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Revista „Sud”
la 25 de ani.
Un peisaj al
întâlnirilor

O localitate aflatã în zona periurbanã a unei metropole are cu
siguranþã de câºtigat, în plan economic mai ales, când este racordatã
la marea aglomeraþie urbanã printr-o autostradã ºi beneficiazã de
absolut toate mijloacele de comunicare ale secolului douãzeci ºi
unu. În plan cultural-identitar însã, o astfel de vecinãtate poate
prezenta riscul asimilãrii rapide de cãtre proximitatea strivitoare ºi
integrarea într-un melting pot baroc, unde specificitatea are ºanse
reduse de vizibilitate.

Oraºul aflat „între ape”, între Argeº ºi Sabar, Bolintin Vale, a
reuºit sã evite acest pericol.

Spiritul locului, determinat în principal de douã personalitãþi care se constituie stâlpi de bazã ºi de vazã ai
locului: poetul Dimitrie Bolintineanu (nãscut ºi înmormântat în localitate) ºi boierul, mare edil ºi om politic
Constantin ªt. Bolintineanu (pe nedrept puþin cunoscut, dar cu un rol cheie în dezvoltarea ºi modernizarea
arealului bolintinean ºi nu numai), a gãsit continuitate în ultimele decenii datoritã unor iniþiative individuale
ce le-au precedat pe cele instituþionale.

Carl Ortwin Sauer, pãrintele geografiei culturale ºi adepþii sãi, Paul Wagner ºi Marvin Mikesell, au vorbit
despre conflictele culturale ºi impactul activitãþilor asupra mediului, definind compoziþia numitã „peisaj
cultural”. În fapt, un decupaj al modului de viaþã aferent unei microsocietãþi ºi care se subsumeazã
determinismelor geografice locale, intrând într-o relaþie „de schimb” cu acestea. Un astfel de peisaj produce
conceptul despre sine, despre celãlalt ºi despre poziþionarea în lume indiferent de gradul de globalizare al
acesteia, realizându-se astfel reconcilierea dintre naturã ºi culturã, cunoscut fiind faptul cã civilizaþia nu este
posibilã fãrã existenþa trãsãturilor culturale, aºa cum sublinia indirect în lucrarea intitulatã Terra ºi Ethnos
geograful Simion Mehedinþi.

Un asemenea peisaj a dorit sã reliefeze Constantin Carbarãu, scriitor ºi jurnalist, persoanã care a lucrat
în Ministerul Culturii, provenind dintr-o familie de intelectuali locali, care înfiinþeazã în anul 1996 Fundaþia
„Dimitrie Bolintineanu”, reluând un mai vechi concurs de creaþie literarã (unde se manifestau un numãr
important de creatori locali ºi nu numai) ºi care a beneficiat de participarea a numeroase personalitãþi culturale
româneºti. În acelaºi timp, fundaþia devine ºi editorul unei noi reviste de culturã ce a primit numele „Sud”.
Publicaþia îºi propunea sã aducã în discuþie valorile culturale din sudul þãrii în general ºi din localitate în
particular. Din anul 2012, odatã cu retragerea lui Constantin Carbarãu, datoritã unor împrejurãri favorabile,
unele survenite par hasard, fundaþia ºi revista au fost preluate de un grup de intelectuali de diverse profesii
(jurnaliºti, profesori, ingineri, economiºti, cadre sanitare, regizori, ofiþeri...) din localitate, conduºi de un
tânãr istoric,Vasile Grigore, sosit din diaspora în oraºul natal ca într-o Ithaca cãreia îi dedicã o mare parte din
energie cu o frenezie molipsitoare. Într-o perioadã scurtã de timp reuºeºte, împreunã cu principalii sãi
colaboratori, sã realizeze monografii ºi studii istorico-culturale (validate de cele mai înalte foruri în domeniu)
dedicate spatiului natal.

Noul grup înfiinþeazã Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu (ACTIB) preluând multe din
obiectivele ºi membrii vechii fundaþii ºi de asemenea trece sub egida noii organizaþii editarea revistei „Sud”. Se
imprimã atât asociaþiei, cât ºi periodicului lunar, cãruia i s-a adãugat recent ºi o editurã cu acelaºi nume cu un
program editorial centrat pe douã domenii fundamentale: istorie (prevalent localã, dar nu numai) ºi literaturã
(beletristicã, criticã, eseu, memorialisticã). Sub umbrela ACTIB se organizeazã periodic evenimente care încearcã
ºi de cele mai multe ori reuºesc sã supunã atenþiei publicului larg patrimoniul material ºi imaterial al zonei. Toate
aceste cartografieri ale peisajului cultural bolintinean sunt reflectate în revista ce-ºi propune o abordare incluzivã,
rãmânând receptivã la orice colaborare pe teme specifice, existând ºi doridu-se gãzduiri ale autorilor din þarã ºi
diaspora. De menþionat cã autoritãþile locale sprijinã parte din activitãþi.

Revista „Sud” aduce pe piaþa publicaþiilor culturale de azi acea fizionomie istoricã, cu trãsãturile ei vernaculare,
dublatã de literaturã contemporanã ºi informaþie culturalã generalã, preponderent din zona sudicã.

Acum, dupã 25 de ani, la ceas aniversar, provocarea constã, pe lângã continuitatea apariþiei, în menþinerea,
respectiv cooptarea, autorilor ºi materialelor de calitate, într-o prezenþã mai relevantã în lumea revistelor
autohtone ºi poate o graficã recalibratã. Deja s-au fãcut în ultimii ani demersuri importante prin prezenþa
online ºi în zona reþelelor de socializare.

Putem afirma, fãrã teama de a greºi, cã întreg Grupul de la „Sud” poate contrazice cu argumente puternice
opinii care crediteazã zonele nordice ca fiind dezvoltate, iar cele sudice în dezvoltare din toate punctele de
vedere. Economic poate. Cultural însã nu, iar descentralizarea în acest domeniu este doveditã ºi în acest caz.
Pãstrarea tradiþiilor ºi valorificarea lor nu înseamnã blocarea progresului, ci o integrare organicã în acesta
printr-o corectã predanie. Periodicul, care nu poate fi separat de activitãþile asociaþiei, reuºeºte sã constituie
un peisaj cultural al întâlnirilor, demonstrând cã nu coordonatele spaþiale au întotdeauna drept de veto asupra
calitãþii umane ce influenþeazã în cele din urmã orice demers.

Cãci Tutto il mondo è paese, iar dacã geografia se poate „rãzbuna” (pentru a folosi un termen al lui Robert
D. Kaplan), cultura nu poate decât sã constituie elementul lucid ºi echilibrat, bazat pe specificitatea integratã
în universal, care a permis istoriei locurilor ºi oamenilor sã nu se termine. Iar revista „Sud” îºi poate
revendica acum ºi încã ºi mai mult în viitor versurile scrise de însuºi Dimitrie Bolintineanu: „ªi ce îmi pasã
mie de visul ce ne-mbatã,/ De imortalitatea ce-atât ne-a legãnat?/ Voi face bine-n viaþã sã merit o rãsplatã?/
În sufletul meu arde un foc mult mai curat!” (Fericirea).

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Privind, chiar ºi de departe trãsãturile societãþii noastre se poate observa, fãrã a acuza
pe cineva sau ceva de obstrucþionarea dreptei judecãþi, cã trãim tot mai intens fenomenul
regrupãrilor sociale. Oricine cu cine trebuie, orice cu ce este necesar interesului propriu,
de aici ºi ampla acþiune a sindicalizãrilor, apariþie a grupurilor cu scopuri ºi interese
diverse. În general apartenenþa la un grup este direct proporþionalã cu ideile, scopurile,
gândurile sau interesele comune. Motivele principale ale necesitãþii de a fi parte a unui
grup sunt susþinerea ideilor, sentimentul de siguranþã între membrii grupului ºi dorinþa
de a evolua în mijlocul lui sau împreunã cu acesta. Este mai eficient sã te dezvolþi în
sânul unei familii decât de unul singur, bãtând la porþi închise. Mai ales atunci când ºtii
cã ai ceva de spus ºi când simþi cã ceea ce poþi oferi, chiar conteazã în ecuaþia complexã
de azi a gestionãrii informaþiei.

În urmã cu 25 de ani, un om discret, atât în viaþa cotidianã cât ºi la locul de muncã din
cadrul Ministerului Culturii a înþeles fãrã echivoc cã Bolintinul din Vale, locul sãu natal,
poate ieºi în evidenþã prin proiecte literare ºi poate crea o platformã culturalã de unde cei
buni sã devinã o portavoce a acestor locuri. Aºa a apãrut în 1996 revista Sud ºi Fundaþia
Culturalã Dimitrie Bolintineanu, dar ºi Festivalul internaþional de poezie Dimitrie
Bolintineanu, ca o necesitate a promovãrii zonei, a dezvoltãrii culturale a locului, dar ºi
din obligaþie faþã de cel care odihneºte în curtea bisericii din localitate, poate cel mai
important reper cultural al judeþului Giurgiu, în genere, al sudului: poetul Dimitrie
Bolintineanu. Vreme de peste un deceniu, ºi numai în apropierea sãrbãtoririi zilei de Sf.
Dumitru, manifestãrile culturale au beneficiat de participarea a numeroºi scriitori, critici
literari, publiciºti, precum Fãnuº Neagu, Radu Cârneci, Nicolae Dragoº, Mihai
Ungheanu, Florin Costinescu, Florentin Popescu, Marin Codreanu, Victoria Milescu,
Aureliu Goci, Neagu Udroiu, George Apostoiu, Eugen Rotaru, compozitorul Romeo
Vanica, Dragoº Morãrescu º.a. Dupã dispariþia fondatorului s-a aºternut liniºtea, doar
pentru o vreme, deoarece, volens nolens destinul aranjeazã lucrurile dupã norme ºi
reguli proprii, care ne obligã sã ne adaptãm existenþa din mers. Conformându-se, în
primã fazã, cuminte ºi analitic în faþa manifestãrilor sufleteºti din jurul sãu, Vasile
Grigore din postura de martor al evenimentelor culturale devenite deja tradiþie simte tot
mai vie conºtiinþa culturalã ºi alege în mod asumat sã preia organizarea revistei ºi a
asociaþiei. Astfel cã, din acel moment, mediul cultural cerea o evoluþie, deja totul se
încadra într-o nouã dinamicã, o restructurare a activitãþilor ºi a imaginii revistei simbol
al Bolintinului, al sudului. Aºa s-au realizat evenimente precum Toamna Culturala
Bolintineanã, concursul de creaþie „ªi eu vreau sã devin scriitor” adresat elevilor din
ºcoala primarã ºi gimnazialã, participãri la târgurile internaþionale de carte Gaudeamus
ºi Bookfest, dar ºi editarea de carte prin tânãra editurã Sud. Încã de la înfiinþarea ei în
2019, aceasta a reuºit sã publice lucrãrile unor autori cunoscuþi ai literaturii române
precum Victoria Milescu, Nicolae Dan Fruntelatã, Nicolae Scurtu, Luminiþa Cornea,
Florentin Popescu ºi Titus Vîjeu.

Etapa cea mai intensã a activitãþilor Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu va începe odatã cu inaugurarea Centrului Multicultural ªcoala Veche,
instituþie complexã dedicatã artelor în general, o instituþie care va putea oferi
consumatorului de culturã produse culturale autentice, dar ºi capacitatea de reflecþie
asupra lui însuºi, produsul cultural fiind cel care poate face din oameni fiinþe specific
umane, raþionale, critice ºi etic angajate. Mai mult decât atât, conform Declaraþiei de
la Mexico, adoptatã cu ocazia Conferinþei Mondiale asupra Politicilor Culturale,
organizatã de UNESCO, în august 1982, „cultura în sine este cea care ne ajutã sã
discernem valorile ºi sã efectuãm alegeri. Prin ea, omul se exprimã, ia cunoºtinþã de
el însuºi, se recunoaºte ca un proiect neîncheiat, pune în chestiune propriile sale
realizãri, cautã neîncetat noi semnificaþii ºi creeazã opere care transcend”. ªi, pentru
cã o parte a comunitãþii (membri ACTIB ºi colectivul de redacþie al revistei Sud) înþelege
perfect acest mecanism al trezirii conºtiinþei culturale în spaþiul giurgiuvean, odatã cu
apariþia acestui centru multicultural, produsele culturale oferite vor fi mult mai variate,
mai complexe ºi interactive, principalul beneficiar urmând a fi, ca ºi astãzi, calofilul,
bibliofilul, consumatorul aflat în plinã dezvoltare prin asimilarea informaþiei, dar ºi cel
asumat, responsabil ºi conºtient de importanþa culturii ºi a rolului ei în societate.

Dupã 25 de ani de activitate literar-culturalã, revista Sud este obligatã sã pledeze
pentru continuitate. Aºa cum spunea Protos. Hrisostom Ciuciu în 2017 cu ocazia
colocviului despre „Continuitate în cultura românã ºi europeanã”, „responsabilitatea
decurge întotdeauna din împlinirea nãdejdilor”. Iar revista Sud, prin membrii ei ºi ai
asociaþiei ACTIB ºtiu cã mai au destule de împlinit.

SUD – primii
25 de ani –
îndemn la

continuitate
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Omagiu unei publicaþii, Omagiu unor Oameni
Un freamãt discret ºi plãcut,

înlocuindu-l parcã pe cel obiºnuit
al toamnei care îºi amânã intrarea
în drepturi, se resimte de ceva
vreme la Bolintinul din Vale;
comunitatea localã urmeazã sã
aniverseze împlinirea a 25 de ani
de la apariþia primului numãr al
revistei de culturã „Sud”,
eveniment emoþionant ºi plin de
semnificaþii, care anul acesta,
fericitã coincidenþã, se asociazã cu
inaugurarea Centrului Cultural
denumit simbolic „ªcoala Veche”,
devenit realitate prin recuperarea

în extremis ºi modernizarea cu fonduri europene a clãdirii seculare,
emblematicã pentru generaþii de bolintineni, rod al strãdaniilor
merituoase ale autoritãþilor ºi unor personalitãþi animate de un
patriotism local autentic.

Apãrutã pe fondul unui început salutar de revigorare civicã ºi
spiritualã, trecând peste greutãþi ºi vicisitudini generate de vremuri
ºi dinamismul schimbãrilor social-politice, revista de culturã
„Sud” se va impune în conºtiinþa publicã localã ca un factor de
mobilizare a energiilor creatoare, recuperarea tradiþiilor, a valorilor
culturale din întreg arealul giurgiuvean, atingând un prestigiu
meritat, unanim recunoscut în rândul cititorilor, deopotrivã pentru
conþinutul variat ºi interesant al articolelor, cât ºi prin continuitatea

remarcabilã. Totodatã, chiar de la primele apariþii, revista „Sud”
a devenit o tribunã ºi reper pentru afirmarea tinerilor creatori,
poeþi, scriitori ºi critici literari care alãturi de seniori consacraþi
au imprimat ºi asigurat permanent în paginile sale nota calitativã
necesarã opusã mediocritãþii.

În primul deceniu de activitate, graþie experienþei ºi
profesionalismului redactorului ºef, „Sud”-ul a atras ºi coagulat
o elitã de colaboratori, precum Teodor Vârgolici, exeget al operei
lui Bolintineanu, poeþii Fãnuº Neagu, Liviu Ioan Stoiciu, unii
dintre ei, între care Ion Andreiþã, Florentin Popescu, Neagu
Udroiu, Victoria Milescu, Emil Pãunescu º.a. fiind ºi azi „la
datorie” alãturi de cei veniþi între timp, între care I.P.S. Ioan al
Banatului, Luminiþa Cornea sau generalul Gh. Dragomir, cu rubrici
substanþiale, permanente, ºtafeta fiind preluatã din mers de noua
generaþie de colaboratori, tineri ºi talentaþi, precum Alexandru
Cazacu, ºi Gabriel Dragnea.

Subsemnatul a avut ºansa de a fi prezent, prin colaborãri
modeste ºi constante, începând cu primul numãr, încercarea de
faþã fiind dedicatã omagierii „fenomenului Sud”. În aceeaºi
perioadã, trecând peste furcile caudine ale unei redacþii teribil de
exigente, în paginile revistei au debutat poeþi bolintineni, azi
nume recunoscute în breaslã: Dumitru Dumitricã, Sanda Firiþã,
Dan Floricã, Alexandra Man, Victor Pencu º.a.

Dintre activitãþile în acord cu profilul ºi raþiunea de a fi ale
unei reviste de culturã precum cea pe care o evocãm în rândurile
de faþã, memorabile au rãmas concursurile de creaþie literarã
dedicate patronului spiritual, poetul nãscut la Bolintin Vale,

Dimitrie Bolintineanu, a cãror finalitate a fost de fiecare datã
impresionantã, câºtigãtorii din toatã þara fiind invitaþi la Bolintin,
prilej favorabil cunoaºterii reciproce. O particularitate aptã sã
explice aceastã continuitate în apariþia neîntreruptã a revistei de
culturã „Sud” de-a lungul unui sfert de veac constã în aceea cã
cei doi redactori ºefi, Constantin Carbarãu (1996-2011) ºi Vasile
Grigore (2012-prezent), au aºezat ºi susþinut ferm ºi sistematic
orientarea revistei spre un program eminamente cultural, fãrã
partizanate sau ingerinþe personale, fiind sprijiniþi, în proporþii
variabile, de administraþiile publice locale indiferent de culoarea
politicã.

Împreunã cu Fundaþia, ulterior Asociaþia pentru Culturã ºi
Tradiþie Istoricã Bolintineanu, revista „Sud” a organizat în fiecare
an evenimente remarcabile la care au participat de fiecare datã,
alãturi de numeroºi localnici, invitaþi de marcã din întreg arealul
sudic, între activitãþile desfãºurate figurând instalarea unor plãci
comemorative, vizita la monumentele istorice din localitate,
expuneri despre istoria acestor meleaguri etc.

La aniversarea celor 25 de ani de activitate laborioasã, cititorii
„Sud”, actuali sau viitori, tineri sau vârstnici, vor continua sã
gãseascã în paginile revistei motive de mândrie ºi omagiere pentru
fondatori, redactori ºi colaboratori, pentru toþi aceia care au
sprijinit ºi înlesnit acest fenomen cultural demarat la cumpãnã
dintre veacuri, ce va continua, neîndoielnic, sã capteze atenþia
acum ºi în viitor.

Tuturor, omagiul meu sincer!

Gabriel Dragnea

Constantin
Bãrbutã,
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Povestea Sudului

Nicolae Dan
Fruntelatã

Dacã mã întreabã
cineva de ce mã
consider „sudist”, am
foarte multe rãspunsuri
sã-i dau.

În primul rând, sunt
„sudist” prin originea
mea. Bunica mea cea
mai iubitã, Constanþa
Popescu, venea din
neamuri vechi armâneºti

din Peninsula Balcanicã, din neamul lui Stanciu,
al lui Pãtru Petrescu ºi Florea Florescu. Mi-a
adus ºi mie de acolo un sentiment acut al Sudului
românesc.

Apoi, sunt „sudist” prin locul naºterii, un sat
mehedinþean de la marginea Piemontului
Bãlãciþei, sat ce se numeºte chiar Bãlãciþa.

Una dintre primele mele cãrþi de poezie s-a

chemat aºa: Sud, pânã la capãt. Alta, Mica
Valahie.

Poate cã aceste argumente, împreunã cu faptul
cã mulþi prieteni ai mei din lumea literarã scriau
acolo, m-au atras spre revista „Sud”.

Revistã dintr-un orãºel de câmpie, aflat în dunga
Bucureºtilor ºi în coasta Vlãsiei, în triunghi de
ape argintii, oraº care pãstreazã cu sfinþenie
memoria unuia dintre marii scriitori de început ai
literaturii române, Dimitrie Bolintineanu.

Revistã ziditã de un scriitor-gazetar, Constantin
Carbarãu, urmaº al profesorului Ion Carbarãu,
directorul celebrei ºcoli din Bolintin Vale.

I s-au alãturat intelectuali ai locului, personalitãþi
care învãþaserã în clasele primare aici, scriitori
bucureºteni, prieteni ai neliniºtitului ºi
scãpãrãtorului domn Carbarãu.

Revista a avut destin ºi urcare, a atras
colaboratori din prima linie a culturii româneºti.

Iatã, acum face istorie, a împlinit un sfert de
veac. Nu este deloc puþin într-o lume în general
aculturalã, având cu totul alte modele decât cele
umaniste.

Seria actualã a revistei este condusã cu mânã
sigurã de istoricul-scriitor Vasile Grigore, ce îi
are lângã el pe factotum-ul Fane Crudu, alãturi
de profesori, istorici, învãþãtori, scriitori. Mulþi
oameni tineri vin cãtre „Sud” ºi acesta este un
lucru esenþial. De anul acesta intrã într-o formã
nouã „Centrul multicultural Sud”, sprijinit de
edilii localitãþii, pentru cã, iatã, a devenit un
brand al locului.

Vã mulþumesc pentru cã existaþi, dragi prieteni
de la „Sud” ºi vã asigur cã voi fi cu
dumneavoastrã pânã la capãt.

Deci, „Sud, pânã la capãt!”
La mulþi ani ºi multe împliniri!

În aceastã varã post-pandemicã, declaratã „tot pandemicã” de
mai-marii vremelnici ai vremii noastre, prin interdicþii absurde,
prin sãrãcie, prin fricã, în speranþa cã aºa ne vor frânge mai uºor
grumazul ºi voinþa, în aceastã varã, zic, noi, oamenii scrisului ºi
cititului, atât de nefolositori ºi de ignoranþi cu privire la mersul
afacerilor contemporane prin care se dãrâmã ºi se vând la bucatã
þãri, credinþe, istorii, ne apãrãm încercând sã fugim în cetatea
cãrþilor.

Pentru cititorii mei din Sudul atât de luminos exprimat de
paginile acestei reviste iubite, am ales câteva lecturi pe care le voi
comenta în numerele de început de toamnã.

Prima este o carte ciudatã în felul ei, scrisã de o doamnã doctor
de meserie, dar în primul rând, bolnavã ea însãºi de poezie ºi de
istorie, pe nume Mãdãlina Fãrcaº. În spiritul tradiþiei poeþilor
dintotdeauna, ea ºi-a ales un cicerone pentru drumul ei. Evident,
un poet consacrat deja, autor al unor cãrþi tulburãtoare, Laurian
Stãnchescu, o, Doamne, l-am cunoscut parcã în altã viaþã, în
urmã cu aproape jumãtate de veac, când el era, cum spune Poetul,
„tânãr ºi la trup curat”, în redacþia „Luceafãrului” de atunci, la
adunãrile cenaclului de poezie „Lumea poetului”, condus de marele
scriitor Cezar Ivãnescu.

Acum, Laurian Stãnchescu o însoþeºte pe Mãdãlina Fãrcaº
într-un experiment deosebit, îi deschide calea spre lumea dacilor
cei viteji ºi frumoºi la suflet care sunt moºii noºtri adevãraþi.

Vedeþi dumneavoastrã, trebuie sã admitem cã istoria planetei,
în loc sã fie povestea supremã a facerii ºi petrecerii noastre prin
viaþã, este un rãzboi cumplit, continuu, înecat în minciuni, murdãrit
de politicã, falsificat fãrã ruºine de învingãtorii de ocazie.

Noi trãim din plin acest rãzboi. Istoria noastrã veche, de mii de
ani, cu dovezi, cu valori, cu argumente susþinute de cãrturari
uriaºi ai unor epoci diferite, a fost schimbatã de nenumãrate ori,
apãrãtorii adevãrului fiind categorisiþi drept „nebuni”, „fantaºti”,
în cel mai bun caz, „poeþi deliranþi”. S-a inventat un termen pe
care niºte nãimiþi ai vremurilor noi, niºte „boiþi” cu minciunã, dar
care au primit, din pãcate, diplome de la o Universitate unde au
oficiat mulþi dintre sfinþii veacului nostru, îl folosesc pentru a-i
numi pe adevãraþii apãrãtori ai cauzei româneºti: „dacopaþi”.

Dar asta este o altã discuþie, pe care o vom relua, poate, altã
datã.

Despre cartea Copila Legilor Belagine, semnatã de Mãdãlina
Fãrcaº ºi Laurian Stãnchescu, tipãritã de Editura UZP la
Bucureºti, în 2021, vreau sã scriu câteva gânduri. Iatã cã Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România, care a ºi premiat aceastã
lucrare, acordã atenþia cuvenitã unor cãrþi care mãrturisesc despre
istoria adevãratã a poporului român.

Ce sunt, în fond, Legile Belagine? Codul dupã care au trãit,
au creat, au luptat ºi au murit cei mai vechi locuitori ai Europei.

„Legile Belagine” stau la baza civilizaþiei umane, sunt normele
dupã care se conduceau, în urmã cu mii de ani, „pelasgii”, înaintea
tracilor, acei „dioi” divini, de aceeaºi origine cu zeii, cum spunea
Homer în Iliada.

Herodot, Aristotel sau Demostene considerã cã Legile Belagine
sunt Legile Frumoase dupã care trãia Ginta pelasgã.

Ele þin de orizontul miturilor, sunt niºte poeme sublimate,
niºte pro-verbe cu sens foarte adânc din care se întrupeazã un
ghid al vieþii sãnãtoase.

În cartea ei, Mãdãlina Fãrcaº, cu sprijinul atent al ciceronelui
Laurian Stãnchescu, reface, ca o vestalã a vechii credinþe
zamolxiene, toatã istoria Daciei, din sursele scrise rãmase, din
dovezile arheologice, din studiile unor istorici din lumea întreagã
(dar, fatalmente, mai puþin din România), oferindu-ne un poem-
fluviu despre noi ºi identitatea noastrã adevãratã.

Totul pe structura bazalticã a Codului Belagin, a religiei
frumosului, iubirii, cinstei, a idealului uman, la urma urmei.

Faptul cã lucrarea are o traducere parþialã în limba englezã
(publicatã în The New York Times sub titlul „O culturã europeanã
pierdutã, scoasã din obscuritate”) dã o valoare deosebitã
volumului.

Dar iatã conþinutul primei Legi Belagine: „Dincolo de
curgerea timpului ºi de cugetarea zeilor este focul cel viu ºi
veºnic din care vin toate ºi prin care fiinþeazã toate cele care
sunt. Totul ºi nimicul sunt suflarea sa, golul ºi plinul sunt
mâinile sale, miºcarea ºi nemiºcarea sa sunt picioarele sale ºi
peste tot este mijlocul sãu, iar chipul sãu este lumina. Nimic
nu este fãptuit fãrã de luminã ºi tot ce vine din luminã
prinde viaþã ºi ia fãpturã”.

Duceþi-vã cu gândul pânã unde vreþi. Poate pânã la poemul
genial al lui Ioan Alexandru, pe care-l cântã, ca pe o sfâºiere de
destin, artistul naþional Tudor Gheorghe: „Luminã linã lini lumini/
Rãsar din codrii mari de crini/ Luminã linã cuib de cearã/ Scorburi
cu miere milenarã”.

Mãdãlina Fãrcaº vine cu trimiteri istorice. Ajunge la Platon, la
Herodot, la Dionisie Exiguul, Dacul cel Smerit ºi pânã la
universitari de primã linie de la Sorbona, din Anglia, din Italia.

În multe din aceste trimiteri, Belaginele sunt numite Legile
Naturale sau Legile Firii.

Ele nu îngrãdeau viaþa dacilor, a oamenilor acestui imperiu cu
inima în Carpaþi care a îndrãznit sã se opunã avalanºei romane,
dar ºi barbarilor în drum spre minunile Europei.

Ele ordonau, doar, viaþa lor în sens natural, acordând firii ºi
Creatorului ei dreptul de model universal.

Aºa e construitã aceastã carte. Nu vã îndemn decât s-o citiþi, sã
polemizaþi cu argumentele ei, dacã aveþi, la rândul vostru,
argumente.

Dar nu în felul istoriei oficiale, forþând gândirea sã accepte o
singurã dogmã, în sensul pe care l-a practicat uneori (iertaþi-mã
pentru aceastã trimitere care, poate, îi va oripila pe unii!) ªcoala
Ardeleanã, atunci când iezuitismul ºi inchiziþia intelectualã îºi
trimiteau discipolii în misiune.

Cineva spunea cã noi, românii, am dat o istorie de peste douãzeci
mii de ani pe una de douã mii de ani. Aºa sã fie? Dar, de fapt, în
existenþa noastrã de-a lungul timpului, am fãcut de-atâtea ori
uriaºe afaceri pãguboase, încât asta nu m-ar mira deloc.

Eu, prietenii mei dragi, nu vreau sã vã conving de nimic. Nu
vreau sã clintesc nimic din corola de minuni a sufletului nostru.
Vreau numai s-o fac sã se deschidã ºi sã se pãstreze treazã la
toate asalturile minciunilor contemporane.

Zice o altã Lege Belaginã: „Adu-i mulþumire semenului
tãu, adu-i luminã pe chip ºi în suflet, iar toate acestea le vei
gãsi mai târziu înflorite în inima ta”.

Iatã, la distanþã de mii de ani, definiþia unui fenomen care
poartã lumea în spate, uneori ca un vehicul al visului, altã datã ca
un cal nebun ºi fãrã noroc. Definiþia puterii apare în Belagina
22: „Dar puterea este în rãbdarea seminþei, iar voinþa ºi
rãbdarea fac mlãdiþa firavã sã rãzbatã pãmântul tare”.

În miezul veacului al douãzecilea, un mare scriitor, Albert
Camus, scria: „Puterea este o curvã cãlãrind o fiarã”.

Cinic, dar deplin aplicabil la lumea de azi.
V-am împãrtãºit ºi vouã, prieteni, câteva din gândurile mele la

citirea unei cãrþi pe care o consider deosebitã. V-o recomand cu
toatã dragostea. Le-aº face colegilor mei de la Editura UZP
observaþia de gazetar bãtrân cã formatul cãrþii ar fi trebuit sã fie
cu totul altfel, nu aºa ca de broºurã-samizdat. Dar, poate, o vor
reedita. Pentru cã meritã, pentru cã e o „carte de învãþãturã”, de
pus în mâna copiilor din ºcolile româneºti, pedepsiþi cu niºte
manuale de istorie (dacã mai sunt ºi ele) mincinoase, scrise de
niºte apatrizi incapabili sã-ºi iubeascã pãrinþii ºi neamul.

Cãutând ceva prin biblioteca mea, am gãsit un caiet studenþesc
de pe timpuri, foarte bine pãstrat, scris cu o caligrafie aparte de o
inteligentã studentã la istorie din perioada interbelicã, o admiratoare
fãrã margini a profesorului ei, Vasile Pârvan. Caietul poartã numele
unui curs al Profesorului: „Doctrina Salvãrii Naþionale”. ªi
chiar asta este. Un Cod Belagin al istoriei româneºti ºi al iubirii
de patrie.

La sfârºitul vieþii lui ºi dupã aceea, martirul Pârvan a fost
înghesuit în firidele uitãrii de tot felul de slugi ale unor ideologii
ºi puteri diferite.

Mlãdiþele gândului sãu mai rãzbesc uneori din acele firide.
Cartea Mãdãlinei Fãrcaº ºi a lui Laurian Stãnchescu este una
dintre ele.

Lumea legilor frumoase
Nicolae Dan FRUNTELATÃ

SUD, PÂNÃ LA CAPÃTSUD, PÂNÃ LA CAPÃTSUD, PÂNÃ LA CAPÃTSUD, PÂNÃ LA CAPÃTSUD, PÂNÃ LA CAPÃT
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Flash-back

Cum se naºte un râu

Titus Vîjeu

(continuare în pag. 5)

Ideea a aparþinut –
trebuie sã o recunosc
public – lui Romulus

Vulpescu. Deºi mi-a plãcut din capul locului,
începuse sã mã înspãimânte ideea de a-l intervieva
pe Geo Bogza, marele cronicar. Era o zi de iarnã
ºi scriitorul se pregãtea sã împlineascã trei sferturi
de veac. Trecuserã deci aproape patruzeci ºi cinci
de ani de când pornise de acolo, din Hãºmaºul
Mare spre a þine de urât Oltului pânã la
vãrsarea sa în apele tulburi ale Dunãrii.
Tulburi nu erau numai apele fluviului,
tulburi erau ºi vremurile acelea pe care
Geo Bogza le strãbãtea cu laserul scrisului
sãu, încercând sã separe omenescul de
animalic, tandreþea de violenþã, adevãrul
de imposturã. Oamenii vedeau tot mai greu
prin ceaþa acelor ani ºi Geo Bogza, cel care
vãzuse în Spania mãcelurile metodice ale
aviaþiei fasciste (amintiþi-vã de acel Înapoi
la Bilbao! ºi de strigãtul înspãimântat al
refugiaþilor: Los alemános! Los
alemános!), Geo Bogza cel care
descoperea valoarea demnitãþii umane prin
contrapunctarea umilinþei, atunci când la
Barcelona fusese rugat de un lustragiu
iberic sã îl lase sã-i cureþe pantofii în
schimbul unei peseta, se strãduia, nu
singur, desigur, dar unic în felul sãu – sã
apere omul de fiarã, sã cureþe zgura de pe
trupul ulcerat al Timpului. Atunci, în anii
aceia plini de tragedii ºtiute sau mascate,
de asasinate politice ºi de intimidãri, de
brutalitãþi felurite ºi de pierdere a speranþei,
Geo Bogza a avut intuiþia colosalã de a le
vorbi oamenilor despre un râu cu apã
curatã, un râu care nu s-a lãsat
îngenunchiat niciodatã în lunga sa
dãinuire. Era perioada în care gazetarul
neobosit ºi neînfricat se vedea din ce în ce
mai expus violenþelor veacului, lipsindu-i
tot mai mult petecul de gazetã în care sã-
ºi exprime liber opinia. Existã în
publicistica sa interbelicã un text care se
cheamã – cred – „Ne mai rãmâne ceva” ºi
în care, marcat fiind de atotputernicia
cenzurii carliste, autorul se vedea obligat
sã renunþe, ca alte mii de confraþi, la meseria de
jurnalist. ªi totuºi, descoperea el, acelor oameni
le mai rãmânea ceva la îndemânã pentru a se
salva. Puteau deveni scriitori. Ceea ce ºi avea sã
se întâmple cu unii dintre oamenii de condei. Cât
despre Geo Bogza, era limpede cã iniþiativa de a
împrumuta bicicleta soþiei pentru a coborî cu ea
drumul de-a lungul Oltului era o schimbare de
destin.

Nu ca un fapt de evaziune trebuie deci notatã
aceastã nouã aventurã a scriitorului ci ca o
încercare de a reda oamenilor speranþa prin
aducerea în faþa lor a modelului de sorginte
geologicã al Oltului. Unele lucruri le bãnuiam sau
le ºtiam din istoria publicisticii româneºti
interbelice în care Bogza a jucat un rol important.
Dar gândul cã voi afla din spusele sale toate (sau
o parte din) faptele care au stat la geneza Cãrþii
Oltului începuse sã mã tulbure. Acceptase deci
propunerea de a ne dezvãlui în faþa benzii
magnetice istoria unei capodopere.

A apãrut în casa prietenului sãu mai tânãr,
venind din zãpada care purifica strãzile capitalei,
aidoma unui patriarh, sprijinit într-o tijã uºoarã,

de aluminiu cred, sau în orice caz dintr-un
material pãrând imponderabil în mâna sa dreaptã,
cu care scrisese ºi Poemul invectivã ºi Ioana-
Maria ºi Poem petrolifer ºi Moartea lui Iacob
Onisia ºi Walt Whitman. Supus parcã nu oboselii
impuse de vârstã ci frumuseþii tulburãtoare a
zãpezii a cerut rãgaz, odihnindu-se câteva
secunde pe larga canapea din sufragerie.
Magnetofonul pãrea a-l intimida. ªtiam cã

avusese întotdeauna în faþa tehnicii reacþii
inhibitoare, cã nu fusese cu adevãrat egal sieºi
decât în faþa Naturii ºi a Cuvântului. Aº fi dorit
sã-l provoc amintindu-i poemul despre fata de la
poalele munþilor Fãgãraº, mergând cu picioarele
goale prin praf, þinând în mânã un ulcior din care
îi dãduse sã bea. Bãnuiam cã momentul fusese
fixat în memorie în anul acela de cumpãnã când
avea sã înceapã cel de-al doilea rãzboi mondial
ºi când oamenii uitaserã în multe locuri sã mai
întindã drumeþilor însetaþi o canã cu apã. Or, ea,
fata aceea de þãran l-a condus în faþa pãrinþilor
acolo, la marginea lanului de porumb. „Toþi patru
am stat jos, pe pãmânt / Bãrbatul ºi femeia mã
îndemnau sã mãnânc / Iar fata îmi întindea ulciorul
cu apã. / Avea picioarele mici ºi zgâriate / ªi-mi
întindea zâmbind ulciorul cu apã, / ªi cum ºedeam
toþi patru pe pãmânt / Pãream un tablou înfãþiºând
omenia.”

Scriitorul simþise nevoia sã meargã acolo, în
Transilvania ameninþatã de turbarea revizionistã
care avea sã o facã un an mai târziu sã mai sufere
o datã, pentru ultima oarã, simþise nevoia sã
meargã sã vorbeascã cu fratele sãu de apã, fratele

Olt, frate cu el ºi cu Guadalquivirul pe care îl iubea
atât de mult, frate cu toate râurile ºi fluviile
planetei ºi în care s-a rãsfrânt întreaga istorie a
umanitãþii. Am folosit la un moment dat în discuþie
– alãturi de Cartea Oltului – conform opiniei
acreditate de criticã – termenul de reportaj.
Sperasem cã maestrul a înþeles din emoþia cu care-
l rostisem cã vorbeam de Reportajul scris ºi spus
cu majusculã. Denominaþia aceasta de-acum

consacratã l-a iritat însã. Nu ºtia nici
Domnia Sa cum ar trebui sã fie numitã
cartea: poem, reportaj, eseu de cãlãtorie?
Nici una din clasificãri nu îl satisfãcea. ªi,
pentru cã am insistat, rugându-l sã gãseascã
totuºi o acoladã potrivitã, ne-a mãrturisit cu
nesfârºitã modestie – ºi parcã ºi cu un soi
de teamã – cã a dorit sã ofere în cartea sa
echivalentul unei simfonii. Geo Bogza,
marele admirator al lui Wagner, a avut aºadar
temeritatea de a acoperi tunurile ce
însângerau Polonia, dupã cum
însângeraserã deja Spania ºi Cehoslovacia
– cu o simfonie. O simfonie colosalã, în stare
sã anuleze glasurile rãguºite ale
canonierelor ºi tancurilor, sã anuleze
motoarele zgomotoase ale bombardierelor.
Sã le anuleze ºi sã le reducã la tãcere
totodatã. Era o utopie oare aceastã simfonie
despre un râu nu prea mare, nu prea vestit,
despre care nu va fi aflat poate mare lucru
vreodatã nici Adolf Hitler, nici Julius Fucik,
adicã nici cãlãul, nici victima? Un bãrbat
tânãr, de abia treizeci de ani, care gustase
din viaþã ºi dulcele ºi amarul, care, de când
se ºtia, þinuse partea celor obidiþi de puterea
pumnului ºi a bâtei, un bãrbat tânãr din
România care apucase sã vadã chipul
rãzboiului ºi chipul mizeriei ce rãzbãteau
încã o datã în faþa bestialitãþii, propunând
un mod de a dreptul simbolic de a înþelege
frumosul ce trebuia sã sãlãºluiascã în om
prin aducerea Omului ca personaj de
echilibru în acea balanþã în care forþele
rãului cântãreau tot mai greu.

Era o searã în care vorbele lui rãsunau ca
argintul zãpezii din care venise spre noi.
ªtiam cã vãzuse calota polarã în trecerea

prin Anchorage, spre Japonia, ºtiam cã vãzuse
Dunãrea îngheþatã într-un început de decembrie
la Galaþi, acolo unde – la treisprezece ani – mama
Domniei Sale l-a condus cãtre o ºcoalã navalã
menitã sã-i împlineascã dorinþa de visare ºi de
cunoaºtere (ºtiam oare aceasta de-adevãrat atunci
sau aveam sã o aflu ceva mai târziu?) ªtiam cã
iubeºte zãpada ºi iernile, ºtiam cã vãzuse un
cãprior pe un aeroport de lângã Suceava, cã iubea
zãpezile Bucovinei ºi pe cântãreþul zurgãlãilor de
colind, pe Nicolae Labiº, copilul poet de la Mãlini.
ªi atunci m-am gândit ce s-ar fi întâmplat dacã
acea cãlãtorie din septembrie 1939 ar fi avut loc
iarna? Oare nu ar fi îngheþat cuvintele sale, aceste
viitoare note ale unei simfonii pe care o scria sub
teroarea belicã, aidoma unui muzician gata sã îºi
aºeze viola sub ºenilele tancului, convins cã
mamutul de oþel va sãri în aer prin explozia
sunetelor? Dar, aveam sã înþeleg cã nu problema
anotimpului ca secþiune temporalã se punea ci
aceea a anotimpului moral în care fusese scrisã.
Era un anotimp pe care numai speranþa
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omeneascã îl mai putea salva de rugina armelor,
ruginã ce se întindea ca pecinginea ºi acesta e
singurul care meritã sã intre în discuþie.

Mai multe sãptãmâni de mers, pe jos ori cu
bicicleta, zile în ºir fãrã ziare, dar perfect conectat
la sufletul sãu ca o antenã de comunicaþii la ceea
ce se întâmplã în lume. Infernul îºi arãta peste tot
panglicile de foc ºi el mergea molcom, aidoma
pãstorilor de la munte pe malul unui râu românesc
din care vroia sã facã un model moral, un
principiu etic, un Greuceanu de apã, menit sã se
opunã zmeului furios al rãzboaielor.

A privit râul cu dragoste, i-a vãzut creºterea.
L-a vãzut prunc ºi l-a vãzut copil. Sub ochii sãi
râul a crescut fãcându-se bãietan, flãcãu, tânãr
în toatã puterea ºi bãrbat aºezat la treburile lui.
Lângã Turnu Mãgurele era deja un bãtrân înþelept,
care vãzuse el însuºi multe ºi învãþase atâtea.

Au fost zile în care s-a sudat pentru totdeauna
frãþia dintre om ºi râu. Apa simþea desigur emoþiile
omului, frãmântãrile sale, bucuriile ºi spaimele
lui. Multe va fi învãþat ºi omul de la aceastã
Academie acvaticã a Oltului: credinþa faþã de
pãmântul pe care-l strãbate, înverºunarea în faþa
piedicilor, cumpãtarea acolo unde se cere. Dar
Oltul nu poate fi decupat din contextul istoric al
devenirii sale ca simbol. A fost un râu care a curs
întotdeauna printre oameni vorbind limba
pãstorilor în care avea sã se iveascã la un moment
dat, ca o catedralã deasupra Balcanilor ºi a
Europei întregi Mioriþa. Zile ºi nopþi petrecute
acolo, lângã scutul de apã al Oltului. Ceasuri de
melancolicã meditaþie pe prundurile sale albe ca
niºte oase strãmoºeºti, prin livezile ce strãjuiesc
malurile, prin satele în care oamenii culegeau
fructele anului acela dureros, în care merele
cãdeau asemenea unor grenade. Cu umbra
munþilor în spate, cu gândul întors în intimitatea
erelor geologice. Somn incidental prin poduri cu
fân proaspãt cosit, masã frugalã, ca în poveºtile

biblice. Ulciorul cu apã oferit blând de copile
aidoma acelei fete cu picioare subþiri ºi zgâriate
de mãrãcini sau de bãtrâne tãcute ca niºte menhiri.
Discuþii pe pajiºti ori în preajma vadurilor. Undeva,
într-un sat a aflat o poveste despre un ofiþer român

gãzduit în vremea primului rãzboi
mondial, era ºi scriitor iar numele sãu
de familie era Petrescu. „Nu putea fi
decât Camil, nu-i aºa?” – se întreba,
deºi era de mult convins de rãspuns iar
mie mi-ar fi plãcut sã cred cã povestea
o aflase chiar de la fata aceea ciudatã
din Vulcan, devenitã femeie, crescându-
ºi copiii într-un sat de pe malul râului...

ªi apoi întâlnirea cu Dunãrea,
tulburãtoarea topire a râului în apele
fluviului coborând din þãri greu
încercate de rãzboi ºi de totalitarismul
unor religii înveninate, brutale, care nu
aveau (totuºi) nimic comun cu marele
Wagner pe care scriitorul îl adora ºi care
(în zadar?) era invocat drept protector
al turbãrii celor ce-i cãutau peste vreme
sprijinul în impunerea noii credinþe în
numele cãreia erau sacrificate
popoarele. ªi Oltul încã firav, încercând
sã aline aceastã nouã suferinþã a
fluviului, încercând sã îl purifice de
tristeþile pe care zvastica i le arunca plinã
de ferocitate, ca o provocare. Apoi
întâmplarea aceea (de-a dreptul
tragicã ºi de-a dreptul comicã în
acelaºi timp) când, aflat acolo, în
portul anemic de la Turnu
Mãgurele, el, cãlãtorul care avusese
curajul sã înfrunte fascismul în
Spania, avea sã fie arestat ºi cât pe
aici sã fie executat pentru cã poliþia,
care cãuta îndârjitã suspecþii legaþi
de complotul ce dusese la
asasinarea omului politic lucid ce
fusese Armand Cãlinescu, îl gãsise
fãrã acte asupra sa iar ordinele erau

clare în astfel de cazuri: judecarea sumarã ºi
împuºcarea... Astfel, tocmai el, care nu se
temuse sã demaºte cu întreaga putere a
trupului, a sufletului, minþii ºi condeiului
ciuma care se aºeza asupra Europei, el, care
se opusese din toatã fiinþa sloganurilor
minimalizând libertatea fusese luat drept unul
din tabãra adversarilor sãi politici. Era o epocã
a confuziilor ºi totul era cu putinþã.
Neînþelegerea aceasta, povestitã de el nu fãrã
umor, m-a fãcut sã mã gândesc la cealaltã,
petrecutã aievea, cu câþiva ani mai înainte,
la Ceske Budejovice, ºi pe care un scriitor
cu cinci ani mai tânãr, Albert Camus, o citise
într-o paginã de gazetã, având sã-i dea
contururile unei drame uluitore.
Neînþelegerea camusianã era pe cale sã fie
reeditatã ºi poate numai prezenþa
binefãcãtoare a Oltului, cu care între timp se
fãcuse frate de cruce, l-a ajutat sã rãzbeascã
ºi în aceastã împrejurare...

Ceasurile treceau fãrã ca noi sã ne dãm
seama cã suntem supuºi totuºi timpului iar vorbele
sale se desfãceau cu greutate din mortarul
memoriei. Mãrturisirea ne fãcea sã credem cã nu
asistãm doar la retrãirea întâmplãtoare a unui
fragment de viaþã ci ºi cã participãm pur ºi simplu
la naºterea unui râu. Cãci, pentru mine ºi pentru
Romulus Vulpescu nu mai încãpea nici o îndoialã:
prin Geo Bogza Oltul se nãscuse încã o datã,
întâmplarea lui cãrturãreascã fãcând concurenþã
zbaterilor geologice în urma cãrora Oltul se ivise
pe lume spre a ne alina sufletele.

Prin Cartea pe care i-o închinase ºi care avea
sã fie scrisã în toþi acei ani întunecaþi ai rãzboiului
într-o camerã de mansardã neîncãlzitã din centrul
Bucureºtiului (strada General Manu), pe caiete

fãcute de mâna priceputã a lui Bunty din coli de
hârtie, tãiate ºi strânse la mijloc cu un ºiret de aþã,
prin Cartea aceasta Geo Bogza a dãruit Râului o
nouã viaþã, Oltul nemaifiind cuprins doar de albia
sa din inima þãrii, pãtrunzând vijelios în
bibliotecile publice, în case, în inimile oamenilor.
A fost aventura extraordinarã a reporterului, a
scriitorului, a muzicianului (care se dorea ºi era)
Geo Bogza, o parte integrantã nu numai a
destinului sãu privat ci ºi a destinului milenar al
Oltului...

Noaptea târziu, ieºind din locuinþa ospitalierã a
prietenului nostru, admirabilul traducãtor al lui
Villon ºi Jarry, al poeþilor Pleiadei, el însuºi un
mare poet ºi cãrturar român, mi-am adus aminte
de acea tulburãtoare întrebare pe care Geo Bogza
ºi-o punea cu prilejul unei sãrbãtoriri a lui
Eminescu, pornind de la cutremurãtorul vers al
acestuia: „Mai suna-vei dulce corn...?” ªi mi-am
zis cã pentru el va suna de-a pururi cornul de
argint al Oltului, pe care îl va auzi de oriunde s-
ar afla pe Pãmânt.

