1892, se publica (la aceeaºi tipo-
litografie) ºi volumul al II-lea, subintitulat Diverse. Dintre
cunoscutele texte aparþinând marelui prozator, în primul volum
figureazã: Soacra cu trei nurori; Capra cu trei iezi; Dãnilã
Prepeleac; Punguþa cu doi bani; Povestea porcului; Moº Nichifor
coþcariul; Povestea lui Stan Pãþitul; Povestea lui Harap-Alb;
Fata babei ºi fata moºneagului; Ivan Turbincã; Povestea unui
om leneº. În cel de-al doilea volum, se gãsesc: Amintiri din
copilãrie; Anecdote (cuprinzând: I. Popa Duhu; II. Cinci pâni;
III. Ioan Roatã ºi Vodã Cuza; IV. Ioan Roatã ºi Unirea); Poezii
poporane; Poezii proprii; Cuvinte, rostiri.

În afarã de poveºtile lui Creangã (care însumeazã 332 pag.),
volumul I mai conþine: Prefaþã de A.D. Xenopol (p. I-V);
Biografia lui Ioan Creangã de Grig. I. Alexandrescu (p. 1-29),
tabla de materii ºi, în facsimil, cele câteva rânduri lãsate de autor
sub numele Prefaþa la poveºtile mele. Volumul al II-lea este mai
redus ca dimensiuni: doar 200 de pagini literare propriu-zise, la
care se adaugã ºapte imagini ºi un portret al scriitorului(cu
semnãtura olografã reprodusã dedesubt). Cele ºapte imagini sunt,
de fapt, ºapte schiþe realizate de pictorul ieºean Teodor Buicliu,
ilustrând (în aceastã ordine) doar locuri înfãþiºate în Amintiri: (1)
satul Humuleºti (vedere de ansamblu); (2) casa din Humuleºti
(unde s-a nãscut I.C.); (3) casa din Iaºi (unde a murit I.C.); (4)
un peisaj de munte, cu brazi stingheri („Pe la Borca...”); (5) un
tei falnic (cel în care îºi va fi avut cuibul celebra pupãzã); (6)
Cetatea Neamþului; (7) Munþii Neamþului (din depãrtare).

Nu voi întreprinde aici ºi o evaluare a ediþiei în sine, care, ca
primã încercare editorialã, nu putea sã nu aibã unele neajunsuri.
Corecturi (prin confruntare cu ceea ce apãruse în revista
„Convorbiri literare” sau chiar dând curs unor îndreptãri
aparþinând autorului) vor face abia Gh. T. Kirileanu ºi Ilarie
Chendi în ediþia lor (ce o revizuia pe alta din 1902), Ion Creangã,
Opere complete (Editura Minerva, Bucureºti, 1906).Critici
întemeiate, mai ales cu privire la felul în care au fost editate
textele din vol. I (cel din 1890), se gãsesc într-o notã introductivã
din ediþia Ion Creangã, Opere (vol. I ºi II; Editura Minerva,
Bucureºti, 1970), realizatã de Iorgu Iordan ºi Elisabeta Brâncuº.

În ceea ce priveºte Biografia lui Ioan Creangã, alcãtuitã de
Grig. I. Alexandrescu, trebuie precizat cã ea înglobeazã numeroase
fragmente din Amintiri. Altfel spus, Alexandrescu a ales formula
(fericitã, aº zice) de a-l lãsa pe Creangã sã relateze, in extenso,
unele dintre întâmplãrile semnificative ale existenþei sale. Întrucât
Amintirile din copilãrie erau programate sã aparã în cel de-al
doilea volum (la o datã necunoscutã în acel moment), deþinãtorii
primului volum îºi puteau forma o imagine de ansamblu, mãcar,
cu referire la ceea ce urma sã mai fie publicat.

Biografia se deschide cu scurta autobiografie (o prescurtare a
Amintirilor) pe care editorii au descoperit-o printre hârtiile rãmase
de la Creangã. Pe lângã bucãþile din Amintiri (din care partea a
IV-a era încã ineditã), Alexandrescu insereazã ºi alte scurte
însemnãri ale scriitorului humuleºtean, precum ºi unele
mãrturisiri ale celor care l-au cunoscut. Sunt indicate, de
asemenea, ºi câteva notiþe biografice sau menþiuni despre Creangã
tipãrite deja în lucrãrile ºi publicaþiile vremii. Nu lipseºte nici
consemnarea unor episoade (comice, cel mai adesea):
împrejurãrile cãsãtoriei lui Creangã, împuºcarea ciorilor de pe
bisericã, rãspopirea noncomformistului slujitor al bisericii,
Creangã în faþa elevilor, ca institutor; este surprins ºi acasã,
înconjurat de cele 11 pisici ale sale...

Descoperim în textul lui Grig. I. Alexandrescu ºi încercãri de
caracterizare fizicã ºi îndeosebi moralã; de pildã: „Acest mare ºi
talentat scriitor român era de o modestie rarã. Ca ºi Eminescu, nu
a luat niciodatã în bãgare de seamã talentul sãu, a rãmas totdeauna
acelaºi: «Nicã a lui Ioan [sic!] a Petrei din Humuleºti» gras,
gros, greoi, îmbrãcat simplu, cu straie de ºãiac. Adeseori îl
întâlneai, iarna ºi vara pe jos, cu o pãlãrie mare pe ceafã, cu un
bãþ gros pe umãr, mergând la primblare afarã din târg, la Tataraºi,
la Pãcurari, la Galata. Acolo, de se întâlnea cu vreun cunoscut
de-ai lui, lucrãtor, meseriaº sau muncitor, se punea la vorbã, îl
cinstea ºi asculta cu luare-aminte nãcazurile ºi sãrãcia omului ºi,
de avea putere, îl ajuta cu dragã inimã.” (op. cit., p. 19-20); sau:
„A scris cum a trãit, a trãit cum a scris. El era un om iute din firea
lui, în stare a face o nelegiuire într-un minut de mânie, dar
întotdeauna îi pãrea rãu de ceea ce fãcea, lesne crezãtor, bun la
inimã ºi fãrã patimã.” (p. 23). Consemnând ºi circumstanþele
morþii lui Creangã, Alexandrescu înºirã apoi o serie de superlative:
„...un atac puternic [de epilepsie] îi rupse pentru vecie firul vieþii
ºi târî în þãrânã rece pe cel mai mare prozator român, pe cel mai
temeinic prieten, pe cel mai curat ºi neprihãnit român.” (p. 28).

Mult mai scurt este textul prefeþei semnate de A.D. Xenopol.
La o primã lecturã, prefaþa dã impresia cã a fost scrisã, oarecum,
în grabã sau cã istoricul nu a mai avut prilejul sã o reciteascã
pentru a o revizui pe alocuri. Cu toate acestea, ea relevã o serie
de calitãþi, inclusiv stilistice.

Primul paragraf anunþã dispariþia scriitorului ºi, prin aceasta,
pierderea suferitã de cultura românã: „În ziua de 31 Dechemvrie

1889 poporul român a încercat o mare pierdere prin moartea lui
Ioan Creangã. Nu e vorbã, stângerea lui a fãcut tot atât de puþin
zgomot ca ºi întreaga lui viaþã. Totuºi nu este mai puþin adevãrat
cã prin încetarea din viaþã a genialului povestitor am încercat o
pierdere, ce poate niciodatã nu va mai putea fi înlocuitã, deoarece
Creangã va rãmânea pentru totdeauna nu numai neîntrecut, dar
nici chiar neajuns [sic!].” (op. cit., p. IV). Fragmentul este
important, fiindcã aici este înregistratã, pe cât se pare, pentru
întâia oarã, caracterizarea lui Creangã drept povestitor genial.
Dupã cum vom vedea, aceeaºi formulã („genialul povestitor”)
va reveni ºi la finalul prefeþei. Deºi afirmã cã scriitorul
humuleºtean va rãmâne neîntrecut, Xenopol pãstreazã, totuºi,
unele rezerve prin introducerea unui poate („ce poate
niciodatã...”).

Urmãtorul paragraf construieºte o antitezã între „publicul cel
mare” (ºi, implicit, „obºtea muritorilor”, ce se opune ºi
„individualitãþilor”)ºi cercul restrâns de prieteni ºi admiratori ai
lui Creangã, conºtienþi de valoarea celui plecat dintre cei vii:„Dacã
însã publicul cel mare, în care numai târziu pãtrunde conºtiinþa
meritului individualitãþilor, ce se deosebesc de obºtea muritorilor,
rãmase neatins prin moartea lui Creangã, cu atât mai mult se
miºcarã prietenii lui ºi puþinii admiratori, pe cari ºi-i câºtigase
din primul moment, când le cetise ceva ieºit din fãrmãcãtoarea
lui panã.” (p. I-II).

Mai departe, Xenopol lãmureºte de unde a plecat iniþiativa
publicãrii operelor lui Creangã: „Cãpitanul Constantin Creangã,
sosit din Brãila pentru a îndeplini pe lângã corpul tatãlui sãu cele de
pe urmã datorii, se gândi chiar în mijlocul jalei, de care era cuprins,
a nu lãsa sã se uite prin revistele, în cari fusese publicate, eminentele
scrieri ale pãrintelui sãu ºi se hotãrî sã jertfeascã avutul modest, ce-
i rãmãsese de la el, spre a-i reînnoi memoria editând scrierile lui,
faptã ce vorbeºte de la sine, arãtând pe cãpitanul Creangã pe atât de
dezinteresat pe cât ºi de apreþuitor al meritelor nãscãtorului sãu.
Cãpitanul întruni deci pe toþi acei pe cari-i ºtia cã iubise ºi apreþuise
pe pãrintele sãu ºi le spuse cã el este hotãrât a pune la dispoziþie ceea
ce i-a rãmas ca moºtenire spre a se tipãri operile lui complecte.
Propunerea fu primitã cu entuziasm ºi mulþãmiri din partea celor de
faþã ºi se alese îndatã un comitet care sã se ocupe cu editarea lucrãrilor
marelui scriitor român. Alegerea cãzu asupra d-lor Grig. I.
Alexandrescu, Eduard Gruber ca membri ºi a subsemnatului în
însuºire de preºedinte.” (p. II-III).

Cãpitanul Constantin Creangã apare aici într-o luminã mult
prea favorabilã. Se ºtie cã fiul povestitorului era un tânãr mediocru,
cãutând în permanenþã, prin toate mijloacele, sã facã rost de bani
atât de la tatãl sãu, cât ºi de la apropiaþii acestuia. Sã se vadã, în
acest sens, elocventul portret pe care G. Cãlinescu i l-a fãcut lui
Constantin în monografia (din 1938) dedicatã vieþii ºi operei lui
Creangã. Desigur, Xenopol (înzestrat cu mult bun simþ) nu putea
prezenta adevãratele intenþii (ori speranþe) ale lui Constantin,
preferând sã plaseze întreaga acþiune sub un scop nobil ºi
totalmente dezinteresat... În orice caz, a fost o idee foarte potrivitã
aceea de a-l alege pe marele istoric drept preºedinte al comitetului
însãrcinat cu publicarea scrierilor lui Creangã, de vreme ce el era
cunoscut ca un om serios, muncitor, care îºi ducea mereu treburile
la bun sfârºit.

De altfel, întreaga echipa editorialã este formatã din oameni
devotaþi ºi animaþi de cele mai sincere intenþii. Editorii au ºi
noroc, deoarece munca depusã deja de Vasile G. Morþun îi
scuteºte de o parte din eforturi: „Comitetul se puse îndatã pe
lucru spre a se aduna atât scrierile tipãrite ale lui Creangã, cât ºi
acele needite, ce se aflau în o mare dezordine, rãspândite în casa
unde el murise. D-l Vasile G. Morþun, în lãudabila-i dorinþã de a
vedea date la luminã scrierile de valoare ale autorilor români,
întreprinsese încã din timpul vieþii lui Creangã editarea operilor
lui ºi tipãri 10 coli din Poveºti. Boala autorului întrerupse
publicarea. Comitetul se înþelese cu D-l Morþun, ca sã-i cedeze
acele 10 coli împreunã cu drepturile sale de editor ºi urmã astfel
mai departe deocamdatã tipãrirea Poveºtilor, în formatul început
de D-l Morþun.” (p. III).

Xenopol include ºi câteva informaþii legate de ilustraþiile ce urmau
sã însoþeascã textele lui Creangã, oferind ºi o justificare de ordin
estetic: „Comitetul vrând sã încunjure ediþia operilor lui Creangã cu
mai mult farmec artistic, se gândi sã adaugã [sic!] atât la Poveºti, cât ºi
la Amintiri un ºir de ilustraþii, cari însã sã iasã tot de la artiºti din þara
noastrã, ceea ce era ºi neapãrat, cãci acei strãini nu ar fi ºtiut sã îmbrace
închipuirea atât de verde poporanã a lui Creangã în icoanele
corespunzãtoare. Din nefericire, nu putu îndeplini decât parte din
dorinþa lui; anume pentru Amintiri, D-l Teodor Buicliu din Iaºi,
cunoscutul pictor de câmpenii, se însãrcinã cu schiþarea câtorva tablouri
inspirate din acele desemnate de Creangã în colori puþine, dar atât de
vii. Pentru Poveºti nu fu cu putinþã a se îndeplini gândul.” (p. III-IV).

Este înfãþiºatã ºi structura celor douã volume (cu o anumitã
aproximaþie, fireºte, în cazul celui de-al doilea volum, aflat pe
atunci în stadiul de proiect): „Operile lui Creangã vor alcãtui
douã volume, din cari cel întâi cuprinde Poveºtile sale atât cele
poporane, cât ºi acele în formã de novele ieºite din concepþiunea
personalã a autorului. Acest volum e înzestrat numai cu portretul
lui Creangã. Al doilea volum, care va conþinea minunatele lui
Amintiri din copilãrie, Anecdote, Gândiri, Poezii ºi câteva
Fragmente din bucãþi, pe cari nu apucã sã le isprãveascã, va fi
împodobit cu câmpeniile, în numãr de 7, ale D-lui Buicliu.
Deocamdatã, dãm la luminã volumul I, rãmâind ca al doilea sã
aparã cât mai curând se va putea.” (p. IV).

