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Bolintin – 590 de ani de la prima

atestare documentarã
Eu, cel în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul ºi de Hristos iubitorul, unsul lui Dumnezeu, Ioan Alexandru mare voievod ºi

singur stãpânitor, domn a toatã þara Ungrovlahiei ºi pãrþilor de peste munþi ºi cãtrã cele tãtãrãºti ºi de ambele pãrþi peste toatã
Podunavia, de la Brãila ºi pânã la Porþile de Fier, de asemenea ºi ducatului Amlaºului ºi Fãgãraºului, domn. A binevoit domnia mea
cu a sa bunãvoinþã cu inima curatã ºi luminatã ºi a râvnit domniei sfântrãposaþilor moºi ºi strãmoºi ai domniei mele, domnilor
Basarabi ai Þãrii Româneºti ºi dupã dânºii sfântrãposatului pãrintelui domniei mele, Ioan Mircea marele voievod, ca mãnãstirile
sãrãcite ºi pustiite ºi slãbite în þara domniei mele, pentru greºelile noastre, domnia mea sã le ocrotesc ºi sã le întãresc în ajutorul
dumnezeesc.

De aceea a dãruit domnia mea acest atotcinstit ºi cu frumoasã faþã ºi preacinstit, deasupra tuturor cinstelor, hrisovul de faþã al
domniei mele, mãnãstirii de la Dealul Mare, unde este sfânta Bunavestire, în vadul rîului Argeº, împotriva Bucºanilor, ca sã-i fie
satul numit Bolintinul, jumãtate, de ocinã ºi de ohabã, începând de la vama oilor, de a porcilor, de albinãrit, de gãleatã, de gloabe,
de prãdalicã, de cositul fânului, de copaci, de cãrãturi, de podvoade ºi de toate dãjdiile ºi slujbele mici ºi mari, câte se gãsesc în þara
ºi puterea singur stãpânitoare a domniei mele, de la toate acestea sã-i fie mãnãstirii Bolintinul de ocinã ºi de ohabã. Încã a dãruit
domnia mea obroc acestei mãnãstiri ºi douã butoaie de vin, pe fiecare an, ºi douã gãleþi de grâu ºi douã sãlaºe de þigani ºi jumãtate
de vad de moarã, pe care l-a cumpãrat Pavel de la Stoica, fiul sãu, din Bucºani, ºi locul cãtre acest vad, cât va aºeza mãnãstirea case
ºi sã-ºi coseascã fânurile de lângã moarã. ªi aceasta sã fie ocina mãnãstirii în veci.

Încã ºi via pe care o are, sã nu dea vinãrici. Încã ºi carele mãnãstirii, nicãieri sã nu dea vamã, ci toate acestea sã fie ohabã sfintei
Buneivestiri pânã în viaþa domniei mele.

ªi nimeni sã nu cuteze sã-i turbure, nici sudeþ, nici globnici, nici birari, nici oricare dregãtori dintre boieri ºi slugi ale domniei
mele, în puterea lor ºi trimiºi dupã milostenii ºi slujbele ºi muncile domniei mele, ci fiecare sã se pãzeascã de la Bolintin160 ºi de
la tot ce este [...] ale mãnãstirii mai sus scrise sã fie de ocinã ºi de ohabã pentru cã cine s-ar încumeta dintre boierii domniei mele sau
slugi [...] cobo[...] org[...] mãnãstirii sau mori sau þigani sau din obroacele pe care le-au aºezat domnia mea sau fie din oricare din
cele mai sus scrise, ºi cu un fir de pãr, unul ca acela va primi mare rãu ºi urgie de la domnia mea, ca necredincioºi ºi neascultãtori
ºi batjocoritori ai acestui hrisov al domniei mele, dupã porunca domniei mele.

Încã ºi dupã moartea domniei mele, pe cine va alege Domnul Dumnezeu sã fie domn al Þãrii Româneºti sau din rodul inimii
domniei mele sau dintre rudele domniei mele sau, pentru pãcatele noastre, din alt neam, dacã va cinsti ºi va înnoi ºi va întãri ºi nu
va strica, pe acela Domnul Dumnezeu sã-l cinsteascã ºi sã-i întãreascã sufletul ºi trupul în toþi vecii ºi în cei ce vor veni. Dacã va
cãlca ºi va nimici acest hrisov al domniei mele ºi nu va cinsti ºi nu va înnoi toate cele mai sus scrise, pe acela Domnul Dumnezeu
sã-l batjocoreascã ºi sã-l nimiceascã ºi sã-i calce sufletul ºi trupul aici ºi în veacurile viitoare ºi sã fie blestemat de Domnul
Dumnezeu, a toate þiitorul, ºi de Preacurata lui Maicã ºi de 318 sfinþi ºi de Dumnezeu purtãtorii Pãrinþi, cei de la Nicheia, ºi de toþi
sfinþii ºi sã fie pãrtaº cu Iuda ºi Arie, în vecii vecilor, amin.

Iatã ºi martorii: jupan Albul ºi jupan Radul al lui Sahac ºi jupan Stanciul, fratele lui Mircea, ºi Vâlsan al lui Florea, Dragomir
Berindei, fiul lui, Iubitul, fii lui Borcea, Radul, Dimitru ºi Stanciul vistier ºi Buºaga spãtar, ºi Vlaicu stolnic ºi Barbul paharnic ºi
Tatul comis ºi Cazan logofãt.

ªi Calcio, care a scris în anul 6941 (1433), indictionul 1, <luna> martie 15 zile, în Târgoviºte.
† Io Alexandru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.

Original slavon pe pergament (40,5x23-24,5 cm), cu pecete atârnatã cu ºnur roºu, cãzutã, pãstrat la mãnãstirea Simonopetra,
Muntele Athos, Grecia. Textul scris cu cernealã neagrã, monograma cu roºu.

Petre ª. Nãsturel, Constantin Bãlan, Hrisovul lui Alexandru Aldea pentru mãnãstirea Bolintin (1433), în „Revista Istoricã”,
tom III, nr. 5-6, 1992, p. 477-487.
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Celãlalt
Se apreciazã aproape unanim cã utopiile ieºite din

varii lucrãri filosofice sau think-tank-urile ºi

experimentate sur vif de umanitate în ultimele secole

nu au adus soluþia aºteptatã. Lumea continuã sã

rãmânã un poligon de încercare a modelelor noi de

existenþã. Istoria nu poate fi fericitã sau nefericitã.

Oamenii, însã, da. Fiecare epocã are part-pris-urile

ei ºi evenimentele pot fi ºi o formã de bucurie sau

îndurare. Mai ales când nu de puþinã vreme victorioºii

ºi perdanþii par a fi cam aceiaºi. Iar „satul global” are

uliþele lui, unele mai bine întreþinute decât altele.

Efectul narcotic al societãþii de consum accentueazã

pulsiunile egoiste de posesie, distrugere ºi

supravieþuire într-o civilizaþie oricum nepredictibilã

ºi deja supusã la ºocuri de tot felul. Iar cadrul ideologiilor pare a transforma omul într-

un „om fãrã însuºiri” într-o desfãºurare globalã ce se aseamãnã tot mai mult cu cea

descrisã de Robert Musil în cunoscutul sãu roman. O energie imensã se degajã în multiple

dezbateri, analize, idei, opinii, posibilitãþi. Existã chiar polemici pãtimaºe între adepþii

diverselor viziuni. Se înfiinþeazã ºcoli de gândire fundamentate pe diverse doctrine ce

modeleazã aproape matematic (nu ºi exact) un mod de a percepe ºi influenþa lucrurile.

Totul însã rãmâne la stadiul oral sau scriptic. Viteza, interconectivitatea ºi complexitatea

epocii duce la o explozie fãrã precedent de studii ºi puncte de vedere ce continuã în

fiecare secundã sã se depoziteze în numeroase biblioteci virtuale sau fizice, cantitatea

de documente stocate depãºind cu mult viteza de consultare a acestora.

Puþini vin sã propunã o mobilizare a energiilor personale într-o direcþie convergentã,

asocierea cu celãlalt ºi combinarea interesului individual cu beneficiile comunitare, o

de-dramatizare ºi un calm în care sã se producã întoarcerea cãtre semenul mai apropiat

sau mai îndepãrtat, oricare ar fi statutul lor social ºi profesional. Soluþia nu poate fi

confruntarea ori judecarea tãioasã ce se opreºte la limita decenþei ca realitate, dar continuã

dincolo de ea ca intenþionalitate, ci doar aflarea punctului de echilibru al relaþiei care

este colaborarea.

La frontiera orientalã a Europei, într-o þarã latinã ºi într-un timp al împãrþirii

ideologice ºi fizice a continentului, doi scriitori au încercat prin prestaþia lor profesionalã,

dar ºi personalã, sã ofere o legãturã sub umbrela revistelor literare, dar ºi estetic prin

propriile lor poeme.

Poet, critic literar ºi traducãtor Victor Felea (1923-1993) este considerat un reper

inconturnabil în istoria revistelor clujene unde a activat, mai întâi la Steaua, apoi la

Tribuna. Extrem de discret ºi foarte exigent cu sine, fãrã a face mari concesii epocii, a

contribuit mult la þinuta celor douã publicaþii. Criteriile de alegere a versurilor

colaboratorilor, rubrica sa de criticã a poeziei ºi prezenþa lui luminoasã în mediul

literar al vremii au instituit un cadru estetic ce a influenþat calitatea scrisului confraþilor

sãi ºi nu numai. Analizând faptele mãrunte, autorul relevã „adevãrate aventuri

neînsemnate”, exprimate liric printr-un calm ºi echilibru interior ce nu face abstracþie

de prezenþa angoasei, camuflatã undeva pe aproape. Confesiunile ºi decupajele din

cotidian reprezintã în lirica lui Felea, acea izolare într-un „cerc deschis” despre care

vorbea italianul Luciano Erba, de unde se desfãºoarã o „sintaxã a liniºtii”, deopotrivã

profundã ºi tulburãtoare: „Ceaþã – ºi pete de zãpadã pe acoperiºuri/ Strada – o piele de

bivol murdarã ºi umedã/ Privirea mea ca lumina unei mici lanterne/ Cerceteazã golul

acesta închis/ Apoi se întoarce la lucrurile apropiate/ ªi se odihneºte o clipã visând/

Acesta-i numai un aspect al dimineþii/ O tatonare mutã/ .../ Apoi vor veni mãruntele

servitoare ale sufletului/ ªi vor face curat/ ªi se vor perinda mulþi necunoscuþi/ Cu

tablele ªtiinþei ºi ale Neºtiinþei în mâini/ ªi profeþi de bunã calitate ºi martori ai

Întunericului/ ªi pe toþi îi voi asculta ºi voi lua aminte” (Aspect al dimineþii)

Ioanid Romanescu (1936-1996) a fost un poet emblemã al Iaºului, aproape legendar,

fãcând parte din efervescenta boemã literar-artisticã a dulcelui-târg cãtre ultimele decenii

ale secolului douãzeci. Aflat în centrul ºi în atenþia lumii scriitorilor, fiind, pentru o

lungã vreme, redactorul responsabil pe segmentul liric al prestigioasei revistei Convorbiri

Literare, a contribuit la cunoaºterea ºi promovarea multor nume. Un autor prolix ºi un

recitator impecabil, considera poezia drept un modus vivendi ºi se comporta în consecinþã.

Scrie de la început într-o manierã modernã, puþin provocatoare ºi ironicã, folosind un

ton insurgent ce alterneazã sarcasmul cu naturaleþea. Se apropie mult de „beatnicii”

americani cu câþiva ani buni înaintea optzeciºtilor prin incluziunea mediului citadin în

versurile sale ºi printr-o asumare acutã a suferinþei redatã în viziuni ºi sugestii puternice:

„E atât de simplu./ Ghemuit ca o lãmâie stoarsã/ Eu aºtept la intrarea cinematografelor/

.../ Sau intru în baie ºi dau drumul la duº/ Ca un televizor stricat cada se umple/ De-un

melanj difuz de muzicã ºi zgomot/ Al cãrei înþeles e cã încã n-am murit./ Cã încã mai

pot crea secunde/ De stupoare în faþa ghiºeelor/ Când funcþionara duhnind a ojã îºi

pierde/ Privirea în mine ca într-un imobil nelocuit.” (Erezia întâi)

Cei doi poeþi au arãtat, primul într-o manierã discretã, al doilea poate într-o formã

mai extrovertitã, cum se poate valoriza semenul ºi cum nu se poate trãi calitativ decât

alãturi de acesta. Dacã „celãlalt” este vãzut ca un „dar al existenþei”, nu ca un motiv de

aversiune, interes sau dispreþ, atunci se pot construi soluþii practice cu impact imediat.

Disponibilitatea ºi interesul provoacã umanitatea, redând oamenilor o ºansã în destinul

fiecãruia, indiferent de cadrul particular sau general al istoriei.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Pe acest poet îl ºtiu din anii de liceu, dintr-o micã agendã în care

erau scrise mai multe poeme care i-au plãcut mamei mele, în anii

adolescenþei ei. Printre aceste poeme colecþionate între cele douã

coperte roºii, cartonate erau scrise de mânã ºi câteva versuri dintr-o

creaþie care nu surprinde neapãrat, dar este o poezie care îºi lasã

cuvintele sã se joace atent ºi cuminte pe filele îngãlbenite de vreme:

„Câteodatã/ mã aºtept pe mine însumi/ Mi-e urât de cel care aºteaptã/

ºi dor cumplit/ de cel care trebuie sã vinã./ Unde rãtãcesc oare

atunci?/ Pe ce meleaguri/ pasc turmele înspãimântate./ Poate nu e

bine/ sã merg înainte,/ dar sigur sînt/ cã pot întâmpina/ toate loviturile./

Pleacã cocorii/ Cu zilele mele sub aripi…/ De nu le-ar scãpa/ în

oceanul atâtor aºteptãri!”

Citindu-i versurile se pot observa cu uºurinþã în structura acestui

poet nu doar elemente specifice creatorilor de poezie, cum ar fi

visarea ºi melancolia, dar ºi caracteristici precum discreþia,

timiditatea, teama de a pãºi arogant, îngâmfat ºi zgomotos prin

grãdina pestriþã a scriitorilor. Fie cã vorbim despre perioada anilor

’70, fie cã ne raportãm la prezentul efervescent, tocmai aceste trãsãturi

improprii lumii artiºtilor îl recomandã lumii, devenind astfel, unul

dintre acei creatori, care prin atitudinea calmã, mereu în expectativã,

asigurã frumoasa diversitate a gândurilor ºi spontaneitate a reacþiilor

lirice: „Mã strigã poezia cu slobodã-nºirare/ de stele ºi luceferi dînd

flãcãri la izvor,/ mã-nalþ spre culmi de aur cu spuma grea de mare, -

/ spre templul amintirii cu cei plecaþi cobor.// Nu-mi fac vãleat din

turle, nu mã deschid în norme;/ nu-mi rotunjesc nici visul, nici viaþa

dupã ceas./ Din forme vechi vreau suflet sã torn noilor forme./

Dogoare sînt ce urcã spre cer din lemnul ars”.

Vasile Zamfir a debutat în 1965 cu volumul de poeme „Sufletul

copacilor”, la Editura pentru Literaturã, urmând apoi noi volume de

versuri precum, „Dimineaþa cu fluturi” (1967), „La marginea lumii”

(1970), „Bucurii cotidiene” (1972), „Nervurile toamnei” (1973),

„Regãsire la porþi” (1976), „Unghiuri miºcãtoare” (1977), „Culorile

iubirii” (1978) sau „Cântec de alean” (1980), care vin sã confirme

talentul poetului dâmboviþean, remarcat ºi de Al. Andriþoiu, Ion Brad

sau Nichita Stãnescu. Din anul 2001, biblioteca din localitatea Viºina,

jud. Dâmboviþa poartã numele de Vasile Zamfir, semn de respect

pentru întreaga activitate a poetului.

ªi, pentru cã fiecare „ianuarie” trebuie sã îi aparþinã celui care a

purtat în suflet ºi lacrimi ºi oameni, nemãrginite doruri ºi-ndemnuri

discrete pentru o metaforã nouã, am gãsit potrivitã semnalarea

poemului „Toamnã cu zei” de Vasile Zamfir, dedicat bunilor prieteni

Mihai Eminescu ºi Ion Creangã: „Mi-e drag, mi-a devenit nespus de

drag,/ Când simt în piept parfumul crizantemii,/ Sã mã opresc un

ceas lângã un prag/ De cârciumã, unde ciocnesc boemii./ La hanul

toamnei, când în cramã vinul,/ Oprit din fiert, e doar un zumzet

numa,/ Când carul-mare-ºi scuturã ciorchinul/ ªi pe acoperiº sclipeºte

bruma,/ Atunci, la ceas târziu, la han de zgurã,/ Într-un ungher de

târg provincial,/ S-ascult în noapte un zgomot de trãsurã/ ªi câini

lãtrând cu glas patriarhal./ ªi-aº vrea atunci, mi-ar fi nespus de drag,/

Sã se deschidã uºa la dugheanã,/ Sã treacã umbre sfinte peste prag,/

În ciocnet de pahare ºi de canã./ Sã vãd doi domni, venind din altã

vreme,/ Rãmaºi aºa, ca împietriþi în veac,/ Cu plete unul (chipul ca

din steme),/ Cellalt în haine groase de ºiac./ La mese-apropiate,

tãinuind/ Ei doi, sporovãind la ceas de noapte;/ Eu, la o parte, sã-i

privesc cu jind./ (În oale vin – cât în dugheanã ºoapte)./ Venind aºa,

cu ochi înlãcrimaþi,/ Sã îngenunchi pe cea din urmã treaptã,/ ªi-n

timp ce ei mã vor privi miraþi,/ Sã le sãrut sfinþita mânã dreaptã.”