Strãbãteam laolaltã oraºul scufundat în zãpada
castã a iernii. El, sprijinindu-se în tija aceea de
aluminiu ori din cine ºtie ce metal imponderabil
de pe altã planetã, pe care descoperise în vis
cândva braþele socotite pierdute (de cãtre
pãmânteni) ale unei Venus din Milo. Iar eu,
sprijinit doar de prezenþa tutelarã a Râului
izvorând din inima Transilvaniei noastre.

Bucureºtiul dormea sub zãpada uluitoare ºi,
undeva, lângã Muzeul de Artã, ne-am despãrþit
strângându-ne mâinile. Nu am rezistat ispitei de
a întoarce capul spre a-l mai privi o datã. L-am
vãzut îndepãrtându-se prin oceanul de nea cu
silueta sa înaltã, ca un semn de exclamare. L-am
asemuit atunci cu un pinguin, singur pe calota
unei banchize.

Astãzi ºtiu cã nu era decât catargul unei
corãbii. O corabie imobilizatã de zãpada
tulburãtoare, de gheþurile care încercau sã îi
cuprindã copastia. Dar el înainta greu, dar înainta
totuºi, spãrgând cu dinamita memoriei pânã ºi
opreliºtea aceasta hibernalã care îi fãcea evidentã
plãcere.



66666 POEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORANÃANÃANÃANÃANÃ

Victor Mircea Albu (20.07.1951, Sibiu) a început sã scrie poezii încã de pe când era elev la Liceul „Octavian Goga” din oraºul natal, la clasa speciala de
matematica, când a ºi debutat în suplimentul literar al revistei „Tribuna Sibiului”, cu grupajul de poezii, „Cântece de la apele Stezei”. A absolvit Facultatea de
instalaþii pentru construcþii din Bucureºti, unde s-a stabilit ulterior, lucrând ca inginer proiectant de instalaþii electrice, respectiv ca verificator de proiecte. În timpul
facultãþii, a colaborat la revistele literare „Astra”, „Amfiteatru”, „Echinox”, a participat ºi a fost premiat la festivaluri studenþeºti de poezie. A mai publicat poezii
în revistele „Rapsodia” (Sibiu), „Constelaþii diamantine” (Craiova), „Luminã Linã” (New York) „Ardealul literar” (Deva), „Destine literare” (Canada). Editorial
a debutat în 1999 cu volumul de versuri Perpetuum mobile, apãrut la Editura Albatros, dupã care au urmat cãrþile de versuri scoase la Editura Eminescu, Dincolo
de rai, în 2008, ºi Cascadele dulci, în 2009, prezentate elogios de regretatul poet Traian T. Coºovei, acelaºi care i-a semnat ºi o prefaþã generoasã la volumul
Ultima luncã, apãrut în 2013, la Tracus Arte. În 2021, publicã la Editura Techno Media din Sibiu volumul Dorm într-o coajã, cu o prefaþã deosebitã scrisã de
doamna Anca Sîrghie, distinsa profesoarã universitarã invitându-l apoi sã citeascã din noua sa carte în cenaclurile literare din Canada („Destine literare”) ºi SUA
(„Mircea Eliade”), susþinându-l entuziast ºi la recenta lansare a aceluiaºi volum, Dorm într-o coajã, care a avut loc la sediul MNLR, alãturi de alþi distinºi confraþi:
Nae Georgescu, Aureliu Goci, Sergiu Cioiu etc. Poezia scrisã de Victor Mircea Albu stã sub semnul unui cartezianism structural, însemnând ordine, metodã,
logicã, astfel încât emoþiile, senzaþiile, provocãrile sunt atent supravegheate, controlate ºi camuflate sub o formulã clarã, concisã, cu impact studiat, imprevizibil,
deconcertant. Fiecare poezie, lustruitã pe toate feþele pânã la transparenþã induce sugestia unei puritãþi a comunicãrii de dincolo de cuvinte, unde totul este simplu
ºi inexplicabil de fascinant. (Victoria Milescu)

mâine

totdeauna o câmpie
se adapã din
liniºtea tãlpilor

totdeauna un mâine
odihneºte în
coarnele boilor

rezemat în pântecul
dealului
înfulecã apusuri…

copac armonios

pe aici toate
sunt la locul lor:

gutuile fumegã,
ploile dor,
câinele coboarã
dealul cu flori

cautã agale un
copac armonios
sub care sã
mai moarã puþin...

golgota

pelerin ostenit
în poteca cu nori
urcã golgota
prin
zdrenþe de flori

sub mãlinul firav
dimineaþa adastã
lumina ruginie
ce urcã pe coastã…

dorm într-o coajã

dorm pe-ndelete
în coajã de timp,
luminile serii
sapã dâre pe chip

mã lepãd de talpã
ca mânzul de frâu,
cum stele de ceaþã
calc coajã de râu

ard heruvimii
într-o coajã de danþ
privind la poteca
pe care mã-nalþ…

în amurg

iarba musteºte
a mãr, luncile
plâng a cocor

lumina miroase
a sfânt, dealul
tresaltã a mânz

în amurg trupul
meu agale
se îngereºte…

mi-e somn de tine

mi-e somn de tine
pleoapele mã dor
sub talpa casei caii
sorb sevã de mohor

mi-e somn de tine
grauri în fereºti
rup boþul de luminã
din cãrnuri nelumeºti…

mimã

ce greu e sã smulgi
rãdãcina cuvintelor
dintr-o limbã
nevorbitã încã

sã rotunjeºti cu
palmele
silaba sentimentelor

sã þâºneºti ca un
gând tânãr prin
magma tabieturilor
ce te atrag într-o
amintire a
celui ce-ai fost…

comerþ perisabil

filozofii prin târguri
vând esenþe de
înþelepciune ca pe
o respiraþie
de egretã purã

ce uimire de copil,
ce privire
nãtângã când afli
nimicul din
palma ta stângã…

cenuºã de rai

ºontâc, ºontâc
pe creste în zori
poteca desparte
zdrenþe de flori

râul meu, râul tãu
se adapã din fragi
dintr-o culme

ce curge
prin fumuri de stele
privim peste umãr
la cocori deºiraþi
cum cern în pridvor
cenuºã de rai...

mãrul

aºtept sã
prind mãrul
ce nu se
îndurã sã cadã

adulmec
rana sângerie
din care voi
muºca cu sete...

roºu adânc

cum sã te pierzi
într-un roºu adânc,
cum sã respiri
pãmântul duios,
arde ºãgalnic
în colb de oblânc
lumina spintecatã
pânã la os

ridici cu migalã
un pod în trifoi,
zideºti o amiazã ce
ºade degeaba,
cu pleoapã de miere
priveºti înapoi
la pietrele râului
ce-ºi fac
molcom treaba…

plângi o piatrã

creºti din iarbã
fum subþire
ca o aripã de
mire

torci în tâmplã
somn uºor
cum cãlcâiele-n
mohor

plângi o piatrã
rostogol
ce umple pãmântul
gol…

ploi de varã

þi-e dor de-un deal
cu tihne de secarã,
tânjind fluid
la ploile de varã

Victor Mircea
Albu

sã te-adânceºti în
nori cu sânii plini
ce-adapã cuci
din rãnile de crini…

pãmântul altfel

car þãrâna în
pumni, strecor
dintr-o palmã
în alta
oase subþiri

chipul mamei
se mutã
pe celãlalt deal

pãmântul devine
cicoare rãscoaptã
ce împrãºtie-n
chindie
altfel de ºoaptã…

icoane în pantã

seara sapã la
rãdãcini o
cicoare smeritã,
uliþe se dau
rostogol prin
icoane în pantã

fiii risipiþi
agale întorc în
lacrima mamei
un dor
ghemotoc...

nopþi la Sibiu

curg temerile nopþii
pe uliþi de cetate
arinii lung suspinã
ºi mierlele mã dor

în cercevele triste
muºcate împuºcate
pe stradã trece luna
cu puºca la picior…

nucul

ieri am aþipit
ca un nuc
ce odihnitor
e sã foºneºti
din alt trup

dorm într-o
frunzã cu piele
aburindã ce
þine în poalã un
fior de oglindã...

mingea de foc

am cãrat dimineaþa
pe dealuri cu-n zimbru,
am dat-o rostogol ca
o minge prin cimbru

acuma mã poartã
apusul domol,
sunt trist cã plãvanul
nu mã dã rostogol

ostenit mã aºez
în busuioc
visând pe-ndelete
mingea de foc…

casa din trup

prin odãi adie
aromã de
tãlpi amintite

ai mai fost în
fereastra în care
nu-þi mai încap
genunchii

casa deºiratã în
tandreþe de fum
aºteaptã steaua din
trup sã dea
drumul la drum...

zbor

de la un timp
simt cum
îmi pierd trupul
ploile smerite
sapã pãmântul

biruit de un deal
cu mierle în creºtet
ascult cum adie
foºnetul veºted

ostenit mã aºez
sub pleoapã de nor,
cred cã de mâine
voi începe sã zbor...
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Episodul XII din O viaþã sub sabie
cuprinde mãrturisirea scrisã la Cluj-
Napoca, în ziua de 18 februarie 2008,
de cãtre preotul Grigore Soporan
(1941-2016), astãzi, trecut la cele
veºnice, pe atunci, iconom stavrofor ºi
paroh al Parohiei „Buna Vestire” din
Cluj-Napoca. Textul a fost scris pentru
cartea: Preot Ioan Graure, Cinstirea
pãrinþilor. Culegere de predici ºi
articole, volum editat cu binecuvântarea

Prea Sfinþitului Ioan Selejan, Episcop al Covasnei ºi Harghitei,
Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Luminiþa Cornea, Editura
Eurocarpatica, Sfântul Gheorghe, 2008. Titlul, Pãrintelui meu,
Ioan Graure, dat de vrednicul de pomenire preot Grigore
Soporan, evidenþiazã relaþia deosebitã dintre cei doi preoþi.

Pãrintelui meu, Ioan Graure
Este îndeobºte cunoscut cã un slujitor al lui Dumnezeu trebuie

sã aibã pe lângã harul Preoþiei, dat de Dumnezeu, ºi alte multe
daruri, date tot de Dumnezeu, dar la care adaugã ºi omul-preotul
câte ceva, prin punerea la lucru a acestor daruri, spre slava lui
Dumnezeu ºi mântuirea oamenilor.

Au existat ºi mai existã încã preoþi care au excelat în înºirarea
desãvârºirii darurilor primite, fãcându-se „tuturor toate”, aºa cum
spune Sfântul Apostol Pavel. Cu siguranþã preotul Ioan Graure,
pe care îl voi numi Pãrintele meu, a fost unul dintre aceºtia.

Asemenea lui Natanail a fost ales ºi chemat prin încercãri ºi
suferinþe (închis peste trei ani, fãrã judecatã, pentru o vinã
imaginarã, împreunã cu mulþi alþi intelectuali din þara noastrã din
acea perioadã tulbure).

Dupã revenirea în sânul Bisericii Mame, în 1948, al unui mare
numãr de credincioºi greco-catolici, în Ardeal era mare nevoie
de preoþi ortodocºi, pentru pãstorirea credincioºilor. Din fericire,
ortodoxia se pãstrase aproape intactã în multe pãrþi ale Ardealului,
mai ales acolo unde preoþii uniþi au fost conºtienþi cã, doctrinar,
aparþin Bisericii Rãsãritene, Bisericii Catolice aparþinându-i doar
disciplinar, ca ortodocºi uniþi cu Roma.

Mai plini de zel ºi de har în aceastã lucrare au fost preoþii veniþi
din „vechiul Regat” (cum i se spunea la noi în Ardeal), fie munteni
sau moldoveni. Unul dintre aceºtia a fost pãrintele Ioan Graure,
dãruit de Dumnezeu cu mulþi talanþi ºi gata de jertfã pentru sfânta
misiune.

Satul meu natal, Nãoiu, un sãtuc din Câmpia Transilvanã (eu
îi spun cel mai frumos sat din Ardeal) a fost cu adevãrat
binecuvântat de Dumnezeu prin venirea ca preot paroh a pãrintelui
Ioan Graure. Deºi, dupã al II-lea Rãzboi Mondial, în satul meu
era o micã comunitate ortodoxã (cam 20 de familii) aceºtia erau
socotiþi de majoritarii greco-catolici <trãdãtori apostaþi>, aºa încât
ortodoxia din satul meu era în suferinþã. Era nevoie de un preot
care sã sfinþeascã atât locul, cât ºi oamenii. Pãrintele Ioan s-a
dovedit a fi un mentor duhovnicesc (ºi spiritual) potrivit cu locul
ºi foarte apropiat de sufletele noilor sãi enoriaºi. Dacã pânã
atunci a fi greco-catolic însemna a avea un titlu de nobleþe,
pãrintele Ioan a dovedit acelora, care se mândreau cu acest gen
de „nobleþe”, cã aceasta provine din faptul cã ºi-au pãstrat

nealteratã credinþa cea veche ortodoxã a moºilor ºi strãmoºilor
lor.

Dacã cuvântul „Duh” ºi expresia „miluieºte-ne pe noi” erau
singurele care provocau smintealã în rândurile credincioºilor
greco-catolici ºi cei ortodocºi, pãrintele le-a explicat cu o genialã
simplitate: „dacã Blajul, Mica Romã, cum i-a spus Eminescu, a
scris în cãrþile sale de cult aceste cuvinte, iar noi ne rugãm
dupã aceste tipãrituri înseamnã cã aceste vechi exprimãri ne
unesc în credinþã”. A reuºit cu aceste cuvinte sã închidã definitiv
o veche disputã între credincioºii parohiei. Un fapt deloc
minor era ºi acela cã bãtrânii satului, în rugãciunile lor
personale, foloseau aceste cuvinte: „duh” ºi „miluieºte”,
fapt (re)adus în conºtiinþa credincioºilor de pãrintele Ioan.

Un alt fapt minunat l-a fãcut pãrintele meu pentru
pãstrarea credinþei strãmoºeºti în parohia Nãoiu.
Neoprotestanþii – adventiºti de ziua a ºaptea – erau în
creºtere. Pãrintele, dupã slujba Vecerniei, duminica
îndeosebi, îi provoca pe aceºtia la discuþii doctrinare. Bine
documentat, având o culturã teologicã bogatã ºi cu temei
biblic, aprofundatã prin studiu personal, scotea mereu în
evidenþã adevãrul, ieºind învingãtor în disputele teologice
iscate.  Biblia, pe care o folosea, era încãrcatã de numeroase
însemnãri marginale privitoare la aceste discuþii. Niciodatã
pãrintele nu mergea singur la aceste discuþii, ci era însoþit
de credincioºi din parohia sa. Mulþi dintre noii prozeliþi au
revenit la Bisericã cu lacrimi de adevãratã pocãinþã. Nu
numai cunoaºterea Sfintei Scripturi ºi a doctrinei Bisericii
i-au dat câºtig de cauzã Pãrintelui meu, ci mai ales faptul cã
nu i se putea reproºa nimic în ceea ce priveºte purtarea.
Viaþa lui ºi a familiei lui era conformã cu propovãduirea, cu
doctrina Bisericii. Altfel spus, a influenþat viaþa micii
comunitãþi creºtine din Nãoiu, nu doar prin înþelepciunea
sa duhovniceascã, ci ºi prin moralitatea exemplarã a familiei
sale, care a constituit pentru comunitate un model de veritabilã
familie creºtinã.

Atitudinea sa creºtinã faþã de toþi oamenii comunitãþii,
dar mai ales faþã de enoriaºii sãi, l-a fãcut uneori neatent la
rigorile ateiste ale vremii ºi l-a determinat sã se expunã prin
acþiuni ce contraveneau legilor ateiste ale noului stat comunist
instaurat. Iubea mult copiii! De dragul lor ºi al lui
Dumnezeu, þinea ore de religie  cu aceºtia, deºi religia fusese
scoasã din ºcoalã. Avea pentru copii un salut special, le
spunea: „sã trãieºti ºi sã fii bun!” Bãtrânii satului îl iubeau
ºi îl respectau pentru cã avea întotdeauna o vorbã bunã
pentru dânºii ºi pentru cã îi considera o sursã de înþelepciune
dobânditã de-a lungul vieþii datoritã experienþei lor personale.

Pe oamenii sãraci îi trata ca pe cei mai buni fraþi, înþelegând cã
suferinþa acestora provenea nu atât din foame, sete sau goliciune,
cât din dispreþul cu care erau trataþi de cãtre ceilalþi oameni. Avea
harul de a ºi-i apropia, câºtigându-le preþuirea ºi dragostea.

Am folosit mereu expresia Pãrintele meu. Mulþi au fost cei
pãstoriþi de pãrintele Ioan ºi pe mulþi i-a îndemnat a-l urma în
slujba pãstoririi, în a-ºi descoperi vocaþia ºi a deveni preoþi. Eu
îl pot numi „Pãrintele meu”, deoarece, fãrã îndrumarea Dânsului,
viaþa mea ar fi fost cu totul alta.

Rãmas orfan de mamã la vârsta de trei ani ºi de tatã la vârsta
de nouã ani, sãrac lipit pãmântului, mititel ºi slãbuþ, speriat ºi
timid pânã la epuizare, mã gãseam suspendat între cer ºi pãmânt,
cu bucuriile mele mãrunte. Una dintre ele era retragerea mea
între sãlciile micului pârâu din spatele grãdinii casei pãrinteºti,
aflat în grija surorii mele mai mari, mai ales seara, dupã terminarea
treburilor gospodãreºti, pentru a cânta, nevãzut de nimeni, cântãri
bisericeºti învãþate de la pãrintele în bisericã ºi în timpul
pelerinajelor fãcute cu mai mulþi consãteni la Mãnãstirea Nicula,
organizate în fiecare an la 15 august, la praznicul Adormirii
Maicii Domnului. Cuvintele nu pot descrie bucuria sufletului
meu în aceste momente de trãire în Dumnezeu. De acolo, dintre
sãlcii, m-a chemat pãrintele Ioan într-o zi ºi m-a întrebat: „vrei
sã mergi la Seminar ºi sã te faci preot?” În loc de rãspuns, am
fugit înapoi între sãlcii. Dar pãrintele nu a plecat ºi a insistat sã-
i dau un rãspuns. În seara aceea, a stat mult de vorbã cu sora mea
mai mare, Veronica, ºi cu cumnatul meu, Iosif, în grija cãrora mã
aflam ºi eu ºi celelalte douã surori dupã moartea pãrinþilor noºtri.
Biata mea sorã era o adevãratã martirã – îºi asumase creºterea
mea ºi a surorilor noastre alãturi de propria ei familie, în condiþiile
sãrãciei în care ne gãseam. Deºi i-a fost greu sã ia o astfel de
decizie, dupã ce s-a consultat cu soþul ei, a acceptat sã merg la
ºcoalã.

Sfãtuit ºi pregãtit de pãrintele Ioan, am susþinut examenul de
admitere la ªcoala de cântãreþi bisericeºti ºi seminarul teologic
din Cluj. Am reuºit al doilea alfabetic, cu aceeaºi medie ca primul,
spre bucuria tuturor, dar mai ales a Pãrintelui meu. Aºa am intrat
nu doar la Seminar, ci ºi în familia pãrintelui. Am fost primit cu
bucurie în sânul familiei pãrintelui ºi de cãtre doamna preoteasã
Ioana, de la care învãþasem multe cântãri bisericeºti, ea fiindu-i
mereu pãrintelui sprijin în munca sa de pãstorire. M-au primit în
familia lor ºi de atunci m-am considerat ca fiind parte, ºi mã simt
aºa ºi astãzi, deºi pãrintele s-a stins dintre noi acum multe zeci
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de ani.
M-am acuzat mereu de abuz. Am fost primit în aceastã familie

bunã ºi binecuvântatã ºi am abuzat de bunãtatea lor. Multe din
vacanþele mele le-am petrecut în aceastã familie, bucurându-mã ºi
luminându-mi sufletul de dragostea ºi lumina pe care le-am întâlnit
aici.  Niciodatã nu le voi putea mulþumi cu adevãrat pentru tot
ceea ce au fãcut ºi au însemnat pentru mine. M-au primit în
puþinul lor cu aceeaºi dragoste ca pentru un membru al familiei,
deºi nu au fost ocoliþi de necazuri ºi greutãþi, pãrintele fiind închis

fãrã judecatã ºi mai apoi urmãrit mereu.
În anul 1961, m-am îmbolnãvit de sclerozã amiotroficã, dar ei

m-au încurajat mereu, cãutând pentru mine remedii naturiste,
pãrintele fiind un iubitor al naturii ºi încrezãtor în puterile ei
vindecãtoare. Îmi spunea mereu: „O sã te faci bine cu lãptiºor de
matcã ºi cu miere ºi, sã nu uiþi, cã Sfânta Împãrtãºanie vindecã
atât bolile sufleteºti cât ºi pe cele trupeºti”. ªi aºa a fost!

Pentru a „scãpa” de preoþie, de care mã socoteam total nevrednic,
m-am refugiat în învãþãmânt, unde predam limba latinã, ca profesor
al Liceului din Sãrmaºu, judeþul Cluj. În anul 1966, am fost dat
afarã din învãþãmânt, deoarece eram fost teolog ºi nu cadram cu
noul sistem de învãþãmânt. Pãrintele meu mi-a zis: „Grigore, ãsta
e un semn de la Dumnezeu cã este timpul sã te preoþeºti. O iei pe
Emilia de soþie, vã cununaþi ºi… la hirotonie! Fii liniºtit cã „pe
cele slabe le întãreºte Dumnezeu !”. În acelaºi an, am primit Sfânta
Tainã a preoþiei, nereuºind, din pãcate, sã mã ridic la vrednicia
Pãrintelui meu. M-am folosit însã în slujirea mea preoþeascã de
Modelul Suprem al Mântuitorului ºi de cel al Pãrintelui meu.

Nu s-a plâns niciodatã de suferinþele îndurate în închisoare. A
þinut închis în el toate nedreptãþile la care a fost supus în timpul
detenþiei. Ce durere cumplitã trebuie sã-i fi provocat aºteptarea
încordatã timp de trei ani (în ce condiþii!), în vederea unei judecãþi!
A pãstrat tãcerea pentru a-ºi proteja familia, pe noi. Avea douã
fete eminente la învãþãturã care trebuiau sã suporte consecinþele
unui tatã închis politic în vremuri neprietenoase. Surprindeam
uneori pe chipul dânsului suferinþe necunoscute ºi nepãtrunse,
niciodatã împãrtãºite, care au rãmas taine triste ale sufletului sãu.
Dumnezeu Atotputernicul a ascultat rugãciunile pãrintelui Ioan
pentru familia sa ºi ne-a ajutat pe toþi sã ne realizãm profesional ºi
familial. Luminiþa, fiica cea mare, doctor în Litere, este astãzi o
foarte activã profesoarã de limba românã implicatã în viaþa elevilor
ºi studenþilor ei, urmând ºi ea modelul dat de tatãl sãu. Ca naº de
cununie, m-am bucurat mereu de realizãrile ei, fiindu-ne pentru
totdeauna alãturi, ca în orice familie mare. Dãruitã cu talent artistic,
Elena, fiica cea micã, încântã cu realizãrile ei de artist plastic
multe suflete din întreaga lume ºi în special din România, þara ei
natalã, ºi Germania, þara ei gazdã.

Departe de înãlþimea cunoºtinþelor ºi a profunzimii trãirii creºtineºti
a Pãrintelui meu, îi mulþumesc lui Dumnezeu, împreunã cu familia
mea, pentru binecuvântarea de a-l fi avut lângã noi ºi cu noi pe
Pãrintele Ioan, unul dintre „Marii Aleºi ai lui Dumnezeu”, alãturi
de care sperãm sã fim în Împãrãþia lui Dumnezeu.

Familia Preotului Grigore Soporan cu micuþul Sandu, 1968
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Între topos ºi atopos

Socot cã niciunui alt scriitor de azi nu i
se potrivesc mai bine ºi mai exact spusele
lui Antoine de Saint-Exupéry: „De unde

vin eu? Vin din copilãria mea ca dintr-o þarã” sau cele ale lui
Gabriel García Márquez: „Viaþa nu este cea pe care ai trãit-o, ci
aceea pe care þi-o aminteºti ºi cum þi-o aminteºti spre a o povesti”.
Este concluzia mea fireascã dupã ce am citit mai multe din cele
douãzeci de volume de prozã, de poezie ºi de povestiri pentru
copii, dar mai ales dupã lectura celei mai recente scrieri ale lui
ªtefan Mitroi, „Poveºtile cerului, poveºtile pãmântului” (Editura
Rao, 2021), în care am gãsit un summum de argumente care, în
ansamblu, pledeazã implicit pentru aceastã concluzie. Ideea
autorului ce-ºi reconstituie copilãria nu este nici nouã ºi nici
epuizatã vreodatã, atât în literatura noastrã cât ºi în cea universalã.

E adevãrat, de-a lungul vremii, de-a lungul meridianelor ºi
paralelelor mapamondului s-au scris sute ºi mii de cãrþi despre
universul copilãriei, nu puþine dintre ele ajunse celebre, adevãrate
repere literare în domeniu.

Dar oricât de numeroase ar fi astfel de scrieri, din toate
timpurile ºi de pe tot globul, ele niciodatã nu vor conteni sã
intereseze cititorul. Desigur, în mãsura în care au fost/sunt ºi
realizate artistic, astfel încât sã devinã captivante.

Nu este locul aci (ºi nici nu ne-ar ajunge spaþiul s-o facem!) sã
înºiruim o listã de exemple. Cu siguranþã, însã, cei care ne vor
citi însemnãrile de faþã vor recurge imediat la un remember,
readucându-ºi în memorie autori ºi titluri care n-au fost ºi nu vor
putea fi uitate niciodatã.

Aºadar, în faþa unui astfel de palmares, pe cât de bogat tot pe
atât de variat se pune întrebarea în ce mãsurã dl. ªtefan Mitroi a
reuºit/reuºeºte dacã nu sã aducã ceva nou în factologie, mãcar s-
o fi fãcut în ce priveºte modalitãþile, mijloacele literare. Într-un
cuvânt elementele prin care se diferenþiazã de mulþi alþii.

Ca ºi celebrul lui antecesor, Exupéry, dl. ªtefan Mitroi vine
„dintr-o þarã”. „Þara” lui este Teleormanul care i-a dat literaturii
ºi culturii naþionale pe Constantin Noica, pe Gala Galaction, pe
Marin Preda ºi pe Zaharia Stancu (pentru a ne referi doar la
câteva „vârfuri”) – un spaþiu (mai este oare nevoie s-o spunem?)
fabulos nu atât ca peisaj cât mai degrabã ca þinut al unei mitologii
populare aparte, dãtãtoare de teme ºi subiecte niciodatã epuizate,
un univers fascinant, îndeosebi pentru scriitori.

Dl. ªtefan Mitroi se înscrie ºi el pe aceastã axã – a reconstituirii
trecutului local, însã literatura sa reuºeºte sã convingã ºi totodatã
sã fie originalã prin aceea cã în centrul evocãrilor se aflã însuºi
cel ce povesteºte, autorul însuºi, bucuros cã a venit pe lume în
preajma celei mai mari sãrbãtori creºtine ºi cã – chiar ºi numai
prin asta! – a fost investit de Cel de Sus cu optimism ºi încredere
în viaþã, cu harul ºi darul de a scrie despre sine, despre neamuri
ºi consãteni, într-un cuvânt despre arealul în care ºi-a trãit
copilãria. O copilãrie aureolatã în mare mãsurã de mister, de
tristeþe, dar ºi de bucurie, de întrebãri ºi neliniºti cãrora abia mai

târziu, la anii maturitãþii depline le va înþelege sensul, fãcându-le,
prin scris, sã devinã nemuritoare în propriul suflet, deºi,
calendaristic vorbind, ele au fost demult îngropate de timp ºi
poate ºi în uitarea celorlalþi.

Încã de la prima clapã a noului volum, printr-o notã nesemnatã
cititorul este avertizat: „Cartea de faþã cuprinde o selecþie din
textele pe care ªtefan Mitroi le-a publicat,
începând cu anul 2016, în ziarul
«Lumina». Poveºtile cerului, poveºtile
pãmântului sunt poveºti despre sufletul
autorului, despre cerul ºi pãmântul din care
este alcãtuit acesta. Astfel de poveºti nu
pot fi scrise decât cu luminã. Luminã
îngânduratã, de multe ori. Iar câteodatã,
chiar plânsã. Mai ales atunci când cuvintele
par sã râdã. Fie în ºoaptã, fie în hohote!”.

Dl. ªtefan Mitroi scrie cu egalã plãcere
ºi cu o de neostoit nostalgie dupã anii
copilãriei, despre satul natal, despre rude,
despre pãrinþi, despre pãmânt, despre
luminã ºi noapte, despre anotimpuri,
despre copaci ºi flori, despre case, biserici,
despre sãrbãtorile creºtine, despre
obiceiuri, legende, tradiþii ºi despre câte
altele, iar nota comunã a tuturor textelor
este o neostoitã iubire pentru locurile natale
ºi pentru orizonturile copilãriei, întocmai
cum au fost ele „receptate” în anii prunciei,
evocãri cãrora le adaugã ºi consideraþiile
omului matur, purtat de valurile vieþii pe
alte meleaguri.

Ceea ce surprinde în modul cel mai plãcut în aceste însemnãri
adunate într-o carte de peste trei sute de pagini este o anume
poezie a textelor, proiectate de cele mai multe ori într-o luminã de
fantastic. Descoperind locurile ºi oamenii, autorul s-a descoperit,
în fond, pe sine, iar întoarcerea la anii dintâi echivaleazã, în
subtext, cu bune ºi frumoase lecþii de învãþãturã ºi de moralã.

Poveºtile cerului, poveºtile pãmântului s-ar fi putut foarte bine
numi ºi Poezia locurilor. O poezie pe care dl. ªtefan Mitroi o
rãspândeºte cu generozitate la fiecare pas, în fiecare paginã, fiindcã
în tot locul evocarea porneºte de la cel care o simte, o trãieºte ºi
o face, fiind, prin urmare, foarte personalã.

Sunt parabole ºi scene imaginate de o mare frumuseþe, veritabile
poeme în prozã. ªi pentru ca aceste consideraþii sã se justifice,
vom da ºi câteva exemple, din multe altele posibile la evaluarea
scriiturii ºi a originalitãþii ei:

„Cu toate cã nu vãzusem nicio reginã pânã atunci, am ºtiut cã
nimeni nu o poate întrece în frumuseþe pe mama. ªi cã aºa avea
sã rãmânã mereu, cãci lumina ºi lacrimile din ochii ei n-au
îmbãtrânit niciodatã. În ele m-a ºi înfãºat în primele clipe de

Citind „Poveºtile cerului” ºi ale „pãmântului”
scrise de ªtefan Mitroi

viaþã. De-asta m-am nãscut râzând.” (pag. 6); „N-am vãzut
nicicând oameni mai bogaþi ca atunci. Tataia Gheorghe având
câmpul verde în faþã, caii înhãmaþi la cãruþã ºi cerul albastru
deasupra lor, era unul dintre ei.” (Despre bãtrâni, pag. 8); „Toate
aceste lucruri s-au pierdut. Pentru cã s-au pierdut toþi aceºti
bãtrâni.” (Despre bãtrâni, pag. 86-87); „Ploaia e felul în care

Dumnezeu îi spune ierbii ce are de fãcut.
Altminteri n-ar ºti sã fie verde. Cum n-ar ºti
nici copacii sã fie înalþi. Iar florile n-ar ºti sã
miroasã frumos. Mi se pare, atunci când mã
uit la ploaie, cã oamenii sunt un fel de iarbã.
Un fel de copaci ºi un fel de flori. Eu asta simt
cã sunt, învãþând de la ploaie sã-mi fie drag de
pãmântul din care am crescut. De aceea nu mã
sperie deloc ziua când o sã încep sã cresc
invers, întorcându-mã în pãmânt. Poate cã va
cãdea o ploaie mãruntã atunci. Din ochii
copiilor mei. ªi va rãsãri, deasupra casei în
care m-am nãscut, curcubeul.” (Despre ploaie,
pag. 102); „Într-o zi, m-am gândit sã fac un
om de luminã din toatã lumina gutuii, întocmai
cum ai face un om de zãpadã, însã l-am uitat
seara afarã. Dimineaþa dispãruse. Cu copilãria
mea de mânã. Li se vedeau amândurora paºii
risipiþi în ninsoarea ce cãzuse peste noapte.”
(Gutuia, pag. 135); „Când am plecat de acasã
am pus între paginile unui caiet un cântec de
cocoº, un lãtrat de câine, un nechezat de cal ºi
câteva bãtãi de clopot. La gândul c-ar putea
sã-mi fie dor. ªi mi-a fost, mi-a tot fost, când

mi-a sãrit acest ierbar de sunete în ajutor.
Dar cu timpul, sunetele puse la presat ºi-au pierdut seva,

începând sã se usuce, apoi sã se mãrunþeascã, pânã mi-au alunecat
printre degete ºi printre vârste, risipindu-se în vânt, ca tinereþea,
ca vieþile pãrinþilor mei ºi ale celorlalþi oameni.” (Ierbar de sunete,
pag. 137); „Casa ºi curtea în care m-am nãscut vin dupã mine
peste tot prin lume. Imediat ce începe sã se întunece, le descopãr
prezenþa. Sunt la câteva palme de locul unde se iveºte Carul
Mare pe cer. Iar el se iveºte doar deasupra drumurilor pe care le
am de fãcut. (Cu Carul Mare deasupra capului mã simt
pretutindeni acasã. Casa în care am vãzut lumina zilei nu s-ar
descurca de una singurã, mi-ar pierde urma, dacã n-ar purta-o el
prin vãzduh, îngãduindu-i, în unele nopþi, sã coboare pe pãmânt,
ca sã fie mai aproape de mine. Sunt tocmai nopþile în care mi-este
cel mai dor de ea. Atât de dor, încât îmi acopãr ochii cu palmele
ca sã nu plâng”. (Pânã la sfârºitul veºniciei, pag. 167).

Poveºtile cerului, poveºtile pãmântului este o carte de suflet,
se adreseazã sufletelor ºi trezeºte în cititor puternice ºi frumoase
sentimente de empatie cu autorul.

În urmã cu mai bine de zece ani la Editura Muzeului Naþional
al Literaturii Române din Bucureºti apãrea un album foarte
interesant, dar care, din pãcate, a trecut aproape neobservat de
presa noastrã culturalã. Este vorba de volumul O istorie a
Literaturii Române desenatã de mari graficieni ai lumii, de
Nicolae Ioniþã. În prefaþa lucrãrii dl. Lucian Chiºu, pe atunci
directorul interimar al amintitei instituþii nota, printre altele, în
prefaþã: „... se va deduce, cartea de faþã nu reprezintã o alternativã,
ci o altã cale, de-a dreptul excentricã. Fãrã a intra în echivocul
amãnuntelor, devine clar cã, în acest caz, rolul determinant l-a
avut o idee paradoxalã... Devine evident cã nicio persoanã din
rândul celor preocupate de istoria literaturii nu s-ar fi putut gândi
la o iniþiativã precum aceasta, amuzantã ºi cam neserioasã, la
prima vedere. ªansa de a o fi reþinut, dar, mai ales materializarea
ideii nãstruºnice aparþine caricaturistului Nicolae Ioniþã, inginer
de profesie, pentru care literatura se manifestã ca atracþie obiºnuitã,
comunã. Cu alte cuvinte, autorul Istoriei nu este un specialist, un
istoric literar cu acte în regulã. Ideea i-a trecut prin faþã, a vãzut-
o cu ochii minþii ºi i-a plãcut... Nicolae Ioniþã i-a antrenat pe
graficienii ºi caricaturiºtii strãini, mulþi dintre ei celebri în lumea
graficii ºi caricaturii din þara lor ºi de pretutindeni, într-un autentic
dialog cu personalitãþile literaturii române... O idee, trãsnitã ori
nu, poate valora infinit mai mult decât multele, mãreþele planuri
abandonate pe drumuri care nu duc nicãieri.”.

Afirmaþiile de mai sus sunt, fãrã îndoialã, cel mai bun argument
pentru a menþiona ºi noi un fapt relevabil cu certitudine încã de la
primele pagini ale albumului. Avem a face cu un veritabil regal
grafic (ºi nu numai!), de o foarte originalã cãlãtorie în istoria

literaturii, o incitantã provocare la cunoaºterea valorilor noastre
culturale. Nu ºtiu dacã nu cumva un astfel de demers nu este
cumva ºi un fel de echivalent al multor posibile, virtuale pagini
scrise, cu detalieri ºi cu informaþii de dicþionar sau de altã naturã.
Pe de altã parte nu cred cã este exagerat sã afirmãm cã albumul
respectiv este cu certitudine un adjuvant al fiºelor de scriitor,
mult mai uºor „digerabil” decât un text.

În fond, graficienii „provocaþi” de autor sã se manifeste cu
uneltele lor specifice – creionul, peniþa, acuarela º.a. – fac la
rândul lor istorie literarã. O istorie literarã sugestivã din multe
puncte de vedere.

Nu ºtim (ºi pânã la urmã nici nu ne mai intereseazã) dacã
cutare grafician sau caricaturist de pe un meridian ori de pe o
paralelã de aiurea a fost „pus în temã” cu personalitatea X sau Y,
de cãtre harnicul colecþionar de imagini, de portrete, care de care
mai originale, care de care mai sugestive. Nici dacã vreunul
dintre desenatori a fost inspirat numai de figura/fotografia autorilor
imortalizaþi pe hârtie sau ºi de opera lor.

Cert este cã avem în faþã o panoramã literarã de valoare, cu puncte
de vedere diferite – toate conducând la un ansamblu imagistic pentru
care aproape cã nici nu gãseºti cuvinte pe mãsurã pentru a-l defini.

Nu este exagerat sã mai spunem cã o „istorie desenatã” precum
cea de faþã amuzã, dar ºi incitã, stârneºte zâmbete, dar pune ºi pe
gânduri privitorul – aºa cum, probabil, n-ar reuºi s-o facã o
„istorie scrisã” ºi pusã, eventual, la dispoziþia curioºilor de pe
mapamond în urma cine ºtie cãror demersuri ale instituþiilor
noastre însãrcinate cu difuzarea ºi popularizarea scriitorilor
români peste hotare.

Pornind de la aceastã idee, noi putem afirma cã scrisul beletristic
de la noi, de ieri ºi de azi, i-a interesat/îi intereseazã în cel mai
înalt grad pe graficienii din toatã lumea, din Europa ºi pânã în
India, din China ºi pânã în Venezuela ori Brazilia. Lucru mare,
desigur!

Aflat în faþa unui foarte bogat material, dl. Nicolae Ioniþã a
procedat în modul cel mai potrivit, tradiþional al organizãrii lui: i-
a rezervat fiecãrui scriitor un capitol – mai mare sau mai mic. Un
capitol „scris” cronologic cu uneltele specifice graficii de cãtre
unul sau mai mulþi autori din lumea largã.

Dupã o foarte concisã notã biograficã a personajului imortalizat
în desen sau caricaturã, urmeazã reproducerile propriu-zise – un
fel de simezã auctorialã propusã de cãtre artiºti.

Albumul se deschide cu o secvenþã consacratã lui Neagoe
Basarab (1482-1521), unul dintre scriitorii noºtri mai vechi, al
cãrui nume a rãmas înscris deopotrivã în istorie (ca domnitor al
Þãrii Româneºti între 1512 ºi 1521), dar ºi în literaturã (ca autor
al celebrelor „Învãþãturi ale lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu
Theodosie” (c. 1520).

Figura iluminatei personalitãþi a fost vãzutã ºi interpretatã (dupã
imagini de epocã) de nu mai puþin de unsprezece graficieni:
Camilo Triana (Bolivia), Alexander Moreira, Erico Ayres, Sergio
Raul Morettini (Brazilia), Wu Janjun (China), Ralf Conrad
(Germania), V. Jeevanthan (India), Carlo Squillante (Italia),
Joerey Santos Gomez (Republica Dominicanã), Alexei Talimov
(Ucraina), Hugo Sotana (Venezuela).

Asupra creaþiilor lor ne vom opri în numãrul viitor.

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori români, vãzuþi de mari graficieni ai lumii (I)
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Neagu Udroiu

Orice drum, mergãtor mai
aproape ori mai departe de casã
înseamnã obligaþii. ªi asta
deoarece, în afara merindelor
trebuincioase, trebuie sã-þi
încarci ghiozdanul cu toate cele.
De pildã, plecai la Bolintin, erai
la curent cã vei trece podul
peste Chirican de la Puþul Popii
pe la Þandãrã, de trecut
Neajlovul înainte de Crevedia
Micã, apoi cãruþa cãreia îi erai
arondat lua în piept pãdurea de
la Cãscioreanca, trecea agale
prin Malu Spart, comunã pe
atunci, ce afiºa cu orgoliu

Salonul de Dans din Centru. Rãmânea
de trecut, cãlcând falnic fãrã pãs peste
podul de peste Argeº, dupã rãzboi cu
totul nou, dar din lemn, credeai cã nu
mai are moarte. Aici se filmase
„Nepoþii gornistului” prin “50. Dupã
care a fost delãsat totul de-o parte ºi
construit podul de azi, cu adevãrat
pregãtit sã înfrunte anii. Te cam puteai
crede ajuns în viitorul oraº,
supravegheat de douã mori. Vizavi de
una din ele era Hanul lui Bidirici, un
fel de staþie orbitalã pentru cei plecaþi
la Bucureºti, dupã înnoptarea de rigoare ºi îndestulare pe mãsurã.

Evident, fiecare drum cu podurile lui. Nu trebuie sã ajungi la
Paris ºi de pe vreun pod peste Sena sã întrebi mirat: „Ce e drãcia
aia de fier înaltã pânã la cer ºi la ce Dumnezeu foloseºte?”
Normal ar fi, pe unde ajungi sã fii pregãtit sã întrebi nu ce e aia
ori ailaltã, cât sã descoºi pe cel de lângã tine, fiind la Atena, de
pildã, de pe la aeroport sã chestionezi gazdele: „Dar Acropolea
unde este?” Semn cã în ghiozdan þi-ai aºezat, înainte plecare,
maculatoarele cu conspectele de utilitate imediatã. De unde vine
convingerea mea cã orice plecare la drumuri scurte sau lungi,
pasajul prin vãzduh peste cine ºtie câte poduri, unele de senzaþie,
este o adevãratã lecþie interdisciplinarã, unde vin alãturi cunoºtinþe
risipite în arhitectura memoriei la lecþii de geografie ºi istorie, de
lecturi norocoase la timp potrivit, de filme pe marele ºi micul
ecran. Nu te pregãteºti sã þii nimãnui discursuri încropite din
toate câte ºtii tu. Dar pregãtire pe cont propriu este de cea mai
mare însemnãtate.

Norocos îndeajuns de eºti vei prinde un loc în avionul ce trece
peste Polul Nord, aglomeraþia de sloiuri de gheaþã oferindu-þi
imaginea adevãratã a lumii dincolo de Cercul Arctic. De l-ai mai
ºi citit pe Roald Amundsen, despre el ai a procesa în minte un
capitol enciclopedic de calitate. În drum spre Extremul Orient,
cu puþin noroc poþi prinde furtunile de zãpadã ale Himalaiei, cu

Everestul pitit pentru cei ce nu urcã, bãtând cu pasul coastele
neprimitoare. Cel ce a fãcut-o primul, cocoþat sus de tot, Hillary,
întrebat ce l-a apucat sã ne lase pe noi ceilalþi sã-l urmãrim de la
poale, catadicsea sã ne spunã înfiorat: „M-a obsedat ºi am þinut
sã urc deoarece ºtiam cã existã.” Pãi dacã aºa privesc unii lucrurile,
nu e cazul sã ne încãpãþânãm a ne þine scai de ce ne e accesibil fie
ºi fãrã altã motivaþie decât aceasta: Pentru cã existã.

Aºadar, ajungi în Varºovia te interesezi unde se gãseºte inima
compozitorului vestit în toatã lumea ºi cum se ajunge la Parcul
Lazienki unde poþi prinde ºoaptele muzicii sale. Ori ajuns cu
orice alt scop la Cracovia, te îngrijeºti de vizita la Castelul Wawel.
ªi, de bunã seamã, la Oswiecim ºi, neapãrat, la vestita minã de
sare din apropiere. Eºti la Praga? Sub apãsarea imaginilor
complexante ale Oraºului de Aur nu evita sã mergi la Castelul
Karlstein. De ce nu, la Lidice, cu istoria lui deprimantã. De
rãmâne timp, o fugã spre Karlovy Vary (plus Marienbad…).

Sau, de ce nu, la Austerlitz…
ªansa unui pod aerian peste Kilimanjaro se poate ivi pe

neaºteptate. Nu pleci la drum decât cu cãrticica lãsatã nouã de
Hemingway. De eºti în Cuba, roagã amfitrionii sã te repeadã
pânã la casa memorialã unde avea sã se stingã din cauza unui
glonþ nãrãvaº în vara anului “61.

Dar ce zici de norocul (unii îl pot considera o pacoste) de a
vedea cu ochii tãi America! N-am avut în anii noºtri de ºcoalã
discipline privind SUA. Intervin, salvator, lecturile. De la o
vreme librãriile gem de oferte. Ca sã nu mai spun cã ºi în raftul
de bibliotecã cresc pe mãsurã. Aici meritã oareºice grijã la
întocmirea bibliografiei. Nu e vorbã cã nu la paginile despre
Rãzboiul Nord-Sud avem probleme. Ci la reportajul, oricât de
bine scris. Asta deoarece au fost ani, ºtim desigur, când cãlãtorii
de moment aveau grijã sã nu scape de sub observaþie statisticile
legate de sãrãcie ºi ea prezentã, sã vopseascã în negru aspectul
social, încadrându-l voluptuos în comentarii de ocazie. Deplorabil,
dar adevãrat. Era epoca în care America trebuia cercetatã pe
scara de serviciu ºi oricum America vãzutã de aproape pãrea
dispusã sã-ºi expunã doar ridurile ºi motivele de a ofta zi ºi
noapte. Nu cã aº fi contra ca ºi asemenea stãri de lucruri sã intre
la inventar, dar existã o mãsurã în toate. Scrii despre un mare
actor de la Hollywood nu pentru a-i numãra cãsniciile, ci ºi

Primul biograf a lui Eminescu a fost Iosif Vulcan

pentru a-i evidenþia meritele în istoria cinematografului. Una este
sã-l citeºti pe Andre Maurois ºi altceva sã-i înghiþi rândurile lui
Brucan. Ca sã nu mai zic de acele volume de croialã aparte ca de
pildã cartea lui Steinbeck în care împreunã cu propriul patruped
porneºte a descoperi America. Ori volumele lui Dos Passos,
combinaþie zglobie de reportaj ºi ficþiune.

ªi mai e românismul din noi. ªi aici depinde cum îþi pui
problema. Poþi ateriza în Manhattan cu gândul de a afla pe unde
a locuit Gigi Dumitrescu, ciclistul minune al anilor “50, ori
antrenorul sãu, Norhadian, la care ajunsese salariat, ori vrei sã
vezi unde a fost gãzduitã Expoziþia Mondialã din 1939,
consideratã pentru noi, în epocã, o manifestare de uriaºã. E drept,
ne deschiseserã gustul de ieºit în lume Parisul cu ediþiile sale de
lux: mai întâi Odobescu, prezentatorul Tezaurului de la Pietroasele,
apoi organizatorii din 1937 unde pe Sena, cu Brâncuºi în asistenþã,
Maria Tãnase fãcea furori. Trecãtor prin Paris nu vei rezista sã

nu ajungi la Pere Lachaise pentru a vedea cripta lui George
Enescu ºi a Marucãi Cantacuzino, ori capela ortodoxã unde Anne
de Noailles îºi duce somnul de veci. Dar sigur e de mers ºi în
partea cealaltã, în Montparnasse se odihnesc întru Domnu ºi
câþiva bine cunoscuþi – Brâncuºi, Eugen Ionesco, Emil Cioran.
Dar ºi Tristan Tzara.