În încheiere, Xenopol expune ºi un alt plan nobil, menit sã

ducã la o difuzare cât mai largã ºi mai eficientã a scrierilor lui Ion
Creangã: „Pe lângã aceastã ediþie complectã a operilor lui Creangã,
comitetul mai gândeºte a scoate poveºtile numai, fiecare aparte
în o ediþie poporanã ºi cât se poate de ieftenã, spre a rãspândi
creaþiunile încântãtoare ale genialului povestitor cât se poate mai
adânc în masele poporului, a cãruia fire el tocmai o reprezentã
într-un chip atât de deplin.” (p. IV-V). Aceastã intenþie a fost
oarecum pusã în practicã, dacã avem în vedere faptul cã aceleaºi
opere ale lui Creangã vor fi distribuite, în 1895, în ºase mici
volume, sub îngrjirea lui Grig. I. Alexandrescu.

În ceea ce priveºte efectele stilistice, meritã menþionate epitetele
(plasate, de obicei, înaintea substantivelor determinate)
întrebuinþate de A.D. Xenopol în legãturã cu talentul ºi
personalitatea lui Creangã. Astfel, el vorbeºte despre „încetarea
din viaþã a genialului povestitor”, despre lucrãrile „marelui scriitor
român”, face referire la „fãrmãcãtoarea lui panã”, la „eminentele
scrieri” ale sale, la „minunatele lui Amintiri din copilãrie”, precum
ºi la „creaþiunile încântãtoare ale genialului povestitor”. Iubitor
de metafore, Xenopol se exprimã figurat ºi în exemplul urmãtor:
„...acei strãini nu ar fi ºtiut sã îmbrace închipuirea atât de verde
poporanã a lui Creangã în icoanele corespunzãtoare”.

Uneori preferã locuþiunile ºi expresiile de sorginte popularã în
dauna cuvintelor simple: „a înceta din viaþã”, „a se pune pe lucru”,
„a da la luminã” („a publica”) etc. Procedeazã astfel cu atât mai
mult când doreºte sã varieze stilistic expresia lingvisticã pentru a
evita repetiþiile. De pildã, într-un singur paragraf (cel dintâi), el
alterneazã sinonimele moarte, stângere ºi încetare din viaþã.

Xenopol este, totuºi, inegal din punctul de vedere al calitãþii
retorico-stilistice. La fel ca ºi în textele sale istorice, savantul
alcãtuieºte câteodatã ºi fraze lungi (perioade) cam încurcate. Sã
se reciteascã, de exemplu, prima frazã din paragraful al treilea al
prefeþei, frazã care începe aºa: „Cãpitanul Constantin Creangã,
sosit din Brãila pentru a îndeplini pe lângã corpul tatãlui sãu cele
de pe urmã datorii, se gândi chiar în mijlocul jalei...”. De asemenea,
se observã cã una dintre frazele din deschiderea prefeþei conþine
ºi o structurã defectuoasã: „...Creangã va rãmânea pentru totdeauna
nu numai neîntrecut, dar nici chiar neajuns [sic!].” (Corect ar fi
fost sã se scrie: „Creangã va rãmânea [...] nici chiar ajuns.”).

Cititorului de astãzi îi vor pãrea bizare câteva forme lexicale
întâlnite în textul lui Xenopol. De pildã, despre unele scrieri ale
lui Creangã istoricul afirmã cã sunt needite (ºi nu inedite); despre
Teodor Buicliu spune cã este „pictor de câmpenii” (adicã
‘peisagist’, probabil); de câmpenii (cuvânt pe care nu l-am gãsit
prin dicþionarele noastre) Xenopol mai pomeneºte ºi în paragraful
urmãtor. Apoi, desigur, variante lexicale destul de curente în
epoca respectivã: desemnate (în loc de desenate), complecte (în
loc de complete), a apreþui (în loc de a aprecia) ºi derivatul
apreþuitor etc.

Din perspectivã gramaticalã, oarecare interes prezintã forma
de plural operi (în loc de opere), apoi frecventa utilizare a formelor
acei, acele ca articole demonstrative (alternând cu formele fireºti
cei, cele), ºi nu ca pronume/adjective pronominale demonstrative
de depãrtare; conjunctivul sã adaugã (în loc de sã adauge)
º.a.m.d. O sintagmã ca „prin revistele, în cari fusese publicate...”
aratã care era norma lingvisticã din acea vreme, când pronumele
relativ care era variabil (acordându-se dupã numãr ºi gen), iar
mai mult ca perfectul nu diferenþia (prin terminaþia -rã) pluralul
de singular la persoana a III-a a verbului.

Fãcând un bilanþ, trebuie subliniat iarãºi cã Xenopol a susþinut
în aceastã prefaþã cã Ion Creangã este un povestitor genial. Fãrã
îndoialã, caracterizãri de tipul „mare scriitor român” (cum lanseazã
ºi istoricul) sau „cel mai mare prozator român” (cum îl catalogheazã
Grig. I. Alexandrescu) erau pesemne deja etichete obiºnuite la acel
moment, însã recunoaºterea genialitãþii povestitorului humuleºtean
vine, pentru prima oarã, dinspre Xenopol.

Frapeazã, oarecum, insistenþa lui Xenopol cu privire la
dimensiunea „poporanã” a creaþiei lui Creangã. Când savantul
afirmã la începutul prefeþei cã „poporul român a încercat o mare
pierdere prin moartea lui Ioan [sic!] Creangã”, el are în vedere
colectivitatea ori neamul care îi include îndeosebi pe cei care erau
conºtienþi de valoarea scriitorului (adicã prietenii, admiratorii).
Dacã nu ar fi aºa, Xenopol s-ar contrazice când vorbeºte de lipsa
de reacþie pe care o constatã la„publicul cel mare” [...] neatins
prin moartea lui Creangã”.

Sensul termenului popor pe care îl vizeazã, însã, Xenopol
merge, mai curând, cãtre desemnarea unei anumite pãturi sociale,
din mijlocul cãreia s-a zãmislit însuºi Creangã (cu a sa imaginaþie
„atât de verde poporanã”). De aceea, marele istoric plãnuieºte ºi
o „ediþie poporanã” (adicã „de popularizare”, cum am numi-o
astãzi) „spre a rãspândi creaþiunile încântãtoare ale genialului
povestitor cât se poate mai adânc în masele poporului, a cãruia
fire el tocmai o reprezentã într-un chip atât de deplin”.

În orice caz, este lãudabil cã Xenopol nu vede în Creangã
(cum au fãcut-o alþii) un scriitor regional (moldovean), ci,
dimpotrivã, o întrupare artisticã a creativitãþii poporului român
autentic, în integralitatea sa. Mai mult decât atât, deºi insistã pe
componenta popularã (sublimatã) a operei lui Creangã, el remarcã
ºi originalitatea sa (doveditã de un text ca Moº Nichifor coþcariul,
de pildã). Volumul pe care Xenopol îl prefaþeazã „cuprinde
Poveºtile sale atât cele poporane, cât ºi acele în formã de novele
ieºite din concepþiunea personalã a autorului”.
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Notaþie ºi meditaþie la Gheorghe Grigurcu

,
Elisabeta
Bogãtan

Operã deschisã, poezia lui
Gheorghe Grigurcu oferã posibilitatea
mai multor grile de lecturã, a unei
receptãri pe paliere diferite de
sensibilitate ºi educaþie esteticã, de
interiorizare a poeziei, de empatizare,
precum volumul Ca ºi cum, Editura
Paralela 45, Colecþia „Poeþi Laureaþi
ai Premiului Naþional de Poezie Mihai
Eminescu”, pref. de Mircea Martin,
postf. de Mircea A. Diaconu, Piteºti,
2016. Acest nobil semn de
complexitate ºi de profunzime explicã

unanimele aprecieri critice, precum ºi, dupã un lung ºir de premii,
prestigiosul Premiu Naþional „Mihai Eminescu”.

O grilã de lecturã este cea prezentatã de Mircea A. Diaconu, în
chiar postfaþa cãrþii: „În materia din jur, decupatã fotografic,
impresionist sau pur ºi simplu proiectatã în oglindã, nu se ascunde
vreun sens.” ªi tot el continuã: „ªi dacã scrie continuu, Grigurcu
nu o face cu speranþa ascunsã, mascatã, disimulatã eventual cã ar
putea sã gãseascã sensul, marele sens, în sine sau în afarã.
Justificarea existenþei, a scrisului chiar, nu se gãseºte decât în
locuirea prin scris în lume. Tocmai de aceea scrisul lui devine
biografie.”

Dar, dincolo de observaþia cã pentru orice scriitor „scrisul lui
devine biografie”, chiar ºi pentru marele cãutãtor de sensuri prin
poezie Lucian Blaga, cel care a girat începuturile poetice ale lui
Gheorghe Grigurcu afirmând cã „promite enorm prin harul sãu”,
ne reamintim o „însemnare” a lui Gheorghe Grigurcu însuºi, din
Un trandafir învaþã matematica, volumul antologic apãrut la
Editura Vinea: „Mãrturisesc cã n-aº fi dorit sã fi scris decât
poezie ºi aforisme (aforismele: cel mai apropiat reflex al poeziei
în cugetare)”. Evident, aceastã afirmaþie ne duce cu gândul la
sens – la ce altceva? – cãci aforismele se construiesc numai pe
sens. ªi deoarece Gheorghe Grigurcu subliniazã, repetãm:
„aforismele: cel mai apropiat reflex al poeziei în cugetare”, avem
declaraþia poetului cã este interesat de creaþia „în cugetare”, deci
este interesat de sens.

Pe aceste baze se impune o altã grilã de lecturã a poeziei lui
Gheorghe Grigurcu, cea în care sensul reprezintã o mizã majorã,
în aºa mãsurã, încât poezia sã tindã spre aforism: prin condensare,
prin limpezime, prin prinderea unor sensuri notabile.

Dacã luãm, de exemplu, pur ºi simplu prima poezie din volum,
Fragede anotimpuri, observãm cã se impun douã niveluri ale
zicerii poetice: primul pare a fi la mai mult la nivelul notaþiei unor
observaþii, al doilea cel al sensurilor secunde ale cuvintelor,
expresiilor, al „necuvintelor” în accepþia impusã de Nichita
Stãnescu. ªi dacã în „fragede anotimpuri” epitetul „fragede” este
uºor de decodificat, ca anotimpuri noi, mereu altele, în subtext
este ideea de curgere a vremii, curgere în care omului raportat la
univers i se cautã zadarnic „câte-un detaliu nemuritor”. Imaginea
noastrã aºezatã cu grijã în clipã („anotimpurile ce ne-aºeazã pe
trepied/ ne potrivesc veºmintele cu-o grijã expertã”) se pierde
odatã cu clipa: „obþin imaginea noastrã/ dar nu ne-o mai aratã
niciodatã.”

Este o meditaþie asupra trecerii timpului, a aºezãrii omului în
timp, pe linia acelui fugit irreparabile tempus.

Pe aceeaºi linie aflãm poezia Cinematografie, a doua poezie a
volumului.

Trimiterea la sensuri se face aici prin indicii fin perceptibile.
Poezia este construitã pe aceeaºi idee a fixãrii imaginii în clipã, în
timp, fixare necesarã pentru o trecere prin timp care uzeazã. Notaþii
aparent banale mustesc de sensuri. Astfel, oboseala existenþialã,
trãdatã în intimitatea cãminului, ºi nebãgatã în seamã în spaþiul
dinafarã, neutru, impasibil („Filmaþi încovoierea bruscã a umerilor/
cînd îºi scoate pardesiul în odaie/ ºi dalele pavajului când încã e
afarã.”) determinã o ºovãielnicã încercare de identificare cu propriul
eu, („mîna-i înãlþatã ca ºi cum s-ar cãuta pe sine”), încercare
abandonatã: „Aceste lumini cum pînza de pãianjen în oglindã/ ce-
o pãrãsesc treptat”. Bãnuim în subtext, la nivelul „necuvintelor”,
idealuri pierdute, singurãtãþi, dureri, frig existenþial, tot ce poate
face un om sã-ºi încovoaie umerii atunci când rãmâne cu sine
însuºi. Toatã portretizarea celui care se cautã în oglindã susþine
aceastã imagine a uzurii în timp: „pãrul ostenit de cuvinte”, (o
imagine extrem de concentratã: este sugerat un pãr albit, iar cauza
albirii este sugeratã a consta în cuvintele frumoase în care ºi-a
turnat idealurile), „pomeþii pe care s-a scurs sudoarea discretã/ a
adevãrului.” (simþim în spatele cuvintelor : adevãruri dureroase,
care i-au dat sudori reci ºi i-au brãzdat faþa cu lacrimi). „Filmaþi-o
ca ºi cum aþi cãuta-o” spune poetul, adicã parcã ar fi ceva deosebit,
nu o trecere fireascã prin timp, încercându-se astfel o atenuare a
durerii inevitabilei uzuri în timp.