Vasile Zamfir –

un remember

al metaforelor

discrete

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Recitesc de câteva sãptãmâni prozã din America de Sus ºi din

America de Jos, din America rece ºi din cea fierbinte.

Ele se întâlnesc numai prin uriaºii care stãpânesc în

Yoknapatawpha, ºi Macondo, copilãriile universale imaginate de

doi scriitori geniali: Faulkner ºi Márquez.

Când mi-e dor de copilãria mea, mã întorc la cãrþile lor ºi

respir, ºi visez, ºi le rescriu aºa cum mi-ar conveni mie. Pornind

de la Erendira cea nebunã ºi de la bunica ei, pentru a ajunge la

Constantina, bunica mea bogatã în cuvinte, aproape analfabetã,

dar încãrcatã de subtilitãþile unei vieþi care a legat Orientul la

Gurile Dunãrii ºi care a dãruit-o cu balade fantastice ºi cu puterea

de a privi lumea prin fereastra unei stele ce nu rãsare niciodatã.

Tot ce ºtiu, ºtiu de la bunica, de la mamaia, în fapt mama care

mi-a construit toatã lumea de poveºti a copilãriei.

Dar hai sã ne venim în fire ºi sã începem de undeva.

Am ajuns, deci, în Bãlãciþa, în Dãsnãþuia, pe centru, oriunde,

poþi sã întrebi de mine, spui simplu, dacã e bãrbat, „bã, neicã,

unde stã a lu’ Fruntelatã?”, dacã e femeie, „bã, þaþã”, aceeaºi

întrebare. ªi, dupã ce interlocutorul se uitã atent la tine, vede cã

nu eºti periculos, n-ai hainã de piele, nu te-ai dat jos din vreo

Volgã neagrã, mai încearcã un ultim test: „Care, a lu’ învãþãtoru’?”

Dacã ºtii ºi asta ºi adaugi deºtept, „da, neicã (ori þaþã) a lu’ Ion ºi

a lu’ Ciza, învãþãtorii” – gata, oricine se înmoaie ºi te trimite cu

deºtiul cãtre casa din cãrãmidã, cu intrarea principalã din ºuºa,

unde stau pãrinþii mei, unde au stat pãrinþii mei, pânã la plecarea

lor din sat ºi, dupã aia, din viaþã, unde au stat bunicii mei, Nicu

Popescu, arendaºul, cârciumarul, contrabandistul, þãrãnist

pãgubos de-al lui Mihalache, care n-a râvnit la nicio foncþie, dar

a dat de bãut cât încape la toþi þãrãniºtii de vazã. Deci el, Nicu

Popescu ºi nevastã-sa, Constantina, cunoscutã drept „cocoana

Constanþa”, bunicã-mea, „mamaia”, „Grecoaica”, armânca din

neamul lui Stanciu, micã, albã la faþã, cu pãrul lung ºi negru,

frumoasã în tinereþe ºi fãloasã pânã a murit, cã tot pãru’ negru-l

avea ºi tot „cocoana” i se zicea, deºi veniserã la putere ai noºtri,

„tovarãºii”, ce mai!

În camera micã, de pe beci, acolo a stat mamaia pânã în

dimineaþa în care a plecat de tot, cu toate vorbele ei magice, cu

toate poveºtile ei. A plecat, s-a mutat adicã mai la marginea satului,

în cimitirul dinspre Opriºor.

Ehei, ce amintiri mai sunt în camera aia, acolo unde veneam,

student în vacanþa de varã, sã fumez o þigarã, mã chema mamaia,

cea care rãmãsese vãduvã pe la cincizeci de ani: „Vino, mã,

fumeazã la mine aici sã nu te vadã taicã-tu, sã fie ºi la mine în

camerã miros de tutun, de bãrbat!” Acolo-mi spunea ea poveºtile

satului, cum l-au tãiat Gemãneºtii pe Coliþã în ziua de Paºti, cum

s-a omorât Belgianca, nevasta boierului Stoicescu, aruncând-se

într-un gâldan adânc din Valea Mare, de dragul doctorului Gaiþã

care-o pãrãsise ca un crai ºi-un farmazon ce era, cum a rãmas

Dragalina lu’ Vâzdâc borþoasã c-a mâncat niºte flori de gutui, de

ieºise cântecul cu copiii din flori: „La Vâzdâc într-un gutui/

Dragalina a scos pui”.

Îmi mai povestea bunica mea, Constantina, cã atunci când

venea Barbu Drugã – marele moºier oltean care avusese fabricã

de pâine ºi de biscuiþi ultramodernã în Craiova, vreo zece mori

pe toatã întinderea câmpiei, moºii cu mãri de grâu în Dolj ºi în

Mehedinþi – sã-ºi plãteascã arendaºii, umbla cu o trãsurã cu

patru cai negri, cu patru arnãuþi cãlãri în spate, lângã el, în trãsurã,

avea un sac de galbeni, ajungea la Dãsnãþuia, sã zicem, venea

logofãtul lui Barbu cu dosarul, boierul întreba: „Cum a lucrat

arendaºul?” Ãla îi citea din ceaslov. „Bine”, zicea atunci moºierul,

bãga mâna în sac, scotea galbenii, îi arunca în poalele arendaºului

ºi încheia: „Sã nu-i asupreºti pe oameni, cã ei ne dau pâinea ºi

fericirea!”

Doamne, când termina poveºtile începea mamaia sã cânte uºor

tremurat, dar cu glas limpede, balada lui Din Costandin, fratele

strigoi care se-ntoarce din morþi sã-ºi scape sora de turci. Aia îi

plãcea ei tare ºi îngânau amândoi, bunicã ºi nepot, litania sud-

dunãreanã.

Eram copil, începeam sã descopãr lumea, mamaia mi-a zis

într-o zi de toamnã: „Mâine e Sâmbãta Morþilor, te scol de

dimineaþã sã mergi cu mine la tãmâiat”. Aºa a fãcut, a luat de-

acasã tot ce trebuia, ulcica de lut plinã cu cãrbuni, tãmâia, lumânãri,

chibrituri, a luat sticla de vin roºu, colacii albi cu fãinã de la

Nicolae Dan
Fruntelatã

Din poveºtile „cocoanei”

Constanþa
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Uºile mãnãstirii de la Bolintin, cu hramul Buna Vestire,

danie din anul 1453 a voievodului Vladislav al II-lea

Pleniþa, un pumn de colivã, douã mere ºi douã nuci, ne-am dus la

cimitirul din vale, dinspre Opriºor, era în zori, tremura aerul de

un vânt spre toamnã, acolo am asistat la un spectacol fantastic,

total, care mi-a influenþat viaþa ºi gândirea. Peste crucile din cimitir

erau aplecate femeile, legate la cap cu basmale negre, roteau

oalele de lut cu cãrbuni aprinºi, vorbeau, cântau, am auzit poveºtile

unor vieþi, am auzit ce nu se putea spune decât în amintire. Fiecare

îºi povestea viaþa, necazul, iubirea, durerea, singurãtatea de care

avusese ºi avea parte, fiecare plângea ºi jelea de un dor ce nu se

poate povesti.

Te dusãºi, Dumitre, mã lãsaºi singurã cu doi copii, bolnavã

de dorul tãu, de mângâierea ta, mi-e greu, Dumitre, mi-e frig

noaptea când nu mã-ncãlzeºte niciun foc, mi-e sete ºi nu-mi

aduce nimeni o canã cu apã!

Sã mergem ºi în curte. Acolo e altã poveste, acolo sunt

„ronturile”, aºa zicea mamaia, cã ea n-avea noþiunea de „rond”,

ronturile de flori, cu gura leului, cu muºcate – cã indruºaimul mai

boieros era þinut în casã, în sacsii, adicã în vase de flori – cu dalii

uriaºe, cu stânjeni, adicã iriºi, doamnelor ºi domnilor, vineþi ºi

mulþi, cu flori de piatrã izbucnind din stâlpii scãrii spre curte, cu

migdalul, minunea care acoperea ronturile de flori. Migdalul

mediteranean, nu vã jucaþi, noi suntem aici în siajul Mediteranei,

migdalul unic din raionul Vânju Mare care fãcea flori alb-vineþiu

ºi multe fructe în coaja lor, pe care eu, copil inconºtient, le

spãrgeam cu un pietroi, deasupra altui pietroi, ºi le hãpãiam vesel

deºi erau amãrui, ciudate, perverse, dar eu nu ºtiam nuanþele

astea. Pânã mi-a spus bunica: „Nu mânca multe, cã te otrãveºti”,

ºi povestea m-a speriat.

De ce ne întoarcem în acest spaþiu? De ce muncim noaptea sã-

l înþelegem, sã traversãm curtea cu flori nebune a bunicii, coridorul

mare, rece ºi plin de spaime al casei natale, de ce ne aºezãm la

masã în bucãtãria de varã, o camerã de chirpici lângã care se afla

cuptorul mare unde se coceau pâinea în þest ºi magiunul de iarnã?

Daþi-mi voi o explicaþie ºi mã închin. Cum ºi de ce se întoarce

visul meu în locul unde nu mai sunt demult, unde totul s-a

schimbat pânã la a fi altceva, altcumva, altundeva?

Prietenii mei, m-aþi gãsit, aþi fost la mine acasã, dar, de fapt, eu

nu eram acolo. Nu ºtiu dacã aþi înþeles ce s-a întâmplat.

Acum, cã pricepurãþi, ieºiþi din casã ºi o sã vã duc în lumea

mea, veche, nouã, imaginatã, realã, dar atât de asemãnãtoare cu

lumea voastrã dintotdeauna.

(Va urma...)

Uºile mãnãstirii cu hramul Buna Vestire sunt celebre în istoriografia artei vechi româneºti, fiind considerate, datoritã „sculpturii lor

ce se remarcã prin mãiestria ºi nobleþea siluetelor, prin felul savant în care e tratatã draperia, cât ºi prin modul veridic în care e tratat

peisajul, cea mai valoroasã operã sculptatã în lemn din Þara Româneascã” (George Oprescu, responsabil, Scurtã istorie a artelor

plastice în R.P.R. I. Arta româneascã în epoca feudalã, Bucureºti, Editura Academiei, 1957, p. 99).

Uºile au fost gãsite în anul 1862 la biserica din Turbaþi, pe malul lacului Snagov, de cãtre Alexandru Odobescu într-una din

peregrinãrile sale istorice. În momentul descoperirii, „uºa”, iniþial formatã din douã canaturi, acum unite, avea partea de jos retezatã, iar

colþurile de sus rotunjite pentru a se potrivi golului de uºã, mai mic decât cel original, al bisericii satului Turbaþi.

Ca dimensiuni mãsoarã 192 cm în înãlþime, 120 în lãþime (101 cm dupã altã sursã), iar grosimea lemnului de stejar din care sunt

confecþionate este de 8 cm. Fiecare din cele douã canaturi/uºi este împãrþit în trei registre conþinând scene religioase ºi sunt înconjurate

de un chenar cuprinzând o inscripþie slavonã.

În casetele de sus este sculptatã scena Bunei Vestiri (conform hramului bisericii cãreia îi fuseserã dedicate uºile): în caseta din stânga,

arhanghelul Gavriil, având în spate pe profetul Solomon, iar în caseta din dreapta fecioara Maria, având în spate pe Sf. Prooroc David.

În registrul median, în caseta din stânga sunt reprezentaþi Sf. Ierarhi Vasile cel Mare ºi Ioan Gurã de Aur, iar în caseta din dreapta, Sf.

Ierarh Grigorie Teologul ºi Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei.

În partea de jos se aflã reprezentaþi doi sfinþi cãlare, Sf. Gheorghe în caseta din stânga, iar în cea din dreapta, cel mai probabil, Sf.

Dumitru.

Deasupra casetelor din mijloc ºi de jos, pe niºte volute, aflãm inscripþia votivã în limba slavonã: „S-a fãcut acest hram în zilele

preacuviosului ºi de Christos iubitorului Io Vladislav Voievod ºi Domn al toatei þara Ungrovlahiei. În anul 6916" (1 septembrie 1452

– 31 august 1453).

Amândouã canaturile sunt înconjurate de câte o inscripþie slavonã care vorbeºte despre viziunea reconstruirii templului avutã de

Iezechiel în timpul robiei babiloniene: „Cãci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat în ea” ºi „sã mãnânce pâine înaintea Domnului”.

(Al. Odobescu, Pseudo-kynegetikos, Bucureºti, Editura Eminescu, p. 49, 79; Dumitru Nastase, Domnul Þãrii Româneºti Vladislav

al II-lea ºi asediul din 1453 al Constantinopolului, în „Revista Istoricã”, tom X, nr. 1-2, 1999, p. 85-98)

Uºile mãnãstirii cu hramul Buna Vestire de la Bolintin se pãstreazã în Colecþia de Artã Veche Româneascã de la Muzeul Naþional de

Artã al României din Bucureºti.
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Flash-back

Titus Vîjeu
În vremea aceea mergeam

destul de des la Paris ºi de fiecare

datã trãgeam la un hotel liniºtit,

purtând un nume extras parcã din

„frangleza” ce devenea dominantã în Hexagon: Passy – Home.

Dupã ce eforturile fostului ministru Jacques Toubon de apãrare

a puritãþii limbii franceze se dovediserã zadarnice, demnitarul

Toubon fiind numit în zeflemea Monsieur Allgood, noua

„charabia” era tot mai prezentã „sur les grands boulevards”. În

mod paradoxal, cei mai înverºunaþi apãrãtori ai limbii melodioase

a lui Voltaire ºi Rimbaud se

dovedeau niºte scriitori

strãini, pe care soarta îi

adusese de voie, de nevoie

în adoratul Hexagon. Unul

dintre aceºtia locuia la micã

distanþã de hotelul pe care-l

alesesem din motive

profesionale, cãci

reuniunile la care eram

invitat ca membru al

Comisiei Radio a URTI

( U n i v e r s i t a t e a

Internaþionalã de Radio ºi

Televiziune de pe lângã

UNESCO) aveau loc de

regulã în sãlile se întruniri

ale Casei Radio de pe Avenue du Président Kennedy, aflatã la o

zvârliturã de bãþ. În acelaºi imobil uriaº în formã de melc, se

aflau la etajul V birourile Radio France Internationale pe care le

frecventam în calitate de „correspondent à l’étranger”, titular al

rubricii „Parlez-moi, parlez-moi français”. Dar mai înainte de

asta, de cum reuºeam sã mã acomodez la hotel îi telefonam lui

Georges spre a-mi anunþa sosirea în Oraºul Luminã. Ca ºi cum

atât ar fi aºteptat, de fiecare datã la capãtul firului, era lansatã

invitaþia „la o supã Dracula”. Problema era cã la data aceea eu nu

suportam supele, fapt ce nu mã împiedica sã rãspund invitaþiei cu

acest scop. În schimb plãcerea unei conversaþii cu un vechi prieten

nu o puteam refuza. Drept care o luam pe rue Felicien David

(nume de muzician) pânã la capãtul dinspre rue Gros (nume de

pictor) pe care-o strãbãteam repede ºi apoi, trecând printr-un

parc minuscul ajungeam în rue de Boulainvilliers (nume de

aristocrat, fost Seigneur du Passy).

Cum bine se ºtie, Passy este supranumele celui de-al

ºaisprezecelea arondisment parizian, un fel de „perla coroanei”

capitalei Franþei (ºi pentru unii chiar a lumii). Blocul de la nr. 13

era unul modern, elegant ºi fusese ridicat – dupã cum avea sã mi

se spunã – chiar pe locul imobilului în care vieþuise Tristan

Tzara. Ce lucru extraordinar, mi-am zis, ca la distanþã de câteva

decenii doi exilaþi, scriitori români, sã fi folosit aceeaºi limbã de

pãmânt a Parisului, la doi paºi de Sena, fluviul în care murise

Paul Celan ºi în care avea sã sfârºeascã, tot prin proprie vrere,

Gherasim Luca.

Astfel încât, de câte ori am pãºit în acea clãdire cochetã în care

pânã nu demult locuise ºi Georges Soria, faimosul istoric al

revoluþiilor (francezã, bolºevicã etc. etc.) ºi ale cãrui piese de

teatru fuseserã publicate în a doua parte a anilor ’60 la Editura

pentru Literaturã eu însumi m-am întrebat ce simþea exilatul român,

al cãrui tatã fusese trimis imediat dupã rãzboi la muncã forþatã în

URSS, la intersectarea pe scara blocului cu fostul inamic al

troþkismului, chemat în Rusia lui Stalin ca oaspete de seamã ºi

care realizase la Radio Moscova interviuri cu Maurice Thorez ºi

alþi cominterniºti de vazã...