La fel ºi prin alte pãrþi. Ajungi la Chicago, nu rãmâi în afara
valorificãrii ºansei de ajunge în campusul Universitãþii unde
guverneazã ca statuie Mircea Eliade. Cauþi ºi aici, ca ºi la Muzeul
de Artã Modernã, ca ºi la Philadelphia, la Centrul Pompidou,
încãperile în care operele lui Brâncuºi se vãd protejate de
intemperii, precum Coloana Recunoºtinþei fãrã Sfârºit pe malul
Jiului. Inutil nu este sã rãmâi la subiect oriunde te-ai afla. La
Hiroshima, de pildã, un muzeu de bancã bogatã îl gãzduieºte. La
Stockholm, într-o colecþie de renume, dintr-o vitrinã centralã
aºteaptã sã fie privitã o miniaturã remarcabil pusã în evidenþã de
cadrul de prezentare. La Londra, în Muzeul de artã modernã,
sclipeºte ademenitor numele artistului de la Hobiþa în cea mai
strãlucitã companie posibilã.

Câte direcþii de miºcare, tot atâtea posibilitãþi de a lua notiþe.
Drumurile lungi ºi dese mai generoase. Podurile ºi ele intrã la
socotealã în variantã metaforicã. La treabã!

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (XI)
Drumuri ºi poduri

În ianuarie 1885, când Mihai
Eminescu împlinea vârsta de 35 de ani,
revista „Familia”, la care adolescentul
Mihail Eminovici trimite spre publicare
primele încercãri literare, în numãrul 2,
anul XXI, sub o litografie reprezentând
chipul Poetului dupã cea de-a doua sa
fotografie oficialã, realizatã de renumitul
grafician austriac Theodor Mayerhofer,
pictorul Curþii Imperiale de la Viena, sub

semnãtura lui Iosif Vulcan se publica prima biografie a lui
Eminescu, pe care o transcriem:

Mihail Eminescu
Înainte cu douãzeci de ani, într-o dimineaþã de februarie, a

anului 1866, redacþia noastrã a primit o epistolã din Bucovina.
Epistola conþinea poezii, primele încercãri ale unui tânãr care se
semna „Mihail Eminovici”. Comitiva poeziilor ne mai spunea cã
autorul lor este numai de 16 ani.

Farmecul gingaº al poeziilor, considerând ºi etatea tânãrã a
autorului, ne indicã un talent adevãrat, care avea un viitor frumos
în literatura românã. De aceea publicãm cu plãcere acele
inspiraþiuni juvenile; prima apãru în nr. 6 al „Familiei” din anul
acela.

Redactorul însã îºi permise o micã schimbare. Numele
„Eminovici” nu-i suna bine, cãci avea o terminaþie slavã, românizã
darã numele, modificând terminaþia ºi astfel poeziile acelea apãrurã
în foaia noastrã sub numele „Eminescu”.

Autorul n-a protestat, ba a adoptat însuºi acest nume ºi semna
apoi aºa toate poeziile ºi scrierile sale în viitor.

Astfel fu introdus numele „Eminescu” în literatura noastrã.
Scriitorul acestor rânduri i-a fost naºul.
De atunci a trecut un timp îndelungat. În intervalul acesta,

speranþele noastre care ne îndemnarã sã publicãm primele acorduri
ale lirei tânãrului începãtor se realizarã. Eminescu s-a înãlþat din
ce în ce mai sus pe calea Parnasului român ºi astãzi putem sã
constatãm cã dânsul este o decore a beletristicii noastre.

Cu bucurie vedem aceasta, cãci „Familia” a fost cuibul de
unde a ieºit acest talent mare, noi l-am prezentat pentru prima
oarã publicului, cu cea mai mare plãcere venim dar sã-i aducem
tributul stimei, punând în fruntea acestui nume portretul sãu.

S-a nãscut [urmeazã câteva pete albe, din cauza, probabil,
îndoirii publicaþiei, dar transcriem semnele rãmase; n.n.]49 în
oraºul Botoºani, tot acolo º-a început
studiile (?) elementare, la Cernãuþi a fãcut
cursul gimnaziului [...] terminând cursul
superior la Blaº [Blaj – n.n.].

O pasiune ardentã îl îndeamnã atunci
sã intre în serviciul Thaliei. La 1868 se
angaja în trupa lui Pascaly, care în douã
rânduri dete reprezentaþiuni ºi prin pãrþile
noastre. Atunci l-am vãzut pentru prima
oarã. Era sufleor al trupei. Doi ani de zile
petrecu dânsul în calitatea aceasta, având
ochii þintiþi spre un scop mai înalt, pentru
care fãcea serioase studii literare.

Apoi se reîntoarse la casa pãrinteascã
pe care o pãrãsi, pãrintele sãu odatã neºtiind
unde se aflã fiul sãu iubit s-a adresat la
subsemnatul spre a-i da informaþii.
Reîntors, l-a primit cu bucurie ºi pãrintele
sãu îl trimise la Universitatea din Viena,
acolo dânsul se înscrise la Facultatea de
litere, dar terminã numai douã cursuri, cãci
o boalã grea îl împiedicã sã poatã continua.

Vindecându-se, societatea „Junimea”
din Iaºi l-a trimis la Berlin, unde º-a încheiat studiile filosofice.

Terminându-ºi studiile, se reîntoarse în patrie ºi fu numit
bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iaºi, apoi revizor ºcolar al
judeþelor Iaºi ºi Vaslui, mai târziu se mutã la Bucureºti, unde
redacta ziarul „Timpul”, iar actualmente este iar bibliotecar al
Bibliotecii Centrale din Iaºi.

Activitatea literarã a lui Eminescu se reprezintã prin poeziile
sale, publicate în „Convorbirile literare” ºi în „Familia”.

Emil
Talianu

La noi a început, dincolo s-a înãlþat la zenitul renumelui sãu
ºi iarãºi la noi a publicat cele din urmã poezii ce a scris, ºapte
adevãrate mãrgãritare ale lirei române, în „Familia” din 1883 ºi
1884.

Din scrierile sale au apãrut numai douã volume. Unul conþine
tragedia „Moartea lui Wallenstein”, tradusã dupã Schiller ºi altul

o culegere din poeziile sale, culegere apãrutã
în 1884 la Socec et Comp. în Bucureºti, în
ediþie elegantã (4 lei), sub titlul „Poezii” de
Mihail Eminescu, cu o scurtã prefaþã de dl
T. Maiorescu.

Reflexiv, dar ºi prea mult, poeziile lui au
timbrul filosofic care se manifestã în formã
serioasã ori satiricã, dar totdeauna prin o
cugetare adâncã. Drept specimen
reproducem mai la vale „Epigonii”, una din
cele mai frumoase poezii ale lui, care deodatã
este un elogiu ºi o satirã, elogiul poeþilor
noºtri din epoca renaºterii literare ºi satirã
literaturii noastre actuale, prezentându-ne
totodatã ºi o altã notã caracteristicã a lui
Eminescu – pesimismul.

Eminescu este un nume nepieritor în
literatura noastrã, dl Maiorescu îl citeazã în
o criticã îndatã dupã Alecsandri. Meºter al
limbii noastre, ne-a prezentat frumuseþi
necunoscute ale ei, ne-a descoperit nuanþe ºi
forme noi, a dat graiului poetic românesc o
putere mai înaltã. Talent important, dânsul a

cutreierat adâncimile cele mai profunde ºi s-a urcat în sferele cele
mai înalte, aducând de pretutindeni comori nepreþuite ºi dând
astfel poeziei române un avânt nou Deie [...] ca aceastã activitate
sã fie numai preludiul [...] sale poetice.

Iosif Vulcan.

Iosif Vulcan
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Nicolae
Scurtu
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O POEZIE „UITATÃ” A
LUI DIMITRIE
KARNABATT

Biografia poetului, prozatorului, publicistului ºi
memorialistului Dimitrie Karnabatt (n. 26 octombrie 1877,
Giurgiu – m. aprilie 1949, Bucureºti) a fost cercetatã, cu
rigurozitate, de istoricul ºi criticul literar Florin Faifer, care i-a
întocmit o excelentã fiºã1 de istorie literarã.

Impresioneazã în biografia fizicã ºi creatoare a acestui poet,
cu ascendenþe bulgãreºti, numãrul mare de colaborãri la reviste,
ziare, almanahuri ºi altfel de publicaþii, în care i s-au publicat
poezii, proze, articole, cronici literare, cronici politice, traduceri
ºi memorii.

O colaborare „uitatã”, dar identificatã acum, este aceea la revista
Muncitorul Român, în paginile cãruia publicã poezia Simfonia
muncii, care se constituie într-un autentic ºi emoþionant imn
adus muncii ºi binefacerilor ei.

Întâlnim în aceastã poezie câteva sintagme ºi alese îmbinãri de
cuvinte: „a cerului vecie”, „a soarelui domnie”, „stropi de
cugetare”, „prãzile solare”, ºi, în fine, „spaþiile-astrale”, care
conferã acestei bijuterii literare o dimensiune profund filosoficã.

Munca, de la poetul grec Hesiod ºi pânã în imediata
contemporaneitate a constituit o temã predilectã pentru unii dintre
marii creatori ai literaturii universale.

Se impune sã precizez, cã aceastã poezie este singura colaborare
a lui Dimitrie Karnabatt la publicaþia condusã de poetul Pan M.
Vizirescu, în timpul celei de a doua conflagraþii mondiale.

O interpretare graficã a acestei poezii, ce se publicã în aceeaºi
paginã a revistei, o datorãm pictoriþei Mica ªerbu, care era foarte
talentatã ºi cunoscutã în lumea presei ºi a cãrþii interbelice.

Simfonia muncii

Din plugul ce înjunghie-al þarinelor sân,
Din unda mãtãsoasã a lanului de fân,
Din holdele de aur, de soare ºi de grâu,
Din valuri de porumburi curgând în verde râu,
Din sapã, din lopatã, din coase ºi din seceri,
Din câmpeneºti petreceri,
Din rusticul pãmânt,
Se-mbinã, se frãmântã, zburând pe-aripi de vânt
Spre-a cerului vecie,
În note luminoase, a muncii simfonie.

Ciocanul plin de falã,
Izbeºte-n nicovalã,
Prin roi de scãpãrãri.
Maºina obositã rãsuflã greu pe nãri
Prin foale mari suspinã
Plãmânul din uzinã
Cu respirãri fierbinþi,
Prin þãcãnit de dinþi
Zâmbesc mii de rotiþe,
Când flacãra-n ºuviþe,
Râzând, prin aer zboarã,
A muncii simfonie
Pe coºuri se strecoarã,
Þâºnind, sãgeatã vie,
Spre-a soarelui domnie.

În craniana cuºcã, în tainele divine,
Un zumzet de albine
Zideºte în tãcere
Palatele de miere,
În fiece cãmarã
Punând gândirea rarã –
Parfum de primãvarã
În stropi de cugetare
Aripi în fremãtare
Pe prãzile solare
Îmbinã în surdinã
Subtila simfonie
A muncii creatoare.

Din câmpuri, din uzinã,
Din stropi de cugetare,
Se-nalþã imnul muncii
Din zori în înserare,
Ritmând cu-a lui scandare
Pãmântul ce în cale,
Se poartã în ecouri,
Prin spaþiile-astrale.
D. Karnabatt

Notã: Aceastã poezie se transcrie din revista Muncitorul
Român, 7, nr. 4, iulie 1944, p. 11. Publicaþia era coordonatã de
poetul ºi publicistul Pan M. Vizirescu.

NOI COMPLETÃRI LA
BIOBIBLIOGRAFIA

LUI NICOLAE
CARTOJAN

Biobibliografia profesorului, istoricului literar, editorului ºi
cãrturarului Nicolae Cartojan (n. 4 decembrie 1883, Cãlugãreni-
Uzunu, jud. Giurgiu – m. 20 decembrie 1944, Bucureºti) nu
este, încã, completã întrucât cei ce s-au ocupat cu elaborarea ei
nu au investigat, cu atenþie, presa literarã ºi nonliterarã din
perioada interbelicã.

Unul dintre aceºtia este chiar discipolul sãu, Dan Simonescu
(1902-1993), istoric literar ºi bibliolog însemnat, care în
biobibliografia lui Nicolae Cartojan preferã sã uziteze ca metodã
de lucru criteriul selectivitãþii, ce mi se pare inoportun din mai
multe puncte de vedere.

Recent am identificat încã douã microrecenzii, pe care Miron
Suru, cronicar literar ºi publicist convingãtor, le-a publicat în
arhicunoscuta revistã Meºterul Manole, publicaþia tinerilor
scriitori grupaþi în jurul lui Vintilã Horia.

Miron Suru scrie aplicat ºi obiectiv despre Cercetãri literare2,
nr. 3, publicaþia Seminarului de Istoria literaturii române vechi,
pe care îl conducea profesorul Nicolae Cartojan, precum ºi despre
Istoria literaturii române vechi. Volumul 13, cea mai valoroasã
carte închinatã acestui segment al culturii naþionale.

Deºi, aceste recenzii de mici dimensiuni, par niºte note fugare,
ele sunt, de fapt, rezultatul unei lecturi atente ºi, fireºte,
edificatoare pentru specialist cât ºi pentru cititorul obiºnuit.

Sunt cu atât mai valoroase deoarece se adreseazã tinerimei
studioase care, în chip obligatoriu, trebuie sã cunoascã cercetãrile
fundamentale întreprinse în acest domeniu, rezervat, de obicei,
celor iniþiaþi.

*
N. CARTOJAN: CERCETÃRI LITERARE III. Bucureºti

1939.

Acest volum, al treilea, scos de profesorul N. Cartojan în
editura seminarului de istoria literaturii române vechi de la
Facultatea de Litere ºi Filosofie din Bucureºti adunã în paginile
lui câteva studii de mare valoare documentarã ºi interpretare
ºtiinþificã ºi criticã. Dupã «Necroloagele» lui Ovid Densuºianu,
D. Russo ºi ªtefan Glixelli de N. Cartojan, desprindem contribuþia

d[omni]lor Dan Simonescu ºi Emil Muracadée despre «Tipar
românesc pentru arabi în secolul al XVIII-lea» în care se aduc
noi contribuþiuni la istoria tipãriturilor din vremea lui Constantin
Brâncoveanu, patriarhului Atanasie Dabbas la Alep în Siria,
scoþând în relief necunoscuta activitate literarã a patriarhului arab
Silivestru al Antiohiei la Iaºi ºi Bucureºti între 1745-1747.
D[omniºoa]ra Ariadna Camariano în «Poricologos ºi
Opsarologos grecesc» studiazã poemele bizantine; care povestesc
certurile între fructe, pãsãri ºi patrupede (Poricologos) ºi cele
între peºti (Opsarologos) urmãrindu-le ºi circulaþia în sud-estul
Europei. În «Din vechile schimbãri culturale dintre români ºi
iugoslavi» d[omnu]l Emil Turdeanu înfãþiºeazã toate ctitoriile
româneºti în þinuturile iugoslave de la Radu I (1376-1382) pânã
la sfârºitul ocupaþiei austriece în Oltenia. Studiul este întovãrãºit
de un catalog al manuscriselor slavoneºti scrise în þãrile noastre
ºi al celor româneºti din Bibliotecile Naþionalã ºi Academiei
Regale din Belgrad. D[omnu]l Ion Chiþimia face analiza celei
mai vechi cronice a lui ªtefan cel Mare scrisã în limba germanã
ºi descoperitã de Olgierd Gòrka, ºi ajunge la concluzia cã ea a
fost scrisã întâi în limba slavã, tradusã în latinã de un polon ºi
apoi în germanã. «Kogãlniceanu la Berlin» titlu sub care sunt
prezentate câteva date noi din vremea studiilor acestui înaintaº,
de cãtre d[omnu]l D[umitru] C[ristian] Amzãr, relative la
înscrierea la Universitate, precum ºi fragmente de scrisori.
Bibliografia publicaþiilor privitoare la cultura româneascã veche
publicatã sub îngrijirea d[omnu]lui N. Georgescu-Tistu se ocupã
de anii 1935 ºi 1936. Sunt aceste cercetãri o sintezã clarã a
lucrului serios ºi ºtiinþific care se face pe lângã catedra d[omnu]lui
profesor N. Cartojan. Totul este expus cu mare claritate,
documentaþie bogatã, dovedind o mare dragoste pentru subiectul
ales.

*
N. CARTOJAN: Istoria literaturii române vechi. Vol[umul] I.

De la origini pânã La Epoca Iui Matei Basarab ºi Vasile Lupu.
Bucureºti 1940.

Profesorul N. Cartojan a dãruit publicului cititor una din acele
cãrþi atât de mult necesare. Publicarea unei istorii a literaturii
române de proporþii mari, într-o expunere clarã, amãnunþitã, cu o
ilustraþie bogatã, era un lucru foarte important întru dezvoltarea
culturii române prin cunoaºterea trecutului. Profesorul N. Cartojan
este acela care începe acest lucru prin a sa Istorie a literaturii
vechi, rãmânând acum sã se gãseascã cineva care sã-l continue,
lucrând epoca modernã. În acest prim volum al profesorului N.
Cartojan materia cercetatã ºi prezentatã clar într-o înlãnþuire logicã
ºi elegantã este urmãtoarea, dupã ordinea capitolelor ce alcãtuiesc
cartea: La rãspântia a douã lumi: Occidentul latin ºi Orientul
bizantino-slav (Literaturile românilor pânã în veacul XIII-lea;
Orientul bizantino-slav; Literatura bizantinã; Literatura slavilor
sud-dunãreni); Intrarea românilor în cultura bizantino-slavã;
Invazia turceascã ºi urmãrile ei pentru cultura popoarelor
balcanice; Mãnãstirile focare de culturã.; Cultura slavã în þãrile
noastre, Suflet românesc în limba slavã (Literatura religioasã;
Istoriografia slavonã în Moldova; Învãþãturile lui Neagoe cãtre
fiul sãu Teodosie); Zorile literaturii române (Textele rotacizante),
Introducerea tiparului în Þãrile Româneºti (Tipar slavonesc în
Þarã Româneascã); Tipar românesc. Epoca lui Coresi; Palia de
la Orãºtie (1582); Epoca post coresianã. Textele populare
(Literatura apocrifã, Bogomilii, Literatura bogomilicã, Apocalipse
apocrife; Literatura hagiograficã; Literatura didacticã, Literatura
de prevestire, Romanul popular); Începutul istoriografiei în Þara
Româneascã (Viaþa patriarhului Nifon, Cronica lui Mihai Viteazul);
Ceea ce face atrãgãtoare lectura unei asemenea istorii a literaturii
este îmbinarea mãiastrã a datelor strãvechi pe care profesorul N.
Cartojan le prezintã în tot amãnuntul lor, folosind o metodã în
scrierea istoriei ineditã, de aºa manierã ca totul sã se poatã citi cu
uºurinþã ºi reþine asemenea. Folosirea documentelor ºi
amãnuntelor într-un studiu de istorie într-un fel care sã dea viaþã
cãrþii ºi sã retrãiascã ele înºiºi, noi ºi proaspete, este secretul
istoriografului artist ºi al profesorului N. Cartojan.

CEZAR PETRESCU ªI
ORAªUL GIURGIU

Biografia prozatorului, publicistului, traducãtorului ºi
memorialistului Cezar Petrescu (n. 1 decembrie 1892, Cotnari –
m. 9 martie 1961, Bucureºti), unul dintre cei mai însemnaþi ºi
prolifici romancieri români, conþine câteva aspecte ignorate sau
insuficient cercetate.

Din mãrturiile sale ºi ale unora dintre contemporanii sãi reiese
cã Cezar Petrescu a fost unul dintre cei mai fermecãtori
conferenþiari, care izbutea sã capteze atenþia ºi interesul celor ce
îi ascultau verbul înflãcãrat ºi, mai ales, conexiunile pe care le
stabilea în discursul sãu oratoric.

Aºa se face cã a fost invitat sã conferenþieze în cele mai
importante oraºe ºi târguri din România interbelicã.

Prezenþa sa era anunþatã ºi salutatã, conform uzanþelor, de



1111111111

(urmare din pagina 10)

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

1 1. Florin Faifer, [Dimitrie Karnabatt – fiºã de istorie literarã] în Dicþionarul general al literaturii române. H-L. Ediþia a 2-a revãzutã, adãugitã ºi adusã la zi, Bucureºti, Editura Muzeul Literaturii
Române, 2017, p. 552-555 + un desen de Philips.
2 Miron Suru, N. Cartojan – Cercetãri literare, III, în Meºterul Manole, 1, nr. 7-10, septembrie-decembrie 1939, p. 64. (Însemnãri pe fila cãrþilor).
3 Idem, N. Cartojan – Istoria literaturii române vechi. Vol[umul] 1. De la origini pânã la Epoca lui Matei Basarab ºi Vasile Lupu în Meºterul Manole, 2, nr. 8-9, august-septembrie 1940, p.  54-55
(Însemnãri pe fila cãrþilor).

oficialitãþi, precum ºi de presa centralã ºi localã.
Dupã o astfel de intervenþie publicã, conferenþiarul cât ºi opera

sa literarã stimulau interesul, pasiunea ºi dorinþa de a fi citit,
recitit ºi, desigur, comentat de cei în drept.

I s-a sugerat ºi a acceptat sã conferenþieze la Giurgiu în vederea
adunãrii de fonduri pentru ridicarea unui monument lui Eminescu
în oraºul de la Dunãre.

Revelator este rãspunsul lui Cezar Petrescu la o invitaþie aºa
de tentantã ºi, evident, preþioasã, ivitã din acþiunile ºi gândurile
unor dascãli de o rarã probitate moralã ºi profesionalã ~ Savin
Popescu ºi Marin Marinescu.

*
[Bucureºti, 22 februarie 1936]

Iubite domnule profesor,

Rãspund cu întârziere la scrisoarea din 14 februarie, fiindcã
înainte de a promite ceva, aveam nevoie sã împac o sumã de
angajamente ulterioare.

Deºi cam numeroase, am izbutit sã mã strecor printre ele cu
douã dupã-amiezi de duminicã libere.

Anume: duminicã, 1 martie sau duminicã, 15 martie.
D[umnea]ta alege una din ele, comunicã-mi data fixatã, ºi mã voi
executa.

Vãd în mersul trenurilor cã existã un personal cu plecarea din
G[ara] de Nord la 1555.

Exact trenul potrivit, cu care voi sosi în duminica fixatã ºi
anunþatã de d[umnea]ta, la timp.

Subiectul conferinþei: Eminescu în lumina timpului nostru.
Bune salutãri,
Cezar Petrescu
 [Domnului Marin Marinescu, profesor, Liceul „Ion

Maiorescu”, Giurgiu].

Cu o promptitudine specificã unui dascãl autentic, Savin P.
Popescu, directorul Liceului „Ion Maiorescu” ºi preºedintele

Comitetului pentru ridicarea unui bust lui Eminescu la Giurgiu,
îi comunicã urmãtoarele gânduri lui Cezar Petrescu.

*
Giurgiu, 25 februarie 1936

Stimate domnule Cezar Petrescu,

Sunt încredinþat de profesorul M[arin] Marinescu cã aþi rãspuns
cu multã bunãvoinþã la invitaþia comitetului nostru, prin care aþi
fost solicitat sã conferenþiaþi la Giurgiu.

Vã rugãm sã binevoiþi a cunoaºte cã vi se rezervã ziua de 15

martie cur[ent] pentru þinerea conferinþei d[umnea]v[oa]s[trã].
D[umnea]v[oa]s[trã] veþi putea sosi la Giurgiu, cu trenul

personal care pleacã din Capitalã la ora 1340 din Gara de Nord,
sau la orele 1401 din Gara Filaret.

În localitate sosiþi la orele 1540, iar la orele 17 are loc conferinþa.
Seara la orele 21 sunteþi în Capitalã.

Vi se fixeazã data de 15 martie, întrucât pe ziua de 1 martie va
vorbi aci d[omnu]l prof[esor] doctor G. Marinescu.

Mulþumindu-vã pentru bunãvoinþa ce aþi arãtat, vã rugãm sã
primiþi, în numele comitetului nostru, cele mai cãlduroase
mulþumiri.

Preºedintele Comitetului,
Savin P. Popescu
Directorul Liceului „Ion Maiorescu”
[Domniei sale domnului Cezar Petrescu, Strada Dr. N.

Tomescu, nr. 4, Bucureºti; Expeditor – Savin Popescu, Directorul
Liceului „Ion Maiorescu”, Giurgiu].

În oraºul Giurgiu au mai conferenþiat, în acelaºi scop, Tudor
Vianu ºi Gala Galaction.

Se impune sã precizez cã profesorul Marin Marinescu, care
îndeplinea ºi funcþia de casier al Comitetului pentru ridicarea
unui bust lui Eminescu la Giurgiu, a apostilat astfel epistola
scriitorului din Bucureºti: Nr. 23/ Scrisoarea d[omnu]lui Cezar
Petrescu, direct[orul] ziar[ului] „România” ºi a inclus-o în
arhiva comitetului.

Se aduc mulþumiri publice profesorului ºi istoricului Emil

Cezar Petrescu - Carte poºtalã faþã ºi verso

Pãunescu care a avut amabilitatea de a-mi comunica o copie de
pe epistola lui Cezar Petrescu ºi unele date ºi precizãri deosebit
de valoroase.

Notã: Originalele celor douã epistole inedite se aflã în colecþia
Muzeului judeþean „Teohari Antonescu”, nr. inv. 280. Documente
ºi la Biblioteca Academiei Române S 31/DCCCV.

UN AUTOGRAF AL
POETULUI PETRE

GHELMEZ
Biografia poetului, publicistului ºi traducãtorului Petre

Ghelmez (n. 2 martie 1931, Gogoºari, jud. Giurgiu – m. 9 martie
2001, Bucureºti) necesitã o cercetare minuþioasã întrucât autorul
excelentei cãrþi Germinaþii (1969) a fost un artist discret ºi un
intelectual de o rarã distincþie.

Dupã finalizarea studiilor liceale în oraºul Giurgiu urmeazã
cursurile ªcolii de literaturã ºi criticã literarã „Mihai Eminescu”
din Bucureºti, iar, în cele din urmã, absolvã Facultatea de
Filologie a Universitãþii din Bucureºti, secþia de criticã literarã.

Debutul absolut, cu poezie, are loc în anul 1955, în paginile
revistei Tânãrul scriitor, publicaþie coordonatã ºi supervizatã

de Uniunea Scriitorilor din România.
Este prezent în presa de tineret ºi timp de patru decenii publicã

un numãr semnificativ de cãrþi de poezie ce au fost atent citite ºi
apreciate de Nicolae Manolescu, Dumitru Micu, Mihai
Ungheanu, Lucian Raicu, Liviu Papadima ºi, desigur, alþii.

Întâmplarea face sã descopãr, recent, un autograf, emoþionant
ºi revelator, pe care poetul Petre Ghelmez îl dãruieºte istoricului
ºi criticului literar Dumitru Micu.

*
Domnului nostru profesor ºi mare istoric al literaturii române

moderne, Dumitru Micu, ziditor de carte adâncã ºi îngânduratã,
dincolo de clipe ºi spaþiu, mai mult, sau mai puþin, conjuncturale,
dãruirea, cu dragoste ºi bucurie, a acestui «Cvartet» al mâhnirilor,
durerilor ºi speranþelor noastre, sub stemã arghezianã, la sfârºit
de veac ºi început de mileniu, în semn de aleasã consideraþie ºi
statornicã gratitudine.

Petre Ghelmez, 20 iulie 1997, Bucureºti, Mãrþiºor

Acest document de istorie literarã este înscris pe foaia de titlu
a cãrþii Cvartet. Patru anotimpuri argheziene. Poeme. [Graficã
din ciclul „Pãmânturi” de Constantin Baciu], Bucureºti, Editura
„Vinea” în colaborare cu S.C. „Ancral” Impex S.R.L./Oneºti,
1997.

Notã: Aceastã raritate bibliofilã se aflã în biblioteca profesorului
Nicolae Scurtu din Bucureºti.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Meºterul Manole în orizontul mitic al
creaþiei poetice folclorice

M-am gândit la
mitul universal al
„sacrificiului pentru
construcþie” revãzând
câteva informaþii
despre ªcoala Veche
din Bolintin Vale în
cartea lui Vasile
Grigore, Constantin

ªt. Bolintineanu: portretul unui ctitor (Editura Sud,
Bolintin Vale, 2020, p. 97-121). Se pot învãþa multe din
povestea ªcolii Vechi, începutã în 1889 ºi ajunsã „la zi”
în toamna lui 2021, când va fi
inauguratã clãdirea restauratã cu
fonduri europene ºi transformatã în
centru multicultural – minunatã
salvare a unui monument
emblematic pentru destinul modern
al unui vechi târg din sudul
românesc, într-o epocã în care, ca
în romanul fantasy al lui Michael
Ende, Poveste fãrã sfârºit, Nimicul
înghite necruþãtor orice urmã a
lumii ce a fost!

ªcoala a purtat o vreme numele
poetului Dimitrie Bolintineanu ºi a
apãrut ca o replicã arhitecturalã la
monumentul acestuia, în urma
iniþiativei exemplarului edil din
Bolintin Vale, Constantin ªt.
Bolintineanu, care nu ºi-a drãmuit
nici eforturile ºi nici fondurile
personale pentru a realiza o
instituþie „dupã modelul cel din
urmã adoptat de Primãria
Bucureºti”. Citesc despre orologiul cu un clopot aºezat
deasupra timpanului, într-un fel de „zvoniþã” de zidãrie,
despre scãrile exterioare cu trepte din piatrã tare de Sinaia,
despre sobele Meidingher „veritabile” aduse în sãlile de
clasã ºi despre acoperiºul cu pantã micã, în sistem
„cheneau”, despre atenþia acordatã pãtrunderii luminii
naturale în încãperile proiectate de John Elisée Berthet
ºi executate de Dobricã Grigoriu (doi aventurieri, fiecare
în felul lui, dacã încercãm sã le
înþelegem îndrãznelile ºi paradoxurile
biografice). „Oamenii ºi zidurile” din
carte ne vorbesc despre rolul crucial
al comunitãþii locale, în special al
Fundaþiei Culturale „Dimitrie
Bolintineanu” ºi al revistei „Sud”,
preluate ulterior de Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu (ACTIB) în salvarea
ºcolii monumentale, mutilate de anexe
ºi clãdiri vecine nepotrivite ºi
neglijate, a cãrei declasare se cãuta cu
orice preþ. Oamenii locului, care ºi-au
dorit sã le transmitã copiilor lor iubirea
pentru trecut, s-au aºezat în faþa
zidurilor ºi le-au sprijinit, aºa cã ele
nu au cãzut ºi acum se ridicã mai
frumoase ca oricând, sporind prestigiul
zonei ºi oferind „un exemplu de bunã
practicã în domeniul valorificãrii
monumentelor istorice, care ar trebui
urmat ºi multiplicat în cât mai multe
locuri” (Vasile Grigore, op. cit., p. 121).

ªcoala Veche din Bolintin Vale are
suflet, aºa cum au toate zidirile
Domnului ºi ale omului, dupã
credinþele folclorice. „Oricare ar fi
structura unei societãþi tradiþionale –
fie ea o societate de pãstori ºi vânãtori,
de agricultori sau ajunsã deja în stadiul
civilizaþiei urbane – locuinþa este
întotdeauna sanctificatã datoritã faptului cã ea constituie
o imago mundi ºi cã lumea este o creaþie divinã”, scrie
Mircea Eliade, în Sacrul ºi profanul (traducere din limba
francezã de Rodica Chira, Editura Humanitas, Bucureºti,

1992, p. 50). Însã pentru cã, în funcþie de mai multe
elemente, între care ocupaþia joacã un rol important,
„societãþile tradiþionale” au mituri cosmogonice diferite,
sanctificarea spaþiului, care este în directã legãturã cu
imaginarul cosmogonic, va fi ºi ea „produsã” diferit, fie
prin asimilarea „casei” cu „Cosmosul” ºi ridicarea ei în
funcþie de repere mitice (precum Centrul ori Axis mundi),
fie prin consacrarea construcþiei în urma unui rit de tip
cosmogonic, aºa cum este ritul sacrificiului, reluând
scenariul mitic al marelui zeu sfârtecat pentru ca, din
trupul lui, sã ia naºtere Lumea (Mircea Eliade, op. cit., p.
51).

Edificându-ne cu privire la
explicaþia etnologicã a „sacrificiului
pentru zidire” ca formã de imitare, în
mic, a actului divin, cosmogonic, prin
care este însufleþit spaþiul-Lume,
pricepem cã, potrivit mentalitãþii
tradiþionale, misiunea unui meºter
constructor stã sub semnul unei
încumetãri demiurgice. Ne întoarcem
la textul de „ºcoalã veche” al
„Monastirii Argeºului”, cum se
numeºte varianta Vasile Alecsandri a
versurilor cântecului epic folcloric
devenit loc „de pelerinaj” al artiºtilor
ce-ºi gãsesc în el rãdãcinile vocaþiei
creatoare.

Trecem repede peste contradicþia
aparentã din text, între un monument
real, ctitorie de sec. XVI a lui Neagoe
Basarab („Monastirea” Curtea de
Argeº) ºi personajul legendar Negru-
vodã, cel care le ordonã, în cântec,
celor „Nouã meºteri mari,/ Calfe ºi

zidari/ ªi Manoli “ zece,/ Care-i ºi întrece” sã-i ridice
„Monastire naltã/ Cum n-a mai fost altã”. Dacã va fi
existat, Negru-vodã a coborât dinspre Fãgãraº ori mai
dinspre rãsãrit prin secolul al XIII-lea. Trei sute de ani
diferenþã ºi substituirea unui nume de voievod cu altul
nu sunt erori istorice în eposul folcloric versificat, ci
sunt elemente de localizare (în spaþiul ºi timpul din
„baladã”), specifice creaþiei orale ºi care dau consistenþã

universului din povestea cântatã.
În schimb, ne intrigã alegerea locului „de monastire/

ºi de pomenire”, pentru cã ºtim cã oamenii culturii
populare tradiþionale nu construiesc niciodatã o casã pe
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ªcoala Veche din Bolintin Vale în perioada interbelicã

locul unde alta s-a surpat, considerând cã acela e „loc
rãu”. ªi atunci de ce umblã Negru-vodã „Pe Argeº în
gios/ Pe un mal frumos”, dupã „Un zid pãrãsit/ ªi
neisprãvit”, la care se opreºte ºi doreºte sã i se ridice
mânãstirea taman acolo? Rãspunsul probabil este acela
cã doreºte sã „îmblânzeascã” „locul rãu”, plãtindu-ºi,
poate,  pãcatele prin transformarea lui în „loc bun”.
Crudul comanditar pare cã ºtie de la început cã acest joc
„de-a cosmogonia” nu va fi câºtigat decât printr-un
artificiu, deoarece omul nu poate aspira la condiþia
Creatorului  care zideºte Lumea însufleþind-o. Mânãstirea
(ori podul, ori zidurile cetãþii, dacã ne uitãm spre alte
variante balcanice) are nevoie de un suflet ca sã dureze
ºi atunci i se va gãsi un suflet viu ce se va contopi cu
trupul ei de „var ºi cãrãmidã”. Negru-vodã ºtie prea bine
asta, altfel de ce le-ar spune meºterilor cã, dacã nu reuºesc
sã-i ridice mânãstirea, îi va zidi chiar pe ei în ea? „Deci
voi, meºteri mari,/ Calfe ºi zidari,/ Curând vã siliþi/ Lucrul
de-l porniþi/ Ca sã-mi rãdicaþi,/ Aici sã-mi duraþi/
Monastire naltã/ Cum n-a mai fost altã,/ Cã v-oi da averi,/
V-oi face boieri,/ Iar de nu, apoi/ V-oi zidi pe voi,/ V-oi
zidi de vii/ Chiar în temelii!”

Dar meºterii par sã nu înþeleagã. Se apucã ºi fac
mãsurãtori, sapã ºanþuri, construiesc, respectã întrutotul
„tehnologia”, fãrã sã þinã cont de   neîndeplinirea
condiþiei esenþiale: zidurile nu au suflet. ªi de aceea, tot
ce construiesc ziua, noaptea se prãbuºeºte, ca în basme,
iar ei par condamnaþi sã trudeascã veºnic în umbra unui
„zid neisprãvit”. Cum de nici mãcar Manole nu este iniþiat
cu privire la necesitatea sacrificiului?

Aflãm rãspunsul în gândirea miticã: eroul civilizator
este cel ce  pleacã pânã la zei ºi învaþã de la ei ce este de
fãcut pentru ca semenii lui sã mai parcurgã o experienþã
umanã fundamentalã: în acest caz, aceea a construcþiei.
Manole primeºte revelaþia în vis: „Apoi se scula/ ª-astfel
cuvânta:/ “ Nouã meºteri mari,/ Calfe ºi zidari,/ ªtiþi ce
am visat/ De când m-am culcat?/ O ºoaptã de sus/ Aievea
mi-a spus/ Cã orice-am lucra,/ Noaptea s-a surpa/ Pân-
om hotãrî/ În zid de-a zidi/ Cea-ntãi soþioarã,/ Cea-ntãi
sorioarã/ Care s-a ivi/ Mâni în zori de zi,/ Aducând
bucate/ La soþ ori la frate”.

Lãsând la o parte splendida gesticulaþie poeticã ºi

culoarea localã, îl descoperim pe Manole, întâiul meºter
dintre toþi, aºezat în orizontul mitului, pentru cã a învãþat
„de sus” – ºi va transmite mai departe – cã nu poþi clãdi
nimic fãrã a pune în ziduri „cel întâi” suflet al tãu.
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Din câte mi s-a povestit, am
vãzut „lumina” pe la… 7 seara,
în data de 16 ianuarie 1950. Mi-
ar place sã cred cã am venit pe
lume sub influenþa sãrbãtoririi
din ziua precedentã a
centenarului naºterii lui Mihai
Eminescu, dar probabil cã a fost
o simplã coincidenþã.

La externarea din Maternitate,
tata ne-a aºteptat cu o trãsurã
(taxiul epocii) ºi ne-a adus la
domiciliul închiriat pe
strada Dorobanþi, în casa de
la numãrul 2. În anul acela,
uliþa cu pricina a fost
rebotezatã cu numele
marelui clasic rus Lev

Nicolaevici Tolstoi, iar casa petrolistului Anastasiu,
de la numãrul 16 (care fusese naþionalizatã), a fost
atribuitã drept sediu pentru Muzeul raional de
ºtiinþele naturii ºi istorie. Nu am aflat dacã o zânã
ursitoare a fãcut vreo legãturã magicã între pruncul
ce eram ºi noul aºezãmânt cultural. ªtiu însã cã am avut
norocul unor pãrinþi iubitori ºi o copilãrie fericitã, despre
care am sã povestesc poate în altã parte. Am fost un puºti
mai deosebit, cu o curiozitate ºi o imaginaþie debordante,
dar destul de cuminte ºi drãgãlaº spre a-mi atrage din

partea mamei grijulii supranumele de „Dulceaþã” […].
În urmã cu ºase decenii, deºi strada noastrã se afla în

centrul vechi al oraºului, pititã paralel cu una dintre
arterele principale („ªtefan cel Mare”, rebotezatã în
perioada ocupaþiei sovietice „7 Noiembrie”), rãmãsese
cu parte carosabilã alcãtuitã din pietre de râu, ceea ce
contribuia la a fi foarte puþin circulatã. În majoritatea
timpului, ea era luatã în primire de o ceatã de copii, mai
mari ºi mai mici, aflaþi în permanentã agitaþie.

Existenþa Muzeului am conºtientizat-o mai clar dupã
mutarea în vecinãtatea lui. Acum intram mai des în sãlile
de expoziþie, care adãposteau tot soiul de animale: pãsãri
împãiate, trofee de vânãtoare, dar mai ales o „balenã” (a
se citi un splendid exemplar de morun, pescuit cândva
în bãlþile de pe lângã satul Arsache). Peste câþiva ani
profilul expoziþiei a fost schimbat radical, animalele fiind
retrase în depozit spre a face loc descoperirilor
arheologice (cu care au fost umplute vitrinele primelor
trei sãli), istoriei medievale ºi unei mici colecþii de
tablouri ºi piese de artã decorativã.

În serile de varã, bãieþii strãzii se adunau la gardul de
fier forjat al grãdinii muzeului, cei mai mari aºezându-se
pe plinta acestuia ºi sporovãind despre fete ºi alte
subiecte atractive. Se juca ºi „FAZAN” pe diverse teme,
ceea ce-i obligase pe participanþii la asemenea întreceri
sã punã mâna pe dicþionare, atlase ºi alte cãrþi „grele”
(indiferent de situaþia lor ºcolarã), spre a evita înfrângeri
ruºinoase în faþa celor mai mici, dar mai dornici de

cunoaºtere.
Schema Muzeului prevedea, în afara unui post de

îngrijitor, doar douã posturi de specialitate: un director
ºi un asistent. ªeful era profesorul de desen Gheorghe
Rãdulescu, rudã prin alianþã ºi prieten mai mare al tatãlui
meu. Programul de funcþionare de la Giurgiu era mai
puþin obiºnuit: 8-13 ºi 17-20. Pe unchiul Gicu îl vedeam
zilnic trecând cãtre ºi de la clãdirea verde a fostei case
Anastasiu, mai mereu împreunã cu Mihai Ionescu, fost
student la Bele-Artele ieºene, pe care le întrerupsese pe
vremea rãzboiului ºi a foametei. În a doua parte a
programului zilnic, pe când cei mai mulþi dintre cetãþenii

aflaþi în „câmpul muncii” reveniserã pe la casele lor, în
corpul de încãperi din fundul curþii, unde se aflau
birourile celor doi muzeografi autodidacþi, se adunau
grupuri pestriþe (predominant masculine) ai cãror
membri veneau cu felurite interese ori numai din plãcerea

de a asista la discuþii libere, într-o
vreme când asemenea manifestãri
erau rare, fiind supravegheate
permanent de „organele” vigilente
ale statului de democraþie
popularã. Diversitatea subiectelor
privea vânãtoarea ºi pescuitul,
filatelia ºi numismatica, artele
plastice ºi muzica, mai rar istoria,
sportul, teatrul ºi altele. Pe mãsurã
ce am crescut, atunci când
mergeam sã-l chem pe tata la cinã
ori cu alte mesaje casnice, se
întâmpla sã fiu ºi eu tolerat câteva
minute pe lângã oamenii mari. Nu
am auzit niciodatã discuþii cu iz
politic, dar se întâmpla sã fiu
expediat acasã precipitat, atunci
când unii dintre domnii prezenþi
în seara respectivã nu-ºi
terminaserã provizia de bancuri
deocheate.

Rememorând acum relaþia din
copilãrie ºi adolescenþã cu
instituþia de pe Dorobanþi, cred cã
la baza imaginii mele favorabile
despre un muzeu nu au stat
expoziþiile statice (fie ele cu balene
sau pistoale, schelete sau portrete),
ci ceea ce am descoperit în spatele
lor: o deschidere uluitoare de a
discuta despre oameni ºi profesii,
despre pasiuni ºi talente, despre
tehnici ºi materiale, despre cercetãri
ºi improvizaþii, despre cooperãri ºi
prietenii, despre polemici ºi
solidaritãþi, despre artefacte ºi
ipoteze, despre falsuri ºi
reconstituiri. Toate acestea (ºi
altele, ce nu-mi vin în minte pe
moment) s-au cuibãrit probabil în
subconºtientul meu ºi mi-au uºurat
alegerile de mai târziu.

Printre reperele maturizãrii
În iunie 1966, imediat dupã încheierea ºcolii, pãrinþii

mi-au cumpãrat un loc în excursia organizatã de un
profesor de istorie al Liceului „Ion Maiorescu” –
Cicerone Palade – un adevãrat maestru în asemenea
acþiuni. Era vorba de un mic tur al României în douã
sãptãmâni, care strãbãtea Oltenia, Banatul, sudul
Transilvaniei, încheindu-se pe litoral, dar având drept
principal obiectiv cetãþile dacice. Ori de câte ori am
reflectat retrospectiv la evoluþia mea spre maturitate, am
ajuns mereu la aceeaºi concluzie: acela a fost momentul
când mi-am încheiat copilãria. Pe de o parte am acumulat
impresii extraordinare, care au culminat cu ascensiunea
în decovil la Sarmizegetusa Regia, coroboratã cu primii
fiori ai dragostei pentru o fatã (simþiþi printre ruinele
Ulpiei Traiana). Pe de altã parte am trãit sentimentul
reconfortant cã mã pot descurca cu brio singur, fiind
pentru prima datã „pe picioarele mele”. Întors acasã am
luat decizia de a renunþa la consumul exagerat de
literaturã beletristicã în favoarea cãrþilor ºtiinþifice ºi
mi-am alcãtuit planuri clare pentru absolvirea cu succes
a ultimei clase liceale. „ªcoala” a mers într-adevãr bine,
dar – pe mãsurã ce se apropia primãvara – viitorul îmi
apãrea tot mai nebulos.

Împlinisem 17 ani ºi nu optasem pentru vreun domeniu.
Am cochetat scurt timp cu ideea de a da admiterea la
Istoria ºi Teoria Artei (unde în anul precedent fuseserã
doar 7 locuri ºi se intrase cu medii peste 9!?). Cu câteva
sãptãmâni înainte de susþinerea examenului de
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Emil
Pãunescu FORMAREA UNUI MUZEOGRAF

Strada Dorobanþi

„Vrãjind” subiectul primei idei, în ruinele de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

bacalaureat am cedat sugestiilor familiei ºi am început,
în pripã, o pregãtire la desen pentru a depãºi probele
eliminatorii de la Arhitecturã. Din momentul în care am
aflat cã ratasem încercarea fãcutã acolo, m-am trezit în
postura de neinvidiat a celui care mai avea trei ore la
dispoziþie spre a se înscrie la o altã facultate. Doream sã-
mi asigur o vacanþã liniºtitã ºi sã îndepãrtez spectrul
chemãrii la oaste. De aceea am tras la sorþi între
Matematicã (pentru care aveam o bunã pregãtire, dar nu
ºi o chemare) ºi Istorie (unde mã bazam pe cultura
generalã). Deºi am reuºit la facultatea umanistã (intrând
al 13-lea dintre cei 630 de candidaþi!), nu mã hotãrâsem

dacã voi rãmâne sau nu printre învãþãceii muzei Clio.
M-au determinat sã nu renunþ ºi sã urmez cursurile pânã
la capãt câþiva profesori de elitã, bunii camarazi din
cãminul studenþesc ºi gradul de adaptabilitate a
programului, care îmi permitea sã mã cufund în mediul
cultural bucureºtean din cea mai liberalã etapã a
regimului. Primii trei ani de studii universitare i-am trãit
frenetic, vizionând circa 1000 de filme ºi sute de alte
spectacole teatrale, concerte, întreceri sportive º.a.m.d.
În vacanþe continuam sã explorez þara, utilizând biletele
în circuit al C.F.R.-ului ºi orice alte ocazii. Eram lipsit
de griji materiale, fiind sprijinit de cei de acasã, dar ºi de
nenumãrate rude ºi cunoºtinþe de familie. Deºi cãpãtasem
unele trãsãturi de bãrbat puternic, din multe alte puncte
de vedere eram un adolescent întârziat.

În vara anului 1968 (ce s-a dovedit „fierbinte” pentru
þãrile Europei de Est), am contribuit – alãturi de colegi

din mai multe facultãþi ale Universitãþii Bucureºti – la
copilit viþa de vie din plantaþiile I.A.S. Ostrov. Abia întors
acasã, dupã munca voluntarã depusã pe ogoarele patriei,
mi s-a fãcut propunerea de a câºtiga un salariu de
muncitor zilier. Timp de o lunã cei doi muzeografi
giurgiuveni au plecat pe ºantierul arheologic de la
Zimnicea, lãsându-mã ºef peste Muzeul de lângã casã.
Dupã un sumar instructaj, am primit un maldãr de chei,
douã carnete de bilete pentru eventualii vizitatori, iar la
întoarcerea arheologilor am fost pontat pe ºtatul de platã
al ºantierului ºi am primit primii mei bani „munciþi”. În
acea lunã de angajat temporar am cotrobãit prin toate
cotloanele clãdirii (din pivniþã pânã-n pod), am rãsfoit
toate cãrþile ºi revistele din biblioteca Muzeului, am
îndrumat mai mulþi copii prin cele 5 sãli ale expoziþiei
de bazã ºi am primit surprinzãtoarea vizitã a unui
numismat polonez. Experienþa trãitã atunci s-a
sedimentat în timp, arãtându-ºi importanþa mai târziu.

Fragment din primul capitol al lucrãrii Fals tratat de
muzeologie, în curs de apariþie la Editura „Sud”.

Avocatul Milicã Pãunescu ºi profesorul Gheorghe
Rãdulescu, în curtea Muzeului de pe Dorobanþi
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Ion Andreitã,

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

„În numele justiþiei ºi al
onoarei militare îl acuz pe
locotenentul Marin Antoniþã
de înaltã trãdare. Cer din
partea justiþiei
intransigenþã, cer o
pedeapsã exemplarã.