Titlul Ca ºi cum al cãrþii sugereazã o profundã meditaþie asupra
situãrii omului într-o lume strãinã de dorinþele ºi de coordonatele
sale interioare, dar în care se strãduieºte sã trãiascã totuºi, ca ºi
cum aceastã înstrãinare nu ar exista. Foarte bine sunt prinse
aceste sentimente în poezia intitulatã chiar aºa, Ca ºi cum: „Din
cînd în cînd rãscolind/ hîrtiile vechi prin care s-a/ plimbat
Existenþa/ (…)/ scoþîndu-le la luminã/ ca ºi cum/ ah ca ºi cum/ ca
ºi cum/ ºi atît.” Observãm cã acest „ca ºi cum” este transpus într-
o particularitate de stil: absenþa predicatului sau a predicativelor,
care se considerã subînþelese, ºi prezenþa doar a determinanþilor
(atât aici, cât ºi în multe alte poezii): „ca flãcãri de miere pe rugul
/ unui prieten puternic// ca nume rãtãcite ca fluturi rãciþi.” (Ca o
fanfarã). Aceasta nu dilueazã, ci, dimpotrivã, intensificã trãirea
poeticã : Aici, de exemplu, este transmis un zbucium existenþial,
o debusolare. La care se poate raporta atât eul liric, cât ºi eul
cititorului, validând caracterul de operã deschisã al poeziei.

Nu puþine sunt meditaþiile asupra poeziei. Poeticã, o micã
artã poeticã, subliniazã necesitatea structurãrii, a cizelãrii în poezie,
în opera de artã: „din þesãturã vrînd un fir sã iasã/ îl sperii/ ºi
reintrã înapoi”. Tot aici autorul militeazã pentru o poezie
echidistantã, cu un lirism temperat, precept ilustrat, în general,

prin propria poezie: „la nimeni nu se referã/ nu-þi foloseºte la
nimic/ aceastã suferinþã”. Tot pentru o poezie atent construitã,
cizelatã, militeazã poetul ºi în Ars poetica, care, aºa cum aratã
titlul, chiar se declarã o adevãratã artã poeticã: „Nimic la voia
întîmplãrii totul construit/ cu o rigoare care strigã sãlbaticã// cu o
dezordine care tace/ resignatã civilizatã.” De fapt, poeziile cu
titlul Ars poetica sunt mai multe. Par a fi pãrþi ale uneia ºi
aceleiaºi poezii. Într-o alta, el mediteazã asupra fondului ºi formei,
pe care le considerã relative ºi neimportante în raport cu existenþa,
care locuieºte, de fapt, poemul: „Forma ascunde fondul/ care
ascunde forma/ care descoperã fondul/ care descoperã forma/ în
interiorul atât de strîmt/ al poemului/ în care pogoarã/ neþãrmuritul
spaþiu.” O artã poeticã este ºi poezia Avantaj: poetul se aratã
adeptul autenticitãþii în poezie, vorbind despre „poeþii care scriu
direct pe piele”, „poeþii care scriu direct pe respiraþie”. O poezie
trãitã ºi simþitã.

O personalã definiþie a poeziei întâlnim în Ce-nseamnã
Poezia?: „Ce-seamnã Poezia? Un suflet care strigã fãrã gurã./
Ce-seamnã Poezia? O aºteptare dincolo de orice þel. (…)” Poezia
devine un mesager: „Uneori poemul vorbeºte mai mult decât
poate omul vorbi/ uneori poemul tace mai mult decât omul poate
tãcea.” (Uneori poemul).

Meditaþia asupra poetului pe linia anticei credinþe cã poetul
este un trimis al zeilor, gãseºte un paralelism între creatorul
lumii ºi poet, creatorul poeziei: „L-ai fãurit pe poet asemenea
Þie/ poetul ºi-a fãurit poezia asemenea lui”, valorizând poezia ca
un veritabil act de creaþie. (Psalm).

Punctul, cu un uºor aer ludic, valideazã înnoirile structurale
ale poeziei, precum renunþarea la punctuaþie: „Punctul, dementul/
obstacol al poemului/ ca o bacterie cu mintea-nfierbîntatã”. Dar,
constatã poetul, meditând la starea actualã, Poezia, cartea, care
se vrea mesaj universal, („Soarele citeºte câte una din cãrþile
tale/ cu un ochi pãtrunzãtor dizolvant”), are acum o audienþã
minimã, superficialã (Soarele citeºte).

Referirile la cuvânt, verb, limbã, carte, artã, a spune, a scrie
sunt frecvente, dovadã cã poetul considerã aceste elemente
importante: „apa ºi pietriºul limbii” (Seninã e patria azi), „pe
pãmînt la masa ta/ sterilul mosc al verbului” (Semn de carte).

Gheorghe Grigurcu dã o largã hartã poeticã a intereselor
sale istorice, geografice, (Ardeal, Transilvania, Clujul studenþiei
sale, Amarul Tîrg, locul claustrãrii poetului) ºi de spiritualitate,
proiectând o luminã actualã asupra acestora, inclusiv asupra
tradiþiilor: „Suferã de prea multã vechime þãranii/ devin pitoreºti”
(Þãranii) sau „O ceapã/ ca un calendar/ un calendar/ ca o ceapã/
numeri foile lor/ lãcrimînd/ lãcrimînd ºi ele/ foile/ te numãrã pe
tine.” (O ceapã). ªi aici, ca în mai toate poeziile sale, poetul
mediteazã, atingând prin sugestiile poetice coarde general-umane.

La unele poezii, precum Gesturile, aspectul ludic, ca prim
nivel de lecturã, acoperã o profundã meditaþie asupra existenþei
ca evoluþie printr-o succesiune de negaþii, în cadrul unei evoluþii
ciclice, pe teoria veºnicei reîntoarceri: „Primul gest îl sfida pe
al doilea,/ al doilea îl concura pe al treilea/ (...) al ºaptelea îl iubea
pe cel dintîi.” Întâlnim aici ºi simbolistica numãrului ºapte, în
folclor fiind considerat numãr magic, iar în numerologie, numãrul
specific planetei Pãmânt.

Într-un fel, întreg volumul Ca ºi cum este o meditaþie asupra
existenþei, o meditaþie fragmentatã în multiple poezii, generate
de impresii sau de întrebãri, de o ascunsã uimire. Mai mult, în
Aceasta-i tema, poetul se întreabã asupra marelui sens al
existenþei: „dar cineva sfredeleºte-n lumina mediocrã o gaurã/
ca sã vadã ceea ce funcþioneazã-n secret/ micul motor al esenþei
de dincolo”. Spaþiul, timpul, neantul, vidul, infinitul, Soarele,
nimicul, lumina, haosul, moartea, adevãrul devin frecvent teme
de meditaþie, ca ºi iubirea: „Unde-i iubirea în care somn/ agitându-
ºi mâinile pentru a explica mersul Istoriei”. (Unde-i iubirea).

Alteori, poetul mediteazã asupra raportului dintre aparenþã
ºi esenþã, dintre imagine ºi realitate: „Se miºcã uºor fãrã un
ritm aparent/ acest aer aprins agitînd aerul stins/ peste faþa ta
strãlucitoare// uºor se miºcã asemenea unei imagini într-o fiinþã/
o picãturã vîscoasã/ a timpului inexistent picurînd/ în timpul
real”, raport în care pare a prevala realul: „apoi se sparge trivial
ca un geam ºi ne cheamã” (Forma ploii). Dar aceastã prevalenþã
e relativã ºi balanþa e oscilantã: „Copacii zac reflectaþi/ în miezul
teribil al eleºteului (...) ºi sunt mai reali acolo/ unde n-ai nici un
drept/ asupra lor.” (Copacii zac). Imaginea ca oglindire o întâlnim
ºi în Magie: „pentru a fi douã-trei secunde numai imagine/ apoi
orbind oglinda din nou spre a fi doar real”. Deºi în alt poem este
interesat numai de imagine ºi de materialul de construire a ei: „A
trecut un mort cãlare/ dar nu ne-a adus nicio metaforã.” (A trecut).
În Cît de bucuroasã e Viaþa, poetul leagã imaginea de „vãzut” ºi
de „cuvinte”: „dar cu ochiul nespus de blînd diafan/ ca apa unui
bazin din care-au fost azvîrlite/ imaginile ºi imaginile imaginilor/
/ ultima spumã-a vãzutului/ care mai gîlgîie mai cere un supliment
de cuvinte”. Meditaþia asupra imaginii dã unele bijuterii poetice
tulburãtoare, ca în Prozodie: „Nici o imagine nu e/ îndeajuns de
concretã/ ca sã stingã-nãuntrul ei/ licãritorul vid/ cum o candelã.”

În Pentru-a scrie poetul vorbeºte despre ficþiune, dar, parþial
cel puþin, o simþim pe aceasta ca un corespondent al imaginii, cu
atât mai mult cu cât ºi ficþiunea este raportatã la real: „pentru-a
scrie nu e nevoie sã fii uimit doar foarte atent// la ceea ce se
petrece-nãuntrul ficþiunii/ cum înãuntrul unei case în care trãiesc/
oameni ca tine ca mine.”

Raportul realitate-vis decurge din cel dintre imagine ºi real:
„Fumul/ ºi praful ºi înþepãtoarea luminã strãbat revelaþia. Ea se
stinge uºor/ cum o flacãrã la bucãtãrie. Uneori o uiþi aprinsã în
timp ce adormi/ ºi visezi dar oricum visul îþi oferã obiecte
asemãnãtoare celor ale/ realului. Într-asta constã generozitatea
visului.” (Aidoma unor gînduri trãiesc obiectele). Pe tema viaþa
ca vis poetul afirmã: „cãci tu însuþi eºti Visul” (Cînd Visul)
amintind de Schopenhauer care scria: “Lumea este reprezentarea
propriului meu vis”. Pe aceastã linie poetul vorbeºte despre
„mãºtile de real ale Visului”. (E-o noapte albã).

O manierã poeticã personalã la Gheorghe Grigurcu este aceea

de a prezenta, aparent, un decupaj în realitate, ceea ce poate duce
cu gândul, într-o abordare grãbitã, la poezia de notaþie. Dar
întotdeauna existã un element care dinamiteazã aceastã impresie,
mutând poemul pe coordonatele poeziei de meditaþie. Astfel, de
exemplu, avem prezentarea unui tablou aparent reificat în Nu te-
ai gândit: „Nu te-ai gândit decât la aprigele flori/ (hîrºîitul
pantofilor pe pietriº/ cuþitul pe farfurie stors de vlagã)”. (ªi
enumerarea continuã pânã la sfârºitul poeziei). Dar poetul ºtie sã
punã elementul care dinamiteazã aceastã aparenþã de reificare,
acel „nu te-ai gândit” cu care începe poezia, care umanizeazã
tabloul ºi, mai mult, sugereazã o stare de cumpãnã, de derutã, de
tulburare, în care se cautã reazem în universul înconjurãtor, în
lucruri clare, reale, stabile. În altã parte o plecare la garã
condenseazã într-un fapt banal un întreg crâmpei de viaþã ºi un
sugestiv tablou rural, în care poetul ºtie sã prindã ºi sufletul
satului: „Am îngrãmãdit tãcerile una peste alta/ într-un cufãr// de
jur-împrejur gîrbovite pustietãþi/ nori maniaci (...)/ cîte-un cocoº/
cu capul tupilat sub aripã/ de teama ielelor// mai e drum lung pânã
la garã”. (Ruralã).

Poezia-aforism este deseori prezentã, ca în Cerc ºi punct: „Un
cerc un punct frenetic ce se umflã-n infinit/ un punct un cerc
ascetic redus la centru”; e limpede cã subtextul este filozofic. Sau
în frumoasa poezie, cu aceeaºi puternicã bazã filozoficã Sfaturi
cãtre mine însumi: „Sã nu cauþi pe dinafara casei lucrurile pe
care le-ai lãsat/ înãuntru. Inclusiv copacii, dealurile, Soarele.” ºi
meditând la vers, la poezie: „Sã nu-þi închipui (din trufie, din
teamã, din spirit de imitaþie)/ cã adîncimile versului îþi aparþin. În
ele fermenteazã Lumea care te-a pãrãsit.” Sau o puternicã afirmare
a nevoii de sens: „Sã trãieºti sub cupola unui Sens verosimil
(preferabil unuia pur ºi simplu real).” Sens despre care în altã
poezie (Sãptãmâna) afirmã poetic: „din vãzduh în vãzduh trece
sensul un nod în gîtlej”).

Poetul ºtie ca prin elemente minime sã atingã coarde general-
umane profunde: „veºnic îndrãgostit adicã flãmînd/ de ceea ce n-
a fost sã fie”. (Poetul F.M.) Sau: „s-au subþiat strigãtele de prea
multã folosinþã/ au ajuns aproape strãvezii”. (Nici o graþie).
Poezia-definiþie, bazatã pe metaforã, are uneori o notã uºor
amuzantã, ludicã, precum în Norul: „O piatrã ponce de frecat/
cãlcîiul asprit/ al cerului.” Dar ºi aici, elementul „cãlcîiul”
introduce o trimitere la planul existenþial, la faptul cã cerul
(destinul) apasã prin cãlcâiul sãu. Este un cãlcâi „asprit” de atâta
apãsare.

Deºi în general Gheorghe Grigurcu scrie poezii concentrate la
maxim, uneori construieºte viziuni poetice mai ample, centrate
pe o metaforã sau un simbol. Astfel este groapa, în poezia În
cafenea. Pãrând la început o simplã comparaþie: „Se-adunã mulþi
în cafenea/ ca-ntr-o groapã de-o oarecare adîncime”, groapa devine
un simbol al golului, al vidului, care absoarbe vieþi, timp, visuri,
cuvinte: „ºi groapa mestecã fripturi bancnote/ întîmplãtoare
exclamaþii cuiere/ sticle goale chipuri omeneºti”, „rugina luminii
în fundul paharelor”.

Deseori poezia lui Gheorghe Grigurcu ia formã de poezie
sapienþialã: „ Cunoscând înþelepciunea, zise,/ cunoºti ºi realul/
realul de-l cunoºti, continuã,/ cunoºti morala/ morala de-o cunoºti,
urmã,/ pãzeºte-o de altã cunoaºtere.” (Dialecticã) spune poetul,
subliniind importanþa moralei. Sau, în Adevãrul, afirmã
relativitatea adevãrului: „Adevãrul, cum o oglindã publicã/ în
care oricine are dreptul sã-ºi facã cu ochiul// spre-a se putea
recunoaºte.”