Aceasta e Franþa, gazdã primitoare pentru toatã lumea ºi el

simþise acest fapt încã din clipa în care, primind o bursã de studii

din partea sacrosanctului Institut de France s-a decis sã rãmânã

în Occident. Dacã ar fi valorificat oportun originile germane ale

familiei sale (numele Astalosz fusese obþinut prin maghiarizare,

în timpul imperiului) putea sã revendice dreptul la o eventualã

stabilire în Bundesrepublik, nobilul Vaterland ce ºtia sã-ºi adune

cimotiile, indiferent de cetãþenia dobânditã în timp. Dar a ºtiut de

la bun început cã pentru el locul ideal rãmâne Parisul, metropola

artelor ºi artiºtilor.

ªi-ntr-adevãr se simþea la Paris ca peºtele în apã. Chiar ºi dupã

ce trecuse printr-o serie de duºuri calde ºi reci ale vieþii de

emigrant. Ca titular al bursei academice, acordate prin graþia lui

Pierre Emmanuel, marele poet al momentului, avusese parte de o

excelentã primire.

Frecventase saloane literare, luase parte la vernisaje, întâlnise

o sumedenie de personalitãþi ale artelor lumii. O caldã simpatie

se îndrepta cãtre acest june „nãzdrãvan al Orientului” în clipele în

care Occidentul îºi amintea încã faptul cã în urmã cu doar trei ani,
(continuare în pag.5)

în tragicul august 1968 în care Moscova ºi aliaþii ei militari

invadaserã Cehoslovacia, România îºi arãtase demnitatea politicã,

veºtejind public nãvala tancurilor într-o þarã (totuºi) suveranã.

Coincidenþa fãcuse ca în acel an, 1968, piesa de teatru a lui

George Astaloº, „Vin soldaþii”, sã fi fost inclusã în repertoriul

de examen de la Casandra al absolvenþilor IATC. Iar în contextul

istoric în care soldaþii pãreau a veni peste civilizaþia paºnicã ce se

reîntrupase dupã cel de-al doilea rãzboi mondial piesa avea sã

cunoascã un mare succes în acel an în care un nou Pére Ubu,

locatar al Kremlinului, vorbea tot mai insistent despre

„suveranitatea limitatã” a þãrilor din Rãsãritul Europei, prinse în

nãvodul marilor pescari bolºevici. Din pãcate, dupã momentul

de glorie înregistrat de Ceauºescu prin incandescentul discurs

din august ’68, PCR avea sã dea uºor-uºor înapoi, repliindu-se

din teama cã þara avea sã împãrtãºeascã soarta Cehoslovaciei.

Piesa a fost scoasã de pe afiºul Casandrei dar autorul a reuºit

s-o tipãreascã într-un volum, alãturi de alte lucrãri dramatice,

apãrut cam în acelaºi timp cu o carte de poeme, întitulatã ºi ea

oarecum ludic, „ªotron”. Premiat de Uniunea Scriitorilor, George

Astaloº începea sã fie cunoscut ºi dincolo de spaþiile boemei

bucureºtene în care-l cunoscusem încã de la venirea mea la

facultate, în 1966, graþie unui prieten comun, pictorul Mihai

Sânzianu, ce avea sã împãrtãºeascã ºi el aceeaºi experienþã a

exilului. Într-o searã de mai a lui ’73 venise acasã la noi pentru a-

ºi lua rãmas bun. Pleca în Italia cu o bursã, aidoma tatãlui sãu,

profesorul Mihai Sânzianu care funcþionase înainte de rãzboi la

Accademia di Romania. Din nefericire, dupã schimbãrile politice

postbelice a fost arestat în þarã ºi condamnat pentru activitatea sa

culturalã eminentã, desfãºuratã în vremea în care la conducerea

Italiei se aflase Benito Mussolini. (Astãzi, cine pãºeºte în splendida

clãdire imaginatã de arhitectul Petre Antonescu poate citi inscripþia

ce atestã cã la inaugurarea ei, în 1929, luase parte însuºi Il Duce).

Ca sã evite simetria unui destin, fiul a ales sã nu se mai întoarcã

în România. A pãrãsit însã peninsula, gemând de artiºti ºi s-a

stabilit în Elveþia, unde ºi-a întemeiat o familie ºi a lucrat intens,

dobândind cele mai calde aprecieri de la marele istoric al artei

René Berger. L-am revãzut târziu, dupã 1990 când a sosit la

Bucureºti cu soþia pentru a organiza în frumosul apartament din

str. ªcoala Floreasca nr. 2 o pomenire pentru mama sa, Demetra

Sânzianu, fostã profesoarã de limba românã în mari colegii

bucureºtene.

În volumul II al cãrþii sale „Exil”, George Astaloº va consemna

faptul cã pictorul de la Lausanne, „un pictor de excepþie a cãrui

dramaturgie a culorii nu are rival în Europa” ne era foarte prezent

în amintire ºi cã el a evocat „geniul lui Sânzianu împreunã cu

Titus Vîjeu într-o emisiune cu totul specialã Amintiri din micul ºi

marele Paris”.

Evident, acest lucru avea sã se întâmple ceva mai târziu, dupã

întoarcerea în þarã a „fiului risipitor”.

Deci, sã ne-ntoarcem în timp, în vremea începuturilor sale

literare, omologate public. La Podgoria de pe Bulevard ºi la Nea

Jerca, mandatarul din str. Povernei el era nelipsit, uneori dând

senzaþia unei ubicuitãþi pe care numai marii dramaturgi o pot

oferi personajelor lor. (Poate de aceea, chiar dupã plecarea sa din

þarã, în 1971, mulþi dintre noi aveau impresia cã-l întrezãresc încã

prin diverse „locuri de pierzanie” precum spaþiile, mai degrabã

colocviale decât bahice, ale Bucureºtilor.)

De fiecare datã discuþiile din elegantul apartament parizian plecau

de aici, prin evocarea unor oameni ce avuseserã un rol în destinul

sãu scriitoricesc. Era cazul actriþei ºi regizoarei Zoe Anghel Stanca,

asistenta de la catedra de specialitate a IATC a regizorului Mony

Ghelerter. Ea avusese iniþiativa montãrii pe scena Casandrei a

piesei sale de debut. Sau cel al poetului ºi prozatorului Benedict

Corlaciu cãruia avea sã-i încredinþeze manuscrisele nevalorificate

ºi pe care acesta trebuia sã le îngroape, (cu aprobarea mamei

autorului) într-un loc foarte sigur. Nu ºtiu nimic despre soarta

acelor opere, cert este cã Ben însuºi avea sã plece peste câþiva ani

la Paris, fãrã a se mai înapoia vreodatã în România.

Nu puteai sã nu asculþi aceastã ªeherezadã balcanicã (deºi cu

ascendenþã teutonicã!) vorbind despre câte-n lunã ºi-n stele cu

un farmec aparte. L-am numit într-o searã „Le Prince du Détour”

pentru vaganþa sa epicã, aptã sã te poarte în timp ºi în spaþiu ca-

ntr-un cântec de leagãn. Uneori obþinea la propriu efectul soporific

al unei „berceuse”. Am constatat faptul în timpul unei vizite

fãcute prin 1993 împreunã cu un cunoscut gazetar ºi istoric,

preocupat de organizarea la Bucureºti a unei „fundaþii George

Astaloº”. Proiectul a fost repede trecut în revistã, iar gazda a

început sã ne povesteascã planul primei sale evadãri din România.

Avea doar doisprezece ani ºi gândul de a ajunge în America era

tot mai puternic. ªi-a luat merinde de drum ºi a urcat în primul

tren, care în loc sã-l ducã spre Vest ori, de ce nu, la Constanþa,

unde în port veneau vapoare din toatã lumea ºi pe care le-ar fi

putut accesa, l-a dus la Suceava, punct mort în orice tentativã de

a ajunge în Lumea Nouã. Bineînþeles cã întâmplãrilor din timpul

cãlãtoriei li s-au adãugat cele din arestul poliþiei cãci, gãsit pe

peron fãrã documente însoþitoare nu putea sã nu stârneascã

suspiciunea autoritãþilor. (Ne aflãm în 1945 într-o þarã ruinatã de

rãzboi, cu mii de copii vagabondând precum cei din Undeva în

Europa, filmul lui Gezá von Radvány.) Cert este cã fiecare

element narativ se amplifica, izvodind

la rându-i alte ºi alte pãþanii pe care el le

comenta cu umor dar ºi cu o trãire

pasionalã ce întreþinea interesul

ascultãtorului. N-a fost însã cazul mai

vârstnicului nostru prieten care, obosit

de cãlãtoria cu avionul ºi – poate – de

freamãtul oraºului de pe Sena a adormit

în fotoliu, fãrã a afla deznodãmântul

pateticei aventuri. Povestitorul însuºi s-

a fãcut cu eleganþã a nu fi observat

incidentul iar când, la plecare, ne-am luat

rãmas bun, „iniþiatorul fundaþiei” i-a

declarat cã la doisprezece ani era cazul

sã aibã mai multe cunoºtinþe de

geografie... „Poate de aceea m-am fãcut

geodez” i-a replicat gazda care a început

pe loc, la uºa apartamentului sã ne

povesteascã admiterea sa în ºcoala de

ofiþeri, de specializarea sa în geodezie ºi

topometrie, despre cariera sa militarã,

nu foarte bogatã, încheiatã în 1964 cu

demisia din rândul apãrãtorilor patriei. Atunci armata a pierdut

un ofiþer destoinic ºi literatura a câºtigat un poet ºi dramaturg

hotãrât sã se afirme acasã ºi în lume.

Peste ani, trãia la Paris mândria de a fi conaþionalul lui Emil

Cioran; (considerat unul din marii moraliºti ai literelor din

Hexagon, cel mai seducãtor de la Montaigne ºi La Rochefoucauld

încoace), al lui Eugène Ionesco (dinamitardul teatrului clasic ºi

pãrinte al dramaturgiei absurdului), al lui Gherasim Luca (socotit

de Gilles Deleuze „un grand poéte parmi les plus grands”)...

Într-adevãr România dãruise Franþei sute de scriitori ºi artiºti

dintre cei mai valoroºi, a cãror operã constituie mândria celor

douã culturi.

ªtia cã orice autor dornic sã se înfãþiºeze în faþa lumii are

nevoie de un vehicul care sã-i transmitã mesajul. ªi acest vehicul

este o limbã de circulaþie internaþionalã. El alesese franceza într-

un moment în care aceasta încetase sã mai fie regina ce stãpânise

pânã la cel de-al Doilea Rãzboi Mondial cancelariile statelor,

bibliotecile ºi amfiteatrele universitare. Cu toate acestea, viza o

pãtrundere ºi în alte spaþii, în care francofonia era tot mai puþin

prezentã. A fãcut demersuri fructuoase pentru a fi jucat în Statele

Unite (îmi arãta cu mândrie afiºul unui spectacol-coupé Ionesco-

Astaloº), Canada ori Marea Britanie.

La Paris, întâlnirea cu Petricã Ionescu, absolvent al secþiei de

regie-teatru de la IATC ºi emigrant politico-cultural în Occident

a condus la montarea „Soldaþilor” pe scena de la Théâtre Adyar,

aflat în inima oraºului, la doi paºi de turnul Eiffel ºi la alþi doi

paºi (fãcuþi la dreapta) de rue Saint Dominique unde se aflã

Ambasada Românã încã din ministeriatul lui Titulescu. Bãnuiesc

cã mãcar o parte dintre funcþionarii misiunii diplomatice s-au

aflat în salã pentru a putea raporta la Bucureºti ce se putuse naºte

Exilul de acasã

George Astaloº

George Astaloº ºi Titus Vîjeu
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din „monstruoasa coaliþie” artisticã dintre cei doi „transfugi”.

Petricã Ionescu (devenit ulterior Petrika Ionescu) era un spirit

nonconformist din naºtere, chiar dacã ivirea sa pe lume avusese

loc într-un spaþiu securizat al noilor vremi. Natura lui era una

intens insurgentã ºi, deºi încã din vremea studiilor fusese decretat

– alãturi de Tocilescu ºi alþi câþiva – marea speranþã a noii generaþii

ce urma lui Radu Penciulescu, Lucian Giurchescu, David Esrig,

Lucian Pintilie ori Valeriu Moisescu, dându-ºi seama la timp cã

în þarã va fi mereu expus persecuþiilor, a luat calea Apusului fãrã

a mai privi înapoi. Când a decis sã rãmânã în Franþa norocul lui

s-a numit Fernando Arrabal. Promotor al aºa-zisului théâtre-

panique acest Salvador Dali al scenei ºi al ecranului a avut

deplinã încredere în mustãciosul valah, recomandându-l unor

companii teatrale din Hexagon ºi U.K. Cariera regizorului român

a fost una explozivã. Fie cã a montat piese de teatru ori spectacole

de operã, Petricã Ionescu a uluit publicul cu imaginaþia sa

debordantã ºi cu soluþiile regizorale propuse.

Cam în acelaºi timp, piesa urma sã cunoascã ieºirea la rampã

la Arts Theater din Londra prin grija lui Ion Raþiu, preºedinte al

Uniunii Românilor Liberi ºi cuscru al doamnei Tutu Georgescu.

Soþia marelui dirijor George Georgescu îºi pãrãsise casa din

strada Washington din Bucureºti pentru a se stabili în capitala

Franþei. Aceastã „cea mai frumoasã femeie din Bucureºti” cum

avea s-o numeascã peste ani Iosif Sava într-una din Seratele

Muzicale consacrate primelor ediþii ale Festivalului George

Enescu, avea o energie remarcabilã ºi o inteligenþã pe potrivã.

Când Astaloº s-a decis sã vinã în România ne-a fãcut o vizitã

împreunã cu doamna Georgescu – întoarsã ºi ea cu intenþia

recuperãrii unor proprietãþi confiscate de comuniºti – în

apartamentul nostru din Bãneasa. A stat îndelung în faþa unui

tablou de Mihai Sânzianu pe care-l botezasem „Calul nebun” ºi

am evocat încã o datã „anii de ucenicie” din micile locande

bucureºtene, considerate de el adevãrate „redacþii formatoare”.

Astaloº se întorcea în România cu o certã aureolã literarã,

dobânditã prin prezenþa pieselor sale pe diverse scene ale lumii

ºi a cãrþilor de poezii traduse în limbi de circulaþie. Se mândrea

cu realizãrile de la Nouvelle Europe unde era redactor-ºef,

cooperând îndeaproape cu delicatul Mimmo Morina, scriitor de

origine sicilianã, stabilit dupã studii universitare la Palermo ºi

Florenþa, în Marele Ducat al Luxemburgului. La revista ce apãrea

aici vulcanicul Astaloº a fãcut ani buni echipã eficientã cu timidul

Morina, deschizând generos paginile publicaþiei ºi autorilor (încã)

noneuropeni din rãsãritul Europei, între care am avut cinstea sã

mã prenumãr. George se dovedise un excelent camarad pentru

confraþii rãmaºi dincoace de Cortinã ºi s-a strãduit sã-i facã

oarecum cunoscut Occidentului în care nici el nu avusese parte

de primirea eclatantã la care sperase. Mai ales dupã încheierea

bursei academice, avea sã-ºi dea seama cã proverbul galic „peu

de biens, peu de soucis” (N-ai avere, n-ai nici griji) nu exprima

deloc adevãrul vieþii de toate zilele.

A avut totuºi puterea de a înfrunta viaþa ºi, chiar fãrã a rosti

vorbele unui celebru personaj balzacian („À nous deux

maintenant. À nous deux Paris!”) avea aceeaºi dorinþã a afirmãrii,

deºi izvorâtã din raþiuni diferite. Cãci nu bunãstarea îl interesa

cu precãdere cât o glorie literarã dobânditã prin muncã tenace,

devastatoare. Dar, ca sã reziste, a trebuit sã practice pentru scurtã

vreme, ce-i drept, unele meserii epuizante precum cea de „cãrãuº

cu cârca” în faimoasele Hale din inima Parisului, între timp

mutate din raþiuni sanitare în afara oraºului, la Rungis. Îmi

mãrturisea cum cãra câte o jumãtate de bou pe umãr, neuitând sã

adauge cã era învãþat cu „boii” încã din România. Aluzia era la

„boii bipezi” care-ºi asumaserã funcþii politice importante. Dar

asumarea acestei condiþii proletare nu-l jena pe intelectualul

Astaloº, care continua sã scrie febril în puþinele ore libere, sã

cultive contactul cu prieteni literari ori cu instituþii de spectacol.