Insistãm pentru pedeapsa maximã: condamnarea la
moarte”.

Roti, apoi, privirea prin sala strâmtã, de cazarmã în
refacere, cu plafonul coborât ameninþãtor deasupra
capului, peste asistenþa înghesuitã în bãnci cazone ºi

tunici strânse pe corp, din care umerii ieºeau bombaþi în
relief – ºi în rãceala care ºi aºa cobora mercurul unei
imaginate afectivitãþi, cele câteva aplauze seci, ca o
plezniturã de zebeu pe ger, aruncatã aiurea, fãrã comandã,
nu fãcurã decât sã sporeascã sulul de gheaþã ce se þesea
între cele patru colþuri ale încãperii ºi fiinþele astea
nemiºcate, cu proporþiile reduse ciudat.

Abia dupã aplauze, procurorul se aºezã pe scaunul
tare, de lemn, cu braþe ºi speteazã, ceea ce îi conferea,
totuºi, aspectul unui tron sãrãcãcios.

Lui, locotenentului, nimeni nu-i acordã vreo atenþie,
nu-l învrednici nimeni mãcar cu o scânteie de ochi, toþi
fiind preocupaþi de participarea la un ceremonial,
încoronarea unui rege, sã zicem, despre care cunoºteau
totul, dar nu avuseserã prilejul sã fie martori oculari, iar
acum urmãreau atent, punct cu punct, îndeplinirea
ritualului, confruntând mintal planul dinainte cunoscut
cu desfãºurarea propriu-zisã a evenimentului. Faptul cã
el, locotenentul, se afla acolo, în boxa care semãna mai
degrabã cu o cuºcã montatã pe cãruþa unui hingher, nu
trezea un ecou mai mare decât importanþa unui împrumut
de la Grãdina Zoologicã, necesar în argumentarea unei
demonstraþii anume. La urma urmei, nici el, locotenentul,
singurul poate care fusese atent, de la un capãt la altul,
la desfãºurarea procesului, nu putea susþine cu certitudine
dacã procurorul era într-adevãr convins pe de-a-ntregul
de cele ce spunea, sau oficia ºi el rolul cuvenit în
ceremonie; e drept, unul mai aspru, ºi locotenentul
încercã sã ºi-l imagineze în costum roºu, de cãlãu.

„Insistãm pentru pedeapsa maximã”… Cuvintele îi
revenirã în memorie, þiuind din codiþele lor ºrapnelate,
ºi fu nevoit sã înþeleagã, totuºi, cã spectacolul la care
asista neutru ºi în care nu luase deloc cuvântul, deºi i se
oferise, are de fapt un singur actor: pe el, care trebuia sã
sfârºeascã aici, pe scenã, în faþa spectatorilor.

…Se trezi asudat, obosit, muncit de duhuri necurate
– ºi izbitura din moalele capului îl fãcu sã înþeleagã cã
se aflã în bordeiul lui din linia întâi; se auzea ºi respiraþia
greoaie, truditã, a ordonanþei, dincolo de uºã.

Încercã sã adoarmã din nou.
***

– Aceasta este, deci, situaþia, domnilor ofiþeri.
Ultimele amãnunte le veþi primi fiecare în plic. Vã
reamintesc cã atacul are loc în zori, la ora h. Sunteþi
liberi.

Comandantul batalionului le strâns mâna pe rând,
tuturor, aºa cum proceda întotdeauna în astfel de situaþii,
grav, cu o solemnitate nefireascã, ce ascundea, reieºit
tocmai din aceastã rigiditate excesivã, un umor
involuntar.

Pe drumul de întoarcere cãlca rar, apãsat, cu pãmântul
tras pânã la glezne. De-a dreapta ºi de-a stânga, pe muchia
dealului Oituz, bufnea sec câte un obuz. „Rãtãcit” – se
gândi el, cã de câteva zile erau lãsaþi în pace, de parcã ar
fi fost în efectivul de rezervã, mult în spatele frontului,
ºi nu aici, pe linia întâi, unde-ºi fierbe dracul cazanele.

Înainta pe firul vãi, ferit, sub buza unei râpe prelungi
ce se cãsca tot înainte, scoasã în cale de o mânã de destin,
ocrotitoare. Era gol de gânduri, ºi se frângea buimac între
distanþa parcursã ºi cea rãmasã pânã la bordeiul lui, ca
între douã tãrâmuri duºmane, ºi singurul crâmpei de gând
ce i se articulã în memorie fu acela cã ghiulelele ce cãdeau
pe laturi pãreau a-i ocroti drumul. Era pe searã, ºi pânã
dimineaþa mai avea câteva ceasuri bune, ºi el trebuia
între timp sã facã analiza situaþiei, sã ia toate mãsurile în
compania lui pentru asigurarea reuºitei – ºi în zadar
încercã sã punã rânduialã în minte, cã aceasta se retrãgea

în ascunziºuri nebãnuite, lãsându-i un vid uºor sonor,
ca-n marile sãli de spectacol dupã stingerea ultimului
act.

…Ora h. Aºadar, ora h. Aceeaºi orã h. ªi h-ul începu
sã prindã dimensiuni, sã se facã mare – H – ºi cei câþiva
copaci zdrobiþi de explozii luarã aceeaºi formã – H – ºi
alte H-uri apãruserã nu se ºtie de unde ºi-i jucau în faþa
privirii, ºi ea în formã de H, ºi totul deveni o horã nebunã,
în care el însuºi avu senzaþia cã este un uriaº, crãcãnat ºi
caraghios H.

Ora h, aceeaºi orã h, petrecutã cu cât timp în urmã?
– nici el nu mai ºtie, ºi cine mai poate atunci sã-i spunã,
cã zorii se întunecaserã subit, ºi-n întunericul ce-l
împresura rece, sãrise ca un robot împins de urã.

Totul se petrecuse cu câteva minute înainte de
fatidica orã h. Cuceriserã de cu searã o poziþie ºi o
menþineau greu, mai cu seamã cã se aflau în teren deschis,
ºi singurul mijloc de adãpost erau superficialele locaºuri
de tragere în poziþia culcat, pe care reuºiserã sã ºi le
înjghebeze; un muºuroi de pãmânt adicã, ridicat cât sã-
þi mascheze capul ºi umerii, printre zãporul de gloanþe,
ºi tocmai de aceea se hotãrâse ca în zori sã continue
atacul la baionetã pentru cucerirea tranºeelor care, de la
câteva zeci de metri, rânjeau nu atât duºmãneºte, cât mai
degrabã ca un fericit adãpost intangibil.

El se afla în mijlocul plutonului sãu, cã pe atunci era
sublocotenent ºi comandant de pluton, dupã muºuroiul
lui de pãmânt, avându-i de-a dreapta pe taicã-su, Ion, ºi
pe frate-su, Chiþu, cã-i prinsese rãzboiul împreunã – ºi-n
jur toþi ostaºii din pluton, fiecare dupã muºuroiul lui de
pãmânt, de unde mai ridicau câteodatã capul ca sã
sloboadã un glonþ, douã. ªi deºi dãduse ordin ca oamenii
sã fie prudenþi, ºi poate cã pentru aºa ceva nici nu mai
trebuia ordin, taicã-su scotea des capul dupã muºuroi,
când spre stânga, sã-l facã pe el atent sã nu-l nimereascã
vreun glonþ, când spre dreapta, sã-l avertizeze cu aceeaºi
grijã paternã pe celãlalt fiu, pe Chiþu. Cã nu-i era uºor
bãtrânului sã stea încolþit în faþa morþii, cu amândoi fiii
lângã el. Degeaba îl tot striga Marin cum cã tot el,
bãtrânul, se expune primejdiei scoþând întruna capul din
adãpost, degeaba ridicase tonul pânã la ordin, bãtrânul
nu se astâmpãra, dimpotrivã: „Marine, ai grijã cã te
lovesc blestemaþii!”, „Chiþule, nu te lãsa, cã te aºteaptã
muierea cu copil de þâþã acasã!” – ºi iar „Marine!...”, ºi
iar „Chiþule!...” – ºi atunci se petrecu grozãvia din care
locotenentul Marin Antoniþã nu mai reþine decât
imaginea unei tigve crãpate ºi înroºite de gloanþe ºi
braþele tatãlui sãu întinse unul spre el, celãlalt spre frate-
su, care alcãtuiau cu trupul o cruce nefireascã, ºi nu-ºi
mai aminteºte cum a strigat ca o fiarã rãnitã „La ataaac!”,
ci doar cã zorii se întunecaserã ºi-n întunericul ce-l
împresura, el nu mai era decât un resort împins de urã.

Imediat dupã întâmplare fusese aspru mustrat ºi, cum
sta obidit dupã îngroparea lui taicã-su, oficiatã sec de
douã cazmale scurte, cazone, a lui ºi a lui frate-su, meditã
cã putea sã ajungã în tribunalul militar: pornise la atac
cu trei minute înainte de darea semnalului.

Dupã o lunã însã, fu înaintat în mod excepþional la
gradul de locotenent, primind chiar ºi o decoraþie.
Câºtigase un atac nesperat pentru efectivul unui pluton.

Frate-su însã înnebunise. Mai exact, crizele îl apucau
totdeauna când se anunþa un atac la baionetã. Dar o
improvizatã comisie medicalã îl gãsi sãnãtos ºi, deci, apt
în continuare pentru serviciul militar.

***
Drumul pãrea cã nu se mai sfârºeºte. Capul îi vuia de

astã datã de gânduri, cã nici nu observase cum exploziile
încetaserã – ºi când ordonanþa îl întrebã dacã vrea un

ceai, îºi dãdu seama cã ajunsese în bordeiul lui din linia
întâi.

Discuþia cu comandaþii de pluton fu scurtã, fiecare
obiºnuit de-acum cu rãzboiul ºi rigorile unui atac.

Spre miezul nopþii, dupã ce fãcu o ultimã inspecþie
amãnunþitã a frontului de luptã al companiei sale,
cercetând starea ostaºilor ºi a armamentului, încercã pe
patul tare de campanie din bordeiul lui sã fure douã
ceasuri de somn.

Somnul însã nu-ºi mai avea de mult locaº în bordeiul
locotenentului Marin Antoniþã din linia întâi.

… „Rog, mai întâi, sã fiu iertat pentru plictiseala
produsã cu povestirea acestei istorii. Ea însã îmi aparþine
– ºi fiecare are pentru tatãl ºi fratele lui un criteriu de
apreciere aparte faþã de relaþia om-datorie. Am o singurã
rugãminte, dacã ea mai poate fi ascultatã de dincolo de
moarte: nu-l acuzaþi pe fratele meu (de altfel, nebun).
Iau întregul act de condamnare asupra mea, pentru fapta
pe care o plãtesc eu cu preþul suprem. Sunt complet lucid
ºi conºtient când scriu aceste rânduri… ºi semnez…”

Reciti cele scrise, o datã, încã o datã, mototoli apoi
hârtia nervos ºi-o arse, amestecând scrumul cu cel de
þigarã din scrumierã.

Încercã sã scrie din nou, dar. dupã câteva cuvinte,
arse din nou hârtia ºi înþelese cã nu va putea reda totul
aºa cum o fãcuse în prima scrisoare, în urmã cu cât timp
nu mai þine minte, deºi pe scrisoarea scoasã din buzunarul
de la piept al tunicii era trecutã, în dreapta, sus, o datã. O
citi, fu mulþumit de ea ºi se gândi c-ar putea s-o copieze,
astfel cã nimeni n-ar fi ºtiut cã fapta se repetã, ºi poate ar
fi beneficiat de un dram de clemenþã. Efortul i se pãru
însã atât de mare, încât scoase creionul chimic ºi, muindu-
l în gurã, tãie data c-o singurã linie, adãugând-o pe cea
de acum.

Când trimise dupã frate-su, mai era o jumãtate de ceas
pânã la începerea atacului. Discuþia fu scurtã, întunecatã.
Mai bine zis avu loc o înþelegere din priviri, cãci frate-
su, bãnuind despre ce este vorba, începuse sã tremure ca
apucat de friguri ºi sã facã spume în colþul gurii. Dupã
ce-l vârî în lada de campanie, croitã parcã anume sã încapã
un om, controlã cu o mânã uscatã ºi rece gaura fãcutã în
scândura ce da spre perete, sã vadã dacã nu-l încurcã
ceva pe cel dinãuntru la respiraþie. Încuie apoi cu luare
aminte lacãtul ºi-ºi puse cheia în buzunarul din partea
inimii. Vru sã-l mai avertizeze o datã pe cel din ladã sã
nu facã vreun zgomot, dar acesta nu mai simþea nici þãrâna
care îi intra în gurã prin þeava cu care respira.

Cele 20 de minute, câte mai rãmãseserã, ºi le petrecu
în tranºee, în mijlocul ostaºilor.

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

SCRISOAREA  NEEXPEDIATÃ
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ION
VÃDUVA
sau poetul
oraºului
Urziceni

Poetul Ion Vãduva (n. 1 august 1945) este, în felul sãu,
un tezaur de enigme. Fiu al lui Gheorghe Vãduva, þãran
din satul Broºteni, comuna Ion Roatã, Ialomiþa, ºi al
Ioanei, originarã din Oltenia, este în realitate fiul natural
al latifundiarului Gheorghe Meltiade Mexis, proprietar
al conacului Redea ºi al moºiei Evangheleasa, Ialomiþa.
La rândul sãu, Gheorghe Mexis era, pe atunci, un ultim
descendent al faimosului moºier ºi mare filantrop de
origine greacã Evanghelie Zappa (1800-1865), care,
prin testament, ºi-a donat o parte din fabuloasa avere
viitoarei Academii Române, de asemenea întemeietor
ºi finanþator al Jocurilor Olimpice moderne, inclusiv al
Stadionului Olimpic ºi al clãdirii Zappaionului din
Atena, unde i s-a dedicat un monument public.
Gheorghe Vãduva a fost împroprietãrit cu generozitate
ºi cãsãtorit cu Ioana, acordându-i-se toate onorurile ºi
recunoaºterile de tatã de nouã familie, însã vremurile
s-au schimbat dramatic ºi i-au devenit demonic de
potrivnice. Din mutilat în al Doilea Rãzboi Mondial,
Gheorghe Vãduva a fost înscris la chiaburi, arestat,
umilit, condamnat, purtat prin noroaiele ideologice ale
luptei de clasã ºi prin închisori pentru vina de a fi
deþinut, în definitiv, niºte petice din „hotarul de moºie”.
În schimb, bravura culturalã a vechii familii i-a fost
ascunsã copilului, mai degrabã din protecþie, ca
strãnepot de legendar moºier, pe când numele lui
Evanghelie Zappa era consemnat în enciclopediile
Greciei, uitat în România, amândouã þãri exagerat de
balcanice din cauze diferite.

Absolvent, în cele din urmã, al Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã, Bucureºti, Ion Vãduva a slujit o
viaþã întreagã ca binecunoscut profesor de þarã, apoi al
unuia dintre liceele oraºului Urziceni, discret membru
în destule cenacluri literare, ba i s-a încredinþat
conclavul orãºenesc al „poeþilor locali”. Ca mentor fãrã
concurenþã, a alcãtuit mai multe antologii, inclusiv ale
elevilor din liceele din întreaga þarã: „Ora de poezie”,
„Cântece ºi semne”, „Convieþuiri”, „Excelsior”.

Cu bune relaþii în lumea literarã ºi jurnalisticã, (Nicolae
Manolescu, Ion Bãieºu, George Genoiu, Aureliu Goci),
pe aproape se afla profesorul ºi colegul din celãlalt liceu,
viitorul critic literar Titi Damian, cunoscãtor „în toate
cele”, pânã la neaºteptatul debut editorial al lui Ion
Vãduva, când puþini se mai aºteptau, abia la vârsta de 66
de ani, cu volumul „Bluze de vânt” (Betta, 2011), carte
urmatã de „Luminã nenseratã” (Anca, 2012), „Descântec
de fluturi” (Betta, 2014), „Anotimpul verbului a fi”
(Betta, 2016).

Poezia lui Ion Vãduva ascunde mulþimi de ciudãþenii.
Structura versurilor aproape dispare, se anuleazã, nu
existã niciun fel de ritmuri trohaice, iambice, dactilice,
anapestice ºi aºa mai departe, totul se metamorfozeazã
într-un fel de pastã amorfã, aºezatã în scurte ºiruri
întâmplãtoare, despre care este greu sã pretinzi cã sunt
versuri libere, sau versete (dupã vreun model
whitmanian): „Nu aºtepta toamna/ vino la mine în
fiecare noapte/ Din vreme peste o vreme/ Protest ºi
rugãciune” (Fulgere anchilozate). De ce se organizeazã
altfel, cine impune o fragmentare sau alta, ritmul intern,
hazardul? „Nu aºtepta toamna, vino la mine în fiecare
noapte, din vreme peste o vreme, protest ºi rugãciune”?
Mereu se simte nevoia de pauze tipografice între un enunþ
ºi celãlalt, prin câte un rând alb, sau chiar de prescurtãri
drastice a multora dintre contextele prea obscure. Dacã
aceastã poezie ar fi respectat, precum Bacovia, înainte
de destructurarea din ultimele sale creaþii, mãcar parþial,
obligativitatea, nu convenþia unor ritmuri, folosirea
rimelor, cât mai bogate, a pauzelor, o aºezare cât de cât
stroficã, ºi nevoia sã se anuleze lungimile inutile, fiindcã
poezie înseamnã virtutea conciziei, ne-am fi aflat în faþa

unuia dintre marii poeþi printre cei mari, deoarece
conþinutul poeziei, repet, conþinutul este prezent în mod
covârºitor, dramatic, cu o strãlucitã nobleþe a ideilor. Ne
aflãm în faþa unui caz, unde versul alb, liber nu ajutã în
exprimarea unui formidabil poet, dintre cei mai culþi din
câþi i-am citit, maestru al multor figuri de stil. Prea
despletita libertate prozodicã îi limiteazã forþa expresivã,
confiscându-i lui Ion Vãduva o parte din cununa de
creator. În cele din urmã, la orice poet, conþinutul se
faneazã, se obscurizeazã, însã rãzbate energia muzicalã
a versului, a viziunilor, a imaginaþiei, a sentimentelor, a
pasiunilor, precum maxima cantabilitate eminescianã,
barbianã, blagianã, arghezianã ºi se poate continua.
Poezia lui Leonid Dimov este aproape goalã în
semnificaþii, ba chiar le ocoleºte, dar le capãtã prin forma
savantã ºi prin ironia versurilor, prin rimele înnebunitor
de abundente, unele alcãtuite prin cuvinte inventate,

dacã autorul nu le gãseºte în limbaj. Îþi vine sã scrâºneºti
de ciudã, câte capodopere îi scapã lui Ion Vãduva printre
degete tocmai prin iluzia cã poezia supravieþuieºte în
afara veºmintelor, de la o simplitatea profundã pânã la
somptuozitate. Se va reproºa, poetul renunþã la aproape
toate podoabele de faþadã. Da, simplitatea „Fiului
omului” este mãreaþã, Iisus nu o face pe sãrãcilã rupt în
coate ºi desculþ între sãraci, ba din contra.

La un prim contact, poezia lui Ion Vãduva pare
unitematicã, o repetatã suitã de scurte poeme de dragoste,
sau un singur poem continuu, monoton pânã la
exasperare. Nimic mai neadevãrat. Celelalte teme sunt
prezente mult mai discret, dar persistent, meditaþia
filozoficã, dialogul permanent cu transcendenþa unui
Dumnezeu viu, natura câmpiei sufocante, fierbinþi,
accente critice sociale, pamfletare, totul, repet din nou,
aluziv, abia schiþat. Realitatea lumii sale existã numai în
forme interioare, în universuri invizibile, aproape deloc
în exterioritatea construitã de simþuri. Vederea, auzul
poetului, mirosul, pipãitul retractil zidesc numai peºteri
platonice, unde se miºcã umbre în relaþie cu alte umbre.
Totul este conºtiinþã ºi în conºtiinþã, nu existã nimic în
afarã, ceea ce numim realitate pare o iluzie, o acþiune
dezordonatã a verbului a fi: „Autograf a verbului a fi,
imigrant în Þara Poeziei, încerc sã blochez monotonia/
din mãruntaiele nopþii/ uitate în pântecul unui fluture.”
(Anotimpul verbului a fi) În lipsa verbului „a fi” totul
dispare, stele, universuri, fluturi, însãºi þara poeziei, dar
poate acþiona verbul a iubi; în afara acestui verb iubirea
dispare; la fel se întâmplã cu toate verbele, singurele
capabile sã creeze iluzii în miºcare. În cele din urmã,
realitatea se estompeazã pânã devine o aluzie livrescã,
metaforicã: „Vreau sã ºtiu durerea ploii, mesagerul/

Serban
Codrin
,

Poeþi ai sudului (XX) liniºtii lui Bacovia.” (Ploaia – mesager lui Bacovia)
Astfel de exemple pot fi repetate cu zecile: „Ascultã
povestea lunii/ De pe ecranul legendei/ Lui Cain ºi Abel.”
(Dragoste peste înfrângeri), „Se face searã în piaþã,/ Pe
aºteptare, pe tãcerea travestitã/ În raze lungi,
împuþinate/ De vreme ºi de amintiri./ Uiþi în jocul
îngerilor/ Lângã catapeteasma devenitã suferinþã/
Aprindem candele de mãrturisire/ Sã putem vedea poarta
de iubire/ Sã ne salvãm prin cuvinte. Norii mã-mbracã/
Suspendat de imprevizibil,/ În culori de extaz sau
remuºcãri/ Sã fiu singur,/ În desenul acoperit/ Cu lumina
ochilor./ Pe drum de noapte botezat de stele/ Adolescenþii
trec adunaþi de vise. “ (Candele de mãrturisire) De multe
ori apare impresia unui Mallarmé redivivus, misterios,
minus somptuozitatea versurilor franþuzeºti, care le ajutã
sã supravieþuiascã tocmai prin jocurile de „artificii”.

Cum sã citeºti o astfel de poezie exagerat de
interiorizatã? Propun sã alegem un text la întâmplare ºi
sã meditãm asupra lui, fiindcã este labirintic ºi þi se oferã
prilejul sã înþelegi orice. Este o mare calitate, de negãsit

la alþi poeþi, sau un defect, dacã nu stãpâneºti bine
subtilitãþile scriiturii. Se trece de la una la alta cu
un fel de uºurãtate, iar de multe ori se încheie printr-
o litanie, deºi poetul nu a compus nicio rugãciune
ca atare: „Pereþii casei noastre,/ Poveste a
mâinilor/ De la care învãþãm/ Sã fim, sã iubim,/
Poveste din care bem puterea sã rodim/ În aceastã
lume/ Descoperitã în taina mãrului/ Sau în
neºtiinþa semenilor/ Care n-au plantat copacul
vieþii,/ Asemeni pietrei tãcutã de durere./ Pe faþa
pãrinþilor se desfac veacuri/ ªi cântecul ascultã
înjunghiat/ Rugãciunea spusã sã mã-ntorc/ Lângã
trunchiul brãzdat/ De ºoaptele ploii./ Doamne, Tu
care atingi/ Faþa pãrinþilor cu lumina/ ªi ne-
mbrãþiºezi cu milã/ Trimite Duhul, paznic/ Nãdejdii
ºi credinþei noastre/ Prin dragostea ce þi-o
purtãm.” (Din ºoaptele ploii)

Hotãrât lucru, spiritul poetului a hotãrât cândva
sã nu mai comunice cu o lume ostilã, era forma
supremã de protest împotriva murdãriei sociale,
aºa cã s-a înfãºurat, eminescian, în mantaua
singurãtãþii ºi ºi-a scufundat ochii, odatã cu
întreaga existenþã, în peºtera platonicã, scotocindu-
i fiecare colþiºor. Probabil, gesturile ar fi fost mai
potrivite pentru un ascet retras în munþi ºi în
tãcerea celor mai prelungi meditaþii, pe când Ion
Vãduva a fost obligat sã dialogheze, în orice caz,
sã nu tacã la catedrã cel puþin, pânã ºi-a transformat
poezia în monolog interior extrem, fãrã relaþii cu
metoda lui James Joyce, metodã de unde a pãstrat
numai obscuritatea comunicãrii. Poet al resemnãrii,

dotat cu o suprasensibilitate care niciodatã nu devine
bolnãvicioasã, bacovianã, gãseºte o speranþã aparentã
în Dumnezeu, dar fãrã mântuire, deci insuficientã, aºa cã
se refugiazã în culturã, dar ºi aceasta i se pare goalã,
inconsistentã, artificialã, de unde, cred,  refuzul de a
acorda poeziei ceea ce o reprezintã în exterior, ritmuri,
rime. „Cântecele” sale sunt mute, „semnele” sale sunt de
neînþeles prea adeseori, dar conºtiinþa „Despre
importanþa zborului/ De zi cu zi” rãzbate pretutindeni.

Asumându-ºi ambiguitatea ca emblemã pe scutul literar,
poezia lui Ion Vãduva este coerentã în intenþiile
interioare, autorul nu-ºi pãrãseºte universul imaginar
pentru a încerca experienþe strãine, ci este constant pe
calea lui, ºi echilibrat, fãrã iluzii cã alþi poeþi ar fi mai
ofertanþi. Izvorul inspiraþiei curge destul de abundent,
dar calm, cât se poate de curat. Aurel Goci a decupat
chiar atitudini sarcastice în ceea ce priveºte politica,
momente de mânie, aºa cã ne aflãm în faþa unei poezii
inclusiv dinamice, care, abia de acum înainte, îºi aºteaptã
descifrarea: „Vino sã ascultãm cerul ºi/ Pãmântul aþipit/
În lecþia de recitire.”

Un amãnunt semnificant, urmaºul marilor latifundiari,
omul de înaltã culturã nu locuieºte în cine mai ºtie ce
cartier rezidenþial de vile, cum ar pãrea normal, nici mãcar
în orãºelul modest de provincie Urziceni, ci în comuna
Ion Roatã, satul Broºteni, pe strada/uliþa „Poetul Ion
Vãduva”, în propria sa bibliotecã. Urmaºul de boieri cu
profunde rãdãcini în istorie, mereu îngânduratul profesor
de liceu ºi-a acceptat condiþia cristicã, zilnicã, de navetist
spre Golgota.

(Ion Vãduva, Anotimpul verbului a fi, poeme, Editura
Betta, Bucureºti, 2016.)
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România

Motto: Pericolul care pândeºte
Europa ºi în general Occidentul
este acela cã popoarele de culturã
neeuropeanã au început sã se
înarmeze grabnic cu cultura
europeanã cu scopul de a se
apãra de Europa ºi de a putea –
ceea ce îºi doresc din toatã inima
– ca atunci când se va ivi prilejul
sã-i taie capul cu propriile arme.

De aceea, ar trebui sã tratãm cu mai multã atenþie ºi respect
Islamul ºi Orientul în general, pentru a fi pregãtiþi sã rãspundem
la o eventualã revanºa a istoriei... Biserica creºtinã ºi îndeosebi
cea catolicã devine într-o Europã tot mai laicizatã ultima barierã
în faþa unui Islam care în urmãtoarele decenii ar putea cuceri
poziþiile Creºtinismului, atât pe continentul european, cât ºi la
nivel universal. (Gheorghe Dragomir, Europa cu capul în stele
ºi trupul însângerat, Ed. România în Lume, 2011)

Într-adevãr, în lucrarea menþionatã, dar ºi în alte publicaþii din
acea perioadã ºi dupã, atrãgeam atenþia cã „primãvara arabã” fãcea
parte din planul strategic american de schimbare a configuraþiei
geopolitice în Orientul Mijlociu extins ºi o întãrire a poziþiei
Israelului în zonã. Ce a urmat, se cunoaºte. O instabilitate politicã
ºi o accentuatã insecuritate în zonã, un exod masiv de persoane
spre Europa, o prãbuºire economicã ºi o reactivare a acþiunilor
anti-occidentale, ceea ce a încurajat Statul Islamic ºi alte organizaþii
teroriste sã-ºi organizeze adevãrate forþe paramilitare care au ocupat
teritorii de importanþã geostrategicã din Irak, Siria, Liban ºi au
trecut la comiterea de acþiuni teroriste în marile oraºe europene,
soldate cu numeroase victime din partea civililor.

Intervenþia militarã a Franþei, Italiei ºi Germaniei în Siria, Libia,
Egipt ºi Sahel pentru a combate ISIS, dar ºi trupele
guvernamentale, a generat o internaþionalizare a conflictului prin
intrarea în acest joc geopolitic a Rusiei, Turciei, Iranului ºi chiar
a Chinei, fiecare „actor” având propria „partiturã” rezultatã din
interesele geopolitice ºi geostrategice ce le oferea zona, iar prezenþa
militarã americanã s-a limitat doar la lovituri aeriene asupra bazelor
de aprovizionare ale ISIS, însã fãrã a le produce daune
semnificative. De altfel, au existat informaþii cã în spatele acestor
„operaþiuni militare” se camuflau afaceri profitabile de vânzare
de armament modern ºi echipamente militare americane, în
contrapartidã cu petrolul exploatat de ISIS din Irak ºi Siria, din
zone bogate în asemenea resurse pe care forþele ISIS le controlau.

Pe mãsurã ce situaþia din zona de conflict a devenit tot mai
periculoasã pentru ISIS, s-a pus în miºcare o nouã „operaþiune”
americanã de asigurare a protecþiei comandanþilor ISIS ºi a
trupelor de elitã prin crearea unui culoar de retragere ºi regrupare
în Libia ºi Sahel, reuºindu-se joncþiunea cu organizaþiile teroriste
din Nigeria ºi Yemen.

Afganistan – eºecul cruciaþilor NATO sub comanda SUA
în faþa Islamului asiatic radical

Pe un alt plan, intervenþia militarã americanã ºi a NATO în
Afganistan în 2011, la un deceniu de la declanºarea rãzboiului
care a costat numai bugetul america peste trei trilioane de dolari
ºi viaþa a zeci de mii de militari americani ºi din rândul aliaþilor
(sã nu mai vorbim de militarii mutilaþi pe viaþã, fizic ºi psihic) îºi
dovedea ineficienta, ceea ce a determinat Pentagonul ºi CIA sã
recurgã la întâlniri secrete cu liderii talibani, intermediate de
serviciul de informaþii pakistanez (ÎªI).

Despre un posibil eºec militar american în Afganistan se putea
anticipa încã din 2010, în urma dezvãluirilor fãcute de analistul
american Julian Assage, fondatorul site-ului Wikileaks, care a
pus la dispoziþia ziarelor The Guardian, Der Spiegel, The New-
York Times un numãr impresionant de rapoarte secrete ale CIA
ºi Pentagonului privind evoluþia operaþiunilor militare în
Afganistan, inclusiv despre colaborarea ÎªI (Serviciului de
Informaþii Pakistanez) cu talibanii pentru a identifica, iar apoi
asasina, conducãtorii afgani „aserviþi strãinilor”. De asemenea,
s-au dat publicitãþii note informative ºi rapoarte secrete ale
ambasadei americane din Kabul în care se exprima îngrijorarea
faþã de creºterea influenþei Iranului în Afganistan prin punerea la
dispoziþia talibanilor de logisticã ºi sume de bani pentru
organizarea de atentate în provincia afganã Helmad ºi pentru
finanþarea noii organizaþii teroriste Hezb-e-Islami.

Într-un alt raport secret al CIA se explicã „strategia ce trebuia
folositã pentru convingerea statelor europene sã trimitã în
continuare trupe ºi armament în Afganistan”. Pentru Franþa,
documentul sugera sã se insiste asupra „impactului pozitiv al
misiunilor franceze pentru civilii afgani, sã culpabilizeze opinia
publicã evocând consecinþele catastrofale ale unei reîntoarceri la
putere a talibanilor”.

Dupã publicarea documentelor, cercetãtoarea francezã
Charlotte Lepri de la I.R.I.S. (Institutul de Relaþii Internaþionale
ºi Strategice) a fãcut urmãtoarele aprecieri:

„– documentele publicate confirmã riscul unui fiasco militar
în Afganistan;

– aceastã afacere dã o nouã turnurã dezbaterilor privind prezenþa
militarã americanã ºi a NATO în aceastã regiune a lumii;

– serviciile de informaþii americane dupã 11 septembrie 2001
sunt considerate «o organizaþie tentacularã, opacã ºi impotenþã»,
iar ancheta declanºatã de Congresul american a relevat faptul cã
«statul nu are controlul în teren ºi nu ºtie unde merg banii,
întrucât serviciile de informaþii americane apeleazã pentru
acoperirea acþiunilor operative la firme particulare»;

– din ce în ce mai mulþi politicieni, ziariºti ºi cetãþeni americani
pun tot mai insistent întrebãri privind situaþia realã din teatrele de
operaþiuni din Afganistan ºi cer socotealã pentru modul în care

se cheltuiesc sumele alocate rãzboiului în aceastã regiune;
-– dezbateri ºi reacþii animate s-au declanºat ºi în þãrile

partenere: Germania, Franþa, Olanda, Marea Britanie, care se
simt înºelate ºi puse în situaþii jenante în faþa propriilor cetãþeni;

– încã din august 2009, generalul Mc. Chrystal, într-un raport
înaintat administraþiei prezidenþiale americane, atrãgea atenþia cã:
«dacã strategia militarã în Afganistan nu va fi regânditã, coaliþia
ar putea ajunge la un eºec usturãtor». Aceastã atitudine curajoasã
a generalului s-a soldat cu demiterea din funcþie ºi trecerea în
rezervã.”

Aceste date ºi multe alte informaþii despre aventura militarã
americanã ºi NATO în Afganistan se gãsesc în lucrarea citatã la
începutul articolului. Deci, nu mai era nevoie de încã un deceniu
de rãzboi, care a mãrit cifra morþilor ºi mutilaþilor din rândul
militarilor, dar a costat ºi viaþa a sute de mii de afgani prinºi în
aceastã încleºtare de forþe americane ºi talibane, alãturi de armatã
afganã legitimã. Sã nu mai vorbim de alte trilioane de dolari
cheltuiþi de americani ºi europeni pentru încã zece ani de rãzboi,
sume ce puteau fi direcþionate spre sãnãtate, învãþãmânt, crearea
de noi locuri de muncã, protecþia mediului, dezvoltare durabilã.

Dupã douã decenii de rãzboi, administraþia Biden a purtat
primele negocieri cu comandanþii talibani la Doha (înainte ca
aceºtia sã preia puterea), pentru ca apoi aranjamentele finale
privind termenii retragerii sã fie discutate la Kabul de cãtre ºeful
CIA ºi nu de ºeful diplomaþiei americane, deoarece un punct
important al negocierilor l-a constituit colaborarea viitoare dintre
CIA ºi serviciile de informaþii talibane, care vor înlocui structurile
de securitate afgane pregãtite ºi instruite de cãtre CIA ºi serviciile
speciale ale NATO.

Aºa cum se cunoaºte, partea americanã a stabilit de comun
acord cu noua putere politicã talibanã calendarul evacuãrii
militarilor, personalului ambasadelor ºi a altor reprezentante
occidentale, cât ºi a colaboratorilor apropiaþi (colaboraþioniºtii)
afgani, prevãzut pentru 31 august 2021, în ciuda protestelor
partenerilor europeni care nu erau în mãsurã sã încheie misiunea
de repatriere pânã la acea datã.

De altfel, prin aceastã manevrã americanã convenitã cu talibanii,
s-a deschis calea negocierilor bilaterale între europeni ºi talibani,
ceea ce poate fi consemnatã cã o recunoaºtere diplomaticã a noii
puteri ca fiind legitimã. Interesant cã partea americanã care a
atras în aceastã aventurã sinucigaºã aliaþii europeni, când s-a pus
problema încheierii rãzboiului ºi retragerii din Afganistan a
negociat doar pentru interesul propriu, demonstrând încã odatã,
dacã mai era cazul, cã atunci când situaþia o impune cu cinism îºi
abandoneazã aliaþii ºi colaboratorii autohtoni de care s-a folosit
în timpul ocupaþiei militare.

Pentru a merge cu ipocrizia ºi cinismul pânã la capãt, ºeful
CIA a pus la dispoziþia conducerii talibane lista cu numele ºi
adresele foºtilor colaboratori afgani, sub pretextul „aprobãrii”
evacuãrii lor în SUA, în realitate, prin acest gest s-a dorit sã
demonstreze „corectitudine” în relaþiile cu nouã putere. Ce a
urmat este uºor de imaginat. „Colaboraþioniºtii” ºi familiile lor
au fost identificaþi ºi reþinuþi urmând sã fie condamnaþi pentru
trãdare de þarã. Dupã acest episod dramatic, se pune întrebarea
dacã europenii sau alþi aliaþi ai SUA vor mai avea încredere în
promisiunile americane sau în a mai colabora în alte eventuale
noi aventuri militare la care i-ar invita, în alte zone ale planetei?

Pe acest fond de insecuritate ºi tensiune, când europenii încearcã
cu disperare sã-ºi evacueze cetãþenii din zona de conflict, este cel
puþin bizarã, dacã nu iresponsabilã, decizia luatã în CSAT de cãtre
preºedintele Iohanis de a trimite 200 de militari pentru a asigura
securitatea aeroportului din Kandahar fãrã a consulta Parlamentul.

Cred cã se impune invitarea în Parlament a preºedintelui pentru
a da explicaþii ºi a justifica aceastã mãsurã aprobatã de
reprezentanþii guvernului din CSAT. Dar cine sã-l cheme în
Parlament, când viaþa politicã din România este perturbatã de
criza alianþei aflatã la guvernare ºi de propriile lupte interne duse
pentru ocuparea poziþiei de preºedinte al PNL ºi a celui USR-
PLUS, ceea ce demonstreazã fragilitatea actualei guvernãri, lipsitã
de viziune ºi interesatã de rezolvarea problemelor ce frãmântã
cetãþeanul roman tot mai sãrãcit, ameninþat cu o nouã carantinã ºi
izolare socialã, cu scumpirea preþurilor la facturi ºi alimente ºi
având deasupra capului ameninþarea ºomajului în plinã iarnã.

De asemenea, cred cã la nivelul Parlamentului ºi Comisiei
Europene ºi la reuniunea Consiliului NATO ar trebui convocatã
o dezbatere serioasã pentru a clarifica atitudinea administraþiei
Biden în privinþa negocierilor unilaterale cu talibanii, dar ºi pentru
a stabili pentru viitor modul cum va funcþiona NATO, care la
summitul din iunie a.c. de la Bruxelles reafirma angajamentul
SUA de a respecta cu scrupulozitate prevederile art. 5 din Statutul
Alianþei ºi de a creºte coeziunea prin consultarea membrilor în
luarea deciziilor strategice.

Am insistat pe acest moment geopolitic pentru cã acesta va fi
poate punctul de cotiturã al viitoarelor evoluþii în cadrul NATO
ºi ceasul decisiv pentru ca Europa sã-ºi construiascã rapid propria
organizaþie de securitate ºi apãrare desprinsã de NATO, iar
contribuþia de 2% din bugetele naþionale sã fie direcþionatã pentru
dotarea ºi buna funcþionare a noului organism. Dacã se pierde
acest moment operativ, Europa va rãmâne pentru viitoarele decenii
un vasal dependent de SUA pentru a-i asigura securitatea, ceea
ce va afecta serios prestigiul ºi locul Europei în lume.

Aceastã iniþiativã europeanã este justificatã de mãsura luatã de
administraþia Biden în cadrul negocierilor cu talibanii, de a
înzestra forþele talibane cu armament, echipamentele militare,
avioane de luptã ºi vehicule de luptã de ultima generaþie în valoare
de 83 miliarde dolari, abandonate de cãtre armata afganã (pregãtitã
ºi instruitã de americani ºi europeni) ºi de cãtre trupele americane

aflate în retragere ºi evacuare la încheierea rãzboiului. Europenii
forþaþi sã aloce 2% din PIB pentru consolidarea NATO ºi-ar
putea aminti de celebrele cuvinte lãsate de cel mai mare preºedinte
farsor ºi prieten corupt al americanilor, Traian Bãsescu, care cu
cinism a instalat pancarte pe drumurile pline de gropi din România
pe care scria: „Aici sunt banii dumneavoastrã!”.

Cred cã americanii s-au inspirat de la el ºi acordând acest
„ajutor” american noului guvern taliban le-ar putea spune aceleaºi
lucruri europenilor þepuiþi, care cu bunã credinþã au avut încredere
în partenerii de peste ocean. Aceastã „donaþie generoasã” din
partea americanã, consideratã ajutor militar în lupta împotriva
„teroriºtilor” ºi Al-Qaida, despre care recent preºedintele Biden
da asigurãri cã a fost lichidatã, deci rãzboiul s-a încheiat cu
victoria trupelor americano-europene în Afganistan, fiind însã
contrazis imediat într-o conferinþã de presã de cãtre secretarul
sau pentru Apãrare, Lloyd Austin, care a descris situaþia din
Afganistan dupã douã decenii de rãzboi ca fiind: „un dezastru
politico-militar, noua putere talibanã nu-ºi respectã angajamentele,
loveºte cetãþenii americani ºi afgani care vor sã pãrãseascã þara,
blocheazã evacuarea strãinilor ºi le confiscã bunurile”.

Dar, vorbind despre teroriºtii pe care trebuie sã-i combatã
noul guvern taliban, se pune întrebarea, care teroriºti? Pânã mai
ieri talibanii erau consideraþi teroriºti ºi aliaþi ai AL-Qaida,
organizând împreunã atacuri împotriva armatei afgane ºi aliaþilor
occidentali, iar acum sã înþelegem cã afganii care au fost aliaþii
occidentalilor, au devenit noii „teroriºti”, iar miºcarea de rezistenþã
afganã condusã de Ahmad Massoud, Frontul Naþional de
Rezistenþã, finanþatã de CIA în lupta antitalibanã, a devenit peste
noapte o „organizaþie teroristã”?

Este posibil ca în cinismul ºi dispreþul faþã de propriile principii
etice ºi morale în numele cãrora guvernele americane, indiferent
de coloratura politicã, au aprobat implicarea serviciilor americane
în rãsturnarea de guverne ºi dictatori (care ani de zile au fost
partenerii americanilor), au declanºat rãzboaie în numele apãrãrii
drepturilor omului ºi statului de drept, sã recunoascã
„legitimitatea” noii puteri talibane ºi sã participe împreunã la
distrugerea singurului bastion al rezistenþei anti-talibane din valea
Panchir (situatã la 75 km de Kabul), condus de fiul eroului luptei
de eliberare de sub ocupaþia militarã sovieticã, sprijinit logistic
de CIA, Ahmed Siah Massoud, inclusiv în combaterea AL-Qaida
ºi asasinat la 9 septembrie 2001.

Duminicã 29 august 2021, la canalul de ºtiri Al-Arabiya,
Ahmad Massoud a lansat un apel la rezistenþã împotriva
talibanilor, declarând cã: „Va fi un conflict de lungã duratã.
Talibanii nu vor rãmâne la putere mult timp dacã vor continua
aºa. Suntem gata sã apãrãm Afganistanul fiind conºtienþi cã va fi
o baie de sânge”. Ahmad Massoud a reuºit sã mobilizeze peste
10.000 de oameni înarmaþi proveniþi din rândul forþelor armate
afgane ºi de securitate, care s-au refugiat în valea Panchir cu
armament, echipamente militare ºi vehicule de luptã, însã dotarea
cu armament ºi echipament american a talibanilor este net
superioarã, inclusiv din punct de vedere numeric. Graþie ajutorului
militar american, talibanii dispun de: 70 vehicule blindate, 27
vehicule de luptã Humvee (ceea ce nu are în dotare armatã romanã),
73 de avioane ºi mai multe elicoptere Blak-Hawk ºi un numãr
important de rachete rãmase din stocul de 600.000 bucãþi folosite
de trupele aliate în timpul rãzboiului.

Interesant este cã la 27 august 2021, în Raportul întocmit de
Pentagon ºi prezentat Congresului se sublinia sec: „Nu se cunoaºte
exact cantitatea de rachete, echipamente militare ºi armament cãzutã
în mâinile talibanilor”. Ziua de 31 august 2021 este consideratã de
talibani ziua victoriei împotriva americanilor ºi aliaþilor NATO,
fiind marcatã de noua putere printr-o grandioasã defilare a forþelor
talibane în vehiculele, echipamentele ºi cu armamentul capturate
de la armata americanã ºi de la forþele afgane. Din primele informaþii
rezultã cã o parte din aceste materiale militare au ajuns în Iran,
Tadjikistan, Uzbekistan ºi pe pieþele de contrabandã. Atitudinea
noii administraþii SUA privind retragerea din Afganistan este tipic
„americanã”, scapã cine poate ºi cine prezintã interes major pentru
securitatea americanã. Aºa s-a întâmplat ºi în Vietnam sau Irak, ca
sã evocãm rãzboaiele din ultima jumãtate de secol. ªi de aceastã
datã sloganul America First (asumat de preºedintele Donald Trump,
dar care a existat dintotdeauna ca valoare imuabilã pentru SUA),
rãmâne reperul mobilizator pentru noua doctrina de securitate
naþionalã americanã.

Exodul afgan – o nouã provocare la adresa securitãþii
europene.

Asistãm ºi astãzi la acelaºi scenariu care a funcþionat dupã
„primãvara arabã” ºi rãzboiul din Siria, când milioane de persoane
din zona Orientului Mijlociu erau direcþionate în mod organizat
sã ia cu asalt þãrile bogate din Europa în loc sã fie primite cu
„braþele deschise” de cãtre fraþii lor musulmani din Arabia Sauditã
ºi Golful Persic. Aceeaºi formulã a fost aplicatã ºi afganilor care
au cãutat adãpost nu în þãrile asiatice vecine, de culturã ºi religie
islamicã, nici spre SUA (care iniþial s-a arãtat doar declarativ cã
primeºte refugiaþi afgani, dar în realitate nu a primit decât câteva
sute de colaboratori apropiaþi), ci au fost direcþionaþi spre Europa,
unde deja Consiliul ºi Comisia au gândit un plan de repartizare a
lor pe fiecare þarã membrã.

(continuare în pag.17)

Cruciada Islamului împotriva Occidentului laicizat.
O revanºã dureroasã a istoriei. Europa metisã
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Dacã nu erau suficiente problemele de ordin financiar, cultural,
social ºi religios pe care le-au creat fluxurile de emigranþi din
zona sudului Mediteranei, aventura militarã americanã în
Afganistan ºi retragerea umilitoare pune în faþa Europei o nouã
provocare prin acest exod care se va transforma treptat într-o
ameninþare la adresa securitãþii europene pe mãsurã ce UE va
stabili legãturi politico-diplomatice cu noul regim taliban, iar
miºcarea de rezistenþã afganã condusã de Ahmad Massoud va
deveni tot mai puternicã, ori acest lider ar putea împãrtãºi soarta
tatãlui sãu, urmând a fi asasinat de agenþi talibani infiltraþi în
organizaþia sa.

Toate aceste evoluþii din ultimele decenii ne duc cu gândul la
planul Kallegi (1924) de transformare a Europei într-un continent
a cãrui populaþie arabo-musulmanã ºi africanã combinatã cu rasa
europeanã va da naºtere la o rasã metisã, o sub-rasã, uºor de
manipulat cu o culturã ºi o religie compozitã, ale cãrei rãdãcini
identitare sã disparã în urmãtoarele decenii. De altfel, exodul de
populaþii din zona sudului Mediteranei ºi din Africa din ultimele
decenii a demonstrat cã nimic nu a fost întâmplãtor, iar Germania
ºi Franþa au devenit peste „noapte” destinaþia predilectã a
emigranþilor, acoperind prin prezenþa lor masivã lipsa forþei de
munca brutã ºi o ºansã pentru întinerirea geneticã a acestor naþii
aflate în serios declin demografic ºi cu o populaþie îmbãtrânitã.

Doamna cancelar Merkel a primit premiul Kallegi (în valoare
de un milion de euro) care se acordã anual personalitãþilor politice
care susþin acest program. Eºecul militar ºi politic al Occidentului
condus de americani în Afganistan ridicã în faþa Europei o nouã
provocare generatã de valul uriaº de emigranþi afgani care au
solicitat sã fie gãzduiþi pe continent, purtãtori ai unui Islam radical,
care în scurt timp va intra în coliziune cu forma occidentalizatã a
Islamului provenit din zona Orientului Apropiat. Pe fondul
declinului ºi laicizãrii accentuate a Europei, aceastã nouã provocare
va marcã profund ºi ireversibil viitorul construcþiei europene,
deja fragil din cauza viziunilor diferite ale Nordului ºi Sudului
privind arhitectura viitoare a UE, inclusiv cu privire la domeniul
politicii de securitate ºi apãrare, migraþiei, schimbãrilor climatice,
politicii sanitare ºi mobilitãþii forþei de muncã.