Meditând asupra raportului dintre capodoperã ºi opera
mediocrã, într-una din poeziile intitulate Semn de carte, („ªi doar
câteva litere lipsesc/ (...) câteva litere din aceastã carte groasã
mediocrã/ pentru a o preface-n capodoperã”), Gheorghe Grigurcu
are o viziune poeticã apropiatã de cea a lui Nichita Stãnescu din
„Lecþia despre cub”, dovadã cã marile spirite se întâlnesc.
Asociaþiile poetice sunt de o mare sugestivitate: „Un culcuº gol
de cîine/ cum un cearcãn/ din care ochiul a plecat// cum un nor pe
care/ cerul l-a pãrãsit/ azvârlit în pubelã// cum o lacrimã asprã
rostogolindu-se pe câmp/ o lacrimã alcãtuitã/ din sârmã ghimpatã.”
(Culcuºul câinelui meu drag dispãrut). La prima vedere poezia
pare o poezie de notaþie. Dar aceste asociaþii încarcã poezia cu
multã meditaþie ºi cu multã trãire. Poetul vede legãturi particulare
între elementele existenþei, ca în Copiii: „ori zgomote legate cu
sfoarã/ simple zgomote ce se rotesc obosesc/ ºi cad vlãguite la
piciorul mesei// miresme ºi zgomote robotind în glumã/ laolaltã
cu copilãria.” Se construieºte astfel un sugestiv tablou al lumii
copilãriei, unde totul e posibil, lãsând în acelaºi timp sã rãzbatã
nostalgia dupã copilãrie.
Un procedeu specific lui Gheorghe Grigurcu este demonstraþia
poeticã prin reducere la absurd, ca în poezia Astfel au fost învãþaþi:
„Astfel au fost învãþaþi a umbla// hipopotamul pe frînghie/ peºtele
pe ºosea/ rîndunica la fundul apelor/ fluturele-n mãruntaiele
pãmîntului// omul pe tãrîmul de dincolo”. Avem aici, de fapt, o
meditaþie particularã asupra faptului cã nu-i este dat omului sã
cunoascã nimic despre „tãrâmul de dincolo”. Sau: „1. Iei un gol/
îl conjugi/ îl declini”. În acest caz din subtext rãzbate strigãtul
existenþial cã totul e nimic, vid. ªi se impune, astfel, motivul
vanitas vanitatum. (Golul).
O aparenþã de detaºare faþã de text este susþinutã de ironie,
valorizatã declarativ: „nu stricã puþinã ironie/ domnilor moraliºti”,
de unele figuri de stil, precum oximoronul „lacrima armã albã”
(De lacrimã), „o vigilenþã confuzã/ care unificã lucrurile/ ºi lasã
pe dinafarã/ doar visele lor” (Dimineaþã) sau de umor: „Realul e
mereu incomplet mereu îi lipseºte/ cîte ceva ba un nasture ba o
vrabie/ ba un tren ba un deget/ ba un arbust ba un ziar/ e-asemeni
unui om distrat/ care uitã ce are de fãcut/ dar care privindu-se-n
oglindã/ constatã mirat cã a rãmas el însuºi.” (Despre real).
Poezia lui Gheorghe Grigurcu nu este o poezie de notaþie. La el,
notaþiile sunt doar un pretext al meditaþiei, un suport al meditaþiei.
Concentrate, mustind de sensuri, cãlcând mereu hotarul poeziei
sapienþiale ºi fin cizelate, atent „filigranate”, cum s-a mai observat,
poeziile lui se înscriu prin profunzime ºi prin mãiestria artisticã,
în cartea de aur a marii poezii.
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De foarte multe ori aceastã þarã a noastrã ºi-a trimis fiii în focul bãtãliilor. De voie, dar mai ales de

nevoie. De fapt nu Þara, ci conducãtorii ei, unii mai vrednici, alþii mai puþin, dupã cum ne-a fost

norocul. Când aceºti îndrumãtori ai destinelor naþiei au fost unii capabili, care inspirau încredere prin

profesionalismul lor ºi au avut capacitatea de a argumenta convingãtor utilitatea cauzei, atunci

entuziasmul ºi sacrificiile celor trimiºi la luptã a fost pe mãsurã. Numai aºa ne putem explica de ce atât

de mulþi dintre aceºti luptãtori au pus mai presus marea familie – Patria – decât destinul celei proprii.

Cei doi eroi despre care vã vom oferi doar câteva amãnunte

ºi mai multe imagini, tatã ºi fiu, ºi-au jertfit vieþile pentru

întregirea ºi reîntregirea României, sacrificiul lor având un

tragic deznodãmânt, în sensul cã „le-a pierit neamul”, adicã

numele neamului, patronimicul s-a dus odatã cu ei.

Cãlin Tane, care ºi-a luat numele de Tãnescu, era nãscut

în anul 1884 în satul Corbii Ciungi din comuna Vânãtorii

Mari, judeþul Vlaºca (azi Izvorul, com. Vânãtorii Mici, jud.

Giurgiu). A urmat ªcoala Normalã ºi a devenit învãþãtor în

acest sat. Aici i se va naºte, la 6 septembrie 1912, primul

dintre copii, un bãiat care va primi numele Vasile. Soþia lui,

Maria, fiica lui Stanciu Ioniþã ºi a Leancãi, era originarã din

Bolintinul din Vale, loc în care cei doi se vor stabili în

ajunul izbucnirii Primului Rãzboi Mondial ºi unde li se vor

naºte alþi doi copii, fete de aceastã datã, Elena ºi Victoria

(zisã Aglaia).

În vara lui 1916 România intrã în rãzboi, iar învãþãtorul

Cãlin Tane este mobilizat ca sublocotenent în Regimentul 4

Argeº, comandant de pluton al uneia dintre cele douã

Companii Mitraliere. Nefericitele evenimente care au urmat

ne sunt cunoscute, ca ºi eroismul de care au dat dovadã ai noºtri pentru a opri inamicul sã ocupe

Moldova, ultimul refugiu al statalitãþii româneºti. Una dintre aceste încrâncenate bãtalii s-a dat la

Mãrãºti, când, dupã un foc intens al artileriei, în zorii zile de 11 iulie 1917, Regimentul 4 Argeº

porneºte la atac cãtre tranºeele inamice.

„ªi atunci ca din pãmânt, de aievea, la un singur semnal de fluier ce se repetã cu repeziciune ici

ºi colo, vitejii noºtri se ridicã ca un singur om ºi pornesc înainte prin sârma ghimpatã pe care

artileria noastrã o spãrsese pe alocuri. Dar, inamicul nu fugise cu totul; focul artileriei noastre nu-

l alungase. Bãgat în caverne adânci, betonate, artileria nu avusese ce-i face. El deschide focul, un

foc puternic, ca-n iad, de arme, mitraliere ºi grenade. Batalionul 2 sare peste ei în tranºee ºi

Compania 5 ocupã cea dintâi, la ora 6.45, dealul Mãrãºtilor. Câteva mitraliere þin în loc Compania

6. Atunci, sublocotenetul Tane Cãlin aleargã cu secþia lui de mitraliere, o pune în spatele clãnþãnitoarelor

nemþeºti ºi trage. Cât ai clipi din ochi îi dã peste cap ºi Compania 6 trece înainte. Dar ºi pe el îl

pândea moartea, cãci un duºman, ascuns dupã o tufã de ferigã, i-aruncã din armã un glonþ care îl

izbeºte în piept ºi Tane se prãvale peste mitraliera lui, cu care puþin înainte trimisese moarte

duºmanilor ce þineau în loc cu focul lor o companie întreagã.” (Primãria Municipiului Piteºti.

Centrul de Studii ºi Pãstrare a Arhivelor Militare Istorice Piteºti, Istoricul Regimentului 4 Dorobanþi

„Argeº”, Piteºti, 2008)

Arhivele bolintinene pãstreazã dovada acestei fapte de eroism: „Extras din Registrul de Stare

Civilã pentru morþi al Regimentului 4 Argeº no. 180/1917: sublocotenent Tane Cãlin, Compania

2 Mitraliori, nãscut Vânãtorii Mari, Vlaºca, domiciliat Bolintinul din Vale, Ilfov, mort la 11 iulie

1917 în luptã la satul Mãrãºti, lovit în inimã de un glonte.” (Arhiva

Primãria Bolintin Vale, Starea Civilã, Decese, 1916-1917-1918)

Fiul sãu, Vasile, avea doar cinci ani pe atunci ºi se va transforma

într-una din personalitãþile emblematice ale Bolintinului. Caracter

multilateral, implicat în bunul mers al comunitãþii din mijlocul

cãreia se înãlþa, pasionat de sport, de artã, muzicã ºi dans, de

mecanicã, dar mai ales de zbor, va obþine brevetul de pilot prin

absolvirea ªcolii de Pilotaj C.F.R. Mai înainte de a-ºi fructifica

pe deplin calitãþile în slujba consãtenilor ºi conaþionalilor, rãzboiul

îl prinde în tãvãlugul sãu ºi-l poartã, din aerodrom în aerodrom,

urmând linia frontului: Focºani, Buzãu, Tarutino, Odessa, Cotul

Donului ºi Stalingrad. Zeci ºi zeci de misiuni de luptã în urma

cãrora va consemna, nu de puþine ori, cu tristeþe: „Am închinat

aceastã paginã þie, aparat drag, amintind ziua în care rãnit ai

rãmas neputincios la pãmânt împreunã cu alt prieten! 9 ºi 5. Slt.

av. V[asile] C[ãlin] Tãnescu.”

Scãpat miraculos din dezastrul de la Stalingad, va fi retras în

þarã pentru refacere. Va fi ultima datã când ºi-a vãzut Bolintinul

drag, casa ºi familia, în martie 1943, când a împãrtãºit celor

apropiaþi, premonitoriu, cã de va fi sã fie doborât, ruºii nu îl vor

prinde viu niciodatã. Dupã acest moment i se pierde urma, mai pãstrându-se doar deviza, înscrisã

pe un colþ de paginã: „Tu, bondar uriaº, zumzetului tãu mi-am închinat mãnuchiul zilelor mele!”

Prin 1954 ar fi venit cineva la Primãria Bolintin Vale ºi a întrebat de familia Tãnescu. Ar fi spus

cã pilotul Sile Tãnescu a cãzut cu avionul ºi s-au salvat doi ocupanþi. Mama lui, Mariþica Tãnescu,

a tot sperat cã se va întoarce, dar în zadar. Familia presupunea cã fiind foarte inteligent, inovator,

ingenios în domeniul mecanicii, ar fi fost oprit de ruºi ºi folosit. N-a fost sã fie, iar mormântul sãu,

marcat de o cruce de piatrã în cimitirul din sat, îºi aºteaptã în continuare trupul.

De atunci, bãtrâna ºi eleganta casã Tãnescu a trecut prin mai multe tranzacþii, urma proprietarilor

ei ºtergându-se din memoria localnicilor. Despre cei doi eroi mai aminteºte azi Monumentul

Eroilor din Bolintin Vale, o placã cu numele unei strãzi ºi o ºcoalã – ªcoala Gimnazialã „Cãlin

Tãnescu” Vânãtorii Mici. Unora li se poate pãrea suficient, însã, foarte ciudat, dacã n-ar fi trist, n-

am gãsit pe nimeni în acea ºcoalã capabil sã spunã cine a fost cel al cãrui nume instituþia îl poartã.

(Imaginile provin din Colecþiile Sile Tãnescu ºi Teodor Danciu.)

Sile Tãnescu (cu cascã pilot) sosit din misiune cu avionul lovit,
Tarutino, august 1941

Sile Tãnescu la terminarea ºcolii de pilotaj Sile Tãnescu (stânga) gata de misiune pe frontul rusesc

Sile Tãnescu printre florile din faþa casei
din Bolintin Vale, septembrie 1940

Sile Tãnescu pe aerodromul din Buzãu,
noiembrie 1940

Buzãul vãzut prin coada avionului

Doi eroi: Cãlin ºi Vasile Tãnescu
Vasile GRIGORESCU
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Constantin
Bãrbutã,

Motto: Onoare acelora
care ºi-au lãsat viaþa pentru
apãrarea patriei lor.
(Ferdinand, rege al României
1814-1927)

Istoria milenarã ºi
zbuciumatã a poporului
nostru a fost marcatã de
numeroase evenimente
dramatice ºi momente de
cumpãnã, însã niciunul nu a

reprezentat un pericol atât de mare pentru însãºi fiinþa sa
naþionalã precum cele ce au urmat înfrângerii armatei
române în „bãtãlia pentru Bucureºti” din noiembrie-
decembrie 1916, pe Neajlov ºi Argeº ºi ocuparea
Capitalei de trupe germane, austro-ungare, bulgare ºi
turce aparþinând Triplei Alianþe. Rãzboiul pe care
România îl purta în numele idealului sãu naþional va
continua în condiþii de vitregie extremã, politicã,
militarã, economicã ºi moralã, printr-o pregãtire ºi dotare
superioare ale armatei, spiritul de sacrificiu ºi eroismul
recunoscute ostaºului român, astfel cã anul 1917 a
devenit o adevãratã piatrã de hotar pentru destinul
neamului românesc.

Trãgând învãþãminte dupã dezastrul primelor o sutã
de zile de rãzboi ºi stabilizarea frontului pe linia Focºani-
Nãmoloasa-Galaþi, guvernul, regele Ferdinand, misiunea
militarã condusã de generalul Berthelot (completatã cu
ofiþeri, piloþi, medici), Marele Cartier General refugiaþi
la Iaºi au procedat la mãsuri drastice de reorganizare ºi
refacere a capacitãþii de luptã a armatei, având ca þintã
strategicã înfrângerea cotropitorilor ºi eliberarea þãrii.