N-a fost deloc uºor, dar încet-încet lucrurile aveau sã se

echilibreze. Iar steaua ce avea sã-i însoþeascã viaþa s-a numit

Hélène, o doamnã delicatã ºi înþeleaptã, care l-a iubit ºi pe care ºi

el a iubit-o nespus. De la prima întâlnire din rue de Boulainvilliers

mi-am dat seama de marele respect

mutual, susþinut de o certã

compatibilitate de caracter, în pofida

faptului cã ea pãrea a trãi cu modestie

în preajma lui, iar el era – ca de obicei –

într-o nãvalnicã ofensivã verbalã.

Femeia ce condusese cu succes o mare

întreprindere din Rouen era acum, la

Paris, delicata soþie a unui scriitor din

îndepãrtatul rãsãrit european, de a cãrui

genialitate nu pãrea a se îndoi vreo

clipã. Astfel încât i se pãrea firesc sã

sprijine prin toate mijloacele literatura

acestuia ºi sã suporte cu stoicism

vizitele dese ºi uneori prelungite ale

conaþionalilor, mai ales dupã

liberalizarea paºapoartelor româneºti.

Era ºi un sfetnic literar eficient,

sugerându-i impetuosului scriitor ºi

traducãtor variante menite sã-i

optimizeze travaliul. Dar proba cea mare

a adoraþiei ce i-o purta lui Georges s-a

dovedit decizia de a-l urma în noua sa

aventurã româneascã. Spre deosebire

de alþi confraþi exilaþi care se grãbiserã

sã se înapoieze (temporar, ori chiar

pentru totdeauna) în România, mulþi

fiind prezenþi în primãvara lui 1990 la

prima Conferinþã Naþionalã a

Scriitorilor de dupã cãderea

comunismului, Astaloº nu s-a grãbit sã

o facã. Izbutise sã-ºi aducã mama în Franþa, se vedea uneori

zilnic cu prieteni ca Jean-Pierre Lazar, un cineast pe care l-am

întâlnit în rue de Boulainvilliers ºi care a fost uimit sã afle cã

prestaþia sa ca asistent de imagine la primele filme ale Elisabetei

Bostan ne rãmãsese-n memorie sau ca Petre Rãileanu fost redactor

la Editura Militarã care devenise cel mai avizat cercetãtor al

avangardei literare româneºti din Franþa ºi care avea sã-l

însoþeascã, împreunã cu un numeros grup de prieteni, pe ultimul

drum într-o zi de la sfârºitul lunii aprilie 2014.

Avea optzeci ºi unu de ani ºi deºi pãruse destinat unei existenþe

centenare se prãbuºise brusc dupã dispariþia lui Hélène. Þin minte

cã i-am telefonat în 23 aprilie pentru a-l felicita de ziua numelui.

Mi-a rãspuns cu aceeaºi prietenie dintotdeauna, dar glasul îi era

modificat de tristeþea pe care o traversa. Am încercat sã-l remontez

spunându-i cã sunt gata sã reluãm noua serie a unei emisiuni

radiofonice de succes, Întâmplãri din micul ºi marele Paris, ce

fusese difuzatã de Radio România Actualitãþi la o orã de mare

audienþã. Audienþã pe care el reuºise s-o sporeascã prin felul sãu

incandescent de a povesti despre întâmplãri mãrunte ori

grandioase. Am avut prilejul sã-i aducem pe ascultãtori în spaþiile

a douã civilizaþii puternice. Probabil cã aceea a Hexagonului le

era mai cunoscutã chiar decât cea a Bucureºtiului ºi pe care el o

dezvãluia cu o anume frenezie. Se depãºea astfel formula limitativã

a lui Paul Morand („Bucarest, un petit Paris au milieu d’un grand

village”) pentru a pune în luminã contribuþia româneascã la

dezvoltarea civilizaþiei europene. Fãrã excese ale interpretãrii,

dar ºi fãrã complexe. Ca urmare, evocarea unor Eliade, Cioran ºi

Ionesco prin preþioase amintiri personale era condusã întotdeauna

spre spaþiul germinativ iniþial al operei lor, aflat în România natalã.

Când îi sugeram de exemplu o nouã cãlãtorie, pornind de la

epitaful de pe mormântul lui Ionel Jianou, „Savoir vivre, vivre

savoir”, se dezlãnþuia într-o pateticã rememorare a vieþii ºi operei

acestui mare critic de artã, exeget inspirat al lui Rodin ºi Brâncuºi,

a cãrui operã era practic necunoscutã publicului român. Avea

darul de a pleda în faþa eternitãþii pentru identificarea ºi

recunoaºterea unor valori pe care România le dãruise lumii întregi.

Sper ca Radiodifuziunea sã fi pãstrat în arhivã aceste înregistrãri,

pentru mãrturie în timp. Mai ales cã instituþia din strada General

Berthelot a fost o gazdã generoasã a scriitorului româno-francez.

Chiar dacã ideea unei fundaþii culturale care sã-i poarte numele

(aparþinând primului director-general de dupã Revoluþie, dr. Eugen

Preda) nu s-a concretizat, Astaloº a fost prezent nu doar în grila

de programe radiofonice ci ºi în planurile editoriale de la Casa

Radio. Traducerile sale în francezã din poezia basarabeanã

(„Versant lirique”) ºi din cea bucovineanã („Racines liriques”)

refãceau harta unui teritoriu poetic divizat de o istorie blestematã,

dar rãmas unitar în simþirea autorilor prezenþi.

O culegere de poeme unicã în felul ei este „Derrière les

barreux” (În spatele gratiilor). Conceputã ca o antologie a poeziei

scrisã de deþinuþii politici români în timpul regimului comunist ea

grupeazã versuri ale unor scriitori români cunoscuþi în þarã (Vasile

Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Gabriel Þepelea, ªt.

Aug. Doinaº, Ion Caraion, Mihai Ursache), sau mai puþin ºtiuþi

acasã, unde fuseserã interziºi, fiind obligaþi sã emigreze în

Occident (Zahu Panã, Dumitru Bacu, Flora Cracea – pseudonim

al Andradei Popescu – toþi de origine aromânã). Cei mai mulþi

beneficiazã ºi de scurte prezentãri ale vieþii ºi operei. Doi autori

sunt din pãcate privaþi de acest util demers pentru cã, dupã cum

consemneazã editura, „l’auteur des traductions n’as pas trouvé

la biographie”. I-am reproºat amical lui George Astaloº cã nu m-

a consultat. I-aº fi putut semnala faptul cã Eugenia Mureºanu

fusese o poetã transilvanã mult preþuitã de Lucian Blaga ºi care

împãrtãºise alãturi de soþul ei prim,

preot ºi iubitor al artelor, calvarul

temniþelor în anii ’50. A avut o viaþã

demnã de un roman. La eliberarea

din închisoare, soþul a luat decizia

de a se cãlugãri, iar poeta ºi-a

refãcut viaþa alãturi de marele

filosof D. D. Roºca. Dupã divorþul

de acesta, a luat decizia emigrãrii

în Statele Unite ale Americii, þara

în care vãzuse de altfel lumina zilei

în anul 1913. Antologia lui Zahu

Panã (poet arestat ºi de regimul

generalului Antonescu ºi de

comuniºti), apãrutã dincolo de

Ocean („Poezii din închisori” –

1982) o include pe Eugenia

Adams-Mureºan, iar Astaloº

cunoscuse, desigur, cartea.

Cât despre Adrian Hamzea, poet

ºi traducãtor din germanã ºi

maghiarã, pe care l-am întâlnit în

redacþia revistei Astra – el fiind

braºovean – ºtiu cã fusese deþinut

în tinereþe în mai multe lagãre de

muncã ºi închisori comuniste

lãsând celor cu care împãrþise

calvarul o amintire controversatã.

Când i-am adus aceste precizãri,

Astaloº mi-a recomandat sã citesc

volumul unu din „Exil” ce urma

sã aparã în câteva zile. L-am primit de la el cu o dedicaþie adresatã

soþiei mele: „Virginiei Vîjeu, patronul spiritual al poetului meu

favorit”. Iar la pagina 112 a cãrþii, evocându-l pe Mihai Sânzianu

nu uita sã consemneze: „graþie lui l-am cunoscut pe Titus Vîjeu,

cel mai subtil analist al literelor româneºti”. Evident, era vorba

de o exagerare, dar ea vãdea marea generozitate a acestui prieten

de cursã lungã, care ºtia sã împartã gloria sa literarã cu cei din

preajmã...

... Nu trebuie uitat nici faptul cã Radioul a iniþiat prin redacþia

Teatrul Naþional Radiofonic o amplã operã de valorificare a creaþiei

sale dramaturgice. Una dintre piese („Caviar, vodcã ºi bye-bye”)

avea sã facã o certã carierã internaþionalã sub conducerea regizoralã

a lui Dan Puican ºi în interpretarea unor actori mult îndrãgiþi ca

Stela Popescu ºi Alexandru Arºinel. Turneele fãcute pe mai multe

continente în faþa diasporei româneºti a reprezentat o veritabilã

punte între românii risipiþi prin diverse colþuri din lume.

Probabil cã aceastã lucrare culturalã a lui Astaloº, intermediatã

de radioul naþional, a recomandat includerea ºi pe lista restrânsã a

personalitãþilor româneºti distinse de Preºedintele României cu

ordine ºi medalii la împlinirea a 75 de ani de la înfiinþarea Societãþii

Române de Radiodifuziune. Umorul sãu nestãvilit funcþiona la

Cotroceni la fel de bine ca ºi în cafenelele pariziene. Stãteam alãturi,

aºteptând sã-ºi facã intrarea în salã ºeful statului. M-a întrebat ce

înlesniri derivã din acordarea distincþiilor. I-am rãspuns cã vom

avea drept prin lege la un loc de veci gratuit ºi la o înmormântare cu

onoruri militare. „Dacã-i vorba doar de atât, hai sã vorbim cu

Preºedintele sã ne aprobe douã locuri alãturate. Nu de alta, dar mai

vorbim ºi noi când ne plictisim!”. Era incorigibil. Nicio solemnitate

nu-i putea anula predispoziþia sa funciarã spre comedie.

Când l-am condus pe ultimul drum, împreunã cu alte zeci de

prieteni ºi admiratori, am ºtiut cã ne despãrþim de omul care ne

fermecase atâta timp cu glumele ºi jocurile sale de cuvinte, cu

poemele sale (de la „ªotron”-ul prefaþat de subtilul Eugen

Schileru în anii ’70, la argoticele de peste veac din „Cântece de

ºuriu”), cu piesele sale însufleþite de o inteligenþã dramaticã unicã,

cu romanele mãrturisind cã lumea precarã în care trãim tot ce-am

moºtenit din vechime se adunã într-un proverb sordid precum

pecunia non olet („Banii n-au miros”), cu eseurile sale

modificând geometria clasicã a literaturii.

Îmbrãcat în uniforma de colonel al armatei române scriitorul pãrea

totuºi trist. Se înapoiase într-o þarã pe care o iubise întotdeauna dar

care nu-ºi lecuise bolile: pizma semenilor, ispita deriziunii în faþa

proiectelor de þinutã, boicotarea valorilor. Fusese înconjurat de o

mulþime de oameni dintre care unii ºtiau ce înseamnã el pentru þarã,

chiar dacã instanþele literare omologate dupã cãderea comunismului

pãreau a-l evita sistematic. Critica literarã mainstream l-a ignorat,

programatic se pare, fapt pe care nu l-a înþeles niciodatã, ca ºi noi,

ceilalþi ce-i simþisem unicitatea într-o literaturã, din ce în ce mai

supusã modelor cu un parcurs dubios.

Trãise frenetic experienþa occidentalã, focalizatã pe durata

parizianã îndelungatã ºi se întorsese într-un târziu pentru a rãmâne-

n þãrâna unei capitale europene bezmetice. De acolo, din noul

cimitir Ghencea militar, aflat pe o stradã fãrã sfârºit de la marginea

Bucureºtiului ºi numitã Drumul Cooperativei (vai, ce titlu de

piesã astaloºianã!) prietenul nostru pare a ne trimite din când în

când salutul sãu preferat: Bises et à bientôt!
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ION CRISTOFOR (pseudonimul lui Cristofor Ioan Filipaº) s-a nãscut la 22.04. 1952, com. Geaca (jud. Cluj). Absolvent al Facultãþii de Filologie, Cluj-Napoca, doctor

în Filologie. A fost redactor la revistele „Echinox”, „Tribuna”, „Bucovina literarã”, „Cetatea culturalã”, „Oraºul”. Din 2021, este redactor-ºef al revistei „Conexiuni

culturale” (Cleveland, Ohio, SUA). Volume de poezii publicate: În odãile fulgerului (1982); Cina pe mare (1988); Marsyas (2001); Casa cu un singur perete (2004);

Sãrbãtoare la ospiciu (2004); O cuºcã pentru poet (2007); Angore et taedio (2009); Cine a dat foc Romei (2010); Orchestra de jazz (2012); Gramofonul de pãmânt

(2014); Cronica stelelor (2018); Poeme canibale (2021); Laureat al norilor (2022). Poeziile sale au fost traduse în 18 limbi strãine. Volume bilingve: Geamantanul de

sticlã/ The Glass Suitcase (ed. românã-englezã, traducere de Dan Brudaºcu, 2011); Nopþi de jazz/ Nuits de jazz (ed. românã-francezã, traducere de Letiþia Ilea, 2015);

Am Rand der Kaffetasse (ed. germanã-românã, traducere de Christian W. Schenk, 2018); Vida de reserva/ Viaþa de rezervã (ed. catalanã-românã, traducere de Pere

Bessó, 2019); O picãturã de sânge/ Una gota de sangre (ed. românã-spaniolã, traducere de Mario Castro Navarette, 2019); Sesle yikanan sogut, (traducere în lb. turcã

de Alina Feiruz Gerez, Edit. USAR, Istanbul, 2019); Aki csillagokból Jósol, Versek (traducere în lb. maghiarã de Beke Sandor, Edit. Pegasul transilvan, Târgu Secuiesc,

2020); Cam valiz (traducere în lb. turcã de Ayten Mutlu, Edit. Artshop, Istanbul, 2021); Somewhere a blind child (traducere în lb. englezã de Andreea Iulia Scridon, Edit.

Naked Eye, Anglia, 2021). Autor de eseuri, volume de istorie literarã, interviuri. Colaborator la diverse dicþionare de literaturã. Mai multe premii naþionale ºi

internaþionale, printre care medalia de argint „Terra Sancta” (Israel). Curgerea fireascã a poeziei lui Ion Cristofor este în fapt canonul unui profesionist ce elaboreazã un

discurs realist ºi neliniºtitor, redat cu o aparentã detaºare ºi subtilã determinare. (Victoria Milescu)

Ion Cristofor

ACELE ZILE PLOIOASE

ªI PLICTISITOARE

Acele zile ploioase ºi plictisitoare

Ce revin cu precizia cu care se închide o cuºcã de ºoareci

Cu mãiestria cu care liliacul ocoleºte plasa razelor lunii

Când simþi cã viaþa nu e decât o jalnicã dramã,

o comedie tragicã.

E ceasul în care regele fluturilor îþi scrie

O scrisoare pe o hârtie albastrã

Prin care ceremonios te anunþã

Cã îþi va oferi Legiunea de Onoare.

Dar tu, scrib melancolic al dupã-amiezii

Vei asculta nepãsãtor

Apele râului rostindu-ºi rugãciunea

Sub sãlciile plângãtoare, sub corcoduºii din cimitirul

satului

Ce mã privesc cu ochii verzi ai mamei mele.

PÃRUL SÃLBATIC

Dupã ploaie

Pãrul sãlbatic intoneazã psalmi neauziþi de nimeni

Tinerele cãlugãriþe adunã în grãmezi

Aripile îngerilor prinºi între sârmele de telegraf.

Tãcuþi ne scãldãm mâinile bãtrâne

În lumina limpede a morþii

Ascultând mierla cum spalã cu cântecul ei

Pãcatele noastre adunate peste zi.

CÂNTEC APROAPE OBSCEN

Doar seara îþi întâlneam pe atunci

sufletul mic ºi fierbinte

între pulpe

femeie cu pãrul roºcat ca de vulpe

Tocmai când regele nostru înnebunise

nordul devenise deodatã sud

estul schelãlãia ca o maimuþã sositã din vest

Dar bunul Marx bãtrânul nostru vecin

devenise tot mai surd ºi mai surd

cenuºa morþilor era pâinea noastrã din þest

veacul devenise peste noapte absurd

Grabnic ne-am tãiat atunci degetele cu care scriam

prepuþul ni l-am tãiat, limbile ºi urechea

pe când poºtaºul împãrþea ordonanþe prin case

doamna dormea îmbrãþiºatã cu strechea

Tocmai atunci am dat ultimii bãnuþi cãmãtarului

plãtind grabnic cu sudoare ºi sânge

orice silabã rostitã, orice cântare obscenã

javre, lichele, hiene pãºeau nestingherite în scenã

Soarele umil îºi punea capul sub ghilotinã

capetele noastre apuneau în jug

facã-se, Doamne, voia-þi divinã.