Poate cã acest episod geopolitic afgan va marca o nouã era în
relaþiile internaþionale, bazatã pe dialog politic aducãtor de soluþii
pacifiste la conflictele îngheþate sau care vor fi „încãlzite” de
cãtre marile puteri care cu greu vor accepta multilateralismul,
renunþând la visele ºi ambiþiile hegemonice.

Poate cã este momentul ca SUA ºi Occidentul sã înþeleagã
noile realitãþi geopolitice ale vremii ºi sã realizeze cã au apãrut pe
firmamentul planetar puteri emergente economic ºi militar care
creeazã noi poli de putere în diverse zone ale globului, ale cãror
cereri ºi voci trebuie ascultate ºi respectate.

În lucrarea „L Occident et les autres. Histoire d’une supremaþie”
(Ed. Decouvert&Syros, Paris, 2001) Sophie Bessis þinea sã
precizeze cã: „niciodatã în istoria recentã, principiile pe care se
bazeazã drepturile universale nu au fost atât de intens
instrumentalizate pentru a servi puterea, astfel cã putem vorbi la
început de secol XXI despre apogeul hegemoniei ºi despre
cristalizarea fãrã precedent a sentimentelor de urã pe care aceasta
le suscitã. Desigur, ridicarea geopoliticã progresivã a SUA la
rangul de imperiu planetar, fãrã concurent, a facilitat o asemenea
derivã, însã aceasta nu este singura explicaþie. Ca orice imperiu
ºi cel american ºi în general cel Occidental a avut evoluþia sa, de
la începuturi timide la apogeul hegemoniei, iar în prezent trãieºte
agonia declinului într-o lume care clocoteºte din ce în ce mai
tare.”

Care vor fi evoluþiile viitoare este greu de anticipat în condiþiile
în care America (tot mai îndatoratã, inclusiv Chinei) se îndreaptã
încet dar sigur spre implozie, iar Europa se transformã treptat
într-un mozaic etnic, cultural ºi religios unde influenþa Islamului
tinde sã modifice semnificativ modul de organizare a societãþii
europene care ºi-a negat propriile rãdãcini iudeo-creºtine,
adoptând o laicizare agresivã ºi pãguboasã pentru viitorul identitar
al continentului.

Trãim vremuri încãrcate de istorie, când flamura Islamului
tinde sã înlocuiascã drapelul UE ºi al statelor naþionale,
demonstrând o realitate tulburãtoare, a scufundãrii unui continent
din cauza rivalitãþilor ºi ambiþiilor hegemonice (Franþa, Germania,
Austria) care i-a mãcinat fundamentul, fãcându-l vulnerabil în
fata expansionismului Rusiei (care viseazã la unificarea ortodoxiei
sub egida sa) ºi a Turciei (care nu a renunþat la refacerea Marelui
Califat).

Sã sperãm cã Europa nu va deveni terenul de confruntare între
diferite fracþiuni politice ºi religioase musulmane care au viziuni
proprii privind locul ºi rolul Islamului în modul de organizare
socialã într-o Europã laicizata ºi aflatã în plinã revoluþie
tehnologicã, care tinde sã generalizeze introducerea Inteligenþei
Artificiale în toate domeniile economiei, culturii, educaþiei,
sistemului de sãnãtate publicã etc.

Cum se va descurca Europa cu aceastã nouã masã de refugiaþi
afgani mai radicali în respectarea prevederilor „sharia” faþã de
maghrebinii care s-au adaptat mai uºor civilizaþiei occidentale?

Este o imensã povarã pentru Europa lovitã de criza economicã
generatã de pandemia de Covid-19, atât din punct de vedere
financiar ºi logistic, dar ºi din punct de vedere sanitar, întrucât
majoritatea refugiaþilor nu sunt vaccinaþi sau nu vor sã fie
vaccinaþi. Sã nu mai vorbim de criza locurilor de muncã care
afecteazã serios segmente tot mai diverse ale populaþiei europene.

Deloc surprinzãtoare este atitudinea þãrilor bogate din Golf
(EAU, Dubai, Oman, Qatar, Bahrein) ºi Arabia Sauditã care,
într-o perioadã scurtã de timp, au investit în noile tehnologii,
reuºind sã devinã promotorii economiei, fapt care le-a asigurat
un standard ridicat de progres tehnologic ºi un nivel de trai de
invidiat, unde modernitatea ºi Islamul convieþuiesc.

De ce aceste state nu au primit refugiaþi afgani sau din Orientul

Mijlociu ºi din alte zone de conflict arabo-musulmane în condiþiile
în care au aceeaºi culturã, religie, tradiþii ºi ar fi putut demonstra
solidaritatea la bine ºi la greu? Din simplul motiv cã nu vor sã-
ºi polueze „ecosistemul” social ºi confortul cu niºte refugiaþi
fãrã cãpãtâi care ar putea sã se transforme în scurt timp în factor
de risc pentru stabilitatea ºi securitatea internã. În schimb, în
înþelegere cu liderii americani, au preferat direcþionarea lor spre
Europa, care în viziunea prolificului scriitor francez Michel
Houellebecq s-ar putea transforma în Califat, marcând astfel
victoria Islamului asupra Europei cruciate. De altfel, în noua sa
lucrare, „Supunerea”, tradusã ºi publicatã recent de Ed.
Humanitas, autorul atrage atenþia cã deºi este un roman de ficþiune
politicã totuºi este momentul ca responsabilii europeni sã se
aplece cu mai multã seriozitate asupra acestui subiect ºi sã
stabileascã reguli clare pentru integrarea în societatea occidentalã
cu „tradiþiile sale culturale ºi cu o legislaþie valabilã pentru toatã
lumea”.

Atenþie, cã deja la presiunea comunitãþilor arabo-musulmane
formate în marile oraºe europene, naturalizate de-a lungul
generaþiilor, Parlamentul ºi Comisia europeanã au elaborat legi
ºi norme obligatorii pentru cetãþenii europeni cã pe timpul
sãrbãtorilor religioase musulmane ºi îndeosebi în Ramadan sã
se interzicã accesul la piscine, locuri de divertisment, sã nu se
þinã orele de sport în ºcoli, iar în companii ºi instituþii de stat sã
nu se consume cafea, apã sau sã se serveascã prânzul, pentru a
respecta musulmanii cãrora le este interzis de la rãsãritul ºi pânã
la apusul soarelui sã mãnânce, sã fumeze sau sã consume lichide.
De asemenea, pentru a nu „jena” comunitãþile musulmane s-au
scos din calendarele europene sãrbãtorile religioase care sunt
specifice Creºtinismului.

Aceste stãri de lucruri se vor transforma treptat în fracturi la
nivelul societãþii europene, vor adânci adversitãþile deja existente,
vor genera apariþia de noi grupãri ºi organizaþii naþionaliste
extremiste, islamofobe, care vor afecta serios stabilitatea ºi
securitatea continentului. Este de notorietate cã în mãrile oraºe
europene sunt cartiere ºi zone unde locuiesc refugiaþi ºi emigranþi
de tot felul, unde se trãieºte dupã propriile legi, unde
infracþionalitatea este la cote înalte, iar poliþiile locale nu
îndrãznesc sã facã razii ºi sã aplice legea. Aceste zone se vor
întinde ca pata de ulei spre centru pe mãsurã ce cartelurile de
droguri, crima organizatã, trafic de arme ºi de fiinþe umane, vor
dispune de forþã financiarã ºi vor cumpãra proprietãþi, ori vor
înfiinþa societãþi comerciale legale ºi fundaþii „caritabile” care sã
le acopere activitãþile infracþionale.

Din pãcate, aroganþa Occidentului faþã de fostele colonii din
Orientul Mijlociu ºi Africa, cu populaþii arabo-musulmane, a
generat ºi alimentat ura întreþinutã la foc mocnit peste secole ºi
care s-a transformat într-o revanºã istoricã a Islamului în faþa
„Noilor Cruciaþi”.

În lucrarea „Les croisades”, Ed. Seuil, 1988, autorii reamintesc
cã motivele reale care au condus la organizarea „Rãzboiului sfânt”
împotriva pãgânilor au fost de ordin economic, social ºi religios.
Cruciadele au putut oferi cavalerilor luptãtori fãrã ocupaþie, chiar
ºi unor þãrani, posibilitatea de a se îmbogãþi, de a-ºi îmbunãtãþi
starea, de a agonisi o avere prin împãrþirea prãzii sau prin jaf, iar
celor care rãmâneau acasã sã se bucure de o repartizare mai
corectã a bunurilor. Poate cã astfel plecarea luptãtorilor
profesioniºti, turbulenþi ºi lacomi, sã fi permis ºi respectarea mai
atentã a interdicþiei Treve de Dieu (Armistiþiul Domnului), impusã
de Biserica Catolicã, pãstrând liniºtea Occidentului prin
posibilitãþile ce li se ofereau de a-ºi consuma energia peste mãri...

Pe de altã parte, sfârºitul secolului XI surprinde Bizanþul într-
o situaþie foarte grea, deoarece puterea sa comercialã, economicã
ºi militarã este mãcinatã la rãsãrit de exodul popoarelor nomade,
turcii, atât în direcþia Anatoliei (selgiucizii), cât ºi în direcþia
Mãrii Negre (pecenegii, cumanii), sunt astfel tãiate, puþin câte
puþin, legãturile comerciale nord-sud, de la Baltica la Crimeea ºi
cele de la rãsãrit la apus, din China pânã în inima Asiei.

O problemã esenþialã care frãmântã exegeþii Islamului ºi mediile
politico-economice din þãrile arabo-musulmane de la mijlocul
secolului XX este dacã poate fi modernizat, reînnoit, ori trebuie
islamizatã modernitatea? Este o dilemã a lumii islamice, care la
presiunea lumii occidentale, a globalizãrii a ajuns la divizãrile
Islamului ºi la conflict între diferite state musulmane, ajungându-
se în prezent la o viziune aproape unanimã ºi anume de a islamiza
modernitatea.

În 1988 a apãrut lucrarea lui Abdessalam Yassin intitulatã
sugestiv „Islamizarea modernitãþii”, a cãrei ilustraþie este
premonitorie ºi o nouã imagine a jihadului contemporan
reprezentat de un zgârie-nori acoperit, ca ºi globul pãmântesc, de
semiluna Islamului, simbolizând victoria la nivel planetar a
acestuia.

În aceste condiþii geopolitice, SUA ºi Occidentului trebuie sã
cumpãneascã cu multã responsabilitate modul în care se vor
realiza în viitor noi alianþe cu þãrile arabo-musulmane, înþelegând
cã ne aflãm în faþa unei revanºe a istoriei la care au visat
musulmanii de peste un mileniu.

Guvernul României, Preºedinþia ºi Parlamentul au obligaþia
faþã de poporul român sã-i slujeascã interesele mai presus de alte
obligaþii asumate în cadrul unor alianþe politico-militare, sã nu
mai accepte participarea la aventuri militare în afara graniþelor
þãrii, sã aloce fonduri pentru creºterea capacitãþii de apãrare a
þãrii ºi securitãþii propriilor cetãþeni în faþa unor ameninþãri externe
ºi interne. Aceasta ar presupune o viziune clarã privind doctrina
de securitate ºi apãrare, o revizuire ºi adaptare rapidã a legilor
siguranþei naþionale, a pregãtirii populaþiei pentru a acþiona în
situaþii de urgenþã determinate de pandemii, calamitãþi naturale,
incitãri la conflicte etnice sau religioase, în colaborare cu
autoritãþile centrale ºi locale cu atribuþiuni în domeniu.

În criza migraþiei afgane spre Europa, România ar trebui sã
trateze aceastã „surprizã” strategicã cu mult pragmatism, în sensul
de a nu accepta sã gãzduiascã doar afgani cu o pregãtire mediocrã
(adicã ce rãmâne din selecþionarea de cãtre marile puteri europene
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a intelectualilor ºi a celor cu o pregãtire profesionalã folositoare
economiei), femei cu copii sau persoane cunoscute ca fiind
fanatice din punct de vedere religios. Cota care ni se va repartiza
trebuie pusã în concordanþã cu situaþia economico-socialã a þãrii,
cu problemele de ordin sanitar ºi educaþional a cãror rezolvare
nu a fost îndeplinitã, cu o populaþie deja sãrãcita ºi îngrijoratã de
creºterea costului traiului de zi cu zi.

Din pãcate, ca de fiecare datã când apare la orizont o criza
globalã de orice fel, România este complet nepregãtitã ºi mai
mult creeazã propria crizã politicã internã care ne vulnerabilizeazã
în fata provocãrilor externe, ceea ce ne poate duce cu gândul cã
nimic nu este întâmplãtor, existând posibilitatea ca destabilizarea
politicã ºi economicã a þãrii sã facã parte dintr-un plan ascuns de
slãbire a coeziunii societãþii româneºti ºi creºterea îndatorãrii
externe care sã arunce în haos ºi faliment tot ce este investitor ºi
antreprenor autohton. Este posibil ca atunci când ne vom trezi
din aceastã harababurã care va contamina toate fibrele societãþii
sã avem un nou stãpân care ne-a cumpãrat la taraba negocierilor
unde cei mari negociazã soarta popoarelor mici. Am putea avea
o adevãratã „surprizã strategicã” când vom afla cine ne va jecmãni
de ce mai avem pentru urmãtoarele decenii. Sã dea Domnul sã
mã înºel!

Ce se întâmplã acum în þara noastrã în plinã crizã afganã ºi
europeanã, când se reaºeazã piesele pe tabla de ºah a jocurilor
geopolitice, geo-economice ºi geostrategice planetare este dupã
pãrerea mea o perdea de fum ºi un circ bine instrumentalizat
pentru a da „vulgului” motiv sã bârfeascã ºi sã se rãzboiascã,
fumigena care camufleazã noi aranjamente între samsari ºi
prãdãtorii economici americani, europeni ºi ruºi privind viitorul
nostru de vasali respectoºi cu stãpânii. Dar cine va fi noul sau
noii stãpâni, pentru cã unchiul Sam se pare cã îºi ia calabalâcul
din Europa îndreptându-se, dupã eºecul din Afganistan, spre
Marea Chinei pentru a-ºi încerca norocul, apãrându-ºi vasalii
(Taiwan ºi Coreea de Sud) de expansiunea stãruitoare a Imperiului
de Mijloc, dupã ce ambasadorii americani la Bucureºti au reuºit
prin Fondul „Proprietatea” sã acapareze toate resursele þãrii, iar
acum pãrãsesc „ogoarele” ca lãcustele lãsând în urmã sãrãcie,
zavistie ºi obidã.

Acest moment îmi aminteºte de perioada nefastã a lui Traian
Bãsescu care a semnat Parteneriatul strategic cu SUA (2011),
care a împovãrat financiar þara pentru urmãtoarele decenii, a
instaurat cu ajutorul serviciilor de informaþii americane republica
procurorilor pentru a apãra statul „mafiot” (aºa cum a fost denumit
de creatorul sãu, Bãsescu) ºi pentru a ridica ura ºi rãzbunarea
politicã la cel mai înalt grad de perfecþiune.

În eseul „Cumpãrarea Republicii” (Giovanni Papini, GOG,
1921), autorul ne prezintã mecanismul prin care poþi cumpãra o
þarã, metodã care seamãnã foarte bine cu evoluþia României în
ultimele trei decenii. Dar, sã dãm glas autorului:

„Luna aceasta am cumpãrat o Republicã. Capriciu costisitor,
dar care nu va avea urmãri. A fi stãpân al unei þãri îmi închipuiam
cã-mi va da mai multe satisfacþii. Ocazia era bunã, Preºedintele
era la strâmtoare, guvernul compus din oamenii lui era în
primejdie. Tezaurul Republicii era gol; a crea impozite noi ar fi
însemnat prãbuºirea întregului clan aflat la putere ºi poate o
revoluþie. Se gãsise un general care înarma bande de nemulþumiþi
ºi care promitea slujbe noilor veniþi. Avansãm un numãr de
milioane de dolari Republicii ºi în plus fixãm Preºedintelui,
tuturor miniºtrilor ºi secretarilor, o leafã dublã faþã de ceea ce
primeau de la stat. În plus, Preºedintele ºi miniºtrii mi-au dat
amanet, fãrã ca populaþia sã ºtie, vãmile ºi monopolurile ºi au
iscãlit o înþelegere secretã cã-mi asigurã, în mod practic, controlul
întregii vieþi a Republicii. Zilele acestea a trebuit sã fac o subvenþie
armatei pentru reînnoirea materialului militar, în schimb, mi-am
asigurat noi privilegii. Pentru mine spectacolul este destul de
distractiv. Camerele continuã sã legifereze în aparenþã libere.
Cetãþenii îºi închipuie cã Republica este autonomã ºi independentã
ºi de voinþa lor depinde mersul lucrurilor... Aº putea de mâine sã
ordon închiderea Parlamentului, o reforma a Constituþiei, dublarea
taxelor vamale, alungarea imigranþilor sau sã împing tara într-un
rãzboi cu o þarã vecinã... Cum cumpãrarea unor asemenea state
cu mult mai mulþi bani, în loc de un singur stãpân, ca în cazul
meu, va fi vorba de un trust, un sindicat financiar sau un grup
restrâns de capitaliºti ºi bãnci...”

Completând textul cu personajele din zilele noastre, avem un
preºedinte neamþ, Iohanis, agreat de SUA ºi Germania, un guvern
al sãu condus de premierul Câþu, controlat de finanþa
internaþionalã ºi contestat de propriul partid ºi alianþa politicã
care l-a adus la guvernare, care a îndatorat tara FMI ºi bãncilor
occidentale, un tezaur golit (60 tone de aur din rezervã depus la
Banca Angliei ºi rezerva valutarã de cca 42 miliarde de euro la
FED, în SUA) ºi cu un Parlament compozit, care nu este în
mãsurã sã elaboreze legi pentru apãrarea cetãþenilor împotriva
rapacitãþii companiilor strãine ºi nici sã þinã sub control apetitul
guvernului de a emite Ordonanþe de Urgenþã care sprijinã
interesele strãinilor.

Oricum, asistãm la un tablou trist al unei Românii vândutã pe
bucãþi la taraba samsarilor strãini sprijiniþi de „sursele de
influenþa” interne, marginalizatã ºi umilitã în plan extern, adusã
în pragul rãzboiului cu vecinul de la Rãsãrit ºi fragmentatã în
interior de învrãjbirea dintre diversele categorii socio-
profesionale. Acestea sunt semnele vizibile ale unui stat eºuat,
care timp de trei decenii a mimat democraþia ºi statul de drept,
ajungând sã fie condus de clanuri de „interpoli” politici.

Numai o minune ne-ar putea salva de la pieire ca stat naþional
cu o civilizaþie ºi culturã multimilenarã.

Doamne ajutã!

Pânã la o nouã întâlnire, vã doresc dragi cititori fideli ai revistei
„Sud” sã vã pregãtiþi cãmãrile cu roadele toamnei pentru iarna
care se anunþã greu suportabilã din punct de vedere al hranei ºi
posibilitãþilor de asigurare a cãldurii ºi unui trai decent.
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Despre ecranizare se spune cã este trecerea de la
universul ideatic al operei literare la „materialitatea”
imaginii. Succesul unei astfel de întreprinderi constã
adesea în posibilitatea filmului de a deveni remarcabil
ca operã de sine stãtãtoare, onorând lucrarea beletristicã
ce a stat la baza scenariului ei. Ceva mai mult de atât se
obþine dacã pelicula aduce un plus de înþelegere scriiturii
ºi chiar devine un complement util al acesteia. Un astfel
de film este „Piesã neterminatã pentru pianinã
mecanicã” dirijat de Nikita Mihalkov în anul 1977.
Regizorul, care anul acesta în luna octombrie împlineºte
ºaptezeci ºi ºase de ani, cunoscut pentru marea sa
capacitate de adaptare la diverse tipologii, opteazã pentru
un scenariu ce combina dramaturgia ºi nuvelistica lui
Anton Pavlovici Cehov.

Având experienþã bunã pânã în acel moment în
ecranizãri, Mihalkov foloseºte piesa Platonov ca suport
principal, dar se inspirã ºi din prozele Orfan de tatã, La
conac, Profesorul de literaturã, Trei ani ºi Viaþa mea.
Dacã prestigiul lui Cehov din timpul vieþii se va datora
prozei scurte, în mod cert consacrarea ºi prezenþa sa în
canonul literaturii universale va fi datã de dramaturgia
sa. Platonov este opera prima în materie de dramaturgie
a marelui scriitor rus. Piesa a fost oferitâ Mariei
Yermolova, marea actriþã a teatrului Maly din Moscova,
care a respins manuscrisul ce va fi publicat abia în anul
1923, practic acest film resuscitând interesul pentru
aceastã piesã. Aici raportul dintre autorul lui Platonov
ºi Nikita Mihailkov este unul reuºit, cãci regizorul
reuºeºte sã redea pe ecran nu neapãrat întâmplãrile din
piesa de teatru ºi din nuvelele ce au stat la baza
scenariului, ci mai degrabã spiritul cehovian al acestora.

Produs al studiourilor Mosfilm, beneficiind de aportul
imaginii lui Pavel Lebeºev, muzicii lui Eduard Artemiev
ºi sunetului lui Valentin Bobrovski (principala coloanã
sonorã, „Rapsodia ungarã nr. 2" de Franz Liszt, însoþeºte
adecvat mare parte din durata peliculei) ºi de o pleiadã
de actori bine aleºi, filmul este în primul rând o puternicã
ºi relevantã semnãtura a lui Mihalkov care
realizeazã un film capodoperã. Meritã
menþionat cã cei doi actori, care formeazã un
cuplu în aceastã peliculã, Aleksandr
Kaliaghin, interpretul lui Mihail Vasilievici
Platonov ºi Evghenia Gluºenko, care o joacã
pe Saºenka Platonova (Saºa), se vor cãsãtori
în viaþa realã, iar Kaliaghin va juca doi ani
mai târziu ºi într-un film românesc, Stop-cadru
la masã, singura peliculã realizatã de
regizoarea Ada Pistiner. Pelicula a fost imediat
recompensatã la nivel internaþional cu
premiile juriului la festivalurile de la Cartagena
ºi San Sebastian (Spania), Belgrad
(Iugoslavia), Chicago (SUA), precum ºi
premiul David Donatello (Italia).

La moºia vãduvei de general Anna Petrova
(interpretatã de Antonina ªuranova), dintr-o
provincie a Rusiei þariste de la începutul
secolului douãzeci, se adunã cu intenþia de a
petrece agreabil pânã a doua zi mai multe
familii ºi notabilitãþi locale. Împreunã cu
doctorul provinciei, Nikolai Ivanovici Trileþki
(interpretat cu sarcasm depresiv chiar de
regizor), se mai aflã creditorul doamnei
Petrova, Porfiri Semionovici Glagoliev, un
admirator al acesteia, douã familii vecine: familia
Platonov (Mihail Vasilievici ºi soþia sa Saºa) ºi Pavel
Petrovici ªcerbuk împreunã cu fiicele ºi nepotul Petecika.
Printre invitaþi se aflã ºi fiul vitreg al Annei Petrovna,
Serghei Voiniþev, cu soþia lui Sofia (îi dã viaþã pe ecran
cu distincþie ºi temperament actriþa Elena Solovei care
va avea dupã anul 2000 câteva apariþii în filme de acþiune
la Hollywood ). Gazda face tot ce poate pentru a fi
agreabilã ºi pe plac atât oaspeþilor, cât ºi creditorului ei,
aducând pentru amuzament la conac chiar ºi o pianinã
mecanicã la care aºeza servitorii ºi þãranii, dând impresia
cã aceºtia pot interpreta melodiile cântate de automat.
Sofia îl reîntâlneºte cu surprindere pe Platonov. Pe durata
studiilor universitare (la care acesta a renunþat între timp)
cei doi trãiserã a poveste de dragoste, iar revederea lor
este un prilej de rememorare a trecutului. În acei ani
Mihail Vasilievici era considerat „un al doilea Byron”
fiind vãzut ca o persoanã foarte înzestratã care avea sã

aibã o carierã deosebitã. Din acest motiv Sofia cautã sã
înþeleagã cum de a ajuns doar un învãþãtor de provincie,
cãsãtorit cu o fatã simplã, având deja un copil ºi
pierzându-ºi timpul în fade ºi sterile reuniuni precum
aceasta unde s-au revãzut. Sub imperiul aducerii aminte
ºi al recunoaºterii calitãþilor neschimbate ale lui Mihail

Vasilievici este dornicã sã reia relaþia din trecut ºi sã
fugã împreunã cu aceasta pentru a se salva reciproc, ea
însãºi fiind captivã într-un mariaj nefericit. Iniþial
Platonov este pentru evadarea cu fosta iubitã, apoi odatã
cu lãsarea serii ºi pe mãsurã ce noaptea se terminã, iar
totul este topit în universul anacronic, frustrant, unde se
vorbeºte mult, se joacã jocuri stupide, se filosofeazã vag
ºi nu se face nimic, trãieºte o crizã existenþialã.
Realizeazã cã nu este nici mãcar un singur moment fericit,
fiind o victimã care se întreabã cu disperare ºi neputinþã
ce-i de fãcut, ori ce mai poate sã devinã. Scena de la
masã în care toþi îºi recunosc statutul justificându-l oferã
o imaginea concludentã a unei lumi aflate la crepuscul.
Iar o fugã cu Sofia nu îi poate rezolva problemele. „Am
35 de ani. La vârsta aceasta Napoleon era general ºi
Lermontov de ºapte ani mort”, spune eroul principal
înainte de a decide cã vrea sã se sinucidã în lacul ce
împrejmuia proprietatea Annei Petrovna.
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Alexandru CAZACU

Iluziile ºi dimineaþa
Unul din cadrele de mare dramatism realizat de

Mihalkov în acest film demn de un chef d’oeuvre este
secvenþa în care Platonov se roagã în timp ce priveºte
trecerea unui tren în depãrtare, înþelegând ºi explicându-
ºi cauza statutului sãu: „O Doamne... Acum ºtiu sigur. E
destul sã trãdezi doar o datã. O singurã datã sã fii
necredincios faþã de ceea ce credeai ºi iubeai. ªi nu vei
scãpa niciodatã de succesiunea trãdãrilor ºi
minciunilor.”. Finalul, schimbat de regizor în raport cu
piesa lui Cehov (în care Saºa îl împuºcã pe Platonov),
este de asemenea tulburãtor, desfãºurat sub acordurile
„Una furtiva lagrima” de Gaetano Donizzeti ºi oferã
posibilitatea actriþei Evghenia Gluºenko (care pânã la
acest moment avusese un rol cvasidecorativ) sã aibã o
partiturã de excepþie, realizând o superbã declaraþie de
dragoste cum nu sunt multe în cinema. Alergând cãtre
Platonov care, dorind sã se sinucidã se aruncã în apa ce
nu îi trece de genunchi, realizând cã astfel este supus
ridicolului, Saºa îl îmbrãþiºeazã spunându-i cã îl iubeºte
ºi o sã fie totul bine. Plinã de o sinceritate ardentã ºi
optimism difuz declaraþia de iubire fãcutã printre lacrimi
de Saºa lui Platonov, deºi fusese jignitã ºi umilitã de
acesta câteva minute mai înainte, oferã de fapt dovada
bunei înþelegeri de cãtre tânãrã soþie a sfâºierilor ºi
înfrângerilor celui de lângã ea. Tot micul ei discurs,
þinând în palme chipul confuz ºi rãvãºit de durere al lui
Platonov, în timp ce-i declarã cele mai frumoase cuvinte
pe care le poate auzi un bãrbat de la o femeie, este susþinut
de o forþã ºi o speranþã a continuãrii existenþei cu toate
incertitudinile. Iar modul în care reacþioneazã, aproape
copilãreºte, Platonov jonglând între dramatic ºi grotesc
(magistral ºi în aceastã secvenþã actorul Kaliaghin)
reuºeºte sã fie o adevãratã chintesenþã cinematograficã a
cehovianismului. Filmul se terminã odatã cu sosirea
dimineþii ºi a unei noi zile de petreceri ºi cu strãlucirea
soarelui pe crucifixul de la gâtul nepotului Petecika
adormit, în care se întrevede o speranþã a ieºirii
generaþiilor viitoare din aceastã zonã a inutilitãþii
voluntare sau impuse de crunta aplecare în faþa vieþii.

O poveste plinã de nostalgie despre o iubire pierdutã
ºi zãdãrnicia de a readuce trecutul. O istorisire a modului
în care viaþa învinge iluziile ºi pe cei ce le frecventeazã.
Întrebãri fundamentale sunt grevate de un fin balans între
comic ºi dramatic, atât prin jocul actorilor ºi dialogurilor,

dar ºi prin imaginile ce realizeazã
adevãrate pastele luminoase,
capturând peisaje la apus ºi la
rãsãrit prin long-shoturi de mare
efect artistic sau subliniind cu un
tighter-frame o anumitã stare a
personajului încadrat. Trecerea
de la global la particular, precum
ºi dinamica camerei de filmat ce
urmãreºte ca un martor nevãzut,
dar extrem de prezent,
personajele, conferã o anumitã
complicitate a spectatorului cu
povestea.

Nikita Mihalkov reuºeºte un
film cu o problematicã perenã, cu
actori aleºi impecabil, interpretul
principal realizând probabil rolul
vieþii sale, într-un cadrul rural
specific autorului „Pescãruºului”
unde regretele, imposibilitatea
întoarcerii timpului,
constrângerile materiale, sociale
aduc odatã cu îndurarea lor ºi
sentimentul acut al ratãrii ce
striveºte toate iluziile ce pot

apãrea ca un reflex de apãrare.
„Ce puþin îi trebuie omului sã fie fericit! Sã stai în

compartimentul cald ºi confortabil al unui tren. Sã bei
un ceai in lumina lãmpii ºi sã conversezi amabil cu
întâmplãtorul tovarãº de cãlãtorie”, spune Platonov,
iar adesea acest „puþin” este atât de greu de gãsit.

Soluþia în faþa acestui tãvãlug nemilos, sugereazã
regizorul distilând opera cehovianã, nu poate fi
individualã. Iar aceasta transcende epocile ºi
mentalitãþile. Dincolo de utopia unei vieþi liniare,
ipocrite, unde ca ºi astãzi ºi ca ºi mâine conformismul
poate rafina pânã la disoluþie abulicã individul.

Doar înþelegând, atât luminile ºi umbrele tale, cât ºi
ale celui de lângã tine, iubindu-l aºa cum este el, expus
declinului biologic ºi unor nerealizãri, se poate da un
sens dimineþii care soseºte câteodatã sub ritmul unei piese
neterminate pentru pianinã mecanicã.

Afiºul francez al peliculei

Scena finalã a filmului cu Evghenia Glusenko ºi Aleksandr Kaliaghin
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Pe ceruri trec convoaie de culori

Pe ceruri trec convoaie de culori
De-atâta alb, copacii se apleacã…
Pãmântul doarme învelit în zori
ªi vremea curge peste noi buimacã.

Adânc ascunºi de pleoape, ochii cãlãtori
Cu zarea încã vor sã se întreacã…
Pe ceruri trec convoaie de culori.
De-atâta alb, copacii se apleacã.

Iubirea mea, auzi cum uneori
Privirea noastrã ºtie doar sã tacã?
ªi depãrtarea-ncet o înfãºori
Cu dorul care clipele ne-neacã?

Pe ceruri trec convoaie de culori.

Cu strãlucire marea a lumii faþã spalã

Cu strãlucire  marea a lumii faþã spalã
ªi se întoarce-n largu-i de sub cer…
Din când în când, în zbucium, din când în când, domoalã
Nemãrginirea-i n-are nici un meschin ungher.

Din ea se ivesc zorii ºi-a soarelui betealã
În ea se-alintã stele ºi-al lumii giuvaer…
Cu strãlucire marea a lumii faþã spalã
ªi se întoarce-n largu-i de sub cer.

O, de-aº putea cu marea sã cad la învoialã,
Sã-mi dea doar un grãunte din cosmicul mister,
Sã-mi culc în el privirea, când noaptea-i prea  de smoalã
Sã-i dau în schimb suflarea sau versul efemer.

Cu strãlucire  marea a lumii faþã spalã.

Iubirea mea, învaþã-mã sã cânt

Iubirea mea, învaþã-mã sã cânt
Valul plecat de pe nisip pe mare,
Ca sã-mi aducã iar fiori în gând
ªi spuma dantelatã la picioare.

Când dorul meu zãreºte tremurând
Fiinþa ta cea aromând a sare,
Iubirea mea, învaþã-mã sã cânt
Valul plecat de pe nisip pe mare.

ªi când va fi aproape fremãtând
Iar eu voi arde cu amurgu-n zare,
Va rãsãri deasupra luna blând
ªi va ºopti cu raza-i rugãtoare:

Iubirea mea, învaþã-mã sã cânt.

Afarã iarna râde alb ºi muzical

Afarã iarna râde alb ºi muzical,
Pluteºte printre crengi ca o mireasã
Cu rochia de catifea aleasã
ªi diadema rarã-de opal…

Abia zãritã, fereastra somnoroasã
Trimite-n zare licãrul ei pal…
Afarã iarna râde alb ºi muzical,
Pluteºte printre crengi ca o mireasã…

Un plop subþire în veºmânt regal
Îºi’nalþã silueta maiestoasã,
Se-ascunde timpu-n slãvi curgând egal…
Iubirea mea, auzi în depãrtarea deasã

Cum râde iarna alb ºi muzical?

Maria TUDOR

(Din volumul în curs de apariþie Rondele neterminate)

În tranºeele visului

Fructul cunoaºterii are doi sâmburi. Doar unul trebuie înghiþit.
*
Orice nouã viaþã e un fruct cules din copacul viselor. 
*
Lacrimile sunt locomotivele uitãrii.
*
Umbrele sunt hainele morþii. Noi suntem doar cuiere.
*
Ce sunt vieþile noastre? Aisberguri în derivã pe suprafeþele viselor.
*
Înþelepciunea rãsare numai dupã sãpatul cãrnii.
*
Unii poeþi îºi scuipã sângele în ochii timpului, aºa cum unii ºerpi îºi scuipã veninul în
ochii duºmanului.
*
Iubirea unora? O grenadã aruncatã în tranºeele visului.
*
Cu vieþile noastre, moartea îºi repotcoveºte umbrele.
*
Nimicul, duºman nevãzut pe care-l înfruntãm cu gloanþele oarbe ale amintirilor.
*
Strãlucirea ochilor vine din raza unei stele care s-a nãscut pe cerul gurii.

*
Ne populãm oglinzile cu pustietatea
noastrã.
*
Ce este oglinda? O anticamerã în care ne
obiºnuim cu nimicul.
*
Iubirea e unda care regleazã ceasul unei
inimi dupã ceasul altei inimi.
*
Singura oglindã mai bunã decât ochii
tuturor este cerul.
*
Amintirile, rodul cel mai sãnãtos de pe
colinele inimii.
*
Poezia, cochilie în care se aude vuietul
sângelui.
*
Copilãria, o amintire care hoinãreºte pe
bulevardele sângelui.
*
Inima, fruct pârguit de soarele interior.
Cade numai în palma lui Dumnezeu.

*
De ce cad stelele cãzãtoare? Fiindcã sufletele adormiþilor noºtri scuturã cerul.
*
Pentru a-mi hrãni visele, am rupt cu ochii un colþ din pâinea rumenã a apusului.
*
În fiecare om e un cer care-aºteaptã trezirea pãmântului.
*
Visele, mâini de fum cu care pipãim nemurirea.
*
Scriu pe fereastra visului neîmplinit. Pe aburii rãsuflãrilor mele.
*
Timpului nu-i poþi cere nimic. Dar îi poþi fura câteva clipe pentru a le înveºnici.
*
Fã câþiva paºi înapoi. Aºa vei înþelege cã urmele tale sunt ºi trecut, ºi viitor.
*
Iubirea e ecoul infinit al întâiului cuvânt.
*
Toate oglinzile mint, chiar ºi oglinda în care s-a privit Dumnezeu înainte de facerea omului.
*
Pasãrea zboarã cu douã aripi. Omul, cu patru mâini.
*
Sufletul, un colþ din pãtura cerului, cu care inima se înveleºte.
*
Cu aripi de speranþã, poetul strãbate un vis fãrã de sfârºit. În urma lui, o dârã de luminã în care înfloresc amintirile.
*
Sunt mulþi care trãiesc pentru poezie, dar foarte puþini care trãiesc prin poezie.
*
Poemele - frunze care cad în cel de-al cincilea anotimp.
*
Poezia, strigãt prelungit de clopotul altor inimi.
*
Cele mai frumoase poeme cuceresc munþii, sãrind, precum caprele negre, pe lacrimi împietrite.
*
Timpul fuge de poet ca o sepie, lãsându-i doar cerneala cu care sã scrie.
*
Sã nu te preocupe prea mult frumuseþea. Omul este doar cocoaºa umbrei.
*
Amintirile se hrãnesc cu resturi de umbre. Umbrele se hrãnesc cu resturi de amintiri. 
*
Care durere e mai mare, cea a naºterii sau cea a renaºterii?
*
Inima nu doarme niciodatã. E bântuitã de visul fãrã de sfârºit. 
*
Suntem diferiþi, pentru a ne descoperi asemãnãrile, ºi asemãnãtori, pentru a ne preþui deosebirile.
*
Setea înþeleptului are nevoie de ape adânci. Setea prostului, de ape îndulcite.
*
Umbrele sunt perdelele mute între ceea ce suntem ºi ceea ce urmeazã sã fim.
*
Poezia este visul unei pãsãri care doarme în zbor.
*
Aripile de hârtie pot rupe ºi cele mai grele lanþuri.
*
Când cânþi, cântã pãsãrea din cerul gurii. Când scrii, penele ei ating inima.

Ionut Caragea,

Acuarelã de Lucian Badea
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Fiindcã a venit momentul sã
ne referim la stilul personal al
marelui prozator din romanul
analizat, se impune sã luãm în
discuþie cealaltã parte a
citatului Marianei Ionescu:
rãmãseserã „duritãþile
pamfletarului” folosite
„alteori”, dupã care ea venea
cu precizarea cã opera Desculþ
„nu se naºte din nimic,
înclinaþiile vechii sensibilitãþi
(s.n.) se varsã acum în altfel de
tipare ºi în mãsura în care Darie
este un alter ego, proiectat la
nivelul idealitãþii.”. O mutãm

ceva mai înspre profesiunea de credinþã auctorialã, pe
motiv cã experienþa de viaþã orienteazã mult în alte
direcþii înzestrarea naturalã intimã, pe care tot experienþa
socialã a vieþii o cizeleazã. Ne permitem o comparaþie:
orice operã muzicalã simfonicã are osatura ei unicã, dar
interpretãrile instrumentiºtilor sunt diferite ºi în aceasta
constã ºarmul ºi valoarea artei interpretative. Un astfel
de interpret aplicat este ºi cititorul de literaturã
beletristicã.

Realitatea epicã ne-a demonstrat cã într-un fel a
asimilat lumea ºi a exprimat-o în scris, de pildã, prozatorul
Augustin Buzura, de profesie medic psihiatru, faþã de
prozatorul Dumitru Radu Popescu, jurnalist ºi filolog
etc... Aºa încât, toate acele particularitãþi de a fi adunat
ºi de a fi legat în „conglomerat” secvenþele epice cu
liantul liric folosit laolaltã cu „duritãþile pamfletarului”
în latura conþinutului ºi a expresiei, contribuie la
succesul romanului ca operã epicã, realizatã în mod
original de autor, cu efecte artistice pitoreºti, exotic-
senzaþionale, dramatice sau lirice ºi constituie împreunã
ceea ce numim îndeobºte stilul propriu al scriitorului, în
cazul de faþã, unul strãlucitor ºi unic, absolut original ºi
inegalabil, chiar pentru el însuºi.

Am ajuns astfel la stadiul de a lua în discuþie ºi ultima
parte a citatului concis, dar cuprinzãtor, cum cã „scriitorul
descoperã o ipostazã a satisfacþiei confesiunii”. Referind
musai doar din punct de vedere formal, dupã nenumãratele
scrieri critice începute la noi de academicianul Eugen
Simion despre valenþele multor memorii scrise ca având
valoare de roman, ba chiar „superior celui propriu-zis”,
ce s-ar fi anacronizat, mai adãugând ºi experienþa
postmodernismului, care transformã romanul într-un fel
de depozit unde se adunã orice, inclusiv poezii întregi ori
piese de teatru mai lungi sau mai scurte, indiferent dacã
sub forma memorialului menþionat ori nu, afirm cu toatã
seriozitatea pe baza argumentelor formulate de Mariana
Ionescu, cã romanul Desculþ al lui Zaharia Stancu, nu
numai cã nu a pierdut nimic, ba chiar ºi-a adãugat noi
elemente de trãinicie. Din conglomerat a devenit în timp
un monolit, dovedindu-ºi rezistenþa la proba lui Cronos.
Numai un singur exemplu: dialogul dintre autorul-narator
matur cu personajul-martor copil constituie o invenþie
epicã cu prezent artistic numai în roman, un prezent ce se
întinde de la data scrierii romanului înapoi în timp pânã
la prezentul desfãºurãrii propriu-zise a acþiunii romaneºti
din vremea copilãriei sale.

Exegeta descoperã, alãturi de ceilalþi critici

contemporani, simbolistica folositã de prozator în opera
cercetatã, motivul ºarpelui (balaurului), având poate cea
mai mare frecvenþã ºi exprimând lupta omului
(întruchipat adesea de Sfântul Gheorghe) cu forþele
întunecate ale Universului, victoria vieþii asupra morþii,
motivul florii ca mãrturie a regenerãrii lumii, al arborelui
ºi altele.

Trebuie neapãrat sã luãm în discuþie includerea de cãtre
prozator în romanul Desculþ a unor aspecte esoterice
privind numerele ºi numerologia, observate pare-se
pentru prima datã de Andrei Oiºteanu, dar inventariate ºi
comentate de ea, care ridicã ºi menþine valoarea operei
cercetate, datoritã efectelor esoterismului ºi ale filozofiei
religioase a autorului. Constatãm retroactiv cu uimire,
cum omul de stânga, comunistul Zaharia Stancu, ateu în
teorie, îºi fortifica operele artistice cu elemente esoterice
din domeniul religiei creºtine.

Mariana Ionescu analizeazã în amãnunt aceastã
atitudine activã a prozatorului în Jocul cu moartea, unde
se vede mult mai clar atitudinea prozatorului ºi
simbolistica esoteric-numerologicã: considerând
capitolele cãrþii ca niºte unitãþi epice se dezvãluie
relaþiile dintre numãrul capitolului ºi sensul
evenimentului relatat, romanul având 21 de capitole
(multiplul lui 7), în capitolul 7 (Dumnezeu a fãcut lumea
în ºapte zile etc.) începe povestea cu Uruma (anunþatã în
capitolul 5 – numãr nupþial, simbolul uniunii),
înmormântarea unchiului Tone se întâmplã în capitolul
(12 – multiplul lui 6 ºi  inversul lui 21), iar unchiul are
73 ani – 7 plus trei egal 10, iar înlãturând zeroul, rãmâne
cifra 1, un nou început). Meritul exegetei se rãsfrânge
encomiastic asupra personalitãþii prozatorului, comunist
convins ºi slujitor al comunismului ca om de stânga de
la începutul începuturilor, care în calitate de creator de
artã, de spiritualitate adicã, opereazã în creaþiile sale,
alãturi de elementele fizice, ºi cu altele din domeniul
metafizicii (neadmisã de doctrina comunistã pe care o
slujea), pentru a le fortifica structura internã, nevãzutã.
Autorul ca om fizic moare cândva, dar rãmâne dupã el
spiritualitatea creatã, fiind de domeniul meta-fizic, dacã
e sã rãmânã ceva cu durabilitate în timp.

Aceastã analizã succintã realizatã de subsemnatul, în
mãsura în care respectã criteriile ºtiinþei, adicã mãcar o
parte din canoanele esteticii, relevã cã scriitorul român
Zaharia Stancu a fost comunist ºi a activat parþial în
acest domeniu politic cu toate racilele revãrsate asupra
oamenilor, fãrã ca el sã se fi implicat însã, în acþiuni
sociale distructive, inumane, el a fost comunist ca
ocupaþie, însã în calitate de creator de artã ca profesiune
de credinþã ºi-a blindat arta cu elemente din concepþia
deistã despre lume ºi om, în care credea. Înþelegem din
aceastã viziune a lui, cã opera sa capitalã Desculþ va
continua sã dãinuie, ca mãrturie a dezumanizãrii unor
oameni din þara noastrã aºezaþi de împrejurãri deasupra
celorlalþi semeni, pe care i-au batjocorit ºi urgisit pânã

la mãsura capitalã, a uciderii lor în masã – unsprezece
mii de oameni în douãsprezece luni calendaristice –
pentru a-i potoli. În acelaºi timp, dar în altã ordine de
idei, se mai poate concluziona cã actuala societate
caracterizatã pe grupuri etnice ºi sociale va mai rezista
eroziunii temporale încã un secol cel puþin...

Prin tematicã, Desculþ se înscrie pe linia romanului
social, precum ºi Rãscoala Liviu Rebreanu, alt mare artist
epic, alãturi de scrierile semnate de Cezar Petrescu
(Întunecare ºi 1907), I.L. Caragiale (1907, din primãvarã
pânã-n toamnã) ºi mulþi alþii, opere ce trateazã beletristic
tragicul eveniment istoric de la 1907, când dupã
rãscularea a aproape întregii þãrãnimi disperate de
pauperizarea completã, miºcarea ei revendicativã s-a
soldat în primul rând cu împuºcarea de cãtre armatã a
unsprezece mii de þãrani români ºi abia apoi cu mãsurile
administrative de redresare socialã ºi îmbunãtãþire a
traiului þãranilor, care la vremea aceea constituiau
principalul instrument de producþie agrarã în þara noastrã,
„eminamente agricolã”.

Prin particularitatea împrejurãrilor actuale reflectate
în atitudinea generalã faþã de literatura beletristicã în
general ºi faþã de atitudinea personalã a subsemnatului
de comentator al exegezei reuºite de Mariana Ionescu,
nu se pune în nici o variantã problema reabilitãrii acestui
monumental roman, pentru cã nu a coborât niciodatã pe
scara valoricã a esteticii literare, ci se impune mai
degrabã reevaluarea lui în baza noilor contribuþii în
domeniul literaturii beletristice survenite în folosul sãu,
anume includerea cvasigeneralã a memoriilor cu valenþe
literare pe tipicul romanului ºi în aceeaºi mãsurã,
inventarea postmodernismului – care postmodernism este
deocamdatã în stadiu de experiment, aruncãm noi
aceastã nostimadã – ºi în baza reevaluãrii, pe cale de
consecinþã, ridicarea lui în posteritate la un nivel artistic
superior.

Se cuvine în final, sã calificãm în câteva cuvinte
întreaga exegezã reuºitã de harnica Mariana Ionescu
asupra operei stanciene complete: prin prisma referirilor
exclusive la romanul Desculþ, se poate totuºi aprecia
calitatea întregii lucrãri a Marianei Ionescu, printre
puþinele exegeze înregistrate la adresa acestei mari
personalitãþi a artei ºi culturii româneºti. Exegeta adunã
cvasiexhaustiv date ºi evenimente, citeazã la temã mulþi
critici, precum George Cãlinescu, Alexandru Piru,
Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Valeriu Cristea, Paul
Georgescu, Mihai Ungheanu º.a., emite idei ºi judecãþi
de valoare proprii, dintre care mare parte a rezistat în
timp, stilul e limpede ºi direct, fãrã a fi stufos ºi pretenþios-
doct, cartea se abordeazã fãrã efort ºi chiar cu interes,
prin multitudinea de date ºi întâmplãri captivante
preluate ºi formulate atractiv.

(Mariana Ionescu, Introducere în opera lui Zaharia
Stancu, Bucureºti, Editura Minerva, 1985.)

De ample dimensiuni, sinteza criticã a polivalentului
scriitor, ªtefan Vida Marinescu e captivantã ca un roman,
având peste 170 de personaje, principale ori de plan
secund, sudiºti inegali, valoric, mulþi ilustrându-se
(diferit, calitativ) în mai multe genuri de creaþie. De la
final aflãm cã doar vreo 30 de autori pot accede la o
istorie criticã naþionalã.