În acest timp, actul de trãdare al colonelului Al. D.
Sturdza, fiu de fost prim-ministru ºi ginerele unui
politician de frunte al þãrii, trecut în liniile inamice, a
produs o consternare generalã, fiind pronunþate
condamnãri la moarte în contumacie ºi cu executare în
cazul colonelului Gr. Crãiniceanu, nepotul generalului
Prezan. În baza mãsurilor adoptate, forþele combatante
refãcute la nivel de 400.000 de oameni, în douã armate
cu 15 divizii ºi 80 de regimente de infanterie, douã divizii
de cavalerie, 15 regimente de artilerie (pentru care Franþa

a trimis 380 de tunuri) ºi 12 escadrile de aviaþie, erau
gata sã reia lupta, defilând la 10 mai 1917 în faþa
guvernului ºi a regelui care a promis reforma agrarã: „Vi
se va da pãmânt. Eu, regele vostru, voi fi întâia pildã!”

Conform înþelegerilor cu Antanta ºi convenþiilor
militare, pe frontul românesc se afla Armata a IV-a rusã,
condusã de generalul Ragoza, aspecte ale cooperãrii
militare ºi reluãrii ostilitãþilor fiind discutate la Petersburg
de primul ministru I.I.C. Brãtianu ºi generalul Prezan cu
noile autoritãþi dupã abdicarea þarului Nicolae al II-lea,
iar în iunie, la Iaºi, capitalã a refugiului, încordãrii ºi
speranþelor, au ajuns primele regimente de voluntari
ardeleni.

Vara anului 1917 devine astfel anotimpul istoric al
salvãrii ºi momentul renaºterii României: dupã ºase luni
de tãcere, începând cu 22 iulie, timp de trei zile, 228 de
guri de foc ale artileriei române aruncã mii de kilograme
de bombe, fãcând ravagii în tranºeele duºmane, urmate
de atacuri paralizante la baionetã ºi cu grenade ale
infanteriºtilor, care urmãresc inamicul prin vii ºi
porumburi, strãpungând frontul pe 10-30 km ºi ocupând
crestele din împrejurimi, consfinþind la Mãrãºti „prima
victorie adevãratã a armatei române moderne” (gen.
Alexandru Averescu, comandantul Armatei a II-a).
Bilanþul celor nouã zile de ofensivã, încurajator, 23 de
ofiþeri ºi 2746 trupã, prizonieri, 70 de tunuri, 30 de
mortiere, 22 de mitraliere, ar fi fost mult mai mare dacã
ruºii nu ar fi oprit, în mod surprinzãtor, ofensiva, lipsa
cooperãrii adecvate ºi unele manevre, considerate prea
prudente, vor determina înlocuirea generalului
Christescu la comanda Armatei I cu generalul Eremia
Grigorescu.

La începutul lunii august 1917, situaþia pe frontul
românesc era mai mult decât îngrijorãtoare. Comandaþi
de generalul Mackensen „spãrgãtorul de fronturi” ºi în
superioritate, germanii lanseazã un bombardament
ucigãtor pe linia Fãurei-Siret, la Doaga ºi Oituz, dar
românii rezistã eroic în zona Focºani-Mãrãºeºti, în timp
ce ruºii, înfrânþi, pierd opt sute de oameni. Preluând
comanda întregului front, generalul Eremia Grigorescu
(1863-1919), soldat între soldaþi, remarcat în luptele din
Dobrogea ºi, mai ales, Oituz, prin celebrul ordin „Pe aici
nu se trece”, va conduce bãtalia vieþii cu „acea însuºire,

fericitã între fericite, care e siguranþa de sine ºi încrederea
în neapãratul succes” (N. Iorga), împotriva unui inamic
feroce, care a apelat la întregul arsenal de obuze, mine
explozive, bombarde, grenade, ºrapnele, inclusiv gaze
asfixiante, noua armã de nimicire în masã.

Confruntãrile pe viaþã ºi pe moarte pe frontul românesc
au atins punctul culminant pe 19 august 1917, când
inamicul a declanºat o ofensivã violentã cu o mie de
tunuri ºi atac la baionetã, care þintea scoaterea României
din rãzboi, reuºind sã ocupe prima linie de apãrare, însã
Mãrãºeºti, adevãratul „Verdun românesc”, a rãmas în
mâinile românilor care au luptat cu eroism legendar ºi
„tenacitate extraordinarã” (Times) cu pretul vieþii a 480
de ofiþeri ºi 21.000 de soldaþi. Ultimele evenimente
tragice pe frontul românesc au avut loc la începutul lunii
septembrie, când Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu”
a fost omorâtã pe dealul Muncelu, un atac asupra vârfului
Cireºoaia a fost respins, dupã care beligeranþii, în derutã
dupã victoria bolºevicilor la Petersburg ºi epuizaþi pe
toate planurile, au semnat pe 9 decembrie 1917
armistiþiul de la Focºani.

Luptele eroice ºi pline de sacrificii purtate de armata
românã în vara anului 1917 la Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz,
Doaga, Rãzoare, Caºin, Cireºoaia, au salvat însãºi fiinþa
statului, condiþie vitalã îndeplinirii dezideratului istoric
ºi legitim de întregire a poporului român.

În memoria eroilor care s-au jertfit pentru þarã, pe 18
septembrie 1938, la Mãrãºeºti a fost inaugurat un
Mausoleu, printre cele mai reprezentative monumente
de acest gen din Europa, având înscris pe frontispiciu
ÎNTRU SLAVA EROILOR NEAMULUI, autori Ion Jalea
ºi Cornel Medrea, unde odihnesc osemintele a ºase mii
de eroi, soldaþi ºi ofiþeri, alãturi de ale generalului care i-
a purtat spre izbândã. Lipseºte de la apel cripta aceluia
care a condus ofensiva de la Mãrãºti, argeºean ºcolit la
Craiova ºi Paris, generalul de artilerie ºi geniu merituos
ºi patriot Constantin Christescu (1866-1923), ce-ºi
doarme somnul de veci la Bellu, în anonimat, din cauza
unor controverse neelucidate timp de aproape un secol.
„Adevãrul, spune un cunoscut filosof antic, este fiul
timpului”, maximã preluatã de înþelepciunea
româneascã: Niciodatã nu este prea târziu!

Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz...

Salvare miraculoasa cu avionul avariat de inamic pe frontul de Est

La ora de pregãtire fizicã pe aerodromul Focºani, vara 1940

Binemeritatã destindere în aºteptarea alarmei de luptã, Sile Tãnescu e primul din dreapta

Gata de bombardament
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(continuare în pag. 25)

„Nu separ pictura de realitate ºi de viaþã. Eu din

picturã ºi sculpturã nu am trãit, am fãcut munci paralele.

Am fãcut artã decorativã, de exemplu mozaicuri. Acolo

sunt toate foarte figurative. Am fãcut întotdeauna cu

dragoste totul ºi nu am pictat din interes. Le-am ºi iubit,

cã de aceea am aproape o mie de picturi în atelier, ale

mele”, declara pictorul ºi sculptorul Gheorghe Iacob în

2015 cu prilejul expoziþiei personale „Forme de luminã”

de la Muzeul de Artã din Cluj.

Cu aceeaºi dragoste pentru tot ce înseamnã frumos,

pentru arta sub toate formele ei, la vârsta de 93 de ani,

pictorul ºi sculptorul Gheorghe Iacob ne-a primit liniºtit,

bucuros de oaspeþi în curtea casei sale din Malu Spart

(Bolintin Vale, judeþul Giurgiu). Aº putea spune chiar un

mic colþ de rai pãmântesc, adevãratã desfãtare a

simþurilor, un minunat loc de meditaþie ºi visare. În

aceastã atmosferã vie, de verde crud, „Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu” a organizat în

data de 18 august 2018 un moment comemorativ pentru

acela care a dat literaturii române zeci de volume

însumând versuri, basme sau legende istorice, creaþii

deosebite care au rãmas de-a lungul anilor repere ale

talentului ºi naþionalismului acestui român autentic,

Dimitrie Bolintineanu, de la moartea cãruia s-au împlinit

anul acesta 146 de ani. Despre viaþa ºi opera lui

Bolintineanu, despre impactul operelor sale în memoria

colectivã a poporului român, importanþa lor în panoplia

marilor creaþii ale literaturii române au fost invitaþi sã

vorbeascã poeta Victoria Milescu, criticul de artã Florin

Colonaº, ªtefan Crudu (secretarul de redacþie al revistei

Sud) ºi poetul Gabriel Dragnea.

În prezenþa mai multor iubitori de poezie din

localitate, dar ºi a elevilor ªcolii Gimnaziale din Palanca,

îndrumaþi cu mare atenþie ºi dragoste cãtre toate cele

care au un rost de d-na prof. Gianina Mehedinþu, poeta

Victoria Milescu a þinut sã precizeze despre rolul

definitoriu al operei bolintinene asupra generaþiilor

subliniind rolul formator al versurilor bolintinene care

au caracter sentenþios, moralizator.

În raport cu societatea contemporanã a Bolintinului,

poetul Gabriel Dragnea a subliniat urmãtoarele: „Mulþi

ºi-ar dori sã aibã pe cineva sau ceva la care sã se raporteze,

sã simtã cã aparþin unui loc important reprezentat de

cineva deosebit. Cred cã ar fi de ajuns sã ne întrebãm ce

ar fi fost Bolintinul din Vale fãrã aceastã moºtenire

spiritualã reprezentatã aici de Dimitrie Bolintineanu?

Un loc ca oricare altul, o secvenþã dintr-o peliculã

plictisitoare care se repetã iar ºi iar în faþa unor ochi

amorþiþi care ºi-ar dori sã priveascã ºi altceva. Bolintinenii

au marea ºansã de a rãsfoi acest album de familie ºi de a

se mândri cu cel mai viu om dintre cei care nu mai sunt ºi

care au aparþinut Bolintinului.”

Un alt eveniment, raportat la personalitatea celui care

a îmbogãþit literatura românã cu O fatã tânãrã pe patul

morþii sau Florile Bosforului a fost împlinirea a 130 de

ani de la inaugurarea monumentului scriitorului Dimitrie

Bolintineanu, aflat în curtea bisericii din Bolintin Vale:

„Monumentul, creaþie a marelui sculptor Carol Storck, a

avut multe de îndurat: ºi bune, dar mai ales rele. Pentru a

ilustra toate aceste momente, iatã sunt vernisate douã

expoziþii: una în aer liber, cuprinzând piesele originale

ale monumentului ºi o alta alcãtuitã din imagini, cãrþi ºi

documente privitoare atât la construcþia ridicatã în 1888,

cât ºi la viaþa ºi opera lui Dimitrie Bolintineanu.” (Vasile

Grigore, redactor ºef al revistei Sud) Redactorul ºef al

publicaþiei care ne gãzduieºte aceastã relatare a þinut sã

mulþumeascã celor care s-au implicat în realizarea

proiectului expoziþiei dedicate Monumentului

Bolintineanu, evidenþiind, dintre membrii Asociaþiei, pe

Ciprian Necºuþu, ªtefan Crudu ºi Marian Grigore,

instituþiile Primãria Bolintin Vale (primar Daniel

Expoziþia cu resturile Monumentului din curtea Liceului “Dimitrie Bolintineanu”

Trãistaru), Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu” (director

prof. Mihaela Enache) ºi A. D. P. Bolintin Vale (ing. Adrian

Chiva), ca ºi pe gazdele manifestãrii, Viorica ºi Gheorghe

Iacob, Iulian Bota ºi ajutorul lor de nãdejde, d-na Stela

Stroe.

Pe aceastã temã, a monumentului ridicat la 16 ani de

la moartea scriitorului, a luat cuvântul criticul de artã

Florin Colonaº, inventariind în amãnunt toate peripeþiile,

aventurile acestui edificiu – începând cu marele cutremur

din 1977, care l-a deteriorat în mare parte ºi pânã la

eforturile celor care reprezintã astãzi „Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu” de a recupera

(parþial) piesele pierdute ºi de a le prezenta, tot în aceastã

zi de sâmbãtã, în cadrul unei expoziþii inedite.

Finalul acestor manifestãri i-a fost dedicat

sculptorului ºi pictorului Gheorghe Iacob, cãruia la cei

93 de ani i-a fost acordatã o plachetã onorificã pentru

excelenþã în arta româneascã, cinstindu-i-se astfel cei

aproximativ 70 de ani de creaþie în care s-au nãscut peste

2000 de tablouri ºi sculpturi, realizãri artistice

recunoscute ºi apreciate atât în þarã cât ºi în strãinãtate.

La eveniment au participat mulþi iubitori de culturã, atât

membri cât ºi prieteni ai Clubului de Istorie, revistei Sud

ºi Asociaþiei Bolintineanu: Viorica ºi Gheorghe Iacob,

Victoria Milescu, Florin Colonaº, Alexandru Cazacu,

Mioara Mãnescu, Gabriel Dragnea, Mihaela ºi Dragoº

Haralambie, Andreea Grigore, Oana Dobrin, Gianina

Mehedinþu, Nicolae Ciubuc, ªtefan Crudu, Iulian Bota,

Stela Stroe, Alexandra Tecºan, ªtefania Ivan, Cristian

Ciubuc, Cristinel Ciubuc, Floricã Dan, Valerian Creþu-

Taulescu, Constanþa ºi Cornel Cristescu, Alexandra Man,

Constantin Bãrbuþã, Mircea Zaharia, Ciprian Necºuþu,

Vasile Grigore º.a.