ORIUNDE TE DUCI

Oriunde te duci

dincolo de strãzile posomorâte

existã o pulberãrie pãrãsitã

o casã locuitã de pisici ºi de suspine.

Oriunde te-ai refugia existã pereþi cu afiºe

un om întunecat ce ne deschide inimile cu tirbuºonul

o închisoare în care s-a proclamat

o amnistie generalã pentru toþi naivii

ce-au îndrãznit sã rosteascã adevãrul.

Oriunde te duci minciuna pluteºte pe deasupra apei

ca petele de grãsime ori ca leºurile înecaþilor

cu uºurinþa cu care Isus umbla cândva pe valurile

înfuriate.

Oriunde te duci e cazul sã-þi scoþi din cap

pioasa iluzie cã adevãrurile tale te vor face liber

cã bufniþele stau de strajã lângã statuia înþelepciunii.

Oriunde te duci se iscã o larmã generalã

o conspiraþie a prostiei, o tãcere analfabetã

ce-þi înghite de-a valma cuvintele.

Oriunde te-ai duce

doar sânii ei sunt adevãrate monumente ale naturii

demne de gloria odelor tale.

TE VISEZ

Arborii pasc pe câmp în apus

luminile se retrag între morþi

ca o maree

Oasele lor întreabã de noi pe la porþi.

Mi s-a fãcut dor de tine femeie

cu palmele mirosind a lut proaspãt

cu tâmplele tale mirosind a cer.

Te visez cum viseazã un taur

pajiºtea verde în mijloc de iarnã

când Domnul începe din dese sitele lui

fãinã din ceruri sã cearnã

Acum când fetele mor bãtrâne

nemãritate

ca o þestoasã centenarã din Galapagos

rãsturnatã pe spate

Când sângele strãmoºilor s-a urcat în ultimele crengi

în ultimele frunze

în ultimul arac

Doamne îngerii tãi stau ascunºi ca pãsãrile-n frunzare

doar tac ºi tac ºi tac.

SURÂSUL TÃU

Surâsul tãu

ce-abia îþi aratã albul dinþilor

îmi aminteºte un anotimp

în care mãrul

dintr-o grãdinã pãrãsitã a oraºului

a fost castelul ºi bucãtãria mea.

Eram un student sãrac pe atunci

fericit doar privind

la capãtul strãzii

cum se iveºte pãrul tãu

strãlucitor

ca o minã de aur

deschisã în lumina amiezii.

LUMINA OCHILOR TÃI

Lumina ochilor tãi îndepãrtaþi îmi vorbeºte din umbrã

de sub abajurul albastru al veiozei.

Îmi închipui cã surâsul tãu

capricios ca marea

e acum doar o scarã pe care urcã luna.

Tãcerea ta se umple de stele

de zborul catifelat al unor pãsãri nocturne

de foºnet de elitre, de cãrãbuºi, de necunoscute

miresme.

Stau mut, ca o piatrã

pe o terasã de piatrã întunecatã

ascultând straniul ritual al vântului

pe acoperiºurile de tablã ale periferiei

istorisind despre tinereþea

ce danseazã nebunaticã

goalã ºi despletitã

pe o plajã îndepãrtatã.

În întuneric

ca floarea de soare

se întoarce inima mea înspre tine.

SEPTEMBRIE

Septembrie dã paºapoarte pãsãrilor pentru plecare

norii gonesc ca o herghelie de cai pe deasupra oraºului

Evul Mediu rugineºte pe acoperiºul de tablã al bisericii

în care se oficiazã o nuntã.

Tânãra vãduvã nu mai dã niciun semn de viaþã

mã mulþumesc sã constat cã merele de peste gard

au un luciu asemãnãtor rujului de pe buzele ei.

Iau lecþii de resemnare de la pietrele din gardul

cimitirului

de la ºopârla verzuie ce face plajã pe un muºuroi

în spatele pâlcului de plopi

ce stau înºiraþi ca niºte ucenici ai vântului.

Doar peste câteva clipe capricioasa ploaie

cu mâini de copilã cautã monede de argint

în pãrul ºi în barba mea

de proaspãt pensionar.



77777POEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORPOEZIE CONTEMPORANÃANÃANÃANÃANÃ

Claudia
Voiculescu

CLAUDIA VOICULESCU s-a nãscut la 30 ianuarie 1950 în comuna Corbii Mari, jud. Dâmboviþa. Studii: ªcoala postlicealã sanitarã Fundeni (Bucureºti);

ªcoala de ghizi ONT, Bucureºti; Licenþiatã a Facultãþii de Litere, Universitatea Bucureºti; Master, Facultatea de Teologie ortodoxã, Bucureºti. Membru al U.S.R.

(Uniunea Scriitorilor din România); recomandãri: Ana Blandiana, C.D. Zeletin, Ion Horea, Al. Baciu, Aurelian Chivu, Ernest Verzea. Membru al S.M.S.P.R.

(Societatea Medicilor Scriitori ºi Publiciºti din România) fiind cooptatã în Consiliul Naþional de Conducere al acesteia; PEN-român (recomandãri: Annie

Bentoiu, Micaela Ghiþescu); U.M.E.M. (Union Mondiale des Écrivains Médecins); S.R.I.M. (Societatea Românã de Istoria Medicinei); Societatea Scriitorilor

Târgoviºteni; Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România. Debut în poezie: 1968 în revista „Manuscrise” a Liceului nr. 27, Bucureºti. Debut editorial: 1978

în „Caietul debutanþilor” în urma „Concursului de debut în poezie” al Editurii Albatros. Aprecierile critice la grupajul de poezii intitulat „Jocul ºotron” s-au

datorat poetului ªt. Aug. Doinaº, cât ºi criticului literar Laurenþiu Ulici. Dintre volumele publicate: 1995 – Rondelul orei fermecate, prefaþa Marcel Duþã, postfaþa

Cezar Baltag, Editura Insert, Bucureºti; 1998 – Arzând anotimpuri, postfaþa Petre Popescu-Gogan, Editura Helicon, Timiºoara; 2001 – Dintr-o iubire, prefaþa

Cezar Baltag, Editura Signata, Timiºoara; 2008 – Sudul târziu, prefaþa: Liviu Grãsoiu, Editura Vremea, Bucureºti; 2012 – Spre ciuturi, Opera omnia, Ed. Tipo

Moldova, Iaºi; 2015 – Vedere prin hublou, Opera omnia. Publicisticã ºi eseu contemporan, Ed. Tipo Moldova, Iaºi etc. Colaborãri la reviste literare din 1968:

Astra, Luceafãrul, România literarã, Viaþa Româneascã, Sud, Curtea de la Argeº, Bucureºtiul literar ºi artistic, Noul Literator etc.

LA CENTENARUL PEN-RO

M-apasã tâmpla unui centenar

ªi mai visez cum vremea umblã

Într-un ghem indescifrabil

Înmugurind în risipire...

Prin neuroni se rãstignesc poveri

ªi libertatea – cal nãrãvaº -

Loveºte cu copita în obositul timp...

Aceleaºi cuvinte dilatate

Se-ntorc rãnite-n troienitul cerc

Unde lumea pare-ngrãditã,

Contorsionatã ºi pierdutã-n neguri...

Covid...

Rãzboi...

Sãrãcie...

Haos, Doamne, haos...

ªI TREC AMIEZI CU MINE

PE PODUL NETRECUT

Din clocotul ce-a fost, mã caut în neºtire

ªi vechile rostiri se sparg (se pierd) prin labirint

- Cioburi colorate din oglinzile ce mint -

Sensuri neºtiute iar sã se înºire...

Mã strânge cercul în altã fulguire

Iar clipa, în rãstimpii cu clopoþei de-argint

Mai încolþeºte verbii licorilor de-absint

Pe un liman de vis cu altã înrobire.

ªi trec amiezi cu mine pe podul netrecut

Rana tot mai doare sub strãlucitul scut

De parcã o strãinã otrãvuri mi-a tot pus...

Din toatã cãutarea mai pâlpâie un gând

Cã-n arcul de sorginte nu voi pieri nicicând

Îmi va toarce Parca povestea pe un fus...

ACUM, CÃ TE-AI DUS...

Acum, cã te-ai dus

Fãrã sã mai întrebi de mine

Au rãmas pe buze, cu al cenuºei gust

Cuvintele ce le aveam de spus.

Tu n-ai ºtiut niciodatã

Cum te-aºteptam aprinsã de mâhnire

Sub zarzãrul amirosind amãrui

Iar dragostea mea ferecatã

Ascunsã, cã te-ai dus

Rãmâne ranã ca o groapã

Ce-aºteaptã neagrã ca uitarea

Dorul meu înflorind nesupus...

MI SE ÎNTOAMNÃ GÂNDUL...

Mi se întoamnã gândul cãtre tine

Sunt ca o Vale a Plângerii

Cã te-am iubit prea mult

Cu lacrima cât bobul din ciorchine.

De-ai fi ºtiut mãcar prin fiu

Ce dureros se zdruncinau

Atâtea universuri visate cu noi doi

Te-ai fi re-ntors, iubire, pe albul bidiviu.

Mi se întoamnã gândul cãtre tine

Peste o vreme, iarna troieni-va

Acest pustiu întins ca o Saharã

Ce ne-a împins pe cãile strãine...

Ne-om regãsi în liniºtea deplinã

A altui þãrm mai ospitalier

Cu drumul nostru de-nceput

Când Dumnezeul dragostei ne-o mai scãlda-n

luminã...

N-AM FI ªTIUT

De toamnã mi-e acum privirea

Când crudul verde-n galben se preschimbã

ªi grele-s toate, precum mierea

Ce-n floare-n floare albinele o plimbã

De n-am fi fost în tinereþe noi

În raiul cel imaculat ca norii

N-am fi ºtiut cã-n noapte fusem goi

ªi-n dimineaþã ne vãzurã zorii...

IMAGINI DE-ALTÃ DATÃ...

Se clatinã o lume de prin brume

Iar eu, ca-ntr-un somn adânc ºi îndelung

Mã tot afund în valuri ºi în spume

Visând cã la un þãrm tot am sã ajung...

Imagini de-altã datã, ca-n albume

Caleidoscopic s-or derula prelung

ªi nimeni nu va ºti sã le dea nume

Vai! eu strãinã sunt, cu braþul ciung...

ªi n-am cum sã mai scriu pe o hârtie

Acel sonet perfect, bijuterie

ªi-l vãd acum cum se destramã-ncet

Ca o mãtase putredã de vreme

ªi-aud cum plânge-n sine ºi cum geme,

Cum rãmâne gol, un simplu epitet...

ÎÞI SCRIU, IATÃ,

ÎNCÃ UN RONDEL...

Îþi scriu, iatã, încã un rondel

Poate-mi vei rãspunde din departe

ªi timpul nu va curge paralel

Privind la noi prin geamuri sparte

Poate va fi sã ne-ntregim inel

Sau o poveste într-o carte;

Îþi scriu, iatã, încã un rondel

Poate-mi vei rãspunde din departe...

ªi vei fi romantic ºi fidel,

Visele nu ne-or mai fi deºarte

ªi-om pune sus, un semn pe capitel

Sã ne pãzeascã zeul Marte

Iatã, mai trãim într-un rondel!

SÃ-ÞI POT CÂNTA...

Iubeºte-mã cumva

ªi fã-mi din vorbã pasãre mãiastrã

ªi dorul, cântare a cântãrilor sã-l faci

Când tu te-ndepãrtezi ºi taci...

Mai fã-mi din coarde struna înapoi

Sã-þi pot cânta un cântec desluºit

ªi tu, ca-n zbor rotit de porumbel

Sã-mi duci acel misterios rondel

DORINÞÃ

E un ecou prelung ºi dureros

Ce stãruie-n auz gândind la tine

ªi toate-mi par anapoda, pe dos:

Te-mpiedicaºi de-un mãrãcine...

N-ai presãrat în urma ta cenuºã

Sã te întorci iar ziditor

În mânã sã-mi aduci brânduºã

S-o pun la uºa noastrã ca zãvor...

SÃ NU MAI PLECI...

Sã nu mai pleci,

Sã nu te caut în neºtire

Se deºirã scoarþa fire, fire,

Umbra ta unde-o îneci?

Cuvinte rare

Þi-aº auri râzând

Sã-þi fie dor acum ºi oarecând

De clipe princiare...

Nu mai pleca!

Strãinul rost nu te încape

Nici cald pãmânt sã te îngroape...

Te-o plânge pe furiº culbeca...

IUBITE, MAI TREACÃ O DATÃ...

Iubite, mai treacã o datã

Paharul amar al iubirii

Prin viaþa noastrã de acum

Când înfloresc iar calomfirii.

Din varã izvorî o toamnã

 Fructul ei se pârguieºte-n noi –

Suntem din nou ai amãgirii?

Greu e bobul când se coc ciorchinii...
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXXVIII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos
Dl. Nicolae Georgescu sau acribia dusã pânã la virgulã

Cronologic judecând lucrãrile, dupã Stolnicul Cantacuzino

(despre care am scris în numãrul trecut al revistei noastre)

urmãtoarea mare personalitate a culturii româneºti imortalizatã

de mari graficieni ai lumii este luminatul domn Constantin

Brâncoveanu.

Acest domnitor, care a ocupat tronul Þãrii Româneºti între

anii 1688-1714 (una din cele mai lungi domnii din istoria noastrã)

nu a fost propriu-zis ceea ce cu un termen consacrat numim

scriitor, însã extraordinarul lui rol în cultura naþionalã, pe care

nu numai cã a sprijinit-o, ci, mai mult, a influenþat-o fundamental,

i-a asigurat unul dintre cele mai importante roluri ºi pe tãrâm

literar. ªi aºa a rãmas în istorie.

Pe scurt, acest domnitor a înfiinþat Academia Domneascã de la

Sfântul Sava (1694), a stimulat activitatea tipograficã ºi a fãcut

ca de sub teascurile imprimeriilor sã iasã volume de mare valoare.

Numele lui Constantin Brâncoveanu se leagã în principal de

apariþia unui nou stil în arhitecturã – Stilul brâncovenesc – vizibil

ºi azi la o serie întreagã de lãcaºuri de cult sau laice. Un stil care

a pus în valoare cele mai bune ºi frumoase elemente ale arhitecturii

româneºti în combinaþie cu unele influenþe europene din epocã.

Construcþiile brâncoveneºti (Mogoºoaia, Palatul de la Potlogi,

o serie întreagã de biserici) formeazã o parte importantã a

tezaurului arhitectural naþional, impresionând prin originalitate

ºi mãreþie, printr-un caracter de neconfundat, neîncetând sã-i

uimeascã pe turiºtii care ne viziteazã þara.

ªi fiind Brâncoveanu ctitorul atâtor ºi atâtor lãcaºuri, cu merite

incontestabile ºi în ce priveºte cultura, nu putea sã rãmânã în

afara atenþiei graficienilor din toatã lumea.

Dl. Nicolae Ioniþã, în albumul despre care am amintit în mai

multe rânduri în episoadele trecute ale serialului nostru, a reþinut

numeroase ºi sugestive portrete realizate de graficieni din toatã

lumea, artiºti care au cãutat sã-l reprezinte pe luminatul domnitor

în viziuni pe cât de importante tot pe atât de originale.

Iatã ºi numele acestora: Adrian Palmas ºi Nicolas Cordoba

(Argentina), Camilo Triana (Bolivia), Amorim, Enrico Ayres ºi

Sergio Raul Morettini (Brazilia), Guaice, Jose Ricardo Perdanoa

ºi Ricardo Contrera Cortes (Columbia), Alejandro Leyva (Cuba),

Glemming Aabech (Danemarca), Aswivini Kumar Rath (India),

Amir Soghrati (Iran), Carlo Squillante (Italia), Daniel Sahade-

Das (Japonia), Tallil Abdellatif (Libia), Ian Baker ºi Neil K.

Kempeli (Marea Britanie), Mahomed Alafia (Maroc), Alexey

Kivokoutsev (Rusia), J. Kalvellido (Spania), Ferhat Demirbas

ºi Abdulakadir Demirbindi (Turcia), Nicolaj Kapusta (Ucraina),

Andras Halter ºi Imre Gaspar (Ungaria).

În genere graficienii amintiþi au pus accentul pe chipul prelung,

ca de prelat eternizat în icoane, al domnitorului, pe barba care îi

strãjuia partea de jos a chipului ºi – nici nu se putea altfel! – pe

cãciula impresionantã, din a cãrei laturã de pe partea dreaptã se

înãlþa micul mãnunchi de pene – însemn, desigur, de domnitor

investit cu mari puteri ºi recunoscut ca atare ºi de turci, cãrora în

vremea aceea le eram vasali.

Puºi în faþa opþiunii de a ne opri la un singur portret, ne-am

fixat atenþia supra chipului desenat de Nicolaj Kapusta (Ucraina),

care, se pare, l-a impresionat ºi pe graficianul care a conceput

albumul.