Criteriul enunþat de Autor: exigenþa, printr-o lecturã
atentã, nemediatã, fãrã conjunctural, evitând deliberat,
cu inteligenþã, edituri, ani, ecouri (?) critice, opiniile
altora. Conþinutul este structurat pe capitole, ierarhic,
de la creaþia de excelenþã (liricã, epicã, eseistic-
folcloristicã ori istoriograficã) pânã la scrisul minor. O
parte sugestiv intitulatã Amalgam reþine creaþia de
mijloc. Publicistica este ºi ea inclusã, prin comentariul
ºi interpretarea monografiilor, a reportajului, a altor
aspecte ale Realului. Nici literatura pentru copii nu a
fost ignoratã.

Dincolo de orice suspiciune: autorul nu a fost marcat/
influenþat de vreo altã istorie criticã, mulþi autori din
Sud fiind citiþi ºi comentaþi în premierã.

Dintre autorii de primã linie, am reþinut (ca valori
indiscutabile) pe: Florea Miu, Liviu Nanu, Marin Postu,
Theodor Rãpan (la poezie), ºi la prozã: Gh. Filip, Liviu

Comºia, E. Delcescu, N. Lupu,
Freddy Gârbaci. Eseul este
marcant prin Lucian
Paraschivescu, prin filmologul
Ioan Lazãr, iar publiciºtii de
seamã sunt, selectiv, Arg. ªt.
Porumbeanu, Ion Hogaº ori C.T.
Ciubotaru.

De citit cu atenþie, pentru a
înþelege intenþiile ºi
circumstanþele cãrþii, atât
Prefaþa, Postfaþa cât ºi textul de
pe copertã. Prima fiind, plastic-
adecvatã, o reproducere dupã un
pictor cu Operã – Constantin
Piliuþã.

Din pãcate, peste 50 de creatori
au trecut în lumea umbrelor, unii
rãmânând prin cãrþile lor. Sunt
„amendate” (cu argumente):
veleitarismul, diletantismul,
maculatura. Dar ºi creaþia abuziv
protejatã de diverse foruri, fãrã
de criterii viabile.

Corin Bianu

Romanul Desculþ în interpretarea
Marianei Ionescu (II)

Vlad BOIANI

O „istorie criticã” unicat

Umorul, teatrul, traducerile sunt
palid reprezentate de Sudul extrem
(teleormãnean) iar Autorul a
interpretat ceea ce existã. Cred cã
mulþi autori nici nu se aºteptau a fi
luaþi în seamã, total ignoraþi de
cititori, de comentatori. Poate
figurând (doar) în vreun Dicþionar
local.

Scriitorul ªtefan Vida Marinescu îºi
consolideazã prin aceastã Carte o
bibliografie, oricum, impresionantã.
Revizuind (cãci a mai „acordat”
atenþie sudiºtilor în vreo 12 cãrþi) ºi
citind, recitind sute de volume, bune,
dar ºi modeste, autorul se aratã nu
doar competent ºi moral, dar, printr-
o carte de vizitã unicat, ºi îndreptãþit
a publica o astfel de Carte. Chiar
istoricã.

(ªtefan Vida Marinescu, O istorie
criticã a literaturii ºi a publicisticii
din sudul extrem românesc,
Bucureºti, Editura Semne, 2021.)
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Doamna Eliza Roha este
o scriitoare cu un palmares
impresionant, chiar dacã
modestia firii sale a fãcut-o
sã fie rezervatã privind
prezenþa în prim-planul
mediatic, ghidându-se cu
înþelepciune dupã
constatarea cã timpul e mult
prea preþios pentru a fi irosit
pe lucruri facile, pe

vedetisme, ºi nu pe creaþie. Aceastã „senioarã de rang înalt”, cum
o numeºte criticul literar Aureliu Goci într-un articol, a publicat
pânã acum 25 de romane, 13 cãrþi de eseuri ºi povestiri, 9 cãrþi de
comentarii literare, 4 de teatru, una de poezie. S-a afirmat ºi în
dramaturgie, câteva piese ale sale i-au fost puse în scenã, înainte
de ’89, la câteva teatre din provincie. Desigur, aceastã producþie
valoroasã a fost recompensatã cu numeroase premii, la care se
poate adãuga preþuirea numeroºilor autori despre care a scris cu
dedicare ºi bunã credinþã. Simþindu-se solidarã cu breasla cãreia îi
aparþine, Uniunea Scriitorilor din România, a cãrei membrã este,
Eliza Roha ºi-a sistematizat comentariile critice într-un amplu
proiect, numit Am cunoscut câþiva contemporani, cuprinzând cãrþi
care au apãrut cu o frecvenþã remarcabilã: Îndrãgostiþi de arta
cuvântului (2012), Am cunoscut câþiva contemporani (2014),
Starea de bine a lecturii (2015), Lecturi estivale (2015), Lecturi
la gura sobei (2016), Am mai citit câþiva contemporani (2017),
Lecturi nocturne (2018), Prin labirintul cãrþilor (2019). Lista
continuã cu cea mai recentã carte, Incursiune printre cãrþi ºi autori.
Comentarii literare, apãrutã la editura Betta, în 2021, în care
impresiile autoarei încearcã sã fixeze în memoria hârtiei nume pe
care le vom regãsi sau nu în marile istorii ale literaturii române. În
ordine alfabeticã, cei 28 de autori sunt poeþi, prozatori, critici,
eseiºti, pe care Eliza Roha i-a cunoscut personal, un atu pentru a le

înþelege mai bine scrierile, fãcând legãturi între omul viu ºi ficþiunea
creatã de acesta. Cele mai multe cãrþi analizate sunt cele apãrute la
editura Betta, dar nu lipsesc nici cãrþile altor edituri, autorii lor fiind
însã cu predilecþie cei din cercul Betta,
prezentaþi anterior de dna Eliza Roha, cu
ocazia unor lansãri. Autoarea noastrã îºi
foloseºte intuiþia, cultura, experienþa zecilor
de cãrþi scrise, decelând aspecte cãrora le
relevã partea rezistentã, latura  profund
umanã, semnificaþia generalã. Analizând
metafore, Eliza Roha se exprimã metaforic,
ducând mai departe intenþiile autorului
dezvoltându-le, propunând interpretãri mai
bogate, mai incitante. În câteva tuºe, e
conturat  portretul interior al autorului, cu
accente care sã capteze interesul
prezumtivului cititor, sesizând aspectele
definitorii, particulare, cu referire la
diversitatea tematicã, stilisticã, caracterul
inedit acolo unde existã. Eliza Roha trece cu
dezinvolturã de la cãrþile de poezie la cele de
prozã ºi criticã, scriind despre autori din
generaþii diferite. De la eleva din Craiova,
Fayzeh Bakri, „un spirit înalt, descins din
familia culturii arabe”, scriind lãudabil în
limba românã, la autori consacraþi, având la
activ zeci de cãrþi ºi premii: Gabriela Banu, Aureliu Goci, Nicolae
Georgescu, Lucian Gruia, Emil Lungeanu, ªtefan Mitroi, Constantin
Turturicã, acestora adãugându-li-se autori care s-au afirmat în forþã
în ultima vreme: Vilia Banþa, Geni Duþã, Silvan G. Escu, Marian
Ilie, Elisabeta Iosif, Gabriela Stanciu Pãsãrin, Vasile Szolga, Mona
Vâlceanu, Octav Licã etc.

NOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃ

Victoria Milescu

O carte despre cãrþi
Noua carte nu conþine comentarii tendenþioase, nimic care sã

vexeze, sã jigneascã pentru cã Eliza Roha îºi alege autorii ºi cãrþile
care îi plac, cele cu care rezoneazã, cu care este compatibilã,
exprimându-se într-un limbaj nesofisticat, cald, cu o elegantã

deferenþã. Astfel avem: doamna profesoarã
Gabriela Banu, doamna doctor Ecaterina
Petrescu Botoncea, doamna doctor Ileana
Popescu Bâldea, domnul inginer Eduard
Dorin Ene, domnul profesor universitar
doctor Nicolae Georgescu, doamna
profesoarã Steluþa Istrãtescu etc. De altfel,
fotografia ºi un scurt CV din dreptul fiecãrui
scriitor discutat  reprezintã o modalitate de
informare asupra acestuia, iar per total avem
un veritabil document, o sursã de date
importante, posibil în sprijinul  altor critici
ºi exegeþi. Eliza Roha nu-ºi reprimã o anume
spontaneitate, atunci când e cuceritã de
performanþa unui autor, fãcând chiar
predicþii referitoare la un destin literar sau
altul.

Autoarea noastrã nu demoleazã opere,
nu vâneazã incongruenþe, nu-ºi propune
ierarhii, topuri, nu face liste. În concepþia
sa, fiecare scriitor are stilul lui, farmecul
lui, locul lui ºi, cel mai important, publicul
lui. Incursiune printre cãrþi ºi autori

reprezintã o carte a cãrþilor citite, unde subiectul e sugerat, iar
sfârºitul nu se divulgã, fiind lãsat ca surprizã pentru cititor. Adicã
o invitaþie sã mergem la sursã, sã citim aceste cãrþi în întregime,
bucurându-ne de prezenþa lor fizicã ºi de bogãþia lor spiritualã.

Dreptul la singurãtate – roman al întrebãrilor cu ºi fãrã rãspuns
Marinela BREZEANU-ÙJVÁROSI

Aºa cum sugereazã titlul, romanul Angelei Bârsan, apãrut în
anul 2008, are în centru o temã abordatã frecvent în literaturã –
singurãtatea. Eroina romanului, Teodora, ajunge la concluzia
cã ºi-a câºtigat „dreptul la singurãtate”, în urma unor experienþe
nefericite ºi neaºteptate, cu toate cã – mai ales în prima parte a
romanului – pare sã lupte pentru alte drepturi: la iubire, la
afecþiune, la împlinire sufleteascã, la fericire. Faptele sale par sã
demonstreze încercarea de a ispãºi pãcatul enunþat în versurile
din motto:

„Am comis cel mai grav dintre pãcatele
Pe care le poate comite un om. N-am

fost
Fericit…”
Teodora, o femeie de 43 de ani, mama

unei fete de 17 ani, simte cã realizarea
profesionalã nu este suficientã, cã viaþa
personalã „e o vraiºte”, de aceea încearcã
sã-ºi gãseascã fericirea ºi împlinirea alãturi
de un bãrbat, numai cã nu doreºte sã accepte
compromisuri: „…m-am încãpãþânat sã
vreau sã am doar ce vreau, nu surogate”.
Bãrbatul ideal ar trebui sã fie “ºi serios, ºi
citit, dacã se poate responsabil ºi educat,
cu o þârucã de simþ al umorului ºi niþel mai
inteligent decât temperatura camerei…”
Experienþele sentimentale cu Generalul din
Izvorul Mureºului sau cu Mihai din Piatra-
Neamþ au fost trecãtoare, cei doi fiind
cãsãtoriþi. Are ºi o relaþie cu un amic virtual,
Nicolae din Braºov, care se dovedeºte a fi
doar „un june în cãutarea diversitãþii”. De
aceea, spre sfârºitul romanului, îºi pune,
retoric, întrebarea: „UNDE MAMA
DRACULUI AU DISPÃRUT BÃRBAÞII-
BÃRBAÞI, acei bãrbaþi care sã te înfioare
prin mãreþie ºi duioºie, ocrotitori ca niºte
sfinþi blânzi, care sã fie tandri ºi drãgãstoºi
în cuibul lor, drepþi ºi hotãrâþi cu ceilalþi,
veseli dar de încredere…care sã te iubeascã
fãrã sã te sufoce, sã te facã sã simþi
libertatea de a-i aparþine…”

În cea mai mare parte a sa, romanul se construieºte dintr-o
succesiune de relatãri ale personajului principal – corespondentã
pentru Harghita la Radio România Actualitãþi – cu ocazia unei
cãlãtorii la câteva dintre mãnãstirile din Moldova, alãturi de
prietena sa, Mãriuca.

Cãlãtoria este un prilej de a realiza succinte descrieri ale locurilor
prin care trec cele douã prietene: Lacul Roºu, mãnãstirile Agapia,
Secu, Sihãstria, Vãratec.

Eroina este impresionatã de atmosfera înãlþãtoare pe care o
ascunde o mãnãstire: „La intrare ne întâmpinã mirosul de tãmâie
ºi, printre pâlpâirile lumânãrilor abia se vãd mãicuþele pitite pe
lângã ziduri, ca niºte cocoloaºe negre, îngenuncheate. Zumzãie

cu voci plãpânde rugãciunile ºtiute pe dinafarã de atâta rostire…
Închid ochii ºi mã desprind de lucruri, de oameni, pânã când
simt cã sunt doar eu acolo, printre valurile de tãmâie ºi sfinþi
aureolaþi.”

Cu preþuire ºi consideraþie, este evocatã personalitatea
episcopului Harghitei ºi Covasnei, în prezent Mitropolitul
Banatului, care a pãstorit comunitatea ortodoxã din cele douã
judeþe timp de 20 de ani (1994-2014): „Pãrintele Ioan Selejan,
episcopul nostru, e un om smerit, fãcut tot parcã dintr-o

împletiturã de blândeþe,
înþelepciune cuminte, o anume
ºi potrivitã sfialã, amestecatã
cu hotãrâri grele, de bãrbat
care parcã ar fi fost general
în toate rãzboaiele lumii, ºi
cele vãzute ºi cele nevãzute.
Un om cu atâta calm ºi, mai
ales, dezbrãcat de haina grea
a multor ierarhi, cea a
vicleniei ºi a dorinþei de a fi
cât mai sus între purtãtorii de
mitrã. Un om care, din
ascultare binecuvântatã, a
venit, în 1994, dintre palmierii
Ierusalimului unde slujea
Biserica Româneascã în Þara
Sfântã, fãrã nicio pãrere de
rãu, în gerurile uscate, de
minus 30 de grade din
Harghita pentru a fi pãstor
unor puþine oi, rãtãcite ºi
abandonate, vorbitori de
limbã maternã românã, vreo
sutã de mii din Harghita ºi
Covasna – care trãiesc în
mijlocul minoritãþii
maghiare.”

Autoarea îºi plaseazã eroina
ºi în alte spaþii, în diverse
experienþe existenþiale, ocazie

cu care se face referire la o serie de  persoane reale.
Vizita în Israel, „o þarã de piatrã, de culoarea unei toamne

târzii”, este un prilej de a evidenþia frumuseþea ºi misterul Þãrii
Sfinte, datoritã cãrora „numãrul turiºtilor, cam jumãtate din
populaþia þãrii”. În ochii eroinei, Israelul este „o þarã bogatã
prin oamenii ei, care au înfrânt cãldurile toride, deºertul,
pãmântul pietrificat, un contrast perfect în a face, din mai nimic,
un paradis cotidian care pulseazã într-un aproape fantastic
existenþial.”

În antitezã, România este înfãþiºatã astfel: „Straturi de crãiþe
ºi conduraºi, Voroneþ, Moldoviþa, Eminescu, Becali, Marko Bela,
Vadim Tudor, cafea, seminþe scuipate în staþia de tramvai, talk-
show-uri, Cristoiu, C. T. Popescu, Andreea Marin, surprize,

iar au venit cheltuielile de întreþinere ºi factura de la Electrica,
fir-ar mama lor. O þarã între apocalipsa cotidianului ºi
paradisul viitorului. România, o poezie existenþialã, cã doar de
aia românul s-a nãscut poet.”

Emoþionante sunt paginile în care sunt evocate câteva întâlniri
ale eroinei cu Petre Þuþea ºi, mai ales, un moment trist, legat de
moartea acestuia: „Ningea, groapa s-a sãpat greu… A fost o
slujbã cuminte, cu un preot amãrât de þarã… În mintea mea,
trebuiau sã fi fost organizate funeralii naþionale… Atunci n-am
plâns! Atunci am îmbãtrânit cu un secol! Atunci mi-am dispreþuit
neamul în care m-am nãscut, pentru o nerecunoºtinþã pe care
nu i-o pot ierta! Atunci, eu, neînsemnatul jurnalist, fãrã glorii
ºi notorietate, un pãlmaº, omul simplu, i-am urât pe Liiceanu ºi
pe Arachelian care s-au înfruptat dintr-o inteligenþã pe care
poporul ãsta nu o va mai regãsi multã vreme, pentru cã nu ºi-
au gãsit timp pentru o lumânare la sicriul lui Þuþea…”

Hotãrârea de a se stabili în Miercurea-Ciuc nu înseamnã doar
o  „provocare profesionalã” sau fuga de poluarea din Bucureºti,
ci ºi dorinþa de a rãspunde la o întrebare existenþialã: „Cum va
arãta viaþa mea într-o altã limbã ?”

„Experienþele interetnice”, trãite de eroinã în Miercurea-Ciuc
sunt zguduitoare: „Mã doare ºi tresar când, de Ziua Naþionalã
a þãrii mele, steagul meu e în restriºte, de numãrat pe degetele
de la douã mâini, iar de 15 martie, numai cerul nu e roºu-alb-
verde. Mã doare sã-mi trãiesc Þara într-un soi de ilegalitate,
fãrã Imnul meu ºi fãrã steagul meu, doar în gând, ca pe un soi
de abstracþie rãzvrãtitã… Mã doare, mã doare, mã doare!!!”
Nu lipsesc nici accentele politice: „Avem un Preºedinte! Nu ºtiu
dacã e mai înþelept decât cei care au fost pânã acum sau cei
care îi vor urma. Dar a venit, în trei ani de patru ori aici, iar pe
mine, românul lãsat de izbeliºte ºi-n restriºte altei limbi, m-a
ignorat… Nu mi-a dat nici mãcar bineþe, darãmite sã mã mai
întrebe cum îmi e… Ce-i drept, eu sunt românul de rând, din
mulþimea aceea cenuºie numitã popor! ªi suta aceasta de mii
de români din Harghita ºi Covasna este tot poporul lui!... Mã
doare cã nu mã întreabã nimeni, pe mine, românul împuþinat la
numãr aici, ce mai fac! Mã doare cã nu mã mai întreabã nimeni
de ce am lacrimi în ochi pentru þara mea!”

În ultimele pagini ale cãrþii, într-un dialog cu Ioana, o prietenã
mai sincerã decât Mãriuca, eroina romanului ajunge la concluzia
cã „a iubi sau a fi singur e, pânã la urmã, acelaºi lucru”.
Singurãtatea nu trebuie perceputã ca o pedeapsã, ci ca o
recompensã, ca o modalitate de a-þi îndrepta atenþia spre propria
fiinþã: „Singurãtatea poate, într-adevãr, sã doarã mai abitir
decât orice ranã. Dar dacã ºtii sã o priveºti în ochi, þi se poate
pãrea, uneori, cã seamãnã al naibii de bine cu fericirea.”

Presupun cã aceastã ultimã frazã din romanul Dreptul la
singurãtate va stârni curiozitatea cititorilor ºi îi va incita sã
gãseascã rãspunsuri la întrebãrile formulate de autoare ºi – de ce,
nu ? – sã lanseze alte întrebãri pe aceeaºi temã.
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Alexandra
Firitã,

SERATA GALEI DE
EXCELENÞÃ A

CONCURSULUI „TRA
LE PAROLE E

L’INFINITO” A XXII-A
EDIÞIE A PREMIULUI

LITERAR
INTERNAÞIONAL

Creaþia literarã este locul divin unde jocul cuvintelor, al experienþelor ºi amintirilor, al libertãþii
de a trãi printre amintiri, creeazã istorii pline de energie ºi extaz. ªi pentru toate acestea a scrie
înseamnã a intra în Olimpul zeilor ºi a lasã urme în infinit. Infinit ce ne poartã spre absolut ºi ne
dãruie acea mirificã substanþã, umanitatea. Arta scrisului, alãturi de celelalte arte, formeazã punþi
de legãturã indestructibile între oameni indiferent de rasã, culoare a pielii, convingeri religioase
ºi politice, creând condiþii prielnice progresului social. ªtiind a ne exprima ideile devenite gând
ºi expresie a vieþii noastre, prin cuvinte, experienþele rãmân vii în conºtiinþele contemporanilor ºi
urmaºilor noºtri.

Pentru aceasta, „The Grand Award to Ecellence”, cu
premiul pentru literaturã „Tra le parole e l’infinito”, a
XXII-a ediþie, Premiul pentru carierã „Ad Haustum
Doctrinarum” ºi de recunoaºtere a carierei literare
„Labore Civitatis”, fondat de Cavaliere Nicola Paone,
nu este numai un eveniment, ci ºi o confruntare a mii de
experienþe, ce vine sã evidenþieze ºi sã premieze atât
scriitori afirmaþi, cât ºi debutanþi.

Sâmbãtã 18 septembrie 2021, orele 18, în Percorso
Rione Terra din Pozzuolli, Campagna, Italia, s-a
desfãºurat serata de galã cu decernarea premiilor,
organizatã de Asociaþia ANCR, reprezentatã de Pasquale
Esposito, patronatã de primãria oraºului Pozuolli, cu o
recepþie oferitã de Jetsetcapri.

Cu aceastã ocazie, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu ºi revista „Sud” din Bolintin Vale,
care au fãcut parte dintre sponsori alãturi de Radio
România, TVR Internaþional, Asociaþia Alianþa
Românilor din Italia, Comunitatea Românã, UNAC în
colaborare cu Departamentul Cultural Chinez în Italia, Ordinul Ziariºtilor din Campagna, Lions
Club Cuma Campi Flagrei, Crucea Roºie Italianã, Ordinul Ziariºtilor Consiliul Naþional, Consiliul
Ordinului al Avocaþilor din Napoli, Ordinul Inginerilor al Provinciei Napoli, RAI Senior, Corriere
di San Nicea ºi alte asociaþii culturale, a conferit Preºedintelui concursului, Cavaler Nicola
Paone, Diploma de excelenþã pentru deosebita contribuþie în domeniul culturii ºi aprofundãrii
relaþiilor româno-italiene, moment de o mare încãrcãturã emoþionalã ºi spiritualã ce deschide noi
orizonturi interculturale europene, demonstrând încã
odatã cã interculturalismul nu este doar un vis.

De asemenea, Asociaþia Alianþa Românilor a avut
un rol important decernând premii concurenþilor
câºtigãtori. Astfel, încã o datã, Comunitatea Românã
din Italia a fost ambasadoarea limbii ºi culturii româneºti
prin numãrul mare de premianþi ce trãiesc în Italia,
România ºi Moldova fãcând dovadã cã avem cu ce ne
alinia la standardele culturii europene. Alianþa
Românilor a fost reprezentatã de preºedinta filialei
Roma, Mihaela Taranciuc, Lãcrãmioara Maricica Niþã,
ºefa departamentului proiecte culturale, Adrian Nicolae
Niþã vicepreºedinte.

Astfel „Tra le parole e l’infinito”, premiul literar de
creaþie publicatã, a avut urmãtorii finaliºti: 1) Antonio
Di Francia, Nadia Urian (România); 2) Marika Campeti,
Roxana Lazãr (România); 3) Anna Maria Barone,
Valeria Bilt (România); 4) Camelia Morda Baciu
(Romania), Filomena Domini;  Carmen D’Andrea,
ªtefania de Girolamo; 6) Angela Mandacanu
(Moldova), Jeanne Duval, Francesco Lemma, Karina
Silvana Krenn, Maria Pellino e Loris de Simone.

Despre recunoaºterea valorii literare a vorbit Pasquale Esposito, delegat ANCRI: „ªtiind cum
sã exprimãm abstracþii care provin din gând ºi care devin o expresie a vieþii prin cuvinte, scrierea
ridicatã prin mijloacele pe care talentul ni le pune la dispoziþie, este capabilã sã înþeleagã ceea ce
ochii nu vãd ºi urechile nu aud. Existã suflete ºi minþi care simt nevoia sã armonizeze tot ceea ce
trãiesc zi cu zi într-o scriere, sã rãmânã în viaþã, printre cei vii. Astfel apare nevoia de a crea, de
a scrie cuvinte care sã ne strãpungã sentimentele.”.

Au fost premiaþi, în ordine alfabeticã: Alexandra Firiþã, Amelia Squillace, Angelica Loredana
Anton, Anna Ferriero, Carla Fortebracci, Carmela Fiore, Daniela Forcos, Denata Ndreca, Filippo
Mirko Marasco, Giovanni Di Iacovo, Lorella Borgiani, Maria Begona Rodriguez Fernandez,
Marcello Lazzeri, Maria Cofan, Pietro Catalano, Sergio Camellini, Sorin Grecu.

Serata s-a desfãºurat în Rione Terra, considerat inima oraºului antic Pozzuolli, un pinten de
pãmânt aflat la 33 de metri deasupra nivelului mãrii, ce se întinde peste golf, între Nisida ºi Baia
ºi care dupã afirmaþiile geografului grec Strabon a fost un loc de escalã al navelor. Un loc plin de
fascinaþia mãrii, un apus cu ape incendiate de soarele ce se scufundã în valuri lãsând cerul
nesfârºit de albastru în stãpânirea lunii, a stelelor ºi în armonia muzicii interpretatã magistral de
grupul instrumental Novapolis.

Încã odatã am asistat la o galã de excelenþã în care artele s-au îngemãnat cu natura, cu bucuria
de a fi împreunã într-un moment atât de încercat din evoluþia noastrã ca fiinþe umane, dincolo de
rasã, culoare a pielii, convingeri religioase ºi politice, bariere lingvistice. Încã odatã am fost
adunaþi sub aripa neobositã a pãcii ºi ne-am câºtigat libertatea de a crede cã prin cuvântul pe care
îl avem ca zestre putem sã atingem infinitul ºi sã descoperim acea mirificã substanþã, umanitatea.

Mulþumiri tuturor celor care v-aþi adus aportul în acest nebãnuit de frumos drum!

La scrittura è il luogo divino dove il gioco delle parole, delle esperienze e dei ricordi, della libertà
di vivere infiniti ricordi di vita, crea storie cariche di energia ed estasi. E per tutto questo scrivere è
entrare nell’Olimpo degli dèi e lasciare tracce nell’infinito. Infinito che ci porta all’assoluto e ci dona
quella sostanza meravigliosa, l’umanità. L’arte della scrittura, insieme ad altre arti, sono ponti
indistruttibili tra le persone indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dalle convinzioni
religiose e politiche, creando condizioni favorevoli al progresso sociale. Sapendo esprimere le
astrazioni che diventano pensiero ed espressione della nostra vita, attraverso le parole, le esperienze
rimangono vive nelle coscienze dei nostri simili e i nostri discendenti.

Per questo il The Grand Award to Ecellence,
con il Premio per la Letteratura Tra le parole e
l’infinito, XXII edizione, il Premio alla Carriera
Ad Haustum Doctrinarum e il Riconoscimento alla
Carriera Letteraria Labore Civitatis, ideato dal
Cavaliere Nicola Paone, non è solo un momento
ma anche un confronto di mille esperienze, di vita
pura, che arriva a mettere in luce e premiare scrittori
nuovi e affermati.

Sabato 18 settembre 2021, alle ore 18, nel
Percorso Rione Terra di Pozzuolli, Campagna,
Italia, si è svolta la serata di gala con la premiazione
dei finalisti, organizzata dall’Associazione ANCR,
rappresentata da Uff. Pasquale Esposito,
patrocinata dal Comune di Pozzuolli, con Il Gala
Dinner curato di Jetsetcapri.

In questa occasione, l’Associazione per la
Cultura e la Tradizione Storica Bolintineanu e
Rivista Sud, Bolintin Vale, nell’ambito del
patrocinio di Radio Romania, TVR Internazionale,
Associazione dell’Alleanza dei Rumeni in Italia,

Comunità Rumena, UNAC in collaborazione con Dipartimento Culturale Cinese in Italia , Ordine
dei Giornalisti Campagna, Lions Club Cuma Campi Flagrei, Croce Rossa Italiana, Consiglio
Nazionale Ordine dei Giornalisti, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli, RAI Senior, Corriere di San Nicea, e altre associazioni culturali,
ha conferito al Presidente del Concorso, Cavaliere Nicola Paone, “Il diploma di eccellenza” per il
grande contributo nel campo della cultura e dell’approfondimento delle relazioni italo-romeno,
momento di grande carico emotivo e spirituale che apre nuovi orizzonti interculturali europei,

dimostrando ancora una volta che l’interculturalità
non è solo un sogno.

Inoltre, l’Associazione dell’Alleanza dei Rumeni
ha avuto un ruolo importante nell’assegnazione
dei premi ai concorrenti vincitori. Così, ancora una
volta, la Comunità Romena in Italia è stata
l’ambasciatrice della lingua e della cultura rumena
attraverso il gran numero di vincitori che vivono
in Italia, Romania e Moldavia, dimostrando che
abbiamo dei valori culturali da allineare con gli
standard della cultura europea. L’Alleanza dei
Romeni è stata rappresentata dalla presidente filiale
di Roma, Mihaela Taranciuc, da Lãcrãmioara
Maricica Niþã, capo del dipartimento progetti
culturali, Adrian Nicolae Niþã vicepresidente e
Danut Taranciuc.

Tra le parole e l’infinito, il premio letterario per
la narrativa pubblicata ha avuto i seguenti finalisti
1° Antonio Di Francia, Nadia Urian (Romania),
2° Marika Campetti, Roxana Lazãr (Romania), 3°
Anna Maria Barone, Valeria Bilt (Romania), 4°
Camelia Morda Baciu (Romania), Filomena
Domini, Carmen D’Andrea, Stefania de Girolamo,

6° Angela Mândâcanu (Moldavia), Jeanne Duval, Francesco Lemma, Karina Silvana Krenn, Maria
Pellino e Loris de Simone.

Riconoscimento Letterario, Motto “Sapere esprimere astrazioni che arrivano dal pensiero e
diventano espressione di vita attraverso parole riflesse, cosi la scrittura innalzata dai mezzi attraverso
i mezzi che l’enfasi ci mette a disposizione, riesce a cogliere ciò che occhi non vedono e orecchie non
sentono. Ci sono anime e intelletti che sentono il bisogno di armonizzare tutto della quotidianità in
uno scritto, per rimanere in vivi tra i vivi. Nasce così la necessità di creare parole sulle pagine che
trafiggano i nostri sentimenti” Uff. Pasquale Esposito, delegato Ass. ANCRI.

I vincitori sono stati, in ordine alfabetico, Alexandra Firita, Amelia Squillace, Angelica Loredana
Anton, Anna Ferriero, Carla Fortebracci, Carmela Fiore, Daniela Forcos, Denata Ndreca, Filippo
Mirko Marasco, Giovanni Di Iacovo, Lorella Borgiani, Maria Begona Rodriguez Fernandez, Marcello
Lazzeri, Maria Cofan, Pietro Catalano, Sergio Camellini, Sorin Grecu.

La serata si è svolta nel Rione Terra, considerato il cuore dell’antica città di Pozzuolli, uno sperone
di “terra”, a 33 metri sul livello del mare che si protende sul golfo tra Nisida e Baia, e che secondo
il geografo greco Strabone, è stato uno scalo navale dei Cumani. Un luogo carico del fascino del
mare, un tramonto con acque infuocate dal sole che tramonta tra le onde lasciando il cielo azzurro
infinito nel dominio della luna e delle stelle e dell’incanto della musica magistralmente sussurrata dal
gruppo strumentale Novapolis.

Ancora una volta abbiamo assistito a un galà di eccellenza in cui le arti si sono gemellate con la
natura, con la gioia di stare insieme in un tempo così provato nella nostra evoluzione che gli esseri
umani al di là di razza, colore della pelle, convinzioni religiose e politiche, barriere linguistiche.
Ancora una volta siamo stati raccolti sotto le ali instancabile della pace e abbiamo guadagnato la
libertà di credere che attraverso la parola che abbiamo in dote possiamo raggiungere l’infinito e
scoprire quella sostanza meravigliosa, l’umanità.

Grazie a tutti voi che avete contribuito a questa strada insospettabilmente bella!

THE GRAND AWARD TO
EXCELLENCE, PREMIO ALLE

ECCELLENZE EUROPEE, “TRA LE
PAROLE E L’INFINITO”, “AD

HAUSTUM DOCTRINARUM” E
“LABORE CIVITATIS” XXII

EDIZIONE, 2021, POZZUOLLI, ITALIA
Alexandra FIRIÞÃ
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Writing is the divine place where words’, experiences’, memories’, living endless
life’s memories freedom’s game, creates stories full of energy and ecstasy. And
because of all that, writing means to enter gods’ Olympus and leave traces in
infinity. Infinity carrying us to absolute and donates us that wonderful substance,
humanity. The art of writing, together with other arts, is an indestructible bridge
among people regardless of their races, the colours of their skins, religious and
political convictions, creating favourable conditions to social progress. Knowing
how to express the abstractions which become thought and expression of our
lives, through words, experiences remain alive in our fellow men and descendants.

Because of that, the Grand Award to excellence, with the Prize for Literature
between words and infinity, XXII edition, the Prize to the Career Ad Haustum
Doctrinarum and  the Award to Literary Career Labore Civitatis, conceived by
Cavaliere Nicola Paone, is not only a moment, but also a lineup of a lot of experiences
of pure life going so far as to highlight and prize new and established writers.

On Saturday the 18th of September 2021, in the Route Rione Terra of Pozzuoli,
Campania, Italy, was held the gala evening with the award ceremony of the top
finishers, organized by the Association ANCR, represented by Ufficiale Pasquale
Esposito, sponsored by The Council of Pozzuoli, with the Gala Dinner curated by
Jetsetcapri.

On this occasion, the Association for Culture and Historical Tradition Bolintineanu
and South Review, Bolintin Vale, in the framework of Radio Romania’s
sponsorship, TVR Internazionale, Association of the Alliance of Romanians  in
Italy, Romanian Community, UNAC in collaboration with Chinese cultural
Department in Italy, Campanian Journalists’ Order, Lions Club Cuma Campi Flegrei,
Italian Red Cross, National Council Journalists’ Order, Naples’ Lawyers’ Order’s
Council, Naples’ District’s Engineers’ Order,  RAI Senior, Corriere of Santa Nicea
and other cultural associations, awarded to the President of the Contest, Cavaliere
Nicola Paone,  “the Diploma of Excellence” for the great contribution in the area of
culture and deepening of the relationships between Italy and Romania, a moment
of great emotional  and spiritual charge opening new European intercultural horizons,
showing once more that inter-culture is not just a dream.

Besides, the Association of the Alliance of Romanians played an important role
in awarding the prizes to the winning competitors. So, once more, Romanian
Community in Italy was ambassadress of Romanian language and culture
throughout the huge number of winners living in Italy, Romania and Moldova,
showing that we hold cultural values  to line up with European culture’s standards.
The Alliance of Romanians was represented by the president of the branch in
Rome, Mihaela Taranciuc, Lãcrãmioara Maricica Niþã, chief of Cultural Project
Department, Adrian Nicolae Niþã Deputy President and Danut Taranciuc.

“Between Words and Infinity”, the literary prize for published storytelling, had
the following finalists: 1st  Antonio Di Francia, Nadia Urian (Romania), 2nd
Marika Campetti, Roxana Lazãr (Romania), 3rd Anna Maria Barone, Valeria Bilt
(Romania), 4th Camelia Morda Baciu (Romania), Filomena Domini, Carmen
D’Andrea, Stefania de Girolamo, 6th Angela Mândâcanu (Moldavia), Jeanne Duval,
Francesco Lemma, Karina Silvana Krenn, Maria Pellino and Loris de Simone.

Literary Award, Motto “To know how to express abstractions arriving from
your thought and becoming an expression of life throughout reflected words, so
writing lifted up by the instruments which emphasis makes available to us, manages
to perceive  what your eyes cannot see and your ears cannot hear. There are souls
and intellects feeling the need to harmonize everything in daily life inside a script
and remain alive among the living. So the need to create words on the pages
capable of piercing our feelings is born” Ufficiale Pasquale Esposito, delegate of
Association ANCRI.

Winners, in alphabetical order, were: Alexandra Firita, Amelia Squillace, Angelica
Loredana Anton, Anna Ferriero, Carla Fortebracci, Carmela Fiore, Daniela Forcos,
Denata Ndreca, Filippo Mirko Marasco, Giovanni Di Iacovo, Lorella Borgiani,
Maria Begona Rodriguez Fernandez, Marcello Lazzeri, Maria Cofan, Pietro
Catalano, Sergio Camellini, Sorin Grecu.

The Gala Evening was held in Rione Terra, considered the heart of the ancient
town Pozzuoli, a spur of “land” at 33 meters above sea level stretched out on the
gulf between Nisida and Baia, which, according to the Greek geographer Strabo,
was a ship stopover of the Cumans. A place full of sea charm, a sunset with waters
burnt by the sun which goes down among the waves leaving the endless blue sky
to the domain of the moon, the stars and the charm of the music masterfully
whispered by the instrumental group Novapolis.

Once more we attended a Gala of excellence where arts made twinning with
nature, joy of staying together in a time so hit in our evolution to show that human
beings can join beyond race, colour of skin, religious and political convictions,
language barriers. Once more we gathered under peace’s tireless wings and gained
the freedom of believing that throughout the word we have in dowry we can reach
infinity and discover that wonderful substance, humanity.

Thank you all who contributed to this unexpectedly beautiful road!
(Traducere din limba italianã de Mariano Grossi.)

Poetul vietnamez Pham Viet Dao s-a nãscut în anul
1952. A sosit în România în august 1969, pentru studii
universitare. A terminat facultatea de filologie la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi, în
1974. Între 1975 ºi 2012 a fost consilier inspector în
Ministerul Culturii din R.S. Vietnam. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din Vietnam ºi este unul dintre
cei trei mii de vietnamezi care ºi-au fãcut studiile
universitare în þara noastrã ºi iubesc, desigur,
România.

A tradus ºi a publicat în limba vietnamezã: Poezii
de Mihai Eminescu; romanul ªatra de Zaharia
Stancu; romanul Pentimento de Eugen Uricaru;
Amforisme de Valeriu Butulescu; trei volume de Poezii
alese româneºti; un volum de Legende româneºti;
Maiestuoasele ºi tragicele imne ale iubirii, poezii

de ªtefan Dumitrescu; Jurnalui Doctoritei Dang Thuy Tram, tradus în limba românã în colaborare
cu Ambasadorul Constantin Lupeanu.

Deþine Brevetul cu ocazia a 150 de ani de la naºterea lui Mihai Eminescu, acordat de Preºedintele
Romaniei.

A debutat cu poezie româneascã în timpul studenþiei, în anul 1972, în revista studenþeascã
„Alma Mater”, Universitatea „A.I. Cuza”. A colaborat la revistele: „Convorbiri Literare”, „Viaþa
Studenþeascã”, „Amfiteatru”, „Cronica”, „Flacãra Iaºului”, „Facla” (Cluj) etc.

În anul 1974 a citit poezii la TVR.
Pham Viet Dao este autorul a peste 40 de poeme scrise în româneste în timpul studenþiei (1969-

1974) ºi aºteptãm o editurã româneascã dispusã sã îi tipãreascã o carte de poezie.
A primit Premiul UTC într-un Concurs al Cenaclurilor studenþesti.
A Primit Premiul special al Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti pentru promovarea literaturii

române în Vietnam.
(Constantin Lupeanu)

Un poet de limbã românã din
Vietnam – PHAM VIET DAO

The Grand Award to
Excellence – Prize to

European Excellences,
Between Words and Infinity,
Ad Haustum Doctrinarum

e Labore Civitatis
XXII Edition 2021, Pozzuoli,

ITALIA

VOCEA TIMPULUI

Ascultã-mã, Primãvara îndemna florile
Sã deschidã sepalele ºi,
În acelaºi timp, speranþa desface o coajã
Ca ºi sufletul meu, ca ºi sufletul tãu

Când bate vântul din ce în ce mai dulce
Atunci vara se apropie cu razele cãlduroase
Ca sã se mai coacã fructele;
Mai albastru e cerul, mai înalt vãzduhul

Toamna, venind cu glasul sãu ca ºi când
Trudite frunzele susurã cu vântul
Departe, departe, berzele pâlpâie
Spre sud e adãpostul lor de iarnã

Zãpada vine pentru a da frumuseþe iernii
Cerul e alb, pãmântul e alb ºi alb e totul
Deºi e rece, dar cine poate ºti?
Sub zãpadã lãstari se pregãtesc sã creascã

în zilele ce vin

Dar fiece vreme are o voce
În fiecare din noi o amintire
Dar inima mea e numai o ºoaptã
Vremea iubirii
Soaþa dragostei...

ISTORIA

Vreau sã mã întorc la istoria de mii de ani
Care-n mine acum e asemenea fluviilor uscate
Numai sângele meu curge veºnic
Vreau sã mã întorc în profunzimea pãmântului

În ruinele castelelor
În trecutul timpului sã întreb:
De unde vine istoria?

Cea care ne îndeamnã
Sã ne ridicãm ºi sã fim oameni
Ah, istorie, ai vrea o paginã sângerândã?
Dar sufletul tãu încã mai e dulce...

Istoria este cu noi
ªi ne îndeamnã spre vastul cer
Istoria-n mine e asemenea fluviilor uscate
Numai sângele meu curge veºnic...

MICUÞA MEA PASÃRE

Zorii în cântãrea pãsãrilor
Dulce ca o sãrutare
Cutremurându-mi-se amintiri îndepãrtate
Tu m-ai trezit pasãre...

Micuþa mea pasãre
Am auzit numai glasul tãu
În cântarea pãsãrilor
Mai cântã tu, mã-ncântã

ªi cântecul tãu ºtergând
Întunericul devine zodii,
Faci albastrul mai limpede
Deschizând pleoapele somnului

Pasãrea mea
Aripile tale sunt mai subþiri
Dar destul sã fâlfâie
În mine ca o furtunã..

PÃSÃRILE DE SEARÃ

Pãsãrile de searã-s împãienjenite de durere
Fiindcã s-a culcat soarele...
N-au cu cine sã cânte
Trebuie sã tacã...
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ATINGERI ªERPUITE
(erau degetele tale pe clapele unui pian)

aveai degetele prelungi de mare pianistã
pe care le simþeam pe obrazul meu
ca un dans ºerpuit
eram într-o cãlãtorie undeva cândva...
am vãzut un afiº pe o sferã
erau degetele tale pe clapele unui pian
ºi auzeam muzica ta...
limba în care era scris afiºul
era necunoscutã de mine
acolo toþi se cunoºteau prin atingerea palmelor
sau miºcarea trupului
trãirile erau atinse suav prin mâini
iar arta ºi muzica era în labirintul palmelor
ca un leagãn al creaþiei
apoi am început sã te caut
sã aflu cine eºti dacã eºti tu
am pus mâinile pe obrazul
unei femei care a început sã plângã
apoi am ascultat împreunã
muzica ta...

PETRECERE ÎN PIJAMALE
(dimineaþa este gata sã respire viaþa cu tãlpile desculþe)

poate sã fie o dimineaþa aiurea
când pe scãri aleargã mirosuri de cafea ºi ceapã prãjitã
sau pe ascuns alunecã un miros de parfum rãtãcit ºi vechi
priveºti lumea prin televizor sau telefon
nu ai curajul sã ieºi în stradã
sau dacã ieºi pari un buimac rãtãcit
ai uitat sã te îmbraci dar nu ai uitat pãlãria
multã uimire pe stradã mea toþi umblã în pijamale
o nouã modã nebunã sau o petrecere afarã
oricum pe aici toþi sunt artiºti
fiecare picteazã o bancã în parc
nu mai ºtiu ce este acum
când omul cumpãrã un scaun la bisericã
sã fie mai aproape de Dumnezeu
ºi totuºi
pe strada mea dimineaþa este gata sã respire viaþa
cu tãlpile desculþe

POARTA VIEÞII
(lumea fuge mai repede spre dimineaþa vieþii)

a desenat o poartã
dincolo de timp
nimeni nu ºtia unde este

a plecat ºi nu ne-a spus
de câte ori adorm
cãlãtoresc pânã dimineaþa
când se deschide ochiul lumii
soarele meu este floare de lotus
care întrã în mine
nu mã arde nu mã orbeºte
se strecoarã ca iubirea
în aºternuturi crude
ºi mã strigã cu voce de copil
apoi îl vãd pe amicul meu
lângã poarta lui secretã
alerg... dar lumea fuge mai repede
spre dimineaþa vieþii

TALPA EVEI
(numai talpa Evei lasã urme pe nisip)

nimeni nu mi-a spus cã talpa Evei
este identicã cu a tuturor femeilor
cã formele trupului sunt la fel
pentru fiecare admiraþie
chiar dacã ochii lui Dumnezeu
sunt curcubeu de culori
asemeni bijuteriilor marine
femeia ne trãieºte pentru cã nicio ploaie
nu dizolvã lacrimile facerii
nimeni nu ºtie unde pleacã femeia din vis
decât când o simþi pânã la deznãdejde
pentru cã nu existã atingere mai sfântã
decât îmbobocirea trupului
ºi parfumul inventat de ea din spuma mãrii
din vietãþile care o doresc atât de mult
cã trebuie sã te legi de catarg
nimeni nu ºtie de ce femeia este altfel
ºi cum ea deþine cheia vieþii
în complicitate cu EL
care ºtie cã bãrbatul vrea toate femeile
un vânãtor vanitos care vrea se conducã
ale cãrui urme se pierd în nisip

POVESTIRI DIN VIAÞA MEA
(eram proprietarul a tot ce zbura)

premiat sau nu tata nu putea
sã aducã locomotiva la ºcoalã
oricum eram nepot de director de ºcoalã
nici la copiat nu mã pricepeam
eram anxios ca atingerea nevinovatã
a unei colege
fugeam de miliþian
ãsta era în clasa a patra
ºi se holba la mama disperat
când am mai crescut am devenit “infractor”
l-am bãtut pe miliþianul cu patru clase
am scãpat fãrã probleme
la servici nu primeam prime
are bani spuneau cârcotaºii
apoi eu nu aveam culoarea agreatã de ºefi
nu eram nici lustragiu
am cerut un leu primã
ºi o diplomã scrisã de mânã
aºa am aflat cã am directorul deºtept

fiind stângaci eram legat la mânã
ca fotbalistul cu piciorul sigilat
eram în UNESCO dacã eram liberi
proful de drept roman mã punea sã-mi citesc lucrarea
scriam mizerabil cu dreapta
cu toate acestea nu am fost de stânga
eu eram evitat în luptele copilãriei
ºi þineam cu Dembrovschi
tata mã þine lângã el sã nu creez rãzboaie pierdute
ºtia el cã omul deºtept are necazuri
dacã nu are ochii lui albaºtri
pe tine te-am fãcut deºtept zicea el
sã fi prost e mai greu
lecturile mele se desfãºurau în podul blocului
acolo era teritoriul meu
unde vorbeam cu porumbeii mei voiajori
eram proprietarul a tot ce zbura
aºa arãtau ºi aratã povestirile din viaþa mea
o lume în care speranþa trãia

CONVERSAÞIE DINCOLO DE TIMP

am bãgat în cãciulã
câteva cãrþi de poezie
am scuturat cãciula
am tras norocul
pe care scria un nume de stradã
poetul plecase de mult
casa pãrãsitã ºi pãzitã de vecinã
am cerut sã vorbesc cu Poetul
prin biblioteca lui plinã de praf
am ridicat receptorul îmbãtrânit
al telefonului
o voce rãguºit a rãspuns
Cam târziu amice
pânã ne vedem
ºterge praful de pe cãrþi
ºi vorbeºte cu ele
deseori vizitez casa poetului
pe strada unde s-au schimbat
lãmpile de iluminat
ºi telefonul este neschimbat

SIMBIOTUL PERMANENT

bã tu nici nu ºtii ce ai scris
cum sã fi poet
avocatul a descoperit lucruri ascunse
ºi te faci cã nu le ºtii
apoi traducãtorul interpreteazã ca la drept
nu ºtie speþa nu ºtie sã pledeze
ce vor spune zeii pe care îi fentezi
domnule eu am scris altceva
Iar dumneavoastrã aþi devenit pictor abstract
eu am vrut sã scriu despre mine
ce vinã am eu cã povestea seamãnã cu tine cu noi cu voi
juri pe pielea ºi sângele tãu mincinos juri
promiþi cã din poezia asta nu tragi nici un folos
pãi cum sã o recuperez ea se comportã mefient
se ascunde în mine sigur nu ne va trãda
este un simbiot permanent

Nicolae Nistor

CUPTOR!

Cerul se scaldã într-un aluat
pe care îl plãmãdeºte o mânã absentã
cu gesturi amuzante prin care
trece ºi-ncolþeºte grâul în genunchi.

Arde pãmântul cu pumnul închis
de teamã sã nu-i scape din palme
minutul umed al tãlpilor întoarse.

Soarele îºi cresteazã buzele
cu un ciob de corb, iar copacii
îºi scuturã frunzele la picioarele noastre
cu gesturi amuzante prin care
un velier începe sã moarã
ca spuma de mare izbitã de þãrm!