A consemnat Gabriel DRAGNEA

Clubul de Istorie – 130 de ani de la inaugurarea
Monumentului “Dimitrie Bolintineanu”

Placheta aniversarã Gheorghe Iacob

La Portretarul executat de Karl Storck, locul unde a fost
îngropat poetul Dimitrie Bolintineanu în august 1872 Victoria Milescu, Viorica Iacob
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(urmare din pagina 24)

La Malu Spart, printre opere de artã

ªtefan Crudu, Florin Colonaº, Gheorghe Iacob

Expoziþia de la sediul Asociaþiei Bolintineanu Gheorghe Iacob ºi Florin Colonaº

Poetul Gabriel Dragnea ºi profesoarele Andreea Grigore ºi Oana Dobrin De la stânga: Vasile Grigore, Sanda Man, Mioara Mãnescu, Alexandra Tecºan, Dragoº
Haralambie, Victoria Milescu, Viorica Iacob, Gabriel Dragnea, Mircea Zaharia,
Cristinel Ciubuc, Alexandru Cazacu, Floricã Dan, Cornel ºi Constanþa Cristescu

Victoria Milescu, Iulian Bota, Ciprian Necºuþu, prof. Gianina
Mehedinþu ºi elevii de la ºcoala Palanca Doi poeþi - Alexandru Cazacu ºi Dan Floricã

Prof. Gianina Mehedinþu ºi elevii de la ºcoala Palanca
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15.07.2018: Cine cere nu piere sau fauna

târgului
În târg ne întâlnim cu o faunã aparte, cea de pradã, care insistã

pe lângã tarabe ºi nu se (te) lasã pânã nu ciuguleºte/primeºte ceva.
Pe lângã cei cu copii care-ºi fac stocul pentru toatã sãptãmâna,
prezenþa cea mai remarcatã ºi cu care ne-am obiºnuit de mulþi ani
este Didina. Abia acum am observat faptul cã este intermediara/
interfaþa între Atotputernicul ºi noi, pãcãtoºii, pentru care se roagã
(zice ea). Dupã vizita de dimineaþã în faþa bisericii ºi apoi la poarta
cimitirului unde-ºi ia tainul (colaci ºi bani) se deplaseazã cu mersul
legãnat spre târg, plinã de speranþe. Cere puþin, dar nu se supãrã
dacã-i dai cât de mult! Însoþitã de credinciosul câine Ochiosu, cu
sacul de cinci baniþe – cel mai mare, dãruit de Moº Crãciun care s-
a modernizat/mecanizat – strãbate lent aleile târgului în cãutare de
miloºi. Are un repertoriu milogesc (sunt bolnavã de toate bolile, n-
am bani de medicamente, n-am pensie!? Nu m-ajutã nimeni, doar
Dumnezeu la care mã rog pentru cei care-mi dau ceva. De nu
flãcãrile iadului sã vã ardã ºi alte blesteme greu de reprodus).
Mulþi îi dau de silã, sã n-o mai audã. Cu alte cuvinte, ne face nouã
un bine scutindu-ne de rugãciuni directe care ne consumã timpul
preþios în lumea grãbitã de azi. ªi apoi, oricum suntem în culpã,
am ales târgul în loc de slujba de utrenie la bisericã. Didina preferã
sã-ºi umple sacul din prima preumblare printre tarabe: legume,
fructe sau bani ºi ce se mai gãseºte. Mie îmi aduce ghinion cã
rãmân fãrã bancnote de un leu. Dar poþi sã nu te înduioºezi? Ar
mânca ºi ea niºte mici (eu nu), o tãrie (eu nu, conduc), câte o
gogoaºã caldã de la fiecare din cele douã gogoºerii ambulante, cã
e foarte pofticioasã. Astãzi, dupã o nuntã, am sosit mai târziu. Am
gãsit ce mai rãmãsese: cãldurã ºi mãrfuri calitatea a doua. Vinete
rãscolite deja de câteva ori cu 2 lei/kg, ceapã nouã micã 2 lei/kg,
varzã îmbãtrânitã ºi cu nervuri mari 2,5 lei/kg, ardei graºi, ultimii
la 2 lei/kg, capia roºii 4-5 lei/kg, roºii 2,5-3 lei/kg (cam scumpe
pentru vârf de sezon), morcovi noi 3 lei/kg (în sfârºit, româneºti),
cartofi 1-1,2 lei/kg, mere de varã verzi 2 lei/kg, ceva viºine plimbate
cu 7 lei/kg, dovlecei, verdeaþã, miere poliflorã (bunã) ºi din porumb,
incolorã dar ieftinã, cu inscripþionare falsã ca fiind de aproape
toate florile plantelor. Vã recomand reþinere la a le cumpãra. Dar
pe aceºtia nimeni nu-i întreabã nimic. În schimb, pe cei de la carne-
lapte-brânzeturi-ouã i-a uºuit controlul sosit mai devreme azi. Ca
ºi la pãsãret. Mãsuri dure de ceva vreme. Cât? Sã mai vedem, mai
e pânã la alegeri, când devin toþi mai toleranþi. Explicaþia cã tomatele
ºi în general legumele sunt puþine ºi prea scumpe am aflat-o de la
un producãtor din Bãleni. Confraþii sãi, motorizaþi, deþinãtori toþi
de dubiþe, se deplaseazã în Ardeal, unde se vând en-gros mai
scump decât în târg la noi. Roºiile cu 3,5-3,7 lei/kg. Posibil ºi
altele. Soluþia pe termen lung: cultivarea proprie în solarii ºi grãdini,
cã meritã efortul ºi asocierea pentru tratamente, cã-i mai ieftin. Cât
despre concitadina noastrã Didina, ajutaþi-o ºi-o sã fiþi fericiþi, voi
ce dãruiþi. Amin! Iar dac-o vedeþi vorbind la telefonul mobil, e clar
cã a luat legãtura cu cei din ceruri pentru voi.

5.08.2018: Controlul frustreazã poporul
Nu-l ºi înfometeazã, cum îmi venea sã zic, pentru cã d-aia s-au

inventat Mega-magazinele care au de toate cele aduse din alte
zone ale lumii unde nu existã molime porcine, ca la noi, acum.
Deºi controalele dureazã de circa douã luni, de când pesta nu
apãruse ºi nici nu devenise problemã naþionalã, acum existã o
motivaþie justificatã, dar mult prea mult amplificatã. Deþinãtorii
de porci trãiesc cu teama cã vin „hingherii” ºi le omoarã animalul
din curte. Unii au procedat la tãieri ºi bineînþeles cã au încercat sã
vândã carnea pentru cã nu-l pot prepara ºi depozita corespunzãtor.
Târgul nu mai este un debuºeu în astfel de situaþii. Cerberii
D.S.V.-ului, însoþiþi de armata de jandarmi, mai hotãrâþi ca
niciodatã ºi conduºi de incoruptibila doamnã inspector au alungat
pe toþi vânzãtorii de carne, lapte, brânzeturi, pãsãri, adicã tot ce
„miºca” în zona respectivã. Cei care au venit pentru carne au fost
nevoiþi sã plece la „Godac”, care a avut vânzãri record de carne
ºi preparate din carne. D-aia târgul mi s-a pãrut trist ºi lehamisit.
Legumele s-au vândut în totalitate. Mai puþin varza ºi pepenii,
deºi au fost preþuri mari. Astfel, varza 2 lei/kg, pepenii galbeni 4
lei/kg (mult afectaþi de ploi), cei verzi 1,5 lei/kg, ceapa 2,5 lei/kg,
cartofii 1,5 lei/kg – puþini ºi cam mici. Producãtorii ºi-au vândut
repede toatã marfa. Aºadar, o zi care ne dovedeºte vulnerabilitatea
târgului þinând cont de starea lui necorespunzãtoare pentru un
comerþ cât de cât civilizat. Cârpelile din ultima vreme nu þin de

cald nici pe cãldura verii, acum când temperaturile cresc spre
maxime caniculare. ªi nu uitaþi sã fiþi vigilenþi: chiar ºi pestoºi,
micii sunt foarte gustoºi!

12.08.2018: Controale, controale,/ Dar... în

coteþ purceaua moare/ ªi-o vom scoate la

vânzare!
Oamenii s-au sãturat de prea multe controale. Speranþe nu

prea sunt. Doar dac-ar pica guvernul ºi ar fi puþin haos, atunci
aceºti reprezentanþi (politici la urma urmei) n-ar mai avea curaj
sã iasã în târg ºi fiecare om ºi-ar continua nestingherit afacerea.
Altfel, pânã nu se modernizeazã, târgul va continua jocul de-a
hoþii ºi vardiºtii. Pentru cã totuºi se vinde carne ºi mai necontrolat.
Pe strãzi laterale, la margine de tarla, de sub scânduri sau baloþi
de furaje se scot pachete preambalate pentru clienþii vechi, fideli
ºi creduli. Cãci vorba ceea, jandarmii sunt cu noi, se dau mari cu
harnaºament complet antitero printre tarabe speriind pe cei slabi
de înger ºi corecþi. Iar cei hârºiþi în afaceri cautã ºi gãsesc
proceduri de fentare, cã n-au încotro. Pe noi ne intereseazã marfa
ºi preþurile care sunt cu 50% mai mari decât acum un an la
legumele de calitate. Preþul minim nu scade sub 2-2,5 lei/kg nici
la spartul târgului. Varza: 3,5 lei/kg, morcovii 4 lei/kg, castraveþii
pentru murat la fel, 4 lei/kg, ceapa de arpagic, zisã româneascã
(!?) 2,5-3 lei/kg, cartofii 1,5 lei/kg (cam mici), vinete mari ºi
foarte mari (soiuri hibride de ultimã generaþie, importate) cu 2,5-
3 lei/kg, roºii puþine cu 3 lei/kg, verdeþuri frumoase ºi proaspete.
Pepeni puþini ºi mici, 1,3 lei/kg (3 la 10 lei, ultima ofertã pe care
am acceptat-o) cei verzi, iar cei galbeni, 4 lei/kg, deja trecuþi ºi
borºiþi. Fructe puþine, mere de plãcintã 2 lei/kg neatrãgãtoare ºi
ceva prune, semicoapte, 4 lei/kg. Ardei capia frumoºi 6 lei/kg.
Prea scumpi, exagerat chiar. O producãtoare mi-a spus cã vor fi
în continuare preþuri mari la ardei, mai ales la gogoºari, producþia
fiind micã. Aºteptãm strugurii româneºti ,cã-i producþie bunã în
acest an.

15.08.2018: Sf. Mãrie – Mici, bere, vuvuzele

ºi politicã. Bâlci la Potlogi
Cine a venit azi la Potlogi a rãmas impresionat pe bunã dreptate.

Complexul Palatul Domnesc este de nivel european. Complet
refãcut, atât palatul propriu-zis, curtea interioarã ºi biserica încântã
privirea. Cred cã însuºi Brâncoveanu ar fi mulþumit, ba chiar
surprins de bunãstarea ºi mulþimea foºtilor sãi robi, acum parte
din diaspora. Târgul din Potlogi fiinþeazã de acum peste 300 de
ani. Se þine lunea ºi se întinde sub/lângã zidul exterior, la vest.
Nu are nimic impresionant: legume ºi mãrfuri diverse. Bâlciul
de Sf. Marie în schimb este aparte. Durata de desfãºurare este o
singurã zi ºi se desfãºoarã pe terenul de sport, acoperit de gazon
des. Fãrã praf, ca la picnic, te poþi aºeza direct pe iarbã. Pe o
laturã mici ºi bere, pe alta chinezãrii ºi diverse nimicuri pentru
copii ºi un carusel la intrare. Într-un colþ, o estradã frumoasã
unde se produc vedete ºi cântãreþi mai mult sau mai puþin
cunoscuþi, care invitã „poporul” (numeros ºi majoritar de culoare
pãstratã de sute de ani) la joc ºi la dans. O adevãratã serbare
câmpeneascã de bun gust ºi civilizatã. La ora 24:00 se încheie cu
foc de artificii. Toatã lumea mulþumitã ºi pe bunã dreptate. Am
fost pentru prima oarã la acest bâlci ºi mi-a plãcut cu adevãrat.
Evident cã vizitarea (gratuitã) a Palatului Muzeu ºi a bisericii -
toate refãcute ºi îngrijite - au constituit ºi ele o desfãtare. Iatã cã
se poate ºi bâlci ºi civilizaþie. Organizare perfectã (sã nu uitãm cã
zona este centralã). O particularitate a evenimentului a fost
participarea politicienilor judeþului Dâmboviþa: senatori, deputaþi,
ºeful Consiliului Judeþean, oficialitãþi locale în frunte cu primarul
pe care-l tot voteazã lumea, deºi este prieten cu Bachus (pãrerea
mea personalã, vãzându-l la câteva manifestãri, în acelaºi costum
alb ºi în aceeaºi stare de euforie). Înainte de începerea
spectacolului muzical-artistic au luat cuvântul câþiva politicieni
de rang foarte înalt (PSD). Apoi s-au retras sub un cort la margine
ºi au petrecut ca tot omul, dar aproape de ceilalþi. Cândva,
oficialitãþile petreceau în subsolul Palatului, departe de ochii
mulþimii. Vãd cã aici, acum, s-au schimbat lucrurile. Cred cã-i
bine. Pentru bâlci nota 10. Pentru restul, dupã gust. Pe ansamblu,
atmosferã destinsã, civilizatã. Bravo, Potlogi!