Aci, în acest portret, mãrit în comparaþie cu celelalte, domnitorul

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori români, vãzuþi de mari graficieni ai lumii (IX)

În lumea noastrã literarã, tot mai agitatã

ºi din ce în ce mai puþin favorabilã lucrului

bine ºi temeinic fãcut, sã întâlneºti

persoane care îºi consacrã toatã energia

gândului ºi a sufletului lor unei idei care

le umple ceasurile ºi zilele existenþei este

aproape un eveniment. Unul dintre acelea

în faþa cãrora rãmâi uimit ºi-þi vine sã te prosterni ca la o icoanã.

Nu altfel mã gândesc, îndeosebi de douã ori pe an (la

aniversarea ºi la comemorarea lui Eminescu, în ianuarie ºi,

respectiv în iunie) când vine vorba de unul din puþinii, pe deplin

avizaþi, cercetãtori ai vieþii ºi operei geniului ivit pe lume la Ipoteºtii

Botoºanilor, dl. Nicolae Georgescu, cel care pânã acum (ºi sunt

semne cã o va face ºi în viitor!) ne-a înnobilat bibliotecile cu

volume de mare interes: A doua viaþã a lui Eminescu (1994);

Cercul strâmt. Arta de a trãi pe vremea lui Eminescu (1995);

Eminescu ºi editorii sãi, I-II (2000); Cu Veronica prin Infern, I-

II (2004); Scenarii de istorie literarã. Ediþia princeps Eminescu

(2004); Un an din viaþa lui Eminescu (martie 1881 – martie

1882) (2006); Cartea trecerii: boala ºi moartea lui Eminescu

(2009); Eminescu. Ultima zi la „Timpul” (Dosar de presã, cartea

argumentelor) (2001). Acestora li se adaugã ºi câteva ediþii:

Eminescu, Luceafãrul (1999), Opere, vol. XVII; Bibliografie

Eminescu, Viaþa – Opera (1999) – în colaborare; Eminescu,

Poesii (2004).

Desigur, bibliografia d-lui Nicolae Georgescu mai cuprinde

ºi alte titluri, cãrþi care, fãrã a fi de eminescologie, completeazã

imaginea unui autor complex ºi prolific, preocupat – pe mai

multe planuri – de literatura românã clasicã ºi contemporanã, de

problemele privind raporturile dintre autor ºi creaþie, de lingvisticã,

semanticã ºi multe altele cum sunt: Recife, Eseuri de oceanografie

(2005); Hoþul de pãgubaº (2006); Scrisul, ca o tainã: povestea

graiului nostru (2007); Cuvinte ºi semne (2011); Latenþe arhaice

în cultura romanã. Actualitate ºi mit (2020); Nodul gordian

(2021).

Cine are astãzi ºi cine va avea în viitor curiozitatea ºi rãbdarea

de a citi cu atenþie bibliografia d-lui Nicolae Georgescu în ipostaza

lui de eminescolog va avea, fãrã îndoialã, revelaþia cã se aflã în

faþa unui cercetãtor care s-a luat pe sine în serios de la prima

carte, aceastã seriozitate constând întâi ºi-ntâi în temeinicia,

vastitatea documentãrii ºi mai apoi în acribia cu care cercetãtorul

a parcurs, pas cu pas, cam tot ce înseamnã document, informaþie,

alte cãi de acces cãtre adevãrul de facto ºi nu doar pe cel postulat,

înaintea d-sale, de cãtre alþi investigatori ai operei Luceafãrului.

Cu o rãbdare ºi atenþie pe care le-aº compara cu cele ale unui

bijutier de mare fineþe, dl. Nicolae Georgescu a reconstituit/

reconstituie biografia eminescianã nu edulcoratã, nu alteratã sau

romanþatã, cum au fãcut unii predecesori, ci enunþând idei ºi

propunând noi unghiuri de înþelegere ºi de evaluare strict

documentate, sugerând noi piste de cercetare, aºa încât în cazul

sãu niciodatã ºi nicicând nu ar putea fi întrebat moromeþian: Pe

ce te bazezi?

Cã acest prieten al meu (ºi cred cã ºi al tuturor celor care-l

citesc ºi-l iubesc pe Eminescu) merge cu acribia cercetãrii ºi

interpretãrile pânã la virgulã (ºi nu exagerez!) cum o dovedesc

cele mai multe din ediþiile de care s-a ocupat, dar cu totul ºi cu

totul în mod deosebit volumul Eminescu, Poesii, din 2004

(Editura Academiei Române, Bucureºti), din al cãrui tiraj dl.

Nicolae Georgescu abia dacã a apucat sã dea câteva exemplare

unor apropiaþi, restul cãrþilor fiind oprit de la difuzare din niºte

motive extraliterare, pe care n-are rost sã le evocãm aci.

Poezie cu poezie ºi aproape vers cu vers din respectiva ediþie

au trecut, ca sã zic aºa, prin filtrul analitic al d-lui Nicolae

Georgescu, cu adnotãri ºi comentarii care merg pânã la stabilirea

rolului fiecãrui cuvânt, ba, mai mult, al fiecãrui semn de punctuaþie

(cum ar fi, bunãoarã, virgula – cea care în anume împrejurãri ºi

în anume contexte poate schimba sensul unor versuri sau idei).

Rezultanta acestui demers? O grilã nouã de lecturã a textelor

eminesciene. O grilã care ori le-a scãpat ori n-a fost observatã ºi

pusã în circuitul critic de cãtre eminescologii anteriori, de la

celebrul Perpessicius ºi pânã la cei aflaþi aproape de noi.

Extinzând metoda sa analiticã ºi la reeditarea tuturor ediþiilor

Eminescu (reunite ºi tipãrite într-un necesar ºi binevenit ciclu de

cãtre Tipo Moldova în 2021) dl. Nicolae Georgescu face ºi acolo

o serie de observaþii, concepute, desigur, în ideea de a respecta

numai ºi numai adevãrul – aºa cum l-a cuprins Eminescu în

poezia lui.

Aceeaºi metodã prin care se apeleazã la toate sursele oferite de

atestãrile documentare este folositã ºi în cazul celei mai recente

cãrþi a d-lui Nicolae Georgescu, Politicã ºi poezie. Viaþa Veronicãi

Micle lângã Eminul ei iubit (Editura Bibliotheca, Târgoviºte,

2021), unde cititorul este avertizat încã din introducere cã i se

oferã o alternativã cu totul nouã la „O biografie rãu croitã”,

având a face, aºadar, cu o ediþie corectivã faþã de cele precedente,

care, zice autorul „au plecat din mai multe puncte deodatã”, fiind

„ticluite în mintea ºi relaþiile dintre prietenii ºi cunoscuþii lor,

risipindu-se apoi, recreîndu-se unde a fost nevoie de iubire pe de

o parte, de omenesc pe de alta”.

Aidoma unui Marco Polo literar, dl. Nicolae Georgescu ºi-a

propus (ºi cred cã a ºi reuºit!) sã strãbatã pe „mãrile” ce alcãtuiesc

– din varii unghiuri ºi pe diverse paliere temporale –, luate la un

loc, scrierile vizând biografiile celor doi, Eminescu ºi Veronica.

Ca ºi în alte contribuþii ale sale la eminescologie, autorul de

acum trece în revistã cãrþile predecesorilor, le pune în luminã

meritele ºi le amendeazã acolo unde este cazul, ajutat fiind în

documentarea lui de cãtre multele contribuþii în domeniu.

Contribuþii risipite de-a lungul vremii prin volume ºi publicaþii.

Este ajutat, pe de altã parte, de o serie de surse documentare

ieºite la ivealã în ultimele patru-cinci sau mai multe decenii. ªi pe

acestea le însoþeºte cu binevenite, necesare comentarii.

O notã bunã se mai cuvine autorului între altele ºi pentru

faptul cã procedeazã fãrã prejudecãþi ºi nu ezitã sã aducã în

lumina adevãrului „istorii, fapte, întâmplãri, evenimente” care

ºi-au pus amprenta pe biografia celor doi. De altfel, scopul

mãrturisit al cãrþii mai este ºi acela de a stabili „liniile ºi direcþiile

de disoluþie a imaginii iubirii Eminescu-Veronica, produse în

posteritatea acelora ºi «mecanismul» producerii acestora”.

O carte tulburãtoare ºi captivantã, care n-ar trebui sã lipseascã

din biblioteca niciunui iubitor al valorilor spirituale româneºti.

O carte dupã lectura cãreia simþi cã pe Eminescu ºi pe Veronica

Micle îi iubeºti mult mai mult decât înainte.

Nikolaj Kapusta
(Ucraina)

se remarcã prin ochii larg deschiºi (sugerând ideea cã priveºte

spre þara lui), prin cuºma împodobitã cu trei fuioare dintr-o blanã

de animal rar (în culorile tricolorului), dar ºi prin hotãrârea cu

care þine în mânã o ºtampilã uriaºã, gata sã fie aplicatã pe un

hrisov.

Interpretare modernã, sugestivã, care rãmâne multã vreme adânc

imprimatã în memoria privitorului.
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Poeta Victoria Milescu ºi Cronicile Sudului

Aureliu Goci

Una din primele cãrþi scoase
pe piaþa literarã româneascã de
cãtre editura Sud (una din cele
mai noi din România), în anul
2019, este cea a poetei Victoria
Milescu, care, ca exegetã, are o
veche colaborare, de peste 20
de ani, cu revista cu acelaºi
nume, aceasta întâmplându-se
încã din vremea primului sãu
redactor sef ºi fondator totodatã,
regretatul jurnalist ºi consilier al

Ministerului Culturii, Constantin Carbarãu. Cartea în cauzã este
intitulatã Cronicile Sudului. În ea sunt adunate mai toate
prezentãrile de carte ale poetei, de la începuturile colaborãrii (de
fapt din 1999), pânã în 2018 inclusiv. Am avut curiozitatea de a
ºti câte prezentãri de carte a realizat autoarea în acest interval de
timp, în folosul fiecãruia în parte din deþinãtorii de volume literare.
Ei bine, sunt peste 178. Sunt autori care se regãsesc de mai multe
ori în cartea sa. Majoritatea sunt români, puþini sunt strãini, în
special albanezi – Sali Bashota, Baki Ymeri, Jusuf Zenunaj,
Halil Haxhosaj, Luisa Famos, Rut Plouda, Thad Lacinak, Thuk
Tompkins, Jim Ballard, Anne Chambers, Mahmoud Darwish
etc. Mulþi sunt poeþi, mai rar prozatori. Aparþinãtorii de sud
dominã în carte, fie cã þin de revista Sud, de sudul þãrii sau al
planetei pe care locuim vremelnic. Fie cã sunt mari în ceea ce fac,
fie cã nu. Dar de obicei bine intenþionaþi, aruncând acul propriu
în carul cu fân. Dotaþi scriitoriceºte sau mai puþin. Cu mai multã
sau mai puþinã vizibilitate în spaþiul public. Cunoscuþi personal
sau nu.

Un loc important în economia cãrþii îl constituie scriitorii aflaþi
sub sintagma „Grupul de la Bolintin”. Dintre aceºtia remarcãm
cu pregnanþã pe George Apostoiu care cu a sa carte de prozã, Un
Talleyrand pentru România, se aflã în primele rânduri ale
volumului, carte din care se degajã necesitatea de a avea în aceste
momente tulburi ale istoriei mondiale buni conducãtori, de talia
diplomatului francez din secolul al XIX-lea, menþionat anterior.

Florin Colonaº, în cartea Dada – un triunghi epistolar, apãrutã
la o sutã de ani de la apariþia dadaismului lansat de un român
cunoscut mai mult sub pseudonimul de Tristan Tzara, face
cunoscutã corespondenþa (1916-1920) dintre doi români (cel
deja menþionat ºi Marcel Iancu) ºi un italian cu numele de
Francesco Meriano. Interesant, textele au fost puse în scenã de
George Ivaºcu (directorul teatrului Metropolis, ajutat de
regizoarea Cãtãlina Buzoianu ºi actorul Vlad Ivanov, care
realizeazã un one-man-show solicitant ºi de excepþie). Cartea
evidenþiazã spiritul neconformist din Europa de la începutul
Primului Rãzboi Mondial. Dadaismul, fondat în 1916, la Zurich
în Elveþia, clama libertatea absolutã prin negarea vechilor canoane
(lucru care se întâmplã ºi azi), a tradiþionalismului în artã ºi în
viaþã.

La praguri de ape, antologia de poezie a Alexandrei Firiþã, alt
membru marcant al „Grupului de la Bolintin”, rezumând cãrþile
sale anterioare în ceea ce au ele esenþial (Nostalgii, Descântând
tãcerile, Poeme crepusculare ºi Netihna ceasului fãrã sfârºit),
la care sunt adãugate câteva poezii necunoscute de noi, ne oferã
imaginea scrisã a poeziei sale de pânã în 2003. Autoarea apare în
antologie ca o vitalistã perfect acomodatã în arealul natal, care
se bucurã de soare, de miraculosul fir de iarbã ºi mai ales de
îngerul sãu verde (plopul), frecvent abordat în poezia sa. Este
prezent ºi înaintaºul sãu, Dimitrie Bolintineanu, pe coperta a
patra a cãrþii, ai cãrui paºi l-au purtat prin locurile cãlcate de
poetã.

Dan Floricã, fost vicepreºedinte al Fundaþiei Bolintineanu în
perioada 1996-2012, practicant al poeziei scurte, remarcate de
Petru Ghelmez, de gen tristih, haiku ºi mai ales poem într-un
vers, perseverent pe urmele lui Ion Pillat, creatorul poemului de
un vers, apare pe piaþa literarã în 2003 cu cartea Cu fiecare stea
privim nemãrginirea, în variantã românã ºi francezã, traducãtoare
fiind Paula Romanescu. Poemele, de sine stãtãtoare, oferã o
imagine caleidoscopicã a lumii contemporane integratã marelui
circuit cosmic. Tematica fiind diversã conþine versuri inspirate
de flori, pãsãri, animale, anotimpuri, astre, sentimente, curgerea
timpului, locuri istorice ºi geografice etc. Unele din ele sunã
astfel: Descopãr veºnicia în firele de iarbã,/ În albe aºternuturi
stã luna în cireº,/ S-a înnoptat de-o vreme în þipãt de cocoare,/
Când soarele din suflet pãleºte înserãm,/ De câtã frumuseþe e-
n stare-nþelepciunea,/ Un rãsãrit de soare în limpezi ochi de
rouã,/ Un fruct ce pârguieºte la focul din cuvinte,/ La chinurile
lumii de pazã lacrima,/ Puþinul ce n-ajunge la orice cititor,/ Ce
perlã luminoasã a fãurit hazardul etc.

Bogdan I. Pascu, poet prolific ºi talentat, performer ºi campion
al haiku-ului la un moment dat, practicã poemul tradiþionalist,
dar ºi modernist în volumul Zãpezi ce nu au fost nicicând, în
care foloseºte cu predilecþie tema iubirii, când tumultoasã când
retractilã, resemnatã chiar, plinã de întrebãri fãrã rãspuns. Cu
acest volum, Bogdan I. Pascu revine la marile teme universale,
pe care le ilustreazã inedit cu harul sãu.

Alexandru Cazacu, intrat în „Grup...” recent, urmare prieteniei
cu Gabriel Dragnea ºi altor membri ai acestuia, se dovedeºte,
dupã 14 ani de absenþã pe scena literarã, un poet experimentat,
bine adaptat cerinþelor europene (o aratã suficient în Duminica
în Est), prin profesie ºi cãlãtorii de voie, de plãcere, în spaþiul
european uºor vorbitor de englezã, cu impact clarificator. În
cartea sa, menþionatã mai sus, realizeazã un melanj de istorie,
geografie, artã, mitologie, alunecând între trecut, prezent ºi viitor (continuare în pag. 13)

ca un bine antrenat. Sugereazã în poezia sa, cã dincolo de
banalitatea aparentã a unor lucruri se aflã ceva important, ce
þine de esenþã ºi poate fi doar intuit. O face cu emancipare,
dezinhibare bazându-se pe personaje de anvergurã. Îi dorim sã
gãseascã acel ceva important de câte ori are nevoie. Totodatã ia
distanþã faþã de Est, cãruia îi vede lipsurile, chinurile chiar,
înºelându-se cã fericirea se bizuie doar pe bunãstare.

Alexandra Man, foarte bunã prietenã, cândva, cu Alexandra
Firiþã, este o prozatoare descoperitã de Amurgul Sentimental al
poetului Ion Machidon. Oraºul subteran (cartea sa de prozã din
2002) este o lucrare deosebitã, în care realul ºi imaginarul sunt
amestecate, generând o interesantã experienþã literarã. E foarte
adevãrat cã între proza sa de acum ºi trecut s-a aflat o poetã care
are destule de spus. Pentru autoare timpul este o poartã prin
care se poate trece încotro vrei, configurând pe aceastã bazã
acþiuni suprapuse, ca timp ºi spaþiu. Cartea sa cultivã misterul,
abil dirijat pentru ca trecutul sã impacteze asupra celor care trãiesc
în prezent.