,Marian Visescu

***

Pe dunele pustii,
se simte o durere asurzitoare
în cãderea bruscã fãrã zgomot
a unei umbre alãturi de un trup,
încolãcindu-l cu o îmbrãþiºare,
iar palmele îi mângâiau genunchii
învelindu-i cu o pânzã de pãianjen.

Moartea râde peste tot,
îi trecea trupului prin stern
ca o herghelie în galop
ce rãscolea iluzii unde nimic nu moare.

Doar el, odinioarã, gardianul umbrei,
aude moartea ce-l împunge tandru
ºi ploaia ce comprimã...
Adâncul din deºert!

***

Arãtãtorul mi se scurge
printr-o reverie deschiotoratã
a buzelor...
Pare un melc ce alunecã
într-un cântec de somn interzis.
Neliniºtea mea cu forme puþine,
îþi despicã coapsele
cerând tribut, vrãjitorii viagere.
Instincte nesãtule ºi sãlbatice,
ne dezgolesc ºi ne dezbinã
într-o imagine fulguindã
cu braþe de dantelã.

SÃ-MI SCRII!

Ce mai faci...
când toamna fluturii
se sting sub culorile aripilor
scãldate în ploaie?
Ce mai faci...
când oamenii calcã
bãlþile de pe trotuare,
într-un ecou intim,
strivind o sãrutare?

Sã-mi scrii când vrei,
la toamnã!
Într-o dimineaþã, devreme,
când timpul e volubil
ºi contureazã o formã discretã
a iubirii care ascultã vântul
inocent din oase.
Sã-mi povesteºti...
cum versul saltã
peste iarba pe care treci.

Sã-mi scrii poeme...
Ce mi se innoadã-n gând,
ispite în versuri cu clipiri
ce s-au dezlãnþuit.
Azi pentru tine prind fluturi
scriind ºi trãind risipit.
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Academia lui  Diogene

Într-o lume care seamãnã izbitor cu cea în care vieþuim noi (ºi spun bine vieþuim ºi nu trãim, deoarece a trãi,
pentru un om, înseamnã mult mai mult decât facem noi acum în aceastã perioadã) puterea conducãtoare (deoarece
pretutindeni existã o conducere manifestatã prin forþã, prin putere, democraþia fiind doar un mod de amãgire a
populaþiei) propuse sã introducã în toate sferele vieþii publice (observaþi ce termeni cu aºchii de limbaj de lemn
folosesc), deci propuse, sau mai bine zis impuse folosirea „corectitudinii politice” sau, „political correctness”. ªi
acest lucru pentru a nu jigni nici un component al societãþii (adicã sã nu jigneascã pe cei care ies din canoanele
impuse de evoluþia omenirii, adicã cei care erau în afara firii oamenilor normali din punct de vedere sexual, ºi nu
numai). În curând, din cauza acestei impuneri, dispãrurã din vocabularul oficial (cei care nu respectau aceste norme
puteau fi amendaþi, pentru început, apoi se putea ajunge ºi la pedepse mai drastice) noþiunile de: tatã, mamã, fiu,
fiicã ºi altele care statuau o ordine în lume. Se introduserã termeni noi de felul: pãrintele unu ºi pãrintele doi. Astfel
cã bunicul era pãrintele unu al pãrintelui unu (sau doi) iar bunica pãrintele doi al pãrintelui unu (sau doi). Strãbunicul
era ºi mai ºi: pãrintele unul al pãrintelui unu (sau doi) al pãrintelui unu (sau doi). Dar ºi aici apãru o problemã cãci
pãrintele doi putea fi considerat discriminat faþã de pãrintele unu. ªi bineînþeles cã se porni o mare miºcare: sã se
elimine discriminarea dintre cei doi pãrinþi (oare sã fie numiþi ambii doar pãrintele unu sau amândoi pãrintele doi
pentru ca nici unul din pãrinþi sã nu se simtã jignit?). Despre copii se convenise ca sã fie numiþi doar copii sau
odrasle, fãrã a se mai face referire la sexul lor. Din cãrþile de identitate se eliminarã datele (locul naºterii sau
domiciliul) care puteau reprezenta indicii pentru discriminare (cum sã spui unuia þãran pentru cã s-a nãscut sau trãia
la þarã sau, orãºean celui nãscut sau trãitor la oraº?).

Apoi, curând, se eliminarã din vocabular noþiunile de: gras, slab, chel, bãrbos, înalt, scund ca nu cumva sã se
simtã jigniþi cei care se aflau în aceste situaþii. În scurtã vreme se eliminarã diferenþele care puteau pune în dificultate,
sau jigni pe unii. Se puse chiar problema sã se elimine aceste diferenþieri ºi în rândul animalelor. Pãi termenul de
vacã sau bou putea fi o aluzie ºi asta nu se putea. Denumirea de mãgar a fost eliminatã de tot.

Nu se mai fãcu diferenþe între câºtigãtor ºi învins ºi astfel dispãrurã jocurile ºi întrecerile în care cineva câºtiga
ºi altul pierdea, de exemplu: boxul, luptele, fotbalul ºi celelalte confruntãri sportive ºi nu numai. Toþi trebuiau sã
câºtige, nimeni nu trebuia sã piardã. Se inventarã jocuri în care cel care tindea sã câºtige era penalizat pânã devenea
egal cu celãlalt. Sigur cã în acest fel atractivitatea acestor jocuri dispãru ºi în curând chiar toate jocurile dispãrurã.

Culmea culmilor a fost însã atunci când se impuse sã se elimine diferenþele dintre proºti, idioþi, tembeli ºi
deºtepþi, inteligenþi, geniali. Atunci într-adevãr lucrurile o luarã razna. Nu mai existau criterii de departajare a
proºtilor de cei deºtepþi, a neîndemânatecilor de cei pricepuþi, a celor descurcãreþi de cei împiedicaþi.

Lucrurile începurã sã semene cu lumea noastrã (sigur încã noi nu am ajuns la situaþia lor, dar tindem vertiginos
spre starea acelei lumi).

Bucureºtiul  este  în… Cãrþi

False ultimatumuri
de Constantin Mosor

De câte ori aud cuvântul „ultima”
Sau „ultimul”, tot soarele din mine
Se face mic ºi-ncepe-a lãcrima,
Chiar lângã uºa marilor suspine!

Se spune cã speranþele nu mor!
O fi adevãrat, o fi minciunã?,
Însã în faþa „ultimului” zbor,
Nu orice fel de aripã e bunã!

Atunci când tai o pâine în felii,
E-un prilej de-naltã veselie,
Chiar dacã niciodatã n-ai sã ºtii
Cui aparþine „ultima” felie!

Când ai greºit ceva, apoi auzi:
E „ultima”! Sã nu se mai întâmple”,
Te furiºezi uºor pe lângã duzi,
Dar sufletul cu lacrimi þi se umple!

Cel care-þi taie „ultimul cuvânt”,
Te-a condamnat la o tãcere lungã,
Iar tu îndrepþi doi ochi înspre pãmânt,
Ca nu cumva tãcerea sã-i împungã!

Dacã „ultimul” tren s-a supãrat
ªi a plecat lãsând în garã fumuri,
Nu-i „ultimul”, nu e adevãrat!
Trenuri sunt ºi mai multe decât drumuri!

ªi, totuºi, pentru ce sã trãiesc trist!
Când cerul ne deschide ca pe-o carte,
Când fiecare suntem un artist
Al unei vieþi mergând înspre departe!

Sunt multe „ultimaturi” pe pãmânt!
De mii de ani se spune cã sfârºitul
Vine de sus, Dar Dumnezeu Cel Sfânt
Nu ºi-a vândut nici pâinea nici cuþitul!

Dãinuire
de Vlad Anghelescu (Vlada Adalva)

Mã gândeam
la anatomiile
fãrã graþie
ale spiritelor
arborate firav
deºirate
între viaþã-moarte...
ca la o iubire
posibilã
absurdã
dar
nu avem voinþa
încrederii
supranaturale
în abandonare, jertfã...
Totul
pare
un suspin în cãdere
ancorat
într-o
dãinuire
aproape
pe vârful muntelui...
unde ar putea înflori
piatra florii de colþ,
toate personificãrile.

Orice asemãnare
e pur întâmplãtoare

Romanita-Maria
Stentel
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Lumea aºa cum este

Virtual

Vasile Szolga
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Aceastã rubricã conþine texte selectate dintre cele
publicate pe pagina de Facebook a revistei “Sud”.

Eu am, tu ai, noi fiecare avem propria bibliotecã, acasã, pe multe rafturi, pline-ochi, ba chiar ºi pe
jos, când nu le mai cuprind spaþiile din rafturi… sau la casa de la þarã, unde ne odihnim, citind ºi
scriind, ne întâlnim cu alte zeci de cãrþi, cumpãrate sau primite de la autori cu dedicaþii ºi autografe.

Îmi sunt dragi ºi ale mele cãrþi din biblioteca personalã, pe care le mângâi cu privirea, ori le
rãsfoiesc, ori le folosesc ca surse de informaþii pentru scrierile pe care le trimit la reviste literare.

Acum, în septembrie, am scos la ivealã douã cãrticele, mici, dar pline de har literar, semnate de
condeieri-poeþi renumiþi: Tudor Arghezi, „Cu bastonul prin Bucureºti” ºi Ion Minulescu, „Bucureºtiul
tinereþii mele”…

De ce? Pentru cã oraºul meu natal, Bucureºtiul, în acest septembrie, împlineºte o vârstã
memorabilã: 564 de aniºori! cãreia îi face faþã cu zâmbetul pe buze, asumându-ºi toate istoriile,
evenimentele fericite sau dramatice din viaþa sa. Actul de naºtere este un Hrisov de la Cancelaria
curþii domneºti a Þãrii Româneºti care menþioneazã numele oraºului Bucureºti ca reºedinþã
domneascã...

...Capitala de la sud a þãrii, Bucureºtiul, a ispitit multe condeie care au aºternut în pagini de
carte file din istoria sa, dar au prezentat ºi monumentele, stilurile arhitecturale, imagini ale oraºului în numeroase albume de artã
fotograficã, case memoriale, locuri de legendã, precum Biserica lui Bucur, oierul, cel care a venit cu turmele sale la pãºunile din
câmpia de la sud ºi a devenit „pãrintele” unui târguºor trecut prin secoli, ajuns la mãrire ºi faimã, cunoscut ca oraº european ºi chiar
Capitala þãrii.

O altã carte din Biblioteca mea este „Bucureºtiul de altãdatã” de Constantin Bacalbaºa. Un adevãrat roman, cronologic, între anii
1871-1910, despre vechiul oraº pe care a început sã-l cunoascã ºi sã-l iubeascã de la 15 ani, când tatãl l-a adus aici de la Brãila. Iatã
ce a vãzut atunci, în august 1871, adolescentul Bacalbaºa: „Dâmboviþa, necanalizatã, joasã, murdarã, trecea tot mai jos de Biserica
Domniþa Bãlaºa. Acolo era ºi un vad, unde luau sacagii apã, iar noi elevii ne scãldam vara. Cheiul Dâmboviþei nu exista, Spitalul ºi
Ospiciul nu erau clãdite… Palatul de justiþie nu exista…”.

Iatã ºi mãrturisirea lui despre cum a scris cartea: „Preocuparea mea de cãpetenie a fost sã fiu nepãrtinitor ºi veridic. M-am silit sã
reprezint felul în care vorbesc, simplu, limpede, fãrã înflorituri… Am scris ca sã informez ºi ca lumea sã mã înþeleagã… Nu am
pretenþiunea sã fi înregistrat toate faptele petrecute, fãrã sã fi uitat pe unele… memoria unui om are slãbiciunile ei fireºti! M-au ajutat
documentele de arhivã ale vremii ºi colecþiile de ziare… deci nici o îndoialã asupra veridicitãþii! Sunt un povestitor.”

Cu adevãrat a zugrãvit Bacalbaºa atât evenimentele vieþii politice din Capitalã, lupte pentru putere, ºantaje, intrigi, rãzbunãri ºi
ecourile lor în presa vremii, dar sunt pagini care nu ocolesc spectacolul pitoresc al vieþii mondene, cafenelele, spectacolele de teatru,
bârfele ce le însoþeau, grãdinile ºi cinematografele…

Un Bucureºti pitoresc, plin de culoare mã întâmpinã ºi în cartea lui Grigore Bãjenaru, „Ciºmigiu & compani”. Cartea mãrturiseºte,
cu umor ºi nostalgie despre viaþa de elev, lãzãrist, ºcolit la renumitul liceu bucureºtean „Gheorghe Lazãr”, dar ºi despre legendarul
parc Ciºmigiu, leagãnul atâtor poveºti adolescentine… Frumosul parc avea în altã extremitate un alt liceu de renume, atunci ca ºi
acum, Colegiul „Sfântul Sava”. Aºa încât lãzãriºtii ºi saviºtii împãrþeau deopotrivã farmecul parcului bucureºtean, Ciºmigiul.

…Recitiþi aceastã carte, mai ales cei care aþi fost „lãzãriºti”, ca sã cãlãtoriþi în timp ºi sã întineriþi! Eu cunosc o lãzãristã, este buna
noastrã prietenã ºi editoare Raluca Tudor, o bunã povestitoare, care ar trebui sã punã în pagini de carte viaþa de elevã la Liceul „Gh.
Lazãr”… Evocãrile ei s-ar citi cu interes! ªi eu, bucureºteancã „get-beget”, trãind o viaþã în acest oraº, voi birui cu fapta sã adun
cândva amintirile mele în pagini de carte…

Îmi doresc foarte mult!
P.S.: Tudor Arghezi scrie: „Calea Victoriei care-i Corso al Capitalei suportã o circulaþie penibilã de trãsuri ºi pietoni ºi, într-unele

puncte, trotuarele se îngustau întra-atât încât trecerea alãturi a douã persoane aducea aminte de fabula celor douã capre întâlnite pe
o punte ºi neºtiind cãreia i se cuvine sã treacã întâi.”
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(continuare în pag. 27)

Într-un periplu pe aleile întortocheate ale internetului
am întâlnit un text deosebit care i-ar aparþine poetului
Valeriu Butulescu ºi care spune aºa: „În lupta pentru
continuitate, orice sãmânþã negerminatã e un mesaj ratat”.

Gândindu-mã un moment, mi-am dat seama nu doar cã
autorul are dreptate, dar modificând puþin termenii,
aliniindu-i pentru o micã antonimie, aceºtia reflectã
foarte bine reuºita Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu ºi a editurii Sud în toatã perioada
activitãþii lor, de la înfiinþare ºi pânã în prezent. Aºadar,
aº spune cã în lupta pentru continuitate orice sãmânþã
germinatã este o iniþiativã, un proiect care ºi-a atins
scopul. ªi, tocmai în lumina acestei idei, materialul de
faþã evidenþiazã reuºitele acestei asociaþii ºi ale revistei
Sud în cei 25 de ani de activitate, dar ºi performanþa
tinerei edituri Sud, care numai în doi ani de zile a reuºit
sã publice lucrãri originale, deosebite, nu doar pentru cã
sunt semnate de autori foarte cunoscuþi din literatura
prezentului, dar mai ales pentru conþinutul acestor cãrþi.

Ca într-un turneu de promovare a volumelor publicate
pânã în prezent, pentru început, reprezentanþi ai editurii
Sud ºi ai revistei omonime s-au deplasat în luna iulie a
acestui an la Giurgiu, la unul dintre cele douã sedii ale
Bibliotecii Judeþene care poartã numele scriitorului Ioan
A. Bassarabescu, unde toþi cei care s-au putut deplasa în
oraºul lui Vinea ºi Vianu au avut posibilitatea sã îºi
prezinte propriile cãrþi ºi sã puncteze esenþialul activitãþii
lor scriitoriceºti.

În data de 1 septembrie a acestui an a venit rândul
Bucureºtiului sã îi primeascã pe cei care reprezintã
grupul de la Bolintin, susþinut de colaboratorii sãi. ªi
unde era mai potrivitã o astfel de acþiune culturalã dacã
nu la Muzeul Naþional al Literaturii Române? Prezentaþi
ºi susþinuþi pânã la final de d-na Loreta Popa (specialist
în relaþii publice ºi reprezentant al muzeului),
manifestarea a debutat cu intervenþia diplomatului ºi
publicistului George Apostoiu, cel care a ºi moderat acest
maraton de prezentare a activitãþii editoriale a Sud-ului:
„Dupã o activitate extrem de prodigioasã dusã în jurul
revistei Sud, nãscutã din eforturile unui prieten ºi foarte
bun ziarist, Constantin Carbarãu, Bolintinul se vede într-
o etapã superioarã ºi anume, dincolo de continuitatea la
nivelul revistei a creat un centru cultural, are un club de
istorie, iar acum are ºi o editurã. Sã publici în provincie,
într-un oraº cu numai 12.000 de oameni, sã ai o editurã
ºi sã publici o revistã este o performanþã uimitoare. Eu
cred în echipa nouã care s-a instalat în fruntea acestei
miºcãri culturale la Bolintin ºi îi doresc mult succes în
continuare.”

În calitatea sa de reprezentant al celor trei entitãþi
culturale bolintinene (ACTIB, revista Sud ºi editura Sud),
Vasile Grigore a subliniat eforturile depuse de toþi
membrii asociaþiei ºi ai colectivului de redacþie ai
revistei, care au înþeles importanþa actului cultural în
viaþa bolintinenilor, dar ºi necesitatea promovãrii
valorilor istorice ºi literare ale arealului bolintinean:
„Scopul întâlnirii noastre de astãzi este de a vã prezenta
cãrþile apãrute la editura Sud de la înfiinþare ºi pânã astãzi.
Editura a pornit la drum la sfârºit de septembrie 2019 ºi
funcþioneazã pe lângã revista Sud. ªi-a propus sã publice
autori din arealul cultural sudist sau care vorbesc despre
aceastã zonã. Primele cãrþi au fost publicate în octombrie
2019 ºi, din acel moment, în mai puþin de doi ani de

funcþionare am reuºit sã dãm tiparului un numãr de 22
de titluri.”

Intervenind cu acelaºi stil oratoric inconfundabil, prof.
Nicolae Scurtu a afirmat „cã la Bolintin existã o revistã

esenþialã, care poate
concura cu reviste de
renume din literaturã ºi cã
existã o editurã care
publicã lucrãri foarte
interesante din diverse
puncte de vedere
demonstreazã în chip de
netãgãduit cã aici cultura
merge înainte, aici oamenii
îºi vãd de treabã. Editura
Sud ºi revista omonimã,
prin paginile ei reiau,
redescoperã ºi
reactualizeazã, restabileºte
legãturile necesare dintre
ceea ce a fost ºi ceea ce este

astãzi. Dintre ceea ce putea sã fie ºi n-a fost ºi ce a ajuns
astãzi la noi. Oamenii aceºtia închiºi, unii dintre ei
taciturni au o dârzenie ºi o demnitate în ei cum rar
întâlneºti. Oamenii aceºtia îºi ºtiu locul ºi rostul ºi, mai
ales îºi urmeazã destinul.”

Nereuºind sã fie prezentã ºi la acþiunea Sudului
desfãºuratã la Giurgiu, de aceastã datã poeta Victoria
Milescu, senior editor al revistei Sud, a fost un actor
important în grãdina muzeului prin natura discursului
susþinut despre poeþi, despre poezie ºi lumea literarã în
genere: „Observând câtã lume s-a strâns azi aici îmi dau
seama cã revista Sud este o revistã de impact ºi o revistã
care este iubitã. Deºi s-a spus adeseori cã sunt critic literar,
eu, înainte de toate, sunt poetã. Datoritã dlui Constantin
Carbarãu, fondatorul revistei Sud, am devenit ºi
comentator de poezie, cum m-a etichetat un confrate la
un moment dat. Mã rog, aici lucrurile sunt discutabile.
Un poet, zic eu, îl simte
mai bine pe celãlalt
poet. Am observat chiar
în cazul meu. Când
criticii de specialitate
scriu despre cãrþile mele
au un anumit punct de
vedere. Dar, când despre
aceleaºi cãrþi scrie un
poet, parcã este altceva.
În cartea mea apãrutã la
tânãra editurã Sud se
regãsesc foarte mulþi
autori, poeþi, prozatori,
autori de literaturã
pentru copii, chiar
autori de cãrþi de
dramaturgie, cu notele
mele în urma lecturii, aºa cum le-am vãzut eu publicate
în revista Sud. Nu veþi gãsi autori din prim planul
literaturii române. Am fost solidarã cu autorii mai puþin
mediatizaþi, cu autorii care nu au ºtiut sã deschidã niºte
uºi, care nu au avut relaþii sau nu au avut acea dexteritate
de a-ºi face relaþii”.

Continuând în aceeaºi notã a descrierii activitãþii
scriitoriceºti, relatând aspecte inclusiv din lumea
editorialã, Florentin Popescu, de asemenea senior editor
al revistei Sud a mãrturisit: „Eu am lucrat în domeniul
editorial ºi pot sã vã spun cã ceea ce se vede aici pe masã
sub numele editurii Sud reprezintã, prin comparaþie
programul foarte exact de publicare al editurii Albatros
din anii 80-90. Aºadar, aceºti lupi tineri care au preluat
frâiele revistei au reuºit sã înfiinþeze o asociaþie, un club
de istorie, ulterior o editurã ºi au reuºit precum un magnet
sã strângã pilitura de fier din jur: în primul rând
intelectualii din Bolintin, apoi cei din jurul oraºului
concomitent cu cei din Bucureºti care au fost ºi încã
sunt colaboratori ai revistei: Victoria Milescu, Titus Vîjeu,
Nicolae Dan Fruntelatã, Nicolae Scurtu ºi alþii.”

Un moment deosebit petrecut în grãdina Muzeului
Literaturii Române a fost acela al prezentãrii cãrþii
„Jurnal sudist” a poetului ºi publicistului Nicolae Dan

Gabriel DRAGNEA

Cãrþile SUD-ului la Muzeul Naþional
al Literaturii Române

Fruntelatã. Deoarece, din motive obiective, prezenþa
autorului nu a fost posibilã, atât dl George Apostoiu, cât
ºi prof. Nicolae Scurtu nu au avut decât cuvinte de
apreciere în faþa vastei activitãþi scriitoriceºti a celui care
ani la rând a fost la conducerea unor reviste de prestigiu
ale vremii, precum Amfiteatru, Scânteia tineretului,
Românul, dar mai ales revista Luceafãrul pe care a
condus-o timp de zece ani, o publicaþie deschisã tinerilor
scriitori din întreaga þarã. Astfel cã, în noua sa intervenþie
despre autor ºi jurnalul sãu sudist, dl. George Apostoiu a
declarat: „O carte foarte preþioasã pentru noi bolintinenii
care vine de la un autor extraordinar, Nicolae Dan
Fruntelatã, care nu este astãzi prezent. Un poet care are
darul vorbirii, al convingerii, are idei, crede în ele. Este
un om care nu a fãcut rabat ºi nu s-a abãtut de la linia pe
care moralmente a considerat-o cea cuvenitã. Dumnealui
a scris acest Jurnal sudist, un fel de antologie a ceea ce
domnia sa a publicat în revista Sud ºi dacã o veþi citi,
veþi descoperi cu siguranþã cu câtã iubire scrie despre
bolintineni, socotindu-se totodatã un fiu al acestui þinut
bolintinean care pare sã fie mediul cel mai potrivit pentru
modalitatea de a trãi scriitoriceºte în momentul de faþã.
Domnul Fruntelatã, filolog fiind, este o apariþie
extraordinarã în peisajul cultural ºi literar al României
de dupã 1965-1968, iar aceastã carte, Jurnal sudist, este
una de suflet.”

Un tablou aproape complet al lui Nicolae Dan
Fruntelatã, autor al unor lucrãri precum „Depozite de
fum” (2004), „Vina de a fi român” (2007), „Poeme de
scris pe ziduri” (2012), „Târziu, ploierul” (2016), „Una
sutã ºi una poeme” (2018), „Doña Misteria” (2018) sau
„Altamire” (2020) a fost schiþat de prof. Nicolae Scurtu
în faþa numerosului public prezent în grãdina muzeului:
„Jurnal sudist adunã toate cronicile publicate din 2015
pânã în 2021. Un excepþional poet, un gazetar remarcabil
ºi un cãrturar profund. Acum, în anii senectuþii, când va
împlini cât de curând vârsta de 75 de ani, poetul,
gânditorul a conceput aceste colaborãri ca niºte prelungi

meditaþii asupra destinului poporului nostru, asupra
sudului, asupra centrului, asupra micii Valahii º.a.m.d.
Este unul dintre cei mai cultivaþi intelectuali români,
are lecturi extrem de bogate, bine asimilate ºi, mai ales
capacitatea extraordinarã de a comunica în scris ºi oral.
Fiu de învãþãtor a preluat darul acesta al lecturii continue
ºi profunde. Pe lângã faptul cã Nicolae Dan Fruntelatã
este un intelectual de rasã, sever, a fost toatã viaþa un om
de o rectitudine moralã deosebitã. Omul este atât de
conºtient de valoarea sa ºi de valoarea celorlalþi încât
ºtie sã ia distanþã întotdeauna. Ar fi timpul, acum, în
acest prag al existenþei sale sã scrie o carte de memorii
ale unui scriitor, aºa cum o demonstreazã ºi în aceste
meditaþii asupra timpului, a istoriei, asupra oamenilor,
asupra virtuþilor acestui popor. Acest om apeleazã tot
timpul la simþul moral ºi la simþul demnitãþii în orice
situaþie s-ar afla. A investit în educaþie, în culturã, a
investit în pasiunea de a forma. Aceastã carte reprezintã
pentru editura Sud ºi pentru biografia intelectualã ºi
scriitoriceascã a poetului Dan Fruntelatã un moment.
Aici, de fapt, se adunã o sumã de gânduri extrem de
interesante, de profunde ºi convingãtoare despre ceea ce
trebuie sã fim ºi sã devenim noi.”
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(urmare din pagina 26) Trei cãrþi, trei autori,
trei voci distincte la
Muzeul Literaturii

Române
D. GABRIEL

Trei cãrþi, trei autori. Trei scriitori, din care doi seniori
ºi o ambiþie tânãrã care vrea sã demonstreze cã poate sã
îºi facã loc împreunã cu versurile ei în paginile revistelor
literare ºi în lumea scriitorilor. Trei voci ºi trei lucrãri
distincte, fiecare cu bagajul propriu de talent ºi
sensibilitate: George Tei ºi cartea sa „Scrisori cãtre tine”,
Cornel Pãunescu cu volumul „Fata pãdurii” ºi
promiþãtoarea tânãrã Andra Paula Duminicã ºi al ei volum
de poezie „Chip de lut” tipãrit în ediþie bilingvã, toate
publicate la Ed. Topoexim. Apãrute în perioada
restricþiilor covid-ului, aceste volume au fost prezentate
în data de 2 septembrie a.c. în grãdina Muzeului
Literaturii Române. Pentru a scoate în evidenþã calitatea
textelor cuprinse între aceste coperte de carte, în acord
cu ceea ce credem noi despre ele, iatã ce spune Silvana
Andrada Tcacenco despre volumul poetului George Tei,
în chiar prefaþa lucrãrii: „O carte despre deplin, ca o
trecere prin anotimpuri…Un mileniu de trãiri descrise
cu acurateþea sinceritãþii. Un poet în deplinã forþã

artisticã, matur în concepte, cu un timbru acut în registrul
echilibrului, trãind o profundã poveste de iubire cu taina
cuvântului care, la rândul ei, din iubire îi dãruieºte
libertatea de a rescrie adevãrul, spre a rãmâne deplin,
în filele unei vieþi.”

Despre poetul George Tei se pot spune multe. Este un
veteran al poeziei cu formã fixã, multele sale volume de
versuri fiind expresia clarã a talentului care nu ºtie sã
tacã ºi care ºtie sã se facã auzit prin vocile atâtor critici
care au scris despre poezia lui ºi anume Alexandru Balaci,
academicianul Gheorghe Pãun sau George Stanca.

A doua carte prezentatã în grãdina muzeului este cea a
lui Cornel Pãunescu, nu doar scriitor, ci ºi directorul
editurii Topoexim, cea care a fãcut posibilã apariþia celor
trei volume prezentate în faþa unui public restrâns. Printre
ultimele aprecieri pe marginea cãrþii „Fata pãdurii” se
aflã ºi cele exprimate de Marius Ghilezan în „România
Liberã”: „De obicei nu caut autorul, ci firul epic al unei
cãrþi. Plãcerea lecturii nu trebuie rãpitã de context. Dacã
filosofii spun cã suntem ceea ce ne place ºi autorul
Cornel Pãunescu, pare de la primele pagini, un
povestitor pur sânge. Are pofta creionãrii personajelor
ºi a istorisirilor care te þin cu sufletul la gurã.”

Despre Andra Paula Duminicã nu se pot spune foarte
multe, ea fiind o tânãrã poetã aflatã la a doua sa apariþie
editorialã, dar care promite prin structura versului
modern, percutant pe alocuri, tipic generaþiei sale. Despre
versurile ei poetul George Tei, care i-a prefaþat acest
volum de poezie, „Chip de lut”, a spus urmãtoarele:
„Andra Paula Duminicã îºi revendicã dreptul de a
aborda un alt stil (faþã de prima sa carte, „Strigãte fãrã
ecou”, Ed. Detectiv Literar, n.m.), pe alocuri polemic, ce
nu îi scade valoarea poeziei, dimpotrivã. Abordând
filosofic trãirile existenþiale, poeta îºi cautã orizonturi.”

Naturaleþea desfãºurãrii evenimentului a fost
completatã cu blândeþea glasului cantautoarei Dana
Florian, dar ºi cu sensibilitatea din textele autorilor,
redatã emoþionant de actriþele Roxana ºi Naomi Guttman,
mamã ºi fiicã, semn cã, într-adevãr, talentul este ereditar.

Tot în cadrul acestei manifestãri culturale a fost lansatã
ºi revista „Contrast literar”, responsabili de apariþia
acesteia fiind tocmai sãrbãtoriþii zilei, o revistã care îºi
doreºte sã evolueze de la un numãr la altul prin numele
celor care oferã texte, prin valoarea acestora ºi sã reziste
cât mai mult pe lista revistelor tipãrite pe format de hârtie,
pe lista revistelor care conteazã.

De la stânga: Corneliu Cristescu, Milica Dan, Constanþa Cristescu, Gabriel Dragnea, George Apostoiu, Victoria
Milescu, Alexandru Cazacu, Corneliu Vasile

Monica Dinu, Vasile Grigore, Mihai Dinu,
Andreea Grigore

Alex. Cazacu, Neagu Udroiu, Marian Grigore, Eugenia Enescu, Radu Adrian

ªi, pentru cã timpul nu a fost chiar atât de generos pentru câte ar mai fi fost de spus, la microfon au mai luat
cuvântul, Florin Colonaº ºi ªtefan Crudu, ultimele minute rãmase dintre cele 120 alocate acestui eveniment, fiind
rezervate cãrþilor date cu autograf ºi scurtelor reprize de dialog între participanþi, vizibil bucuroºi de prezenþa lor în
grãdina Muzeului Naþional al Literaturii Române.

Neagu Udroiu, Milica Dan
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Continuãm publicarea unor documente inedite menite
sã clarifice încrengãturile genealogice ale neamului
Bolintineanu, operaþiune demaratã în numãrul precedent
al revistei ºi dedicatã „Anului Comemorativ Dimitrie
Bolintineanu”. Ca ºi cele anterior publicate, documentele
de acum sunt în legãturã cu moºia de la Mârºa (din satul
omonim, fost în judeþul Vlaºca, azi în Giurgiu) ºi cu
nepoþii de sorã ai lui Dimitrie Bolintineanu, cei
patru fii ai Ecaterinei ºi soþului ei, Tãnase
Bolintineanu.

Documentele se pãstreazã la Arhivele Naþionale
Istorice Centrale (ANIC), în Fondul Creditul Funciar
Rural, dosarul 1509/1879. Textul aflat între
paranteze drepte ne aparþine.

V. Extras dupã actul de naºtere din 8 august 1855
al lui Dimitrie Bolintineanu, fiul lui Tãnase
Bolintineanu ºi al Ecaterinei, sora poetului Dimitrie
Bolintineanu (f. 74r-v). Naº al copilului era ªtefan
Bolintineanu, fratele tatãlui sãu.

„Primãria Comunei Bucureºti
Oficerul Stãrei Civile
Circonscripþia II-a de galben
Extract
Din condica de Botezaþi a Bisericii Sf[ân]tu Vasile

pe anul 1855
No. 32
Noi, Alexandru Sarandi, Oficerul Starei Civile din

Bucureºti, Circonscripþia II de galben, certificãm
cã în urma suplicei adresatã nouã de cãtre dl.
Dimitrie Bolintineanu ºi înregistratã la no. 987, prin
care a cerut a i se libera un extract dupã actul de
naºtere al sãu, care se aflã înscris în Condica de
Botezaþi a Bisericei Sf[ân]tu Vasile pe anul 1855.

Consultând menþionata Condicã, am gãsit la no.
32 urmãtoarele:

În anul una mie opt sute cincizeci ºi cinci, luna
august, ziua opt, s-a nãscut în Mahalaua Sf[in]þii
Apostoli, oraºul Bucureºti, un copil de secsu
masculin, din pãrinþi anume d-lui pitar Tãnase
Bolintineanu ºi sociea sa, d-ei pitãreasa Ecaterina
ºi tot în acel an, luna septembrie, ziua unusprezece,
s-a botezat cu numele de Dimitrie de cãtre naºul
sãu, d-lui serdar ªtefan Bolintineanu, iar taina
religioasã s-a sãvârºit de catre preotu Muºat Mirodot.

Dat conform registrului ºi eliberat de la acest oficiu de
noi, Oficerul Stãrei Civile aci subscris.

(ss) Oficer A. Sarandi
No. 1107
1876 decembrie 1/13.”

VI. Extras dupã actul de naºtere din 24 ianuarie 1858
al lui Caloian T. Bolintineanu, fiul lui Tãnase
Bolintineanu ºi al Ecaterinei, sora poetului Dimitrie
Bolintineanu (f. 75).

„Primãria oraºului Bucureºci
Officiul Stãrei Civile Circonscripþia II-a
Estract
Din Condica de Botezaþi a Bisericei Sfântu Vasile pe

anul una mie opt sute cincizeci ºi opt.
No. 8
Noi, Mathei I. Petrescu, oficiarul Stãrei Civile din

Bucureºti, Circonscripþiunea II-a, certificãm cã în urma
suplicei adresatã noã de d-l Caloian T. Bolintineanu ºi
înregistratã la no. 30 prin care cere a se libera un estract
dupe actul de nascerea sa din Condica Bisericii Sf. Vasile
din anul una mie opt sute cincizeci ºi opt, am gãsit
urmãtoarele:

La no. 8, în anul una mie opt sute cincizeci ºi opt, luna
genarie, ziua douãzeci ºi patru, s-a nãscut în Suburbia
Gorgani un copil de sex maxculin, din pãrinþi, tatãl
Tãnase Bolintineanu ºi mama Ecatherina Bolintineanu

ºi la douã ale lunii martie s-a botezat cu numele Caloian
de naºul sãu, ªt[efan] D[inu] Bolintineanu, iar preotul
care a sãvârºit taina Botezului cu numele Muºat Mirodot.

Dat comform Condicei ºi liberat de la acest oficiu astãzi
la opt ale lunii ianuarie anul una mie opt sute ºaptezeci
ºi nouã.

Oficiar (ss) Mathei I. Petrescu.”

VII. Copie legalizatã dupã cererea rudelor rãposatei
Ecaterina Bolintineanu (sora poetului Dimitrie
Bolintineanu) adresatã la 14 iunie 1863 cãtre
Preºedintele Tribunalului Ilfov pentru a-l numi
administrator al averii ºi tutore al fraþilor sãi minori pe
ªtefan T. Bolintineanu, fiul cel mai mare al rãposatei (f.
68r-v). Ecaterina decedase cu numai douã zile în urmã,
la 12 iunie, în casa sa din Bolintinul din Vale. Rudele
semnatare erau ªtefan Bolintineanu (cumnatul
Ecaterinei, fratele soþului ei), Sache Piscupescu (soþul
Elenei Bolintineanu, cumnata Ecaterinei), Dimitrie
Bolintineanu (poetul, fratele Ecaterinei), Ioniþã Cãpriþã
Bolintineanu (soþul Tiþei/Safta, mãtuºa Ecaterinei din
partea mamei).

„Domnului Preºedinte al Trib. Civil Ilfov, Secs. II-a
No. 3708/14 iunie 1863
Domnule Preºedinte
Subscriºii, rudele cele mai de aproape ale rãposatului

Thanase Bolintineanu, a cãruia avere ºi copii minori se
îngrijeau de consoarta sa, Ecaterina Bolintineanu,
fireascã epitroapã, confirmatã în aceastã calitate ºi de
Onorab. Trib., astãzi, în urma morþii ºi a dânºii, casa
rãmâind fãrã administrator, rugãm pe Onor. Trib. ce
prezidaþi sã binevoiascã de a numi tutore sau
administratore pe fiul reposaþilor, ªtefan Tãnase
Bolintineanu, carele deºi are etatea de 23 ani ºi jumãtate,

lipsindu-i un an ºi jumãtate din etatea pravilnicã, dar se
bucurã de o bunã conduitã ºi încrederea noastrã, dându-
i ºi al nostru concurs la orice operaþie ar avea sã facã ºi
garantând toþi a sa administraþie asupra averii, care dupã
cum vã puteþi orienta chiar din dosarul Epitropii ce este
în Onor. Trib. nu constã decât numai în imobile.

Primiþi d-le Preºedinte încredinþarea consideraþii
noastre,

(Semneazã)
ªt[efan] Bolintineanu
S[ache] Piscupescu
Dimitrie Bolintineanu
I. C. Bolintineanu.

Grefa Trib. Ilfov secs. II Civilã
Presenta copie fiind conformã cu originalul aflat

în Dos. no. 1259/63 se legaliseazã azi 18 octombrie
1879.

Grefier (s.i.)”

VIII. Copie legalizatã dupã actul de împãrþire al
moºiei Mârºa din anul 1869 între cei patru fraþi
Bolintineanu, fiii lui Tãnase ºi Ecaterina, nepoþii de
sorã ai poetului Dimitrie Bolintineanu (f. 27r-v, 30r-
v).

„Proces verbal
Noi, suplinintele Trib. Vlaºca în consecinþa adresei

d-lui Preºedinte al Trib. local no. 2254 de la 6 martie
corent, pe lângã care ne înainteazã în copie adresa d-
lui Preºedinte Trib. Ilfov sec[þia] II cu no. 799 de la
25 fevr[uarie] anul corent, înaintându-ne a esecuta
întocmai dispoziþiunile ei, fãcând partajul între fraþii
Bolintineni a trupului de moºie ce au numit Mârºea
de la Vale, citând pentru astãzi, 20 martie anul 1869,
pe d-lor ªtefan T. Bolintineanu, locotenent
Alecsandru Bolintineanu, pe dl. Sache Piscupescu,
tutorele ad-hoc al minorului Dimitrie Bolintineanu
ºi pe dl. Alecsandru Chirculescu, tutorele ad-hoc al
minorului Caloian Bolintineanu ºi având procedura
îndeplinitã prin primirea dovezilor de predarea
sorocirilor noastre cãtre persoanele de mai sus, ne-
am transportat în faþa locului la moºia Mârºea unde
am gãsit presinþi pe d. ªtefan T. Bolintineanu,
representând ºi pe fratele sãu major, Alecsandru

Bolintineanu, împuternicit de cãtre acesta prin procura
presentata nouã, legalizatã la no. 774 de poliþia urbei
Giurgiu, care procurã se va anexa la acest proces verbal,
pre dl. Sache Piscupescu, tutorele ad-hoc al minorilor
Dimitrie Bolintineanu, pre dl. Al. Chirculescu, tutorele
ad-hoc al minorului Caloian ºi pe dl. Vasile
Toncoviceanu, inginer hotarnic recunoscut, adus de
persoanele de mai sus conform citaþiei noastre.

Am început întâi lucrarea înaintând pe pãrþi[le] care
conduce la capetele trãsurilor acestei moºii ºi pãrþile, în
unanimitate, spuindu-ne cã trãsurele transversale ale
lungimei acestei moºii sunt în numãr de trei, iar trãsuri
longitudinale neexistând, ne-a propus a începe lucrarea
cu prima trãsurã, despre apusul proprietãþii, care începe
de la moºoroiul cu piatra de lângã Lacul Ursului, pe linia
despãrþitoare despre Ioan Benescu, continuându-se prin
moºoroiul cu piatra din Lacul cu Caºcavele, hotar
despãrþitor cu Coºoeºti, venind în moºoroiu cu piatra
unde este hotarul moºiei cu dl. Ciupagea.

Conducându-ne pãrþile la aceastã primã trãsurã, am
invitat pe d. inginer a începe cu mãsurãtoarea din capul
acestor trãsuri, din moºoroiul de lângã Lacul Ursului ºi a
continua mãsurãtoarea pe aceastã linie pânã în capul
celãlalt. Am constatat dupe relaþiunea d-lui inginer cã
lungimea acestei linii este ºease sute ºeasezeci, no. 660
stânjeni, pe care linie am împãrþit-o în patru laturi, fiecare
lat în lungime de una sutã ºeasezeci ºi cinci stânjeni.

De aci am mers la trãsura a doua, din mijloc, care începe

Documente inedite referitoare
la familia Bolintineanu (II)

Vasile GRIGORESCU

(continuare în pag.29)

Extras dupã actul de naºtere din 8 august 1855 al lui
Dimitrie T. Bolintineanu
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(urmare din pagina 28)

din moºoroiul cu piatra din linia învecinatã cu dl. Ioan
Benescu ºi se continue pânã în celãlalt cap, unde este
moºoroiu cu piatra cu hotar al moºiei fraþilor Bolintineni
cu moºia Ciupagea. Mãsurând ºi pe aceastã linie, d.
inginer ne-au constatat cã este în lungime de douã sute
ºeasezeci ºi opt stânjeni, pe care linie împãrþind-o
asemenea în patru laturi egale, au eºit pentru fiecare tot
câte ºeasezeci ºi ºapte stânjeni, no. 67.

În urma aceºtia am mers ºi la a treia trãsurã, despre
rãsãritul proprietãþii, care linie începe din moºoroiul
despre vecinãtatea cu dl. I. Benescu, pânã în moºoroiul
cu piatra care servã de hotar între moºia fraþilor
Bolintineanu ºi moºia d-lui Ciupagea ºi mãsurând ºi
aceastã linie s-a gãsit în lungime de stânjeni douã
sute ºeaptezeci ºi doi, no. 272. Împãrþindu-se aceastã
linie în patru laturi au eºit pentru fiecare lot câte
stânjeni ºeasezeci ºi opt, no. 68.

Voind a face ºi aci moºoroae la capul fiecãruia lot,
ca ºi la celelalte linii, am fost în imposibilitate a face
moºoroaiele pe aceastã linie dupe cum esistã deoarece
moºoroaiele cad în apa Neajlovului, ceea ce ne-a silit
de a admite opiniunea d-lui inginer de a trage o
paralelã acestei trãsuri la distanþã de douãzeci ºi doi,
no. 22 stânjeni spre apus în interiorul moºiei, pe care
linie paralelã am ºi fãcut moºoroaiele cuvenite pentru
fiecare lot.

Dupã terminarea acestei mãsurãtori am format
loturile în modul urmãtor:

Lotul no. 1, format din proprietatea Mârºea fraþilor
Bolintineni, învecinându-se cu proprietatea d-lui Ion
Benescu, are prima trãsurã stânjeni 165, în secunda
trãsurã stânjeni 67, în terþia trãsurã stânjeni 68.

Lotul no. 2, format tot din proprietatea Mârºea a
fratilor Bolintineni învecinându-se cu lotul no. 1
despre nord ºi având aceleaºi dimensiuni la lotul no.
1.

Lotul no. 3, format asemenea din proprietatea Mârºa
a fraþilor Bolintineni, învecinându-se cu lotul no. 2
despre nord ºi având tot dimensiunele precedentelor.

Lotul 4, format iarãºi din prorprietatea Mârºea a
Bolintinenilor ºi învecinându-se cu lotul no. 3 despre
nord ºi cu proprietatea d-lui Ciupagea despre sud ºi
având tot dimensiunile laturilor de mai sus.

Dupe formarea loturilor de mai sus, înainte de a
procede la tragerea fiecãrei pãrþi, am invitat pe pãrþi
ca conform art. 744 din Codul Civil sã-ºi facã
reclamãrile sale în privinþa formãrii pãrþilor. La aceastã
invitare, pãrþile spunându-ne cã nu are a face nicio
reclamaþiune în privinþa formãrii pãrþilor, am format
patru loturi pe patru bucãþele hârtii egale pe care s-a
scris numele fiecãruea din fraþi ºi pe alte patru bucãþele
hârtie s-a scris numãrul fiecãruia din loturi ºi bãgându-
le în douã deosebite urne am procedat la tragerea la sorþi
a pãrþilor cuvenite fiecãruia frate ºi în ce parte ºi a eºit
resultatul în modul urmãtor:

Minorile Dimitrie Bolintineanu a eºit lotul no. 2, adicã
lotul numãrul doi.

Minorile Caloian Bolintineanu a eºit lotul no. 3, adicã
lotul numãrul trei.

Majorele ªtefan Bolintineanu a eºit lotul no. 1, adicã
lotul numãrul unu.

Majorul Alecsandru Bolintineanu a eºit lotul no. 4,
adicã lotul numãrul patru.

Cu acest mod terminându-se aceastã lucrare, am fost
însãrcinat de dl. Preºedinte Trib. local Vlaºca prin adresa
menþionatã mai sus, am format acest proces verbal care
se va înainta d-lui Preºedinte Trib. Ilfov Sec. II spre
satisfacþiunea cererii din adresa d-sale no. 999 de la 25
fevr[uarie] 1870.

Fãcut de noi, treizeci martie anul 1870, în comuna
Mârºa.

(Semnat) Suplinintele Trib. Vlaºca Al. Antimescu
Inginer constructor ºi hotarnic V. Tancoviceanu
S. Piscupescu
Al. N. Chirculescu
ªt. T. Bolintineanu
Loc. A.T. Bolintineanu
Procurator ªt. T. Bolintineanu

Grefa Trib. Ilfov Secs. II Civilã
Presenta copie fiind conformã cu originalul aflat în

dos. no. 1259/69 se legaliseazã azi 19 octombrie 1879.
Grefier (si).”

IX. Original legalizat al cererii întocmite la 27
februarie 1872 ºi adresatã Tribunalului Vlaºca de
consiliul de familie al rãposaþilor Ecaterina ºi Tãnase
Bolintineanu, prin care se solicitã ca trupurile de moºie
vândute pentru datorii din moºia Mârºa a fraþilor
Bolintineanu sã fie rãscumpãrate de doi dintre fraþi,
pentru a nu se înstrãina din „cãminul pãrintesc” (f. 39r-
40v). Textul este conceput ºi scris de mâna lui Constantin
ªt. Bolintineanu (fiul lui ªtefan C. Bolintineanu), vãr al
celor patru fraþi ºi viitor primar al comunei Bolintinul
din Vale.

„Proces verbal
Astãzi, 27 fevruar 1872,
Subscriºii membri [ai] consiliului de familie al casei

rãposatului T[ãnase] C. Bolintineanu, adunându-se în
ºedinþã sub preºedinþia d-lui S[ache] Piscupescu, dupre
convocarea d-lui ªtefan C. Bolintineanu, epitropul, care
înfãþiºându-ne un referat asupra trebuinþei de a se
cumpãra pre seama minorilor Dimitrie ºi Caloian pãrþile
de moºie din proprietatea Mârºa, district Vlaºca, ale
majorilor lor fraþi, ªtefan ºi Alecsandru, care pãrþi s-a
adjudecat la Trib. Vlaºca, eri la 26 ale corentei, pentru
datorie cãtre d-nu Ciorãneanu ºi deliberând asupra
motivelor din referat am luat decisiunea urmãtoare:

Considerând cã nimeni nu poate sã fie mai interesat de
a deveni proprietar acestor pãrþi decât minorii care sunt
vecini ºi care abia au eºit din devãlmãºie, mai ales când
ar putea reuºi sã obþie un preciu avantajos.

Considerând pre de alta parte cã moravurile
tradiþionale ale familii converg de cele mai multe ori în
a se pãstra cãminul pãrintesc în mâinile descendenþilor,
motiv determinant în toate legislaþiunile, de a se face
chiar sacrificiu pentru aceastã idee.