19.08.2018: Moleºiþi ºi veºtejiþi
Cãldurã mare de o sãptãmânã. Ieri s-a ajuns chiar la pragul de

caniculã. Suferã ºi oamenii, dar ºi plantele. Nopþile tropicale ne
influenþeazã somnul ºi ne trezim obosiþi. În târg vânzãtorii acuzã
moleºealã ºi somnolenþã. Cereale multe ºi þinând cont de aspectul
câmpului, preþul a stagnat (30-40 lei/sac, funcþie de mãrimea
baniþei cu care s-a mãsurat). Cheresteaua s-a vândut bine pentru
cã se construieºte de zor. Din ce în ce mai multe fiare, ca la
talcioc. Pepeni mici, 1 leu/kg cei verzi ºi 2,5 lei/kg cei galbeni. E
vremea lor normalã ºi sunt chiar româneºti. Legume ar fi fost,
dar de douã calitãþi: extra, dar scumpe ºi mici, veºtede ºi ciupite
cu 2-2,5 lei/kg. Vinete, varzã, ceapã, toate la 2,5 lei/kg. Roºii
foarte scumpe, 3 lei/kg, vor scumpi bulionul ºi zacusca. Cartofi
puþini ºi cam mici, 1 leu/kg. Producãtorii de la Poiana îi pãstreazã
pânã ce se vor mai scumpi dacã cei din Covasna nu vor mai
umple pieþele, fiind afectaþi de bãltirile datorate ploilor abundente
din iulie. Pânã la final s-a vândut tot. Au rãmas doar ceva fructe
de varã: mere, piersici, prune (2-3 lei/kg). Castraveþi pentru murat:
3-4 lei/kg. De atâta cãldurã mi s-a copt mãrul pus pe bord. Aº
urma eu, aºa cã plec degrabã. Dupã mine rãmâne doar Didina
care adunã resturi veºtede. Observaþia zilei: la carne ºi brânzeturi
a fost ºi azi control strict. În faþa galantarelor acum închise,
câþiva parlagii cunoscuþi, specializaþi în tãieri ilegale de viþei ºi
porci, îmbiau cu glas scãzut muºteriii pe care-i cunoºteau, deci ºi
pe mine. Adaptare amarã ºi jalnicã. Un domn („nu spui cine”) cu
un vailing (lighenaº, pe ardeleneºte) plin cu mici comandã specialã

Mersul târgului

oferit cu dedicaþie de un „autorizat” se deplasa la maºinã. Destui
pentru echipa de serviciu la control. ªi, evident, gratis, ca sã
trãim cu toþi bine. Mai puþin noi, desigur. Berea cine-o va da?

2.09.2018: Achtung! Quarantäne! Groapa

comunã p.p.a.
Aici zace Ghiþã Godac – 2017-2018 – Atins/neatins de boalã,

ºi-a dat viaþa pentru binele judeþului Giurgiu ºi al patriei, fãrã
durere, asomat de hingherii D.S.V. Regretãm ºoriciul.

P.S. Ziarul „Actualitatea de Giurgiu” nr. 124, 27 aug.-15 sep.
2018, p. 3, anunþã cã d-na subprefect de Giurgiu, A. Puþaru,
împreunã cu instituþiile subordonate cu atribuþii sanitar-veterinare
ºi de control au luat prima ºi cea mai importantã mãsurã împotriva
propagãrii pestei porcine, anume de a închide toate târgurile
de animale din judeþ. O asemenea mãsurã s-a luat în 1917-1918
de autoritãþile germane de ocupaþie, dar cu alt scop, de a prelua
toate surplusurile alimentare de la populaþie pentru nevoile
rãzboiului. Dixit!

9.09.2018: Jocul de-a pesta (perseverare

diabolicum). Uite pesta, nu e pesta!
Rãsturnare dramaticã de situaþie. De vineri (dupã unii joi chiar)

se anunþase redeschiderea târgului. Sâmbãtã, cherestegiii erau
deja în incintã. Duminicã dimineaþa aflu consternat cã seara s-ar
fi dispus închiderea definitivã a tuturor târgurilor din judeþ ca
urmare a confirmãrii apariþiei unui focar de pestã la Cãlugãreni.
Derutã totalã. Târgul, pustiu ºi plin de tristeþe, îºi trãieºte în
tãcere drama, pãzit de o maºinã de poliþie. Îmi imaginez, fãrã
mare efort, ce zi de târg ar fi fost astãzi, ce varietate de legume
proaspete s-ar fi etalat pe tarabe (oferta toamnei), dar ºi atâtea
altele, aºa cum ne-am obiºnuit, intercalate de flori diverse, cã
mâine încep ºcolile. În piaþeta centralã, neîncãpãtoare, câþiva
vânzãtori mai curajoºi îºi vând legumele, toleraþi de autoritãþile
reprezentate de un casier care nu are rãspunsuri la întrebãrile
legate de soarta târgului. Preþurile sunt evident mult prea mari,
conjuncturale. Pentru mine, viitorul este sumbru. Mi-e teamã de
acum pentru soarta secularului bâlci de Sf. Dumitru. Este clar
însã cã târgul este ultimul lucru care preocupã autoritãþile acum.
Iar mãsurile luate, respectiv închiderea târgurilor ºi uciderea în
masã a porcilor nu vor rezolva nicidecum problema pestei. Sigur
însã afecteazã micii producãtori de legume ºi fructe, dar ºi
tradiþionala creºtere a animalelor în gospodãriile populaþiei rurale.
Sufãr, cã rubrica „Mersul târgului” se opreºte fãrã vina mea ºi
sper cã ºi spre regretul dvs. Sã trãiþi mai bine ºi fiþi atenþi ce
votaþi.

26.08.2018: O datã-n veac târgul dispare!
O veste neaºteptatã a surprins bolintinenii: s-a închis târgul!

Porþile erau sigilate, iar pe garduri erau lipite afiºe cu scris mãrunt.
Alte afiºe puteau fi vãzute la Primãrie, în piaþeta centralã ºi pe
uºa covrigãriei. Pe scurt, Primãria Bolintin Vale anunþã cã urmare
a Hotãrârii Comitet Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã nr. 11/
20.08.2018, Târgul sãptãmânal din Oraºul Bolintin Vale se
închide pentru o perioadã nedeterminatã. La ora 8:00, în târg ºi
pe strãzile laterale, pustiu. Autoritãþile prezente dis-de-dimineaþã
au alungat pe toþi cei care veniserã cu mãrfuri fãrã sã ºtie de
aceastã mãsurã, inclusiv pe cei cu cherestea, prezenþi de ieri
lângã gard, în exterior. Câþiva legumicultori ºi negustori de legume
se aflau în piaþetã asaltaþi de cumpãrãtori. Imediat, preþurile au
crescut. Neavând altã alternativã, oamenii s-au dus la mega-
magazine, care au avut vânzãri record azi. Cei care pierd sunt
însã producãtorii, care au produse perisabile ºi ºi-au profilat
micile ferme pe ceea ce se cautã. Sunt mulþi care-ºi asigurã
veniturile doar din vânzarea în târg. Aici se vând însã ºi produse
pe care nu le gãseºti altfel ºi altunde (cereale, cherestea, furaje
etc.) sau produse mai ieftine, proaspete ºi ecologice. Vor creºte
preþurile pentru cã vor profita câþiva afaceriºti veroºi cu autorizaþii
obþinute fãrã acoperire în baza de producþie rezonabilã. Nici
cerºetorii spoitori nu vor mai putea agonisi ceva din milã sau
silã. Nici chiar ciorile care se hrãnesc cu resturile de la spartul
târgului nu vor mai gãsi ceva. În acelaºi timp, Primãria nu mai
încaseazã nimic, dar îºi va plãti angajaþii A.D.P. E vreun câºtig?
Nu-l vãd. Motivul acestei acþiuni de închidere a târgului este
considerat de autoritãþi ca fiind pesta porcinã africanã, iar vectorul
de transmitere principal, mistreþii. Chiar dacã nu sunt specialist,
ºtiu cã Nordul Africii – apropiat de Europa – este în întregime
islamic unde nu se cresc porci ºi nu se consumã carne de porc. În
mod sigur pot fi multe cãi de propagare care nu se pot
supraveghea, iar mãsurile stricte s-au luat acum, prea târziu ºi
brutal. Oricum, dupã mistreþi urmãm noi, principalii vinovaþi.
Închiderea târgurilor este o mãsurã disperatã a autoritãþilor care
nu va influenþa propagarea bolii. Vina o poartã – dupã mine –
specialiºtii veterinari ºi cei cu atribuþii de control, care au închis
ochii la practicile empirice ºi ilegale de comercializare a cãrnii de
porc ºi de vânzare a porcilor vii de provenienþã dubioasã. Au
ºtiut, dar, fiind ori comozi ori mituiþi, au tolerat. Veterinarii, care
au primit aproape gratuit dupã Revoluþie dispensarele veterinare
cu anexe ºi teren inclusiv ºi care ar fi trebuit sã se îngrijeascã de
sãnãtatea animalelor, au stat impasibili, iar acum s-au privatizat
ºi ridicã din umeri, sfidãtori. Acum se plãteºte poliþa, dar mult
prea scump, cãci suferim cu toþii. Aprovizionarea pentru iarnã e
periclitatã. Vom plãti mai scump ºi vom cumpãra ce se gãseºte,
fãrã alegere. Þiganii cu cãruþe pline cu legume de bazã bântuie
satele, fãrã ca nimeni sã-i vadã ca pe niºte posibili „rãspândaci”
ai molimei. Înfloreºte comerþul stradal, mai scump ºi la fel de
nesigur. Dispariþia târgului din Bolintin Vale înseamnã un sfârºit
trist al unei poveºti de succes care a contribuit la dezvoltarea
urbei noastre încã de la înfiinþarea lui de acum 143 de ani.

Dacã târg nu mai e, nimic nu e!

Stefan Crudu,
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Litere, anul XIX, nr. 6-7 (219-220), iunie-iulie 2018,
revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai
Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 8 (83),
august 2018. Director Coman ªova; Redactor ºef
Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul IX, nr. 83, iulie 2018, revistã
a Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea
Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor
ºef Remus V. Giorgioni.

Observator cultural, anul XIX, nr. 937, 6-12 septembrie
2018, sãptãmânal de informaþie ºi analizã culturalã editat
de Fundaþia „Observator cultural”. Redactor ºef Carmen
Muºat.

Caligraf, anul XVIII, nr. 195, august 2018, revistã
lunarã de culturã editatã de Centrul Cultural Teleorman.
Redactor ºef Florea Burtan; secretar general de redacþie
Stan V. Cristea.

Concurs pentru volum
de debut

Revista Sud, dând curs propunerii d-nei Victoria Milescu, care
i-a argumentat într-un mod extrem de convingãtor utilitatea,
lanseazã un concurs pentru debut editorial în cadrul cãruia se va
acorda Premiul revistei Sud.

Volumele se vor expedia pe adresa Redacþiei, pânã la data de 1
octombrie 2018, având pe plic menþiunea „Pentru Concurs”, iar
în interior datele de contact ºi o scurtã prezentare a autorului.

La aceastã ediþie pot participa volume de debut publicate în
anii 2017 ºi 2018.

Vor fi trei premii, câte unul pentru fiecare secþiune: 1. poezie;
2. prozã; 3. criticã ºi istorie literarã.

Volumele câºtigãtoare vor fi anunþate pânã la sfârºitul lunii
septembrie 2018.

Toate volumele participante la concurs vor fi menþionate în
ultimul numãr pe 2018 al revistei Sud.

Premiul poate fi acordat numai dacã la o secþiune participã cel
puþin trei volume. Dacã aceastã cerinþã nu este îndeplinitã,
volumele primite vor participa, în mod automat, la ediþia de anul
viitor a concursului.

Volumele trimise pentru concurs nu vor putea fi returnate.
Premiul revistei Sud va fi înmânat cu ocazia Festivalului

Toamna Culturalã Bolintineanã ce va avea loc în luna octombrie
2018, iar cãrþile premiate vor beneficia de cel puþin o cronicã/
recenzie semnatã de un colaborator prestigios al revistei
organizatoare, ce va fi publicatã în Sud pânã la sfârºitul anului în
curs. De asemenea, volumele premiate vor fi prezentate la Târgul
de Carte „Gaudeamus” 2018 în cadrul unui eveniment la care
vor participa colaboratorii ºi cititorii revistei Sud.

Pentru ediþia din acest an jurizarea va fi fãcutã de scriitoarea
Victoria Milescu.

Adresa Redacþiei: Revista Sud, str. Partizani, nr. 41A, Bolintin
Vale, jud. Giurgiu; mail – revistasud@yahoo.com; telefon
0720350555.

Biblioteca SUD-ului
Alexandru Cazacu, Adesso dove sei, adesso dove vai, traducere din limba românã Alexandra Firiþã

ºi Gabriele Bariletti, Libreria Editrice Urso, Avola (Italia), 2018. La giornata avanza tra gli artigli delle

erbacce secce/ e noi diventiamo trampoli/ per i passeri che temono il toccare la terra.

Nicolae Georgescu, Ispita lecturii,  Când îi spui unui om: „Te-am citit!” inseamnã cã i-ai ghicit

gândul, l-ai descifrat, l-ai înþeles. Aºa ar trebui cititã ºi literatura, mai ales poezia: dupã ce ai gãsit cheia

de pãtrundere în sinea ei, dupã ce ai citit-o. Bunã e ºi critica stilisticã, despre haina de imagini, de pildã,

dar ea se limiteazã la a face sau a propune ierarhii; ºi atunci când nu le face, le presupune, scrie în

aºteptarea creºterii volumului.

Titi Damian, Cãlãtor, Editura Edithgraf, Buzãu, 2018. Cititorule, sã nu te aºtepþi sã întâlneºti aici

descrieri ameþitoare, admiraþii plictisitoare sau întâmplãri palpitante. Important ºi constant pentru

mine a fost sã cãlãtoresc prin istoria, geografia ºi literatura unor locuri ºi sã observ impactul moral

dintre românii mei ºi strãinii ale cãror þãri le-am vizitat.

Floricã Dan, Freamãtul prezentului, Editura Arefeana, Bucureºti, 2018. „Pe nicovala minþii, bijutierul

Dan Floricã a izvodit uimitoare jerbe multicolore din cuvintele cu care se juca de-a dragostea. Pe care

le-a aºezat, apoi, în cãrþi, sã nu se piardã, sã se bucure ºi alþii de acest joc al lui cu lumea nevãzutã a

sensurilor.” (Ion Andreiþã)

Aurel V. David, Naþiunea în stare de veghe. Note ºi comentarii sociologice la romanul Marii Uniri,

Editura Magic Print, Oneºti, 2017. Naþiunea românã vieþuieºte în vatra sa de când lumea. În succesiunea

lor, generaþii au împodobit „vatra” cu faptele lor, au conservat ºi au transmis urmaºilor pãrþi din faptele

lor, prin scrieri de aducere aminte, aur strãlucitor prelucrat cu mãiestrie ºi folos de obºte sau pietre

vorbitoare. Aceastã zestre, la care orice naþiune se închinã, a exprimat puterea minþii celor de demult,

îngemãnatã astãzi în sintagma „conºtiinþã nationalã”.