Putem adãuga în continuare pe alþi membri fondatori ai
Fundaþiei Bolintineanu, care au gravitat în jurul revistei Sud,
numeroºi bucureºteni care au la
suflet revista literarã menþionatã,
precum ºi valori literare
naþionale având posibilitatea a fi
recenzaþi prin aceastã carte:
Dumitran Frunzã, Florentin
Popescu (redactor ºef al revistei
Bucureºtiul literar ºi artistic, dar
ºi redactor ºef adjunct al revistei
Sud), Liviu Capºa, Geo
Cãlugãru, Marin Codreanu, Stan
V. Cristea, Nicolae Dragoº,
Rodion Drãgoi, Lucian Gruia,
Emil Lungeanu, Nicolae
Manolescu, Mihai Merticaru,
Constantin Miu, George
Theodor Popescu, Adrian Dinu
Rachieru, Theodor Rãpan, Elis
Râpeanu, Paula Romanescu,
Victor Sterom, Passionaria
Stoicescu, Ioana Stuparu, Vasile
Szolga, Ion C. ªtefan, George
Vulturescu etc.

Dumitran Frunzã, poet de
valoare, bun prieten cu
Constantin Carbarãu, ca profesie
iniþialã silvicultor ca ºi Radu
Cârneci, scoate în 2003 cartea
sa de poezie intitulatã Viaþa în
labirint, de fapt o antologie de
autor în care îºi rezumã opt din
cãrþile sale, apãrute în intervalul 1966-2000, dovedindu-se un
autor marcant, cu deplinã conºtiinþã a responsabilitãþii actului
poetic vãzut ca destin. Cartea nu e structuratã cronologic, ci
tematic. Natura ºi dragostea ocupã un loc deosebit în ea. Poezia
sa se referã la un anume timp socio-politic, tratat uneori cu ironie
ºi sarcasm. Foloseºte cu prioritate versul de formã fixã, dar ºi
versul liber, mai bun, mai potrivit atunci când are multe de spus,
ca evocare istoricã sau a propriei vieþi.

Nicolae Manolescu, actualul preºedinte al U.S.R. cu ale sale
Teme franceze (antologie de texte privind literatura francezã) îºi
gãseºte un loc deosebit în cartea poetei Victoria Milescu. În ele
(a stat ceva timp în Franþa ca ambasador al þãrii), dupã spusele
autorului, scrie ce-i place, îl pasioneazã, compensatoriu, în pauza
pe care ºi-o ia dupã ce scrie ceva obligatoriu (e vorba deseori de
un autor cu care nu empatizeazã). Temele conþin impresii la
prima sau a doua lecturã, judecãþi valorizante, chiar analize
psihologice ale personajelor etc. Conþine totodatã detalii
semnificative, anecdotice, paradoxale. Personajul cel mai întâlnit
în texte este Don Juan ºi este tratat comparatist. Cartea relevã
erudiþia ºi experienþa autorului, dorinþa sa de informare cât mai
amplã.

Florentin Popescu, buzoian de baºtinã, cu peste 40 de cãrþi la
activ în 2007, unul din criticii noºtri de mare amplitudine, scoate
o carte de poezie numitã, Elegia cailor pierduþi, conþinând poezii
din tinereþea sa luminoasã, cu reverii în peisajul idealizat al
naturii ori a satului natal. Cartea este omogenã în expresie ºi
structurã, poeziile având, majoritatea, o solaritate armonioasã,
o enunþiativitate fluentã. Nu conþine anxietate, angoase
contemporane, vulgaritate, cãci planul liric se aflã undeva în
trecut... Dominantã îmi pare tema copilãriei, a libertãþii depline
sub ropotul repetat al cetelor de cai pe câmpurile satului. Piese
de mare rezistenþã poeticã în carte sunt poeziile intitulate Bucolicã
ºi Prinþul de grâu.

Geo Cãlugãru, autor de cãrþi de poezie, de prozã, literaturã
pentru copii etc. îºi dãruie din timpul ºi energia sa celorlalþi, fie
pentru a-i încuraja (...), fie pentru a le oferi un feedback. În
cartea sa, Rãsfrângeri lirice, sunt cuprinse portrete lirice scrise
cu aplomb ºi finã observaþie cu ocazia diverselor evenimente la
care a participat. Stau alãturi, în bunã vecinãtate, cei care sunt în
viaþã cu cei plecaþi în eternitate. Textele sunt compuse cu uºurinþã,
conþinând o poantã de efect. Cartea are farmec prin duioºia
conþinutã, prin sentimentalism, prin ataºamentul faþã de prietenie,
preþuire, a omului Geo Cãlugãru.

Nicolae Dragoº este printre poeþii români care nu au fost
compromiºi de perioada comunistã, numãrând în þara noastrã 43
de ani (1944-1989). Cartea sa, Cuvinte despre cuvânt, apãrutã

în anul 2007, vine sã ne ofere motive prin care Nicolae Dragoº,
oltean sadea, a ºtiut sã stea departe, am putea spune, de pericolul
comunist. Unul din motive este chiar slujirea cuvântului, totalã ºi
necondiþionatã întreaga sa viaþã. Însuºi cuvântul i-a cerut totalã
devoþiune. Tema cuvântului i-a fost întotdeauna la îndemânã,
dar ºi ispitã în contextul livrescului artificios ºi steril. Îl putem
numi pentru aceasta poet cu viziune. Se simte legat de el printr-
o sacrã logodnã, fiindu-i când salahor când împãrat. Cuvântul
este pentru el un subterfugiu pentru reflecþii asupra vieþi, asupra
firii umane. Prin ea putem vorbi de indisolubila trinitate: cuvânt,
poezie, poet, neamestecatã cu politicul.

Paula Romanescu, o insolitã poetã ºi traducãtoare, este prezentã
în Cronicile Sudului cu douã prezentãri literare, cu referire la
douã cãrþi ale sale situate la mare înãlþime poeticã: Dar noi,
iubire, noi? ºi Însorit regat. Amândouã bilingve. Prima semãnând
a jurnal, trateazã despre familie ºi iubire, relevând chiar amãnunte
autobiografice, pe care subtil le îmbinã cu cele comune ºi altora.
Partea individualizantã o constituie sonetele, unde se simte
influenþa francezã a traducerilor recente din Louise Labe. Titlul,
fals ironic, vizeazã un rãspuns dat deja. A doua sa carte, Însorit

regat, remodeleazã în spirit personal
texte din clasici sau contemporani,
dezvãluind astfel prin contopire
miracolul compunerii poetice,
uimindu-ne consistent cu profunda sa
cunoaºtere, cu ideile sale. Tema
abordatã cu predilecþie este firesc cea
a iubirii. Cel care iubeºte este pentru
sine deopotrivã rob ºi rege: Eu, între
regi, sunt rob biruitor…

Emil Lungeanu, alt critic prezent în
carte, dar nu atât de mare ca primul, dar
tot atât de valoros, se dovedeºte în
perioada 1989-2008 un scriitor
prodigios ºi prolific. Trece cu uºurinþã
de la poezie la roman, la teatru ajungând
mult îmbogãþit literar, la criticã (trei cãrþi
la activ ºi cu prezenta patru). În cartea
sa, Gramatica tãcerii sau codul poetic
al lui Costin Tãnãsescu, o adevãratã
dizertaþie a veleitãþilor sale poetice ºi
critice, se dovedeºte meticulos ºi
metodic, pe exemplul menþionat.

Autorului îi repugnã vulgaritatea ºi
trivialitatea ce-ºi fac simþitã prezenþa în
afiºe, apoi în spectacole, în reclame
promovate de inºi debusolaþi. Extrase
din versurile poetului Costin Tãnãsescu
reuºesc sã susþinã ideile criticului, chiar
filme, piese de teatru, evenimente
istorice. Poetul Costin Tãnãsescu,

comparat cu alþii poeþi, prin textele lor, pãtrunde în incinta creaþiei
autorului fãcând posibile frumoase lecþii practice de poezie
contemporanã.

Autorul promoveazã o poezie omisivã, minimalistã ca gen,
nu uºor de receptat, incomodã ºi controversatã. ªi astfel îºi
câºtigã propria identitate literarã.

Ioana Stuparu, care a împlinit în octombrie curent optzeci de
ani, pentru care îi urãm „La mulþi ani cu sãnãtate, fericire ºi de
toate!”, olteancã de fel din Mârºani-Gorj, ca mulþi alþii care au
pãtruns pe merit în prim-planul vieþii socio-cultural-politice
româneºti este cunoscutã ca prozatoare (a scris Clipa de luminã,
Oameni de nisip – roman trilogie, prozã scurtã cu tentã
moromeþianã), dar scrie ºi poezie (inclusiv pentru copii),
dramaturgie, face compoziþii muzicale, este interpret, grafician
pentru cãrþile de colorat ale copiilor, membrã UZPR, ADR, LSR,
cetãþean de onoare al comunei Mârºani. Este cunoscutã ca urmaºã
a lui Marin Preda, urmare a romanului care descrie viaþa satului
(ºi a þãranului român) în zilele noastre.

În Grãdina care s-a urcat la cer are povestiri (prozã scurtã),
care se bazeazã pe elemente autobiografice cuprinse în mãrturiile
sale. În unele are ceva tragic, în altele personaje pitoreºti, în
celelalte, situaþii grele din care se iese cu ajutorul unor glume (în
stilul ºugubãþ al þãranului). Dovedeºte totodatã o remarcabilã
artã a dialogului ºi are în ele obiceiuri ºi tradiþii.

Cartea este un omagiu adus comunitãþii rurale zugrãvitã cu
afect, dar nu idilic.

Ion C. ªtefan, scriitor complex al timpurilor noastre, profesor
de limba ºi literatura românã, directorul editurii Arefeana, eseist
remarcabil etc., îndeaproape cunoscut al Victoriei Milescu,
traducãtoare în englezã a uneia din cãrþile prezentate în Cronici...
(e vorba de Grãdinarul cuvintelor) îºi aºeazã opera liricã ºi
neliricã, îndeosebi, pe tema generoasã a iubirii, desprinsã din
însãºi viaþa sa. Întorcându-se la prima dragoste, dupã moartea
soþiei, cunoaºte elanuri juvenile ºi patetisme arzãtoare. Asociazã
iubirii înflorirea pe care o vede în toatã natura care îl înconjoarã,
fie în cea umanã, cu efect regenerator. Ion C. ªtefan ne oferã o
poezie a vieþii, de o neaºteptatã luminozitate ºi puritate. Cartea
de mai sus, scrisã cu rimã sau fãrã, este prefaþatã de Radu
Cârneci, marele poet al iubirii. Vibraþia autenticã cuprinsã în
carte transmite emoþie ºi cãldurã umanã, nedespãrþire de cuvinte,
de iubire, de poezie.

Cati Motea, originarã din Galaþi, laureatã (premiul II, poezie)
a Festivalului de creaþie literarã Dimitrie Bolintineanu din 1997,
ediþia a XVIII-a, scoate în anul 1999 cartea pe care o intituleazã
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Nicolae
Scurtu

CÂTEVA CONTRIBUÞII

LA BIOGRAFIA LUI

CONST. DINU

Un dascãl, un cercetãtor al istoriei locale ºi un

publicist, din cei mai oneºti ºi riguroºi este ºi Const.

Dinu (n. 8 iunie 1899, Bolintin Vale, din fermecãtorul

þinut al Giurgiului), care s-a impus în conºtiinþa

contemporanilor, cât ºi în posteritate, prin unele fapte

ºi întâmplãri ce se cuvin a fi reþinute.

Discipol al lui Nicolae Iorga, profesorul Const. Dinu

a fost numit de marele istoric în conducerea Ligii

Culturale pentru a organiza ºi stimula activitatea Ligii

Culturale din Gãeºti ºi a celei din Buºteni. Prahova,

iniþial a activat ºi la sediul central al Ligii Culturale

din Bucureºti.

În spiritul ªcolii lui N. Iorga, profesorul Const. Dinu

elaboreazã ºi publicã, împreunã cu Mihai Stan, unul

dintre colegii sãi, o monografie a Bolintinului Vale,

care, astãzi, este intruvabilã în bibliotecile publice.

În calitate de secretar general al Societãþii academice

de turism „România” solicitã o salã profesorului N.

Iorga din localul Ligii Culturale pentru desfãºurarea

unor ºedinþe, consfãtuiri ºi alte manifestãri.

Epistolele acestea ce se publicã întâia oarã reprezintã,

de fapt, modul de a colabora ºi lucra cu fostul sãu

profesor ºi mentor, care i-a îndemnat, întotdeauna,

spre un dialog deschis, sincer ºi fãrã echivocuri.

Menþionez cã N. Iorga a colaborat la Buletinul

Societãþii academice de turism „România” cu un

însemnat numãr de materiale privitoare la cãlãtoriile

unor domnitori, boieri ºi negustori.

De asemenea, e necesar sã precizez cã profesorul

Const. Dinu publicã, în aceastã revistã un incitant

articol – „România în ajutorul tineretului”, 1, nr. 10,

octombrie 1927, p. 3-5, care stârneºte interesul lui

George Al. Lefteriu, inspector ºcolar, completând ºi

apreciind însemnãrile colegului sãu, Const. Dinu.

Profesorul ºi cercetãtorul Const. Dinu a fost cãsãtorit

cu Elena N. Dinu, cunoscãtoare a limbii lui Voltaire

ºi autoare a cãrþii De la viaþa veche la viaþa nouã în

ºcoalã, Bucureºti, 1941.

Restituirea celor douã epistole se face, acum,

deoarece ele se constituie în autentice modele de

rectitudine moralã ºi profesionalã.

*

Gãeºti, 11 aprilie 1924

Mult stimate domnule profesor,

Minciuna stã cu d[umnea]voastrã la masã. Prea e

bine spusã, ca sã vã sune fals ºi apoi priveºte lucruri ºi

fiinþe prea neînsemnate, ca sã vã îndemne sã cercetaþi.

Aþi schimbat Comitetul „Ligii culturale” secþiei

Bucureºti, îngãduind sã se procedeze, aºa cum

procedându-se la alþii, s-a repugnat totdeauna.

Vã scriu aceastã scrisoare, ca sã fac sã porneascã de

la d[umnea]voastrã îndemnul sã nu se pãrãseascã

începuturile fãcute de cãtre sacrificatul Comitet,

fiindcã în afarã de neplãcerea personalã, pe care ar

avea-o foºtii lui membri, instituþia însãºi ar suferi.

1. Sã se urmãreascã acþiunea penalã intentatã de Liga

– secþie, prin primul procuror, directorilor de reviste

pornografice.

2. Sã se punã toatã grija în dezvoltarea subsecþiei

studenþeºti a Ligii culturale.

3. Sã nu se lase la o parte subsecþia elevilor de

liceu, grup format cu atâtea nãdejdi.

4. Sã se deschidã Casa de citire a „Ligii”,

pentru care s-au cerut ºi primit atâtea publicaþii.

În douã luni de zile, cât ne-au permis intrigile

sã lucrãm, atâta apucasem sã facem, angajând se

înþelege mai mult instituþia decât persoana

noastrã.

Subsemnatul, care a fãcut, împreunã cu elevii

de la Liceul „Mihai Viteazul”, secþiile Buºteni –

Prahova ºi Viºina – Vlaºca ale Ligii culturale,

aºa dupã cum vã pot informa actualii lor

conducãtori, ºi care împreunã cu alþi prieteni a

fãcut secþia Gãeºti, jud[eþul] Dâmboviþa, cu

mâhnire vede cã sufletu-i îndurerat nu mai are

entuziasmul necesar, ca sã lucreze alãturi de

instituþia, de lângã care a fost îndepãrtat.

Regret cã deprimarea aceasta vine tocmai când

lucrul la Gãeºti era în toi.

Se fãcuserã anul acesta vreo zece ºezãtori, un

festival, se strânseserã câteva mii de lei, ca sã se

facã o bibliotecã, se comandase un dulap, se

hotãrâse facerea unui demers energic în

chestiunea respectãrii repausului duminical, se

hotãrâse inaugurarea bibliotecii pentru Paºti.

Revoltat ºi chinuit, cã în loc de recunoaºtere

de la cel mai indicat, capãt lovituri, din acelea,

care iau pentru multã vreme dispoziþia pentru o

muncã generoasã, fãrã puteri sufleteºti de a duce

o sarcinã mai departe, mã vãd nevoit sã vã rog,

sã binevoiþi a-mi primi demisia din cinstea de

preºedinte al „Ligii culturale”, secþia Gãeºti.

Rugându-vã sã primiþi cu totul pãrinteºte

aceastã neaºteptatã pentru mine, cu totul

dureroasã întâmplare, vã rog sã dispuneþi cele

de cuviinþã, fiind asigurat de devotamentul meu

primitiv, care ºtie sã iubeascã chiar când e lovit.

Primiþi, vã rog, asigurarea deosebitului meu respect,

C. Dinu

Profesor Liceul „Mihai Viteazul”

*

[Bucureºti], 29 sept[embrie] 1924

Stimate domnule profesor,

„România”, Soc[ietate] academicã de turism, vã

roagã respectuos, sã binevoiþi a îngãdui sã-ºi facã

activitãþile sale în localul Ligii culturale, sala goalã

de lângã biblioteca institutului.