Considerând cã prin alipirea acestor douã pãrþi la acele
ale minorilor ar forma iarãºi trupul primitiv al moºii care
a dat ºi va da un venit cu mult mai avantajos decât dacã
pãrþile minorilor ar rãmânea izolate.

Considerând iarã cã pogoanele lucrãtoare, prin ce
întâmplãri nu le putem cunoaºte, se aflã mai multe sau în
cea mai mare parte pre lotul lui Alecsandru, astfel cã
dacã s-ar arenda numai pãrþile izolate ale minorilor s-ar

trage un folos foarte ne-nsemnat deoarece aci se gãsesc
prea puþine locuri de muncã.

Considerând cã moara de pre apa Neajlovul ºi locurile
oprite din comunã au rãmas tot d-a valma, aºa încât ele
trecând în mâna unei persoane streine ar da prilegiu de
nenumãrate conflicte care s-ar putea ivi cu ocazia
exploatãrii ºi întreþinerii.

Consiliul, gãsind cã cumpãrãtoarea pãrþilor mai sus
zise este neapãrat trebuincioasã ºi totdeodatã
avantajoasã, decide a se autoriza epitropul de a
supralicita ºi a concura pânã la suma de lei noi 50.000,
fiindcã aceste pãrþi vândute conþin 200 stânjeni masã în
lat ºi o lungime aproape de 7000 stânjeni, cu pãdure în

perspectivã pre dânsa ºi care pãrþi, dupã arendarea
trecutã au o valoare de lei noi 3000, care calculatã
pre venitul de 5%, maximum venitului fonciar,
represintã un capital de lei noi 60.000.

Fondurile din care are sã se facã cumpãrãtoarea sunt
cele ce urmeazã:

Pentru jumãtate suma la care s-ar adjudeca se va
depune creanþa constatatã prin socotelile homologate
de Onor. Tribunal Ilfov ºi care primeazã pre aceia a d-
lui Ciorãneanu, creditor urmãritor, iar pentru lipsa
sumii trebuitoare ºi care va constitui valoarea pãrþii
lui Alecsandru autorizãm pre dl. ªtefan C.
Bolintineanu, epitropul actual, a face un împrumut
ipotecar din partea minorilor cu dobândã dupre cursul
pieþii pânã la maximum de ºasesprezece la sutã pre
an ºi pre un termen mai îndelungat, pânã sã creascã
pãdurea de pre tot trupul moºii care sã se vânzã spre
rãfuirea acestei datorii.

Dupre cumpãrãtoarea pãrþilor arãtate se va arenda
prin licitaþie ºi din banii vânzãrii se va plãti dobânda
la capetele împrumutate ºi restul sã se cheltuiascã în
regulã pentru susþinerea minorilor.

Acest jurnal se va supune la aprobarea ºi autorizarea
Onor. Tribunal în termen cel mai scurt posibil, astfel
ca pânã la 6 martie, data expirãrii termenului de
supralicitaþie sã se ia toate demersele posibile spre
realizarea cumpãrãtorii, pentru care scop se va ruga
Onor. Trib. sã încredinþeze epitropului o copie fidelã
de pre jurnalul de homologare acestui aviz, precum
ºi o copie de pre jurnalul de homologarea socotelelor
fostului epitrop, ªtefan T. Bolintineanu, în care se
precizeazã creanþa minorilor în acele socoteli.

(Subscriºi)
S[ache] Piscupescu
Al. N. Chirculescu
ªt. T. Bolintineanu
C[onstantin] ªt. Bolintineanu
Al. Mãnciulescu

Grefa Trib. Ilfov S. 2
Aceasta copie fiind scoasã întocmai dupre

originalul aflat în dosarul no. 1259 din 1862 se
legalizeazã spre a se da d-lui Bolintineanu conform
cererii ce a fãcut cu petiþia registratã la no. [loc gol].

Grefier (ss) Al. Pãulescu.”

X. Declaraþie originalã a lui ªtefan Bolintineanu (fiul
lui Constantin/Dinu Bolintineanu) prin care mãrturiseºte
cã nu mai are niciun drept în moºia Mârºa a fraþilor
Bolintineanu, nepoþii sãi de frate (f. 53r-v).

„Declaraþie
Subsemnatul ªtefan C. Bolintineanu, domiciliat în

com. Bolintinu din Vale, plasa Sabarului, distr. Ilfov, frate
bun al decedatului Tãnase C. Bolintineanu, declar ºi atest
prin aceasta cã moºia Mârºea de la Vale din distr. Vlaºca,
plasa Neajlovu, în sumã de patru sute stânjeni masã, este
adevaratã proprietate a nepoþilor mei majori, Dimitrie ºi
Caloian T. Bolintineanu, cã aceastã moºie se stãpâneºte
din moºii ºi strãmoºii noºtri, cã asupra ei nu am eu niciun
fel de drept direct sau indirect deoarece între noi, fraþii,
ne-am împãrþit de mai mulþi ani ºi ne-am primit pãrþile
ce ni se cuvenea în averea pãrintelui nostru, C.
Bolintineanu ºi liberi sunt nepoþii mei numiþi mai sus a
vinde aceastã moºie ca drept al lor ºi spre asigurarea
cumpãrãtorului am dat aceasta sub propria mea
semnãturã, autentificatã ºi de Onor. Trib. civil Ilfov, Sec.
III, conform legii.

1879 aprilie 16/28.
(ss) ªtefan Bolintineanu.”

Extras dupã actul de naºtere din 24 ianuarie 1858 al lui
Caloian T. Bolintineanu
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

4.07.2021: „Cântã cio-
cârlie, cântã/ Pe tarla munca
se-avântã”

Am preluat versurile de la Moºu,
preocupat de recoltarea grâului în
condiþii bune. Îl înþeleg deoarece pentru
familia lui de þãran, grâul era marfã bine
plãtitã odinioarã, când acesta trudea din
greu pe câmp sub soarele arzãtor al verii.

Sculat la ore mici, îl prindea dimineaþa pe tarla unde asculta
cântecul ciocârliei ce se ridica în vãzduh. Acum, agricultura
mecanizatã ne-a depãrtat definitiv de aceste momente. Maºinile
agricole (cositoare, secerãtoare, prãºitoare) au distrus ºi aceastã
specie ca ºi multe altele (iepuri, cãprioare), direct sau indirect. A
început treieratul grâului pe 30 iunie. Recoltã bogatã în acest an
la toate cerealele faþã de anul trecut. Din pãcate nici în aceastã
sãptãmânã nu am scãpat de ploi care ne-au încurcat treburile în
grãdini cam în fiecare dupã amiazã. Dar, aceasta-i vara 2021 care
în sfârºit ºi-a intrat în drepturi, alternând cu zile caniculare greu
suportabile. În „cartier”, la spoitori, nunþile s-au þinut lanþ pe
marginea drumului, lãsând în urmã nenumãrate resturi pe care
nimeni nu le vede ºi nu le curãþã. Înlocuirea operatorilor de
resturi menajere se pare cã este cam generalã pentru cã a avut loc
ºi la noi din 15 iunie. Tomberoanele pline au stat în cãldura
soarelui multe zile, aruncând miasme dizgraþioase în atmosferã.
În sfârºit, ziua de azi a fost prielnicã târgului. Marfã diversã ºi se
vede cã ºi bogatã pentru cã preþurile au fost mai mici decât acum
o sãptãmânã. Exemplu, cartofi curaþi ºi se pare sãnãtoºi cu doar
1 leu/kg. Roºii cu 5 lei/kg, varza cu 1,5 lei/kg. ª.a.m.d. Zarzavaturi
destule ºi proaspete. Ceapa nouã 2,5 lei/kg, morcovi 2 lei/kg.
Pepenii din import cu 2,5 lei/kg au atras atenþia, deºi este riscant
pentru cã niciun vânzãtor nu vrea sã-i încerce (înþelegeþi de ce!).
Încã multe rãsaduri pentru o viitoare recoltã târzie cãci primele s-
au compromis din cauza ploilor ºi a manei netratabile. Am mai
gãsit ºi câteva cireºe pietroase cu 3 lei/kg (dupã selecþie ajungi la
5 lei/kg). În sfârºit, tot schimbând bancnote am putut observa
mâinile oamenilor. Am descoperit cã cei care muncesc efectiv au
pielea înnegritã de soare, degete noduroase, palme aspre.
Doamnele care doar revând au mâini îngrijite, cu unghii artificiale
lungi ºi divers colorate. E o temã de reflectat în viitor. Trecând
obligatoriu pe la vânzãtorii de fiare ºi talciocãrii, am gãsit câteva
cãrþi valoroase la preþ extrem de mic, respectiv „Istoria românilor”
de Constantin ºi Dinu Giurescu, ed. Albatros, 1975, apoi
„Poveºti” de Rudyard Kipling, ed. Tineretului, 1967 ºi „Les
grands écrivains français” de Ch. des Granges. Toate în stare
foarte bunã, legate. Oare cine le-a avut în bibliotecã pentru cã
ultima era subliniatã aproape pe fiecare paginã? Iatã ce valori se
aruncã la ghenã de urmaºi nedemni. Norocul meu, cãci am dat
doar 10 lei pe toate ºi m-am simþit fericit de achiziþia care mi-a
amintit de regretatul Ariticã anticarul. De la un timp se aruncã
multe cãrþi ce ocupau rafturile bibliotecilor. O atitudine regretabilã.
Þigãncuºa care mi le-a vândut ºi pe care am întrebat-o dacã le-a
citit mi-a rãspuns cã da. Dar la urmãtoarea întrebare „În ce clasã
eºti?” a zis cã e repetentã în clasa întâi pentru cã a plecat în
Germania. Fãrã comentarii. O veste însã tristã: de ieri noapte s-
a scumpit benzina (CO 95 de la 5,54 la 5,85 lei/litru). Prea mult,
prea dintr-o datã. Sigur are legãturã cu explozia de la Rafinãria
Petromidia din 2 iulie. Ne aºteaptã scumpiri în lanþ la orice de
acum încolo. Dar, viaþa merge înainte. În „cartier” se fãceau
pregãtiri pentru trei nunþi, aºa cã circulaþia era strangulatã pe
drumul judeþean (recte str. Palãncii). Dupã amiaza ºi pânã în
noapte „parapoliþiºti” de-ai lor dirijau circulaþia extrem de dificilã,
dar ºi periculoasã. E cartierul lor, unde fac ce vor fãrã sã fie
deranjaþi deloc de poliþie deºi e notorie situaþia. Discriminare
pozitivã la extrem acceptatã tacit de autoritãþi. Nu prea mai vãd
vreo rezolvare. Muzica e la maxim, veselia e-n toi, vai de noi, cei
din toatã localitatea. Ia zi, cine e mai tare, frãþioare? ªi în restul
satului se aude un cântec spre searã: un cuc zãbãuc ne aminteºte
cã-ºi încheie turneul în curând, de Sf. Ilie, când îi piere vocea,
conform tradiþiei pãsãreºti. O varã dulce ca merele din pom vã
doresc. Vi le ofer gratis.

25.07.2021: Þigãnire generalizatã ºi galopantã
Mijlocul verii se manifestã cu cãldurã, cu prea multã chiar.

Canicula se instaleazã în toatã þara ºi se anunþã temperaturi record
de cca 39 de grade în vest ºi sud. Nopþi tropicale care ne fac
somnul obositor ºi zilele la limita de suportabilitate fizicã. Nici
în sãptãmâna care a trecut nu a plouat în zona noastrã astfel cã
acum suferã toate plantele, deci tot ce e viu. Sf. Ilie nu ne-a arãtat
decât ºfichiul biciului de pe un nor prea subþire. Am aflat cã au
bãtut toate clopotele ca sã vinã ºi la noi ploaia binecuvântatã, iar
acolo unde a fost în exces sã se opreascã. E greu de îmbunat
natura. Oricum, la noi se reparã clopotniþa bisericii din centru.
Lucrãrile se fac la primele ore ale dimineþilor, când e rãcoare. La
„ªcoala Veche” se fac ultimele finisãri în vederea recepþiei finale.
Toþi cei care trec întorc capul ca spre o femeie frumoasã. În târg
se lucreazã cu întreruperi, probabil „planificate” ca sã se înscrie
în durata mare de realizare. S-au acoperit ºi cele douã hale
deschise. Aratã ca niºte hale industriale, lipsindu-le doar podurile
rulante. Cam prea mari pentru un amãrât de târg care, cu cele cca
ºase ore de funcþionare duminicalã, este o efemeridã. În condiþiile

de improvizare cunoscute, a reînviat ºi astãzi la prima orã într-o
atmosferã caldã, cu oameni deja obosiþi de temperatura tropicalã
a nopþii scurte/scurtate. S-au etalat toate produsele de sezon,
legume ºi fructe, zarzavaturi ºi desigur brânzeturi. În plus, câteva
flori, ba chiar ºi (încã) rãsaduri de varzã, praz, dovlecei sau
tomate. La cereale, preþuri neschimbate deºi au apãrut ºi cele din
noua producþie care s-a dovedit a fi mare. M-a surprins coada la
varza nouã pe care producãtorul o vindea direct din dubã ºi pe
care în final a dat-o integral. Am fost cel care am cumpãrat
ultimele cu doar un leu/kg! Ieri, în piaþa centralã, am cumpãrat
cu 3 lei/kg. E adevãrat cã acum nu este sezonul verzei pentru cã
puþini planteazã în extrasezon. Dar nici acum, când este vârf de
producþie în grãdini, preþurile nu s-au redus. De vinã sunt
intermediarii care se înþeleg între ei, cunoscându-se. Doar marfa
expiratã ºi depreciatã se vinde mai ieftin, dar sigur iei „plasã”. C-
aºa-i azi în târg. Doar banul conteazã. Roºiile încã la preþuri
mari: 5-6 lei/kg. Unii dintre vânzãtorii cinici îþi indicã pieþele din
Bucureºti unde sunt preþuri exagerat de mari (am vãzut roºii
chiar ºi cu 10 lei/kg!). Norocul vine de la pepeni, care au avut
preþuri oarecum acceptabile: 1,3-1,5 lei/kg cei roºii ºi 3 lei/kg cei
galbeni. În sfârºit, ne adaptãm la rigorile pieþei libere. La „intrare”
(capãtul strãzii Republicii) cinci maºini ale poliþiei, jandarmeriei
ºi D.S.P.-ului supravegheau de pe marginea unde parcaserã (dupã
mine neregulamentar). Dar s-a dispus purtarea mãºtii, deºi târgul
este în aer liber. Ne conformãm, ce sã facem. La fiare m-am
târguit ca niciodatã pentru niºte ilustrate frumoase, francate, dar
ºi câteva timbre, probabil dintr-un album. Chivuþa, o amãrâtã
care mã cunoaºte, a vorbit cu cea care le recuperase de la ghenã
sã-mi cearã mult. Cu tehnica negocierii, pe care cred c-o stãpânesc,
am fãcut-o sã vinã dupã mine, acceptând preþul. Scrisul de pe
ilustrate era în maghiarã, dar oricum, înþeleg ce lucruri se aruncã
dupã dispariþia proprietarilor ºi mã întristeazã peste mãsurã. Un
moment care nu a putut fi ascuns a fost cel legat de penibila
defecþiune a unui elicopter american în timpul pregãtirilor pentru
„Ziua aviaþiei” din 20 iulie ºi care a aterizat în zona Arcului de
Triumf. Ca urmare, în mod surprinzãtor, s-au anulat toate zborurile
demonstrative (rãzboi pierdut!) prevãzute. În schimb (neanunþatã
anterior) a avut loc parada veteranilor de rãzboi retraºi din
Afganistan, cãrora preºedintele Iohannis le-a prezentat onorul.
Tocmai ce scãpasem de povara financiarã a pensiilor de veterani
din al Doilea Rãzboi Mondial morþi la vârste înaintate ºi acum le
vine rândul celor 32.000 de militari care „au luptat” în Afganistan
în ultimii 19 ani. Adicã niºte mercenari plãtiþi bine ºi care iatã
acum sunt eroi ºi veterani cu drepturi ce le vor plãti urmaºii
noºtri. Doctrina militarã actualã ne costã foarte mult. Ca ºi dotarea
cu deja depãºitele „Black Hawk” ce încep sã-ºi arate vârsta. Bine
cã le-am mai vãzut zburând în formaþie de câte patru deasupra
târgului în timpul zborurilor de antrenament dinainte de zbârcã.
Servim patria!

15.08.2021: Brambureli restrictive
Timpul trece ireversibil nepãsându-i de vrerea noastrã. Azi se

sãrbãtoreºte oficial Sf. Maria de cãtre toþi credincioºii pãstrãtori
ai tradiþiei. Încã de ieri au început slujbele, mai ales cã este ºi
hramul bisericii noastre. Prilej de petreceri laice ºi paranghelii.
Ieri dimineaþa, Bolintinul era sufocat de maºini având ca þintã
Megamagazinele din zona centralã. Un chin ºi risc mare sã
traversezi strãzile principale. Altã nebunie ºi pe Calea Victoriei
din Bucureºti unde „democraþia” ºi-a arãtat „colþii” pluºaþi ºi
împãnaþi ai îngerilor înaripaþi de gen incert. Se cere zgomotos,
printr-o paradã vulgarã, o aºa-zisã „libertate a diversitãþilor
sexuale”, prilej de maimuþãrealã ºi exhibiþii pe faþã. În condiþiile
prelungirii stãrii de alertã, din 5 august s-au încãlcat multe restricþii
rãmase în vigoare. O bãtaie de joc calculatã ca sã maculeze
Sãrbãtoarea Naþionalã din 15 august. M-a impresionat mulþimea
disciplinatã din jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de
asearã ce asculta slujba oficiatã de mulþi preoþi într-o liniºte
deplinã. Dincolo de blocuri, un zgomot asurzitor se dezlãnþuise:
nunþi ºi paranghelii la spoitori, care nu au aºteptat ziua de azi, de
încetare a postului. Probabil au primit „dezlegare”... Dar acesta-
i Bolintinul actual, un loc unde fiecare face ce vrea, nestingherit
de nimeni. În douã cuvinte: haos ºi mizerie. Cãldurile continuã la
cote maxime. Deja luna iulie 2021 a fost apreciatã ca fiind luna
cea mai cãlduroasã de pe Terra (probabil de când se fac mãsurãtori,
exceptând erele primordiale). La ora ºapte vreme plãcutã. În
târg, lumea cumpãrã grãbitã marfã diversã expusã pe folii de
plastic sau pe banere expirate. Cu saci sau sacoºe mari se cãrau
la maºini pepeni, galbeni, dar mai ales verzi. Este maxim de
sezon ºi minim de preþ: 2 ºi respectiv 1 leu/kg. Cu 1 leu/kg am
cumpãrat un pepene galben de 6 kg care s-a dovedit a fi delicios.
Toate legumele prezente. De la cartofi albi ºi roºii (1 leu/kg) la
varzã (1 leu/kg) ºi la roºii (2-3-4 lei/kg). Pentru bulion am luat
20 kg cu 2 lei/kg, excelente calitativ. M-au mai atras niºte roºii
gigant (2 la kg) pe care le-am luat pentru sãmânþã, dar acasã am
constatat cã nu aveau deloc seminþe. Deci soi hibrid, modificat
genetic. Starea naturalã, primarã, a plantelor cu fruct este cea cu
numeroase seminþe pentru perpetuarea speciei. Omul modern
vrea altceva ºi iatã ce ne oferã cercetarea agricolã ºi horticolã:
ciudãþenii ºi mutanþi genetici. De aceea vedem flori în culori
imposibile, legume ºi fructe de forme atipice, gãini fãrã fulgi ºi
animale gata castrate. Sã ne mai mirãm de ceea ce ziceam la
început? Sã ne bucurãm cã, deºi trãim o varã atât de cãlduroasã,
este abundenþã pe piaþã. Se observã totuºi cã stresul termic
influenþeazã calitatea legumelor ºi fructelor. Ardeiul gras ºi capia
din grãdini este mic, nedezvoltat. Preþul de 3 lei/kg este conform.
Capia „ureche de elefant”, cu 6 lei/kg, nu pãrea a fi autohton.
Fructele prezente: pere Dusset albe ºi colorate, cam mici cu 4 lei/
kg, iar piersicile 6 lei/kg. Spoitorii cu fiare nu au fost prezenþi azi

(mulþi îºi serbeazã numele). La final, verdeþurile s-au vândut cu
legãtura mare (5 lei) cãci nu rezistã încã o sãptãmânã, mai ales cã
în zona noastrã va persista canicula ºi în zilele urmãtoare. Din
cauza secetei, pãmântul este uscat, iar vegetaþia la fel. Porumbul,
în totalitate, are frunzele uscate prematur. Fermierii sunt îngrijoraþi
cãci nu existã premise favorabile pentru arat ºi semãnat. Posibil,
ca ºi anul trecut, se va semãna direct în miriºte. Dar de ploaie tot
va fi nevoie. Paradoxal, pe strãzile asfaltate, inclusiv centrale, s-
au aplicat îngrãºãminte organice: balegi de cal, în culori pastelate,
acþiune permanentã. Acest lucru îmi produce pagube pentru cã
niºte câini hãmesiþi îmi rod cauciucurile de la maºinã. Oraº, oraº,
dar nici chiar aºa! Dacã în democraþie majoritatea hotãrãºte
(impune), înseamnã cã la noi se acceptã mizeria stradalã în mod
oficial. Ruºine vouã, þãranilor de la oraº!

22.08.2021: Moda tali-ba-banã
Dacã pânã acum o sãptãmânã fenomenele meteo extreme au

îngrozit lumea ºi au fost intens mediatizate, începând chiar pe 15
august a apãrut criza din Afganistan. O crizã militarã, dar ºi
politicã cu implicaþii globale care va afecta serios ºi România.
Cucerirea teritorialã rapidã de cãtre insurgenþii talibani, încheiatã
cu ocuparea capitalei, Kabul, i-a surprins fãrã replicã pe toþi.
Acum o lunã, când veteranii rãzboiului din aceastã þarã defilau ca
niºte „eroi învingãtori” pe sub Arcul de Triumf, salutaþi ºi ridicaþi
în slãvi de preºedintele Iohannis, nimeni nu prevedea dezastrul
militar din Afganistan. „Legiunile” care defilau (în fapt mercenari,
bine plãtiþi de statul român) îºi „fãcuserã datoria” faþã de þarã.
Pentru ce? Ce interese am avut noi în aceastã þarã îndepãrtatã?
Timp de 19 ani, 32.000 de militari români s-au aflat în misiuni
acolo, sub comanda americanã. Sume uriaºe, de miliarde de euro
din bugetul „Ministerului Apãrãrii (!?)” s-au cheltuit zadarnic
pe când în þarã n-au fost bani pentru spitale, ºcoli ºi grãdiniþe. În
fine, obligaþii de aliaþi. Acum am devenit duºmanii acestui popor
islamic condus de fanatici. Douã scene „de film” vor rãmâne în
istorie: prima, cea a super-avionului plin cu soldaþi americani
care se repatriau de care erau agãþaþi oameni disperaþi. Imagine
identicã cu cea dintr-un film american cu ultimul avion ce s-a
retras din Saigonul ocupat de soldaþii Viet-Cong-ului. Remake,
realã. A doua, cu talibanii înarmaþi aflaþi în holul unui hotel
luxos, stând pe fotolii ºi mâncând cu mâna dintr-o tavã.
Comportament de primitivi, întâlnit mai demult în corturile
nomazilor „lãieþi” ce traversau satele noastre (chiar anii ’60).
Acum însã fiind înarmaþi cu celebrele Kalaºnikov, îmbrãcaþi
tradiþional, dar cu niºte bãrbi stufoase, caracteristice bãrbaþilor
afgani. De partea cealaltã, soldaþi americani înarmaþi pânã-n dinþi,
cu veste antiglonþ, echipament de supravieþuire ºi cãºti masive
cu GPS de identificare. O armatã modernã, bine dotatã, învinsã
însã de „insurgenþi”, luptãtori versaþi ºi îndoctrinaþi împotriva
occidentalilor pânã la sacrificiu, mai ceva decât mult mai
cunoscuþii kamikaze. În fine, scene de rãzboi vãzute pe viu ºi
direct. Lumea sigur cã nu va mai fi ca pânã acum. Iatã cã iarãºi
trãiesc schimbãri majore, ca dupã anii ’68. Adicã, cam tot la 50
de ani: 1918-1968-2021. Acestea sunt impresiile mele la cald
din aceste zile. În acest timp, în þarã, canicula ºi uscãciunea
persistã. Toate precipitaþiile se opresc în zona de sud a Munteniei
ºi în sud-est. Pentru concedii la mare perfect, pentru noi prãpãd.
Deºi udate, unele legume, din cauza insolaþiei, sunt afectate grav:
arse pe partea expusã razelor solare, slab dezvoltate (ardeii în
general). Bolile ºi dãunãtorii plantelor sunt mai rezistenþi chiar
în aceste condiþii. Mãrindu-se nopþile, dimineþile sunt rãcoroase
pânã pe la ora 10. În târg, la ora 7 când am sosit, am observat
multe persoane care deja cumpãraserã legume. Pentru zacuscã
probabil, dupã cantitãþile pe care le cãrau în saci ºi sacoºe mari
spre maºini. Vinetele 2,5-3 lei/kg. Roºii la 2-3-4 lei/kg, cele mai
mici pentru bulion, convenabile. Ardeii graºi cu 2 lei/kg cei mai
mici (româneºti) iar cei mai mari 3 lei/kg fiind ºi parþial înroºiþi.
Ardeii capia calitate inferioarã (mici ºi încovoiaþi ori cu urme de
atac de dãunãtori) 3 lei sau 2,5 lei/kg. Cei mai mari, uniformi la
lungime, 6 lei/kg. Sigur din en-gros-uri. Dovlecei 2 lei/kg, însã
castraveciorii 4,5 lei/kg. Ceapa uscatã micã, dar sãnãtoasã 2-2,5
lei/kg. Fructe puþine: prune (4 lei/kg) ºi piersici (5-6 lei/kg). Dar
cei mai cãutaþi au fost pepenii, aflaþi în cantitãþi mari: 1,5-2 lei/kg
cei galbeni ºi 1-1,2 lei/kg cei verzi. Cu adevãrat copþi, foarte
dulci. Existau ºi flori, la ghiveci, frumoase ºi ieftine: 12 lei/buc.
Cereale tot scumpe ºi tot în saci mici. Cãutãtori de chilipiruri (ca
mine) ºi la fiare. Cherestea la discreþie, cãutatã pentru cã se
construieºte mult case noi, de la iarbã, multe pe terenurile
cumpãrate pe toate strãzile de spoitori. Ei sunt cei care prosperã
(cum?) acum vizibil: case palat, garduri super, cavouri uriaºe,
nunþi fastuoase (destule ºi în aceastã sãptãmânã). Sunt cei întorºi
temporar din strãinãtate care sunt atât de mulþi încât ai zice cã au
sosit emigranþii afgani, pentru cã toþi bãrbaþii poartã bãrbi
„talibane”. Fioroºi ºi obraznici, sfideazã restricþiile nepurtând
mãºti. Scuza existã: nu au gãsit pe mãsura bãrbilor. La început,
acum 2-3 ani, le purtau doar masculii clanurilor. Acum, moda
bãrbilor de acest tip s-a extins pandemic. Le observãm la (unii)
politicieni, artiºti, tineri, chiar la moderatori TV (vezi Mãruþã)
sau reporteri. Ba azi am vãzut ºi un poliþist în târg cu ditamai
barba. Mimetism de prost gust ºi o atitudine de „cobe” cum zicea
cândva o babã. Mujahedini din toate þãrile, uniþi-vã!? Cãci nu
ºtiu (nici ei ºi nici eu) la ce aspirã. Lumea s-a întors cu josul în
sus. Apropo de epilarea pubianã ºi barba talibanã. Rade-v-ar
cine trebuie sã vã radã!
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Ioana Ruxandra Fruntelatã, Despre interpretarea etnologicã, Bucureºti, Editura Etnologicã, 2020.
Autoarea fiind de formaþie filolog, îºi asumã cu precãdere interpretãri etnologice tangente cu acest
domeniu, în special analiza hermeneuticã de text sau interpretarea tipologic-comparativã, dar utilizeazã
adesea ºi sugestii din teoriile construcþiei de modele, ale studiului de caz calitativ, ale antropologiei
reflexive ori ale studiilor de memorie ºi favorizeazã, de câte ori se potriveºte, scriitura monograficã,
aceea care se apropie cel mai mult de recompunerea culturii informale pe care etnologul doreºte s-o
înþeleagã ºi s-o „traducã” în limbaj cãrturãresc.

Titus Vîjeu, Cãrþile Sudului, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021. Poate cã Sudul mi s-a relevat ca atare
prin vorbele lui Borges referitoare la Dahlmann, personajul sãu din „El Sur”, nepot al unui emigrant
european de la sfârºitul secolului al XIX-lea în Argentina ºi care la un moment dat îºi dã seama cã ar
fi cãlãtorit mai degrabã in trecut decât în mitologia unui anumit punct cardinal: „Dahlmann pudo
sospechar que viajaba al pasado y no solo al Sur”. ªi tot Jose Luis notase în 1923, când publica poema
sa despre Sud în „Fervor de Buenos Aires” cã „desde uno de tus patios haber mirado las antiguas
estrellas”. Mã visam deci într-o astfel de curte interioarã (patio) de unde puteam cerceta cu privirea
„vechile stele” dintre care s-ar fi putut ca una sã fi fost cãzãtoare.

Nicolae Dan Fruntelatã, Jurnal sudist, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021. Eu, cel nãscut în Mica
Valahie, eu, cel trãit în oraºul cel mare, nu bucureºtean, ci bucureºtin, cum le zic eu celor veniþi aici din
toatã România, eu, cel atât de sedus în tot ce gândesc ºi scriu de lumina dulce a Levantului care ne-a
mângâiat ºi ne-a mlãdiat sufletul, mai vreau sã mãrturisesc doar atât: sudismul nu este un secesionism,
ca la americanii mai tineri ºi mai fãrã istorie. El este doar deschiderea româneascã, prin limbã ºi prin
credinþã, spre toate punctele noastre cardinale.

Florentin Popescu, Autori ºi cãrþi din bibliotecile Sudului, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021. Îmi
place sã cred cã peste veac spiritul tutelar al lui Bolintineanu a dat roade, a generat o adevãratã
desfãºurare de forþe – toate puse în slujba propãºirii multilaterale a zonei. În acest context cãrþile
autorilor locali se constituie într-o veritabilã bibliotecã, ca o necesarã complementaritate, pentru care
nu gãsesc cuvintele de laudã pe mãsurã.

Reviste primite
la redacþie

Octavian Ciupitu, Cronici culturale. În cãutare de elemente culturale româneºti în circuitul general
(1980-1992), Editura Curierul Românesc, 2019. Prezint în aceastã culegere o seamã de cronici culturale
pe care le-am elaborat în cadrul activitãþii publicistice pentru publicaþia „Curierul Românesc” încã de
la fondarea de cãtre soþia mea, Silvia Constantinescu, împreunã cu mine ºi ajutaþi de cei patru copii ai
noºtri a acestui magazin destinat tuturor vorbitorilor de limbã românã de pretutindeni, în mai 1980, în
localitatea Göteborg, Suedia ºi pânã în anul 1992 inclusiv.

Nicolae Scurtu, Cãrþi cu autografe în biblioteca lui Nichifor Crainic, Bolintin Vale, Editura Sud,
2021. Autografele pe care le-a primit Nichifor Crainic se constituie, de fapt, în niºte semne de profundã
iubire ºi ataºament faþã de opera, ideologia ºi întreaga activitate literarã ºi nonliterarã a celui mai
strãlucit discipol al lui Nicolae Iorga. E momentul sa precizez cã, pe atunci, în perioada interbelicã,
elaborarea ºi trimiterea unui autograf lui Nichifor Crainic nu era o chestiune de circumstanþã, ci se
impunea o anumita ordine ºi, desigur, cuviinþã.

Constantin Bãrbuþã, Confesiuni din viaþã ºi de la catedrã, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021. „Sã-þi
aminteºti de adolescenþã ºi de anii de liceu este un lucru minunat, iar de profesorii care þi-au deschis
calea spre noi orizonturi ºi þi-au presãrat încredere în forþele proprii este o bucurie ºi o mare onoare.
Unul dintre aceºti Profesori pe care i-am cunoscut ca elevã a Liceului D. Bolintineanu în perioada 1982-
1985, de care mã leagã amintiri frumoase ºi pentru care am un profund respect este domnul profesor de
istorie Constantin Bãrbuþã. Un om special, un profesor dedicat, care de-a lungul celor patru ani de liceu
m-a fãcut sã mã îndrãgostesc ºi mai mult de materia mea preferatã, Istoria.” (ªtefania Dinu)

Constantin Colonaº, Florin Colonaº, Omul cu ochi albaºtri, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021. Procesul
trãdãtorului fusese trâmbiþat din timp de oamenii partidului, iar vremea sorocitã dezbaterilor era aºteptatã
de toþi comuniºtii cinstiþi cu o adevãratã sete de rãzbunare. Mitingurile fulger regizate în halele fabricilor
din oraº sau în zonele mai mãrginaºe adoptaserã o moþiune în care se cerea pedeapsa cea mai severã
pentru acuzat.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XXIII)
„Ferecaþi-vã uºa inimii cu ºapte lacãte sã nu intre cel rãu într-însa!”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte, într-o sfântã zi
de duminicã din vara anului 2021, Dumnezeu a rânduit sã fiþi la
o frumoasã mãnãstire aflatã pe apa Dunãrii, la Orºova. Cuvântul
din Evanghelie pentru acea zi a fost de la Sfântul Evanghelist
Matei (8, 28-34) care ne-a pus în faþã o minune sãvârºitã de
Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu doi îndrãciþi pe care i-a
vindecat în þinutul Gadarei.

Îps. Ioan: Sfântul Apostol ºi Evanghelist Matei a fost pe
lângã Hristos când a sãvârºit aceastã minune ºi a gãsit de bine sã
o scrie, sã rãmânã scrisã în contextul
Sfintei Scripturi, sã o auzim ºi noi, astãzi,
pentru întãrirea noastrã ºi pentru a noastrã
mântuire.

Vedeþi ce lucru minunat a fãcut Sfântul
Matei scriind pe pergament despre
aceastã minune sãvârºitã de Hristos!?
Ce spune Sfântul Matei despre aceastã
minune?

L.C.: Sf Evanghelist Matei în aceastã
pericopã evanghelicã ne aratã o parte din
cutremurãtoarea viaþã a doi îndrãciþi.
Aceste suflete nenorocite nu mai locuiau
în case, ci în morminte. Din morminte au
ieºit ºi L-au întâmpinat pe Hristos. Nimeni
nu putea sã-i þinã legaþi, nici chiar cu lanþuri,
de aceea nimeni nu trecea prin locul acela.
Când au simþit cã se apropie Fiul lui
Dumnezeu, demonii au început sã strige:
„Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de
vreme ca sã ne chinuieºti?” (Matei 8, 29).

Îps. Ioan: Înainte de aceastã minune,
Mântuitorul vindecase un lepros, vindecase pe soacra lui Petru,
dar spune Sfântul Evanghelist cã vãzând mulþimile le-a spus
ucenicilor sã urce în corabie ca sã treacã de cealaltã parte a Mãrii
Galileii. Dupã ce le-a spus aceasta, a venit la El unul dintre
ucenicii Sãi care primise o veste rea de acasã, îi murise tatãl. I-a
spus lui Iisus: „Doamne, dã-mi voie întâi sã mã duc ºi sã îngrop
pe tatãl meu!” (Matei 8, 21). Atunci Iisus i-a zis: „Lasã morþii
sã-ºi îngroape morþii lor” (Matei 8, 22). Oare de ce nu l-a lãsat
Iisus, când avea o dorinþã atât de legitimã, de naturalã ºi dreaptã,
aº putea spune? Pentru cã voia sã nu lipseascã de la una dintre
marile lecþii pe care avea sã le dea apostolilor, ucenicilor ºi celor
care-l înconjurau în momentul acela.

Câtã bucurie a lãsat Iisus în urma Sa când a vindecat leprosul!
Cum sã nu fii bucuros vãzând cã s-a vindecat un lepros! Cum sã
nu fii bucuros când a vindecat sluga sutaºului ºi pe soacra lui
Petru! Lângã Hristos nu existã durere ºi întristare, ci numai
bucurie. Unde este Hristos, acolo este Raiul, acolo este
binecuvântarea Prea Sfintei Treimi Dumnezeu. ªi din aceastã
mare bucurie, din acest rai al bucuriei lui Dumnezeu, Mântuitorul
îºi ia apostolii ºi trece cu ei o apã mai latã puþin decât este Dunãrea
în partea aceasta, trece în þinutul Gadarei, zona Decapolei, cum
era numitã în vremea aceea.

Ce cãuta Iisus cu apostolii acolo? Mergea oare într-o plimbare
cu ei cu barca pe mare? Sub nicio formã! A vrut sã-i ducã pentru
o clipã din rai, de pe malul acesta al mãrii, a vrut sã-i ducã pe
malul celãlalt, în iad. Le-a arãtat cât de bine este în rai, unde este
bucuria lui Dumnezeu, unde nu mai sunt oameni bolnavi, toþi
sunt sãnãtoºi ºi bucuroºi. ªi-a zis Hristos: sã-i duc Eu pe ucenicii
mei sã vadã cum este în iad.

Iatã, trecând dincolo, L-au întâmpinat doi oameni demonizaþi,
care dormeau în morminte. Aceºtia, când L-au vãzut, de departe,
au spus: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, de ai venit aºa
de repede ca sã ne chinuieºti? Demonii aceºtia mãrturisesc cã
Iisus este Fiul lui Dumnezeu.

L.C.: Desigur, aceastã mãrturisire înseamnã foarte mult, în
special pentru vremea aceea atât de îndepãrtatã. Dar ºi pentru noi
astãzi cu alte semnificaþii, înþelesuri...

Îps. Ioan: Câþi dintre fraþii noºtri, astãzi, dupã douã mii de ani
de creºtinism, mãrturisesc în familiile lor ºi în societate cã Hristos
este Fiul lui Dumnezeu? Puþini. Sã fie binecuvântaþi cititorii
acestor texte care fac parte dintre aceia care mãrturisesc cã Hristos

este Fiul lui Dumnezeu. ªi El va mãrturisi înaintea Tatãlui Ceresc
despre frãþiile lor cã au fost mãrturisitorii Lui pe pãmânt ºi le va
deschide poarta Raiului. Sã aveþi parte de Rai ºi de bucuria lui
Dumnezeu!

Spun diavolii cã Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit prea
devreme. De ce spun diavolii cã ai venit prea devreme ca sã ne
chinuieºti? Diavolii ºtiau cã va veni ziua când ei vor fi legaþi,
când Satana va fi legat ºi nu vor mai putea sã aibã nicio putere
asupra niciunui om. Va fi legat Satana, cum spune ºi în

Apocalipsã, de aceea ei mai doreau sã
mai fie liberi, sã mai sãlãºluiascã, sã
mai atragã lumea spre adâncul iadului.

Sã ne întoarcem iarãºi spre demonii
care i s-au adresat „Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu”. De unde îl cunoºteau ei pe
Iisus? ªtiþi de unde? Din cer. Aceºti
demoni au fost îngeri de luminã
împreunã cu Hristos, cu Prea Sfânta
Treime Dumnezeu, în cer. Ei L-au
cunoscut în cer. L-au vãzut aievea. L-au
vãzut în strãlucirea Lui, L-au vãzut în
cer ºi de aceea, acum, L-au cunoscut. Ei
se cunoscuserã din cer, dar au cãzut în
adânc. Unde au cãzut demonii? Iatã,
sfinþii evangheliºti ne spun cã au cãzut
în morminte. Câtã deosebire! Sã stai
întru bucuria Cerului ºi sã stai în niºte
morminte pãrãsite! Au cãzut din cer în
morminte! Dar ce au zis oare demonii?
Cum sã ne odihnim noi cu capul pe o
piatrã? ªi au zis: Intrãm în oameni, ca
sã ne odihnim cu capul pe inima

oamenilor. Vã întreb ºi îi întreb pe iubiþii fraþi creºtini: cine se
odihneºte, astãzi, pe inima frãþiilor voastre? Cel rãu sau duhul
lui Dumnezeu?

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, când aþi vorbit despre
aceastã pericopã evanghelicã la Orºova, aþi binecuvântat pe toþi
credincioºii prezenþi, care vã ascultau cu mare evlavie, afirmând
cã vedeþi cum pe inimile lor se odihneºte duhul lui Dumnezeu.
Vã rog sã continuaþi.

Îps. Ioan: Ce ºi-au spus demonii? Am cãzut prin mândrie
din cer, dar, hai, totuºi, sã ne cãutãm un loc liniºtit ºi unde sã ne
ducem noi? Nu s-au dus în câmp, ci s-au dus – hai sã intrãm!
– în templul Duhului Sfânt.

Ce este omul? Omul este templul Duhului Sfânt, este biserica
în care doreºte sã se roage împreunã cu noi Duhul cel Sfânt. Sunt
multe biserici ºi catedrale mãreþe în toatã lumea aceasta, dar nicio
catedralã fãcutã de om pe pãmânt nu este mai frumoasã, mai
binecuvântatã de Dumnezeu decât omul care este templul Duhului
Sfânt.

Duhul Sfânt nu se roagã în stânci, ci se odihneºte ºi se roagã
în inima ta, dacã þi-o deschizi sã intre Duhul cel Sfânt, de aceea,
dupã Înãlþare, a venit Duhul cel Sfânt Mângâietorul, ca sã intre în
aceste temple, care este omul, capodopera lui Dumnezeu.

Auziþi cât este de viclean! Acei demonizaþi ºi-au zis: Am cãzut
noi din cer, dar hai sã mergem în cea mai frumoasã catedralã
pe care a fãcut-o Dumnezeu: OMUL! Nu-i deschideþi uºa!
Ferecaþi-vã uºa inimii cu ºapte lacãte, sã nu intre cel rãu într-
însa! Sã o deschideþi doar când veþi auzi un pas domol la uºã,
duh de pace ºi de liniºte.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, sã continuaþi
cu explicarea pericopei evanghelice, referindu-vã la textul: „Dacã
ne scoþi afarã, trimite-ne în turma de porci. ªi El le-a zis: Duceþi-
vã!”

Îps. Ioan: Din relatarea aceasta, reþinem verbul: Duceþi-vã!
Cum ar fi verbul acesta? Ce mod ºi timp? Este la imperativ, iar
verbul la modul imperativ înseamnã poruncã. Le-a poruncit:
Duceþi-vã! ªi s-au dus. Au intrat în porci ºi porcii au intrat de pe
un deal, în apã ºi au murit. Mã adresez acum mamelor ºi pãrinþilor,
spunându-le sã nu mai foloseascã cuvântul acesta nepotrivit pentru
creºtini, când îºi dau pruncii rãului: du-te la satana! Du-te
diavolului! Cum sã vã daþi pruncii, soþul, soþia, vecinii,
cunoscuþii... cum sã vi-i daþi rãului?! Nu mai puneþi niciodatã pe

buze aceastã poruncã de a vã da unul pe altul rãului. Nu mai
daþi... Lãsaþi-l sã meargã în pustie, sã nu se apropie de casa ºi de
familia dumneavoastrã.

Dupã ce Mântuitorul i-a vindecat pe cei doi demonizaþi, sã
vedem ce ne spune Sfântul Apostol Marcu (5, 15), despre starea
oamenilor acelora dupã ce au fost vindecaþi. Cum arãtau oamenii
dupã ce au fost eliberaþi de puterea celui rãu? De asemenea sã
vedem ce spune ºi Sfântul Evanghelist doctor Luca în cap 8,
versetul 35, despre aceºti foºti demonizaþi.

L.C.: Sfântul Apostol Marcu a scris cã cel demonizat ºedea
jos „îmbrãcat ºi întreg la minte” (5, 15), iar Sfântul Evanghelist
Luca precizeazã cã cei ce au venit la Iisus „au gãsit pe omul din
care ieºiserã demonii, îmbrãcat ºi întreg la minte, ºezând jos, la
picioarele lui Iisus”.

Îps. Ioan: Auziþi, stãteau la picioarele lui Iisus ºi subliniazã
ambii evangheliºti, dintre care Luca era medic, cã erau întregi la
minte. Aici este una dintre marile taine ale acestei evanghelii.

Cum sunt oamenii care vin la bisericã ºi stau lângã Iisus?
Întregi la minte! Fiþi binecuvântaþi cã faceþi parte din poporul lui
Dumnezeu întreg la minte, deºi câte un vecin sau câte o vecinã,
când vã vãd duminica, pe fereastrã, mergând la bisericã, pe vreme
rea cu furtunã sau zãpadã sau pe cãldurã, zic: îl vezi, nu-i întreg
la minte cã merge azi la bisericã pe furtuna asta sau pe zãpadã sau
pe cãldura asta. Nu-i credeþi! Iatã ce spune Hristos, ce spun
evangheliºtii despre cei care au inima curatã ºi-i þin pe Hristos ºi
pe Duhul Sfânt în ea, cã sunt oameni întregi la minte.

Pe unde voi mai trece, de mã va întreba cineva unde am fost ºi
cu cine m-am întâlnit, voi spune cã am fost prin pãrþile
Mehedinþilor ºi m-am întâlnit cu mulþi oameni întregi la minte. Sã
fiþi binecuvântaþi ºi sã vã þinã Dumnezeu mintea limpede ºi sã vã
pãziþi inima sã nu-ºi plece capul pe ea vreun duh rãu, ci numai
Hristos ºi Duhul lui Dumnezeu!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, desigur, aveþi multe
amintiri care ar putea constitui subiectul unei formidabile cãrþi.
Despre o amintire aþi vorbit la sfânta mãnãstire „Sfânta Ana” din
Orºova, în duminica de 25 iulie, când sfântul lãcaº a îmbrãcat
haine de sãrbãtoare, cinstind-o pe Sfânta ºi Dreapta Ana,
ocrotitoarea spiritualã a mãnãstirii. Menþionez cã sfânta mãnãstire
este ctitoria lui Pamfil ªeicaru (1894-1980), mare ziarist din
perioada interbelicã, care ºtiind durerea mamei sale, Ana, a ridicat
mãnãstirea pe locul unde au cãzut camarazii sãi, soldaþi români
din Primul Rãzboi Mondial, care fãcuserã unghiul morþii – el a
scãpat ºi a fãgãduit lui Dumnezeu cã va ridica mãnãstire, ceea ce
a ºi realizat.

Îps. Ioan: În urmã cu 30 de ani, pe când lucram la Mitropolia
din Craiova, mitropolitul de atunci, Dumnezeu cu pace sã-l
odihneascã, mi-a zis, în anul 1990: mergi cu juristul de la
mitropolie, la Orºova, ca sã preluaþi mãnãstirea ce fusese
transformatã, aproape cincizeci de ani, într-o crâºmã. Aºa se face
cã, dupã treizeci de ani, m-am aflat din nou acolo, la sfânta liturghie.
Am preluat mãnãstirea. Maicile ºtiu cã în altarul bisericii era
barul restaurantului, pe laterale erau mesele la care se servea ºi pe
mijloc, unde este locul sfânt de rugãciune, era locul de dans. Aºa
am gãsit mãnãstirea aceasta în urmã cu treizeci de ani. Acum mã
bucur cã am gãsit-o plinã de sfinþi, biserica este pictatã frumos,
cu rânduialã bisericeascã. ªi Sfântul Altar ºi-a luat locul de cinste,
cu Hristos la fiecare sfântã liturghie. Iatã, un crâmpei din viaþa
mea legat de aceastã mãnãstire. De câte ori trec spre Bucureºti,
întotdeauna privesc turla bisericii ºi-i mulþumesc lui Dumnezeu
cã m-a învrednicit sã rup lanþurile acestui aºezãmânt care fusese
încãtuºat cu ºapte pecete, adicã fusese alungat de aici Dumnezeu
ºi venise cel rãu. Iatã ce legãturã cu evanghelia din duminica
aceea! Deasupra acestei mãnãstiri nu era cruce, ci era semnul
celui rãu. Pãziþi-vã casele! Pãziþi-vã familiile sã nu fie copleºite
de cel rãu! ªi sã-l aveþi mereu oaspete în casele dumneavoastrã
pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos! Urmaþi-vã pãrinþii!

Dumnezeu sã binecuvânteze munþii, câmpiile, râurile ºi apele
acestei þãri. Dumnezeu sã binecuvinteze Dunãrea, sã curgã lin ºi
liniºtit, sã sãrute cu valurile ei pãmânturile româneºti, dupã ce la
Baziaº intrã la noi în þarã.
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