Adrian Costache, Luminiþa Cornea, Cristina Ionescu, Gheorghe Lãzãrescu, Atlasul literaturii române,

Editura Cartographia, Cluj Napoca, f. a.

Filoteea Barbu Stoian, Rotativa fãrã zgomot, Editura Semne, Bucureºti, 2016. „Doamna Filoteea

Barbu Stoian scrie, sub sunetul aceluiaºi diapazon, ºi poezie ºi prozã – cu acelaºi de netãgãduit talent.

ªi în pofida unor posibile, superficiale, interpretãri de poetã luptãtoare a cetãþii, ea rãmâne, alãturi de

generaþia sa, în amplul flux al romatismului înnoitor de dupã obsedantul deceniu – ºi al lirismului

esenian, din gheizerul cãruia sorbiserã cam toþi.” (Ion Andreiþã)

Emilia Dãnescu, Vocile umbrei, Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2017. „Emilia Dãnescu

este o poetã care scrie o poezie pe care întâi o trãieºte ºi apoi o propune cititorului într-un volum sau

altul, dupã exigente deliberãri interioare. Însãºi iubirea, care populeazã spaþiul cuplului, este chematã,

printre tãceri ºi umbre, la scrierea poeziei, dupã cum poeta mãrturiseºte într-un excelent poem: Ne

cãutãm neîncetat, / sã facem înviere / din rãsãritul luminii / ºi din mânia furtunii, / poezie.” (Florin

Costinescu)

Radu R. Florescu, Matei Cazacu, Sânge din sângele lui Dracula: saga boierilor Florescu, Editura

Corint, Bucureºti, 2016. Aceastã lucrare îl poate lua pe cititor prin surprindere prin ineditul sãu – un

cunoscut istoric ºi profesor, cu o activitate de peste cincizeci de ani în domeniu, care spune povestea

originilor familiei sale, o saga româneascã ce îl precede ºi îl include totodatã pe domnitorul Vlad Þepeº,

alias Dracula. Cu toate acestea ºi înainte de orice, plec la acest drum cu promisiunea, pe care am

respectat-o toatã viaþa mea, de a încerca sã ajung ºi de aceastã datã la adevãrul istoric.

Reviste primite la redacþie
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (V)
„Iertarea aduce pace, îngãduinþã, bunã convieþuire ºi cãlãtorie liniºtitã spre Împãrãþia Cerurilor.”
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Solutions, Iaºi

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, vã rog sã ne spuneþi un cuvânt de
învãþãturã în legãtura cu pericopa evanghelicã
rostitã în Duminica a 11-a dupã Rusalii.

Îps. Ioan: Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi
Maica Domnului care ne chemã în fiecare sfântã
zi de sãrbãtoare în Casa Fiului Sãu cel iubit, a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca sã ne
astâmpere setea ºi dorul de Dumnezeu.

Sã vedem ce ne-a rãmas scris
de la Sfântul Apostol ºi
Evanghelist Matei, câteva
cuvinte adânci rostite de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos
cãtre apostoli, cãtre ucenici,
cãtre cei care-L urmau. ªi nouã,
astãzi, Hristos ne-ar fi spus
aceste cuvinte reþinute pe
paginile Cãrþii Sfinte de Sfântul
Apostol ºi Evanghelist Matei ºi
auzite de credincioºi, în
Duminica a 11-a dupã Rusalii,
la pericopa evanghelicã.

Ce a consemnat Sfântul
Apostol Matei dintr-un cuvânt
rostit de Hristos Domnul?
Consemneazã un rãspuns al
Mântuitorului pe care îl dã lui
Petru, care-L întreabã:
„Doamne, de câte ori va greºi faþã de mine fratele
meu ºi-i voi ierta lui? Oare pânã de ºapte ori?
Zis-a lui Iisus: nu zic þie pânã de ºapte ori, ci
pânã de ºaptezeci de ori câte ºapte” (Matei 18,
21-22).

L. C.: În continuare, Înaltpreasfinþite, ºtim cã
urmeazã pilda datornicului nemilostiv. Vã rog sã-
mi permiteþi sã o redau în continuare:
„asemãnatu-s-a împãrãþia cerurilor cu un împãrat
care a voit sã se socoteascã cu slugile sale. ªi
începând sã se socoteascã cu ele, i s-a adus un
datornic cu zece mii de talanþi. Dar neavând el
cu ce sã plãteascã, stãpânul sãu a poruncit sã
fie vândut el ºi femeia ºi copiii ºi toate câte are,
ca sã se plãteascã. Deci, cãzându-i în genunchi,
sluga aceea i se închina, zicând: Doamne,
îngãduieºte-mã ºi-þi voi plãti þie tot. Iar stãpânul
slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul
ºi i-a iertat ºi datoria. Dar ieºind, sluga aceea a
gãsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el ºi care-i
datora o sutã de dinari. ªi punând mâna pe el, îl
sugruma, zicând: plãteºte-mi ce eºti dator. Deci,
cãzând cel ce era slugã ca ºi el, îl ruga zicând:
îngãduieºte-mã ºi îþi voi plãti. Iar el nu voia, ci,
mergând, l-a aruncat în închisoare pânã ce va
plãti datoria. Iar celelalte slugi, vãzând deci cele
petrecute, s-au întristat foarte ºi, venind, au spus
stãpânului toate cele întâmplate. Atunci
chemându-l stãpânul sãu îi zise: slugã vicleanã,
toatã datoria aceea þi-am iertat-o, fiindcã m-ai
rugat. Nu se cãdea, oare, ca ºi tu sã ai milã de
cel împreunã slugã cu tine, precum ºi eu am avut
milã de tine? ªi mâniindu-se stãpânul lui, l-a dat
pe mâna chinuitorilor pânã ce-i va plãti datoria.
Tot aºa ºi Tatãl Meu cel ceresc vã va face vouã
dacã nu veþi ierta – fiecare fratelui sãu – din
inimile noastre” (Matei 18, 21-35). Vã rog, mai
întâi, sã ne lãmuriþi de câte ori trebuie sã iertãm,

de „ºaptezeci de ori câte ºapte”?
Îps. Ioan: Cât face de „ºaptezeci de ori câte

ºapte”? 490. Hristos la aceastã întrebare a fãcut
cu degetul aºa cã ºaptezeci ori ºapte nu face 490.
Hristos a zis: egal infinit, adicã ori de câte ori, de
o sutã, de douã sute, de trei mii de ori, vedeþi
cum cuvântul lui Dumnezeu transcende
aritmeticã, transcende matematica pe care noi am
învãþat-o în copilãrie. Aºa cã, dacã nu eºti foarte

bun la aritmetica ºcolarã, sã
înveþi mai bine aritmetica lui
Hristos!

Privitor la parabolã, ne
spune mesajul Mântuitorului
sã iertãm pe cei ce ne greºesc.
Porunca supremã este sã-i
iubim ºi pe vrãjmaºii noºtri. Se
întâmplã ca pe patul de
moarte, unii oameni sã le
spunã celor din familie:
cheamã-l pe vecinul de peste
drum sã-i cer iertare, cã i-am
greºit. ªi familia cheamã, el îºi
cere iertare ºi pleacã împãcat
cu vecinul sãu; îºi cheamã
rudele, pe fiecare pe rând.
Omul, care se vede cã e pe
plecare din lumea aceasta, de
la fiecare îºi cere iertare ºi-i ºi

iartã. Aºa fãceau bãtrânii noºtri, pãrinþii noºtri,
plecau din lumea aceasta cerându-ºi iertare ºi
iertând.

Dar pe cine trebuie sã mai iertãm? Cine
stãpâneºte cu privirea întreaga bisericã, aflându-
se sus de tot, pe cupolã? Hristos. Spuneþi nu
cumva într-un moment al vieþii nu L-ai iertat pe
Hristos?

Îi cerem lui Dumnezeu multe în rugãciunile
noastre ºi unele cereri ale noastre nu ni se
împlinesc ºi atunci îl judecãm pe Dumnezeu ºi
nu-L iertãm, pentru cã nu ne-a împlinit o anumitã
dorinþã a noastrã care, în mod cert, nu ne-ar fi
dus pe cãrarea mântuirii...

O, câte mame nu l-au iertat pe Dumnezeu!
Pentru cã s-a întâmplat ca Dumnezeu sã-i ia copilul
din braþele ei ºi atunci a zis: Doamne, eu nu te
iert cã mi-ai smuls pruncul din braþe! Ea va vedea
doar sus, în Împãrãþia lui Dumnezeu, cã Maica
Domnului va ºti sã-i creascã pruncul mai bine
decât dacã rãmânea lângã ea. Dacã rãmânea lângã
ea, poate îl ducea la desfãtãrile lumeºti ºi
Dumnezeu a vrut sã-i salveze pruncul, dar ea
nu-L iartã pe Dumnezeu. De aceea vã îndemn pe
fiecare: împãcaþi-vã între voi, iertaþi-vã unii pe
alþii, dar vã îndemn iertaþi-L ºi pe Dumnezeu.
Iertaþi-L pe Dumnezeu ºi împãcaþi sã fiþi ºi cu El
încã din viaþa aceasta, ca sã ne poatã primi în
Împãrãþia Cerurilor.

L. C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rugãm sã
revenim la parabola despre datornicul nemilostiv.

Îps. Ioan: Ce a poruncit împãratul sã se facã
cu familia celui datornic? Sã fie vândutã soþia
lui, copiii lui ºi tot ceea ce el avea. În contextul
cotidianului vieþii în care a trãit Hristos, în lumea
aceea se aflau multe târguri de sclavi. În acea
vreme încã se puteau vinde oameni. ªi spune sã-
i vândã familia, soþia ºi copiii.

Acum, din mila lui Dumnezeu, nu se mai vând
oameni. Dar vã întreb unde vã este familia în
momentul acesta? Unde vã este familia? Ce-aþi
fãcut cu ea? Nu cumva aþi vândut-o? Nu vã
vindeþi familiile! Nu vã vindeþi pruncii! ªi nu
spun aceasta în sensul de bani, adicã þineþi-i
aproape de bisericã ºi în biserica lui Hristos.
Omului acela i s-a spus cã-i vinde familia ºi s-a
pus în genunchi în faþa împãratului sã nu i-o vândã.

Tu, iubitã sorã ºi mamã, ºi tatã creºtin, te-ai pus
vreodatã în genunchi în faþa Mântuitorului Hristos,
sã-L rogi: Doamne, nu lãsa sã-mi pierd familia
mea! Rugaþi-vã cu foc pentru familiile frãþiilor
voastre, sã nu se piardã din biserica cea vie a lui
Hristos!

L. C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,
desigur cã ideea pierderii familiei are o legãturã
strânsã cu iertarea despre care aþi vorbit puþin mai
înainte. Cred cã e foarte important ºi modul cum
trebuie sã iertãm.

Îps. Ioan: Cu ce iertãm noi? Apa se mãsoarã
într-un vas, pâinea o mãsurãm cu altceva. Iertarea
cu ce se mãsoarã? Care e unitatea de mãsurã a
iertãrii?

Iertarea se mãsoarã cu inima. Cum am auzit în
ultimul verset din aceastã pericopã evanghelicã:
„Tot aºa ºi Tatãl Meu cel ceresc vã va face vouã,
dacã nu veþi ierta – fiecare fratelui sãu - din
inimile noastre” (Matei 18, 35).

Cupa cu care se iartã, cu care ne iertãm unii pe
alþii este inima. Deci trebuie iertat din inimã iar
nu din vârful limbii ºi al buzelor. Iertaþi din inimã!
Doamne, iartã-ne ºi pe noi, când strigãm din
adâncul inimii noastre: Iartã-ne! Iertaþi ºi frãþiile
voastre din adâncul inimii! Iertarea aduce pace,
aduce liniºte, aduce îngãduinþã, aduce bunã
convieþuire ºi cãlãtorie liniºtitã spre Împãrãþia
Cerurilor.

De câtva timp în þarã bate un vânt aspru, bate
un vânt care vrea sã tulbure sufletele
credincioºilor noºtri, mai ales acum, în postul
Sfintei Marii, când toþi alergãm la ocrotirea Maicii
Domnului (convorbirea a avut loc înainte de 15
august 2018). De aceea sã rostim o rugãciune ca
Domnul Dumnezeu ºi Maica Domnului sã
potoleascã furtuna ºi vântul care încearcã sã se
abatã asupra binecuvântatei noastre þãri aºternutã
ca o rochie albã de mireasã pe umerii Carpaþilor:

Miluieºte-ne pe noi, Dumnezeule, dupã mare
mila Ta, rugãmu-ne Þie auzi-ne ºi ne miluieºte
pe voi. Încã ne rugãm pentru ca sã pãzeascã þara
noastrã, toate oraºele ºi satele, de ciumã, de
foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie,
de venirea altor neamuri asupra noastrã ºi de
rãzboiul cel dintre noi, ºi pentru ca blând, milostiv
ºi lesne iertãtor sã ne fii nouã, bunul ºi iubitorul
de oameni, Dumnezeul nostru. ªi sã întoarcã toatã
mânia care se porneºte asupra noastrã ºi sã ne
scape pe noi de toatã mustrarea lui care cu dreptate
este asupra noastrã ºi sã ne miluiascã pe noi.

Doamne, picurã roua harului tãu ceresc peste
crestele Carpaþilor, peste dealurile, câmpiile ºi
râurile þãrii noastre, peste toate oraºele ºi satele,
pace, liniºte ºi mângâiere de Sus, de la Tine, cã Tu
eºti Dumnezeul pãcii ºi al iubirii noastre. Amin.