Societatea are la activul sãu douã excursii: una la

Constantinopol ºi alta în Suedia, cu care prilej a

rãspândit în condiþiuni bune jocul, cântecul ºi cartea

româneascã, provocând în presa þãrilor vizitate

elogioase articole la adresa României.

Sala, pe care o cerem, ne este necesarã pentru þinerea

legãturilor cât mai strânse între membrii acestei

Societãþi, profesori, avocaþi, contabili, studenþi.

Fãrã nici o îndoialã cã gândul nostru bun ne va fi

ascultat, vã rog sã primiþi asigurarea celei mai curate

stime ºi iubiri.

Secretarul general al Societãþii,

C. Dinu

Profesor la Liceul „Mihai Viteazul” în Bucureºti

Notã: Originalul celor douã epistole se aflã la

Biblioteca Academiei Române, Corespondenþã N.

Iorga. Volumul 320. Partea 1, f. 85r-v ºi Partea a 2-a,

f. 536r.

I.A. BASSARABESCU

ªI REVISTA

„PÃSTORUL TUTOVEI”

Bibliografia prozatorului, gazetarului, traducãtorului ºi

memorialistului I.A. Bassarabescu se întregeºte, permanent,

prin identificarea unor noi ºi interesante colaborãri la cele

mai diverse publicaþii periodice sau seriale.

Prezent în cãrþi omagiale, în volume comemorative

ºi în antologii din cele mai rare, I.A. Bassarabescu,

deºi a fost atent ºi riguros cercetat de istoricul literar

Teodor Vârgolici, se impune a fi redescoperit ºi din

alte perspective.

Literatura sa epistolarã, deloc convenþionalã,

surprinde prin cãldura comunicãrii, prin informaþiile

aºa de valoroase ºi, mai ales, prin stilul colocvial atât

de sincer ºi profund.

Revelatorii sunt epistola trimisã publicistului

bârlãdean G. Costandache ºi microevocarea Lui G.

Tutoveanu1, prilejuite de împlinirea a ºaptezeci de ani

ai lui George Tutoveanu, poet ºi dascãl aºa de preþuit

de I.A. Bassarabescu.

Transcriu, aici, din revista Pãstorul Tutovei, cele

douã acolade omagiale trimise în plin rãzboi din

Ploieºti spre Bârlad, unde vieþuia ºi crea unul din

reputaþii sonetiºti ai literaturii naþionale.

*

Ploieºti, 17 septembrie 1942

Stimate domnule Costandache,

Mã þin de vorbã ºi vã trimit de cu vreme fãgãduiala.

De Tutoveanu mã leagã o veche ºi neîntinatã

prietenie, iar admiraþia mea pentru opera lui literarã

nu poate fi pusã la îndoialã. ªi de aceea m-am gândit

sã n-o profanez prin laude plate ºi uscate. ªi am

preferat tonul glumeþ al unei arii pe tema titlurilor

volumelor lui.

V-o trimit cu toatã încrederea ºi din toatã inima. Aº

fi fericit sã ºtiu cã rândurile mele pentru el vor fi ºi

ele un colþiºor de soare în seninul vieþii acestui scump

prieten, drag mie ca un frate, cãruia îi trimit cu prilejul

sãrbãtoririi, prin d[umnea]v[oastrã], îmbrãþiºãri

cãlduroase ºi urãri de mulþi ani de viaþã seninã, bogatã

în realizãri fericite.

Am primit ºi a doua scrisoare a d[umnea]v[oastrã]

ºi vã mulþumesc mult cã mi-aþi reamintit.

Cu cele mai alese sentimente,

I.A. Bassarabescu

*

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,
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1 I.A. Bassarabescu, Lui G. Tutoveanu, în Pãstorul Tutovei. Revistã lunarã a Asociaþiei Preoþilor din judeþul Tutova, 5, nr. 8-10, octombrie-decembrie 1942, p. 436. [Tot în aceastã paginã se publicã
ºi epistola – Ploieºti, 17 septembrie 1942].
2 Ioan Georgescu, Bisericile româneºti. Anchetã, Oradea, Tipografia Româneascã, 1935, p. 37 (Supliment al revistei „Vestitorul”, nr. 8 din 1935).

Lui G. Tutoveanu

Cu prilejul... tinereþii sale fãrã bãtrâneþe, cãci,

înarmat cu Sonete lapidare ºi talent poetic, sare peste

ani, rãmânând acelaº[i] tânãr de odinioarã printre noi.

Scumpul ºi eminentul meu prieten din celãlalt veac,

G. Tutoveanu, cu talentul ºi optimismul lui plin de

Tinereþã, m-a fãcut sã vãz cerul Patriei mereu Albastru,

iar mireasma primãvãraticã a neîntrecutelor lui Sonete

mã leagãnã ºi acum pe fire aurii de Balade ºi-mi

toarnã-n sânge fericirea pe care n-aº da-o decât pe

frumuseþea Logodnicei lui Vifor sau pe aceea a

Poeziilor lui „alese”.

Adevãrat „alese!”

I. A. Bassarabescu

NICHIFOR CRAINIC ªI

„UNIREA”

BISERICILOR

ROMÂNE

Biografia ca ºi bibliografia poetului, prozatorului,

filosofului, eseistului, traducãtorului, memorialistului

ºi excepþionalului teolog Nichifor Crainic (1889-1972)

conþin o sumã însemnatã de necunoscute ce se impun

a fi identificate, catalogate ºi decriptate aºa cum meritã.

Redescoperirea „omului” ºi a marelui „gânditor”

Nichifor Crainic a început destul de târziu, în anii

’90, dupã cãderea definitivã a comunismului ºi a unora

dintre ideologii celui mai nociv curent din istoria

omenirii.

Unii dintre cei ce s-au ocupat de restituirea literarã,

teologicã ºi culturalã nu aveau ºi nu au nici un fel de

iniþiere. Cei mai mulþi erau în cãutarea

«senzaþionalului» pe care, însã, nu l-au gãsit pentru

cã el nu existã.

Invitat sã rãspundã la o anchetã, privitoare la

„unirea”2 celor douã biserici româneºti, de cãtre

profesorul, teologul ºi cãrturarul Ioan Georgescu

(1889-1968), în anul 1934, Nichifor Crainic, profund

cunoscãtor al vieþii monahale de la noi ºi, fãrã nici o

ezitare, completeazã cele patru întrebãri: 1. Gãsiþi

oportunã acum, dupã înfãptuirea unitãþii noastre

politice, o încercare de unire a celor douã biserici

româneºti: cea ortodoxã, proclamatã dominantã prin

articolul 22 din Constituþia actualã ºi cea unitã sau

greco-catolicã, recunoscutã ºi ca bisericã

naþionalã prin acelaºi articol din Constituþie?

2. În ce sens cugetaþi cã e bine sã se facã

aceastã unire: orientând viaþa sufleteascã a

întregului neam românesc spre:

orientul greco-slav sau spre

occidentul latin?

3. Care credeþi cã ar fi

consecinþele culturale, morale,

religioase ale noului act?

4. Care sunt dupã pãrerea

dumneavoastrã piedicile esenþiale

ale înfãptuirii acestei unitãþi,

precum ºi mijloacele potrivite

pentru înlãturarea lor?

Opiniile teologului ºi

cãrturarului Nichifor Crainic sunt

clare, temeinic argumentate ºi,

finalmente, fãrã reproº. Chemarea

poporului spre a decide în aceastã

«chestiune», aºa de delicatã, mi se

pare a fi calea cea mai democraticã

din momentul acela.

*

Rãspunsul d[omnu]lui

Nichifor Crainic

1. O singurã bisericã naþionalã

e tot ce poate îi mai necesar

României Mari. Cei peste 4

milioane de minoritari nu pot fi

puºi în respect de þara aceasta,

decât printr-un bloc

românesc. Dar bloc

românesc nu însemneazã

numai omogeneitatea

biologicã. Trebuie un spirit unitar, care

sã facã, din omogeneitatea biologicã,

o forþã activã, creatoare, covârºitoare.

O bisericã naþionalã unicã îl poate da.

De aceea, problema unirii celor douã

biserici eu n-o socotesc sub raportul

simplei oportunitãþi, ci sub raportul

existenþii noastre, ca neam. Ea e un

imperativ al conºtiinþei naþionale,

precum e un imperativ al conºtiinþei

creºtine.

2. Fiind vorba de unirea bisericilor

naþionale din cuprinsul României,

aceasta nu implicã nici o orientare spre

stânga, sau spre dreapta, spre occident,

sau spre orient, spre latini, sau spre

greco-slavi. Nu vãd decât o singurã

orientare posibilã: spre noi înºine,

pentru a ne uni ºi a ne ridica împreunã

la adevãrata doctrinã a Mântuitorului.

Pentru aceasta e necesarã sinceritatea

faþã de noi înºine ºi faþã de fraþii din

«strana cealaltã» cum se spune în

Ardeal. Orice criteriu extern duce la o

mai profundã dezbinare între noi.

Experienþa istoricã stã dovadã.

3. Consecinþele acestei uniri ar fi

enorme: o singurã bisericã, un singur

crez creºtin, un singur suflet românesc.

4. Piedicele sunt: suspiciunile

reciproce, dispreþul reciproc,

animozitãþile reciproce, care ne þin în

douã tabere învrãjmãºite. Dar piedica cea mai mare e

acel criteriu extern, care se pune de-a curmeziºul între

noi. Presupunând cã aceste piedici au fost înlãturate, ºi

cã o sincerã bunãvoinþã ar exista în ierarhia superioarã,

n-ar mai rãmâne decât o cale: sã întrebãm poporul

românesc. Dar pânã acolo, un lucru e necesar în bunã

regulã creºtinã: concordia ierarhilor.

Nichifor Crainic
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Cifra „trei” este un

element structurant al

textelor folclorice,

între care basmul îi

este cel mai familiar

cititorului obiºnuit:

împãratul are trei

feciori sau trei fete,

balaurul are trei capete (sau nouã sau douãsprezece,

multipli de trei), eroul

trece prin trei încercãri etc.

În general, în analizele din

mediul ºcolar, recurenþa

lui „trei” este explicatã

prin caracteristica de „cifrã

fatidicã”. Þinând cont de

faptul cã sensul

adjectivului latinesc

fatidicus, -a, -um (din

fatum-dico) este acela de

persoanã „care prezice

viitorul, proroc, ghicitor”

(M. Stãureanu, Dicþionar

latin-român, Ediþiune

mare, Editura „Scrisul

românesc”, Craiova, 1932,

s.v.), presupunem cã

asocierea între „trei” ºi

„fatidic” se datoreazã

numãrului implacabilelor

Moire ori Parce din lumea

Antichitãþii clasice,

prezente ºi în folclorul

românesc, în chipul

veneratelor Ursitoare ºi având, într-adevãr, capacitatea

de a prezice ºi chiar „a meni” viitorul oamenilor.

Însã, raportându-ne la un cadru mai general al

simbolismului numeric în cultura europeanã, credem cã

meritã sã acordãm o atenþie deosebitã cifrei „trei”, tocmai

pentru cã este atât de prezentã ºi fãrã îndoialã, foarte

importantã în „aritmetica” tradiþiilor.

În volumul al doilea al studiului de referinþã coordonat

de Ioan Bocºa, Colinde româneºti (ordonare ºi clasificare

de Ileana Szenik; transcrieri de Corneliu Bogariu, Adela

Þârc, Alina Stan, Florentina Criºan ºi Petriºor Bruzan;

redactare muzicalã ºi tehnoredactare de Áron Fazakas,

Ileana Szenik; redactarea textelor ºi a coperþilor: Ciprian

Mizgan-Danciu, Editura Media Musica a Academiei de

Muzicã „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, 2 vol., 2003),

gãsim transcrierea unui text poetic încadrat în grupa VII

– „Cosmogonice, mito-religioase”, subgrupa VII 12 –

„Sfântul Soare cu razele”: „Scoalã, gazdã, nu durmire,/

Io, flori dalbe, doi, de mãr, [acesta este refrenul care se

repetã dupã primul vers ºi în continuare, dupã fiecare

douã versuri]/ Cã de când ai tot durmitu,/ Iacã, Crãciun o

venitu,/ Flori pe domnu-o rãsãritu/ ªi pe faþã ºi pe braþe,/

ªi pe dalba-i de peliþã./ Trei cocoºi galbeni cântarã,/

Zori de ziuã revãrsarã;/ Printre zori ºi Sfântu Soare,/ Sfântu

Soare cu trei raze,/ Una razã rãzãmeazã/ Colo josu, mai

din josu/ Luncile cu grânelere,/ Unde-ºi coace ºi

rãscoace./ Altã razã-mi rãzãmeazã,/ Colo susu, mai din

susu/ La vârfºoru munþâloru,/ În crucile braziloru./ Altã

razã-mi rãzãmeazã,/ Dã-n cruciº ºi dã-n fereastrã,/ Dã-n

mijloc, Doamne, de masã,/ Cã colinda se gãteºte,/ Catã

colac bãrbãteºte;/ Lângã colac ºi-un cârnaþu,/ Scoalã,

gazdã, ºi mi-l daþu,/ ªi-o plinã cu beuturã,/ Ca s-o luãm

din gurã-n gurã,/ Sã ne facem voie bunã./ Cã noi, gazdã,

þi-o-nchinãmu,/ Tot în dalbu-i sãnãtate” (textul nr. 1225,

Bocºa, op. cit., vol. II, p 472, cules în 1983 de la Ioan

Moraru, de 44 de ani ºi Roman Blidaru, de 45 de ani, din

satul Mihãieºti, com. Dobra, jud. Hunedoara).

Recunoaºtem, în versurile de mai sus, structura ternarã

a colindelor „mari” de ceatã bãrbãteascã, alcãtuitã din

1) secvenþele protocolare (vestirea sãrbãtorii ºi urarea

directã finalã), 2) refren (unde întâlnim adesea în colinde

alterãri fonetice ale cuvintelor, cauzate de transmiterea

în oralitate; în exemplul de faþã, „doi” din refren pare a fi

un astfel de cuvânt „potrivit” dupã ureche) ºi 3) urarea

indirectã exprimatã alegoric. Elementele alegoriei, în

textul ales de noi, sunt spectaculoase ºi în acelaºi timp,

tipice pentru poezia folcloricã ritualã: abundenþa

vegetalã („Flori pe domnu-o rãsãritu/ ªi pe faþã ºi pe

braþe,/ ªi pe dalba-i de peliþã” – ninsoarea de flori fiind

un motiv ce apare în special în colindele pentru tineri

cãsãtoriþi, oglindindu-se caracteristic ºi în lirica eroticã

eminescianã), motivul trezirii în zori (cocoºii galbeni

vestesc apariþia soarelui pe cer) ºi cuprinderea spaþiului

terestru ºi a celui domestic în arcurile razelor proiectate

pe pãmânt, în ogor, pe vârful muntelui ºi prin crucea

ferestrei, în casa unde, pe masã, se aflã colacul festiv,

prinos rotund ºi rãsfrângere simbolicã a perfecþiunii

solare.

Într-o variantã a aceluiaºi colind, inclusã, de asemenea,

în culegerea coordonatã de Ioan Bocºa (op. cit., vol. II,

p. 472, textul nr. 1126, comunicat în 1982 de cãtre Carol

Schramel, de 59 de ani, din Topliþa, Hunedoara) alegoria

se dezvoltã prin descrierea acþiunii de fertilizare ritualã

a universului pe care o îndeplinesc colindãtorii, în

calitatea lor de mesageri ai Sacrului: „Galben soare

rãsãrere/ Galben soare cu trei razã,/ D-una-i raza, raza-i

mare,/ Din vârºuri munþâloru,/ Din crucile brazâloru./

De-al doile razã-i mare,/ Din mijlocu lunciloru,/ Din

spicele grâneloru./ De-al treilea razã-i mare,/ Din soboru

cestor curþu,/ Cestor curþi, cestor palãþuri/ Domn d-afarã

îmi ieºere,/ Doamna din gurã-mi grãiere:/ - Ia-mi sãriþi în

cea grãdinã/ ªi vã rupeþi flori pã mânã/ ªi veniþi

înrãurându,/ Rãurând ºi-mpreunându/ ªi pe Domnu

pomenindu”.

Stropirea ritualã, orientatã mai concret, spre împlinirea

vieþii de familie, apare ºi în cea mai veche variantã a

acestui colind pe care am întâlnit-o pânã în prezent,

„scrisã” de Martin Bratu din Tiliºca, jud. Sibiu ºi

publicatã de Alexiu Viciu în culegerea lui din 1914

(Colinde din Ardeal. Datini de Crãciun ºi credinþe

poporane. Cu adnotaþiuni ºi glosar de..., Bucureºti,

Leipzig, Viena. Vol. XXII din seria „Din vieaþa poporului

român. Culegeri ºi studii” a Academiei Române): „Cocoº

gaiu mi-a cântat,/ Florile-mi dalbe! [Acesta este refrenul]/

Flori albe s-au revãrsat/ ªi din flori floare rãsare,/ Floare

cu trei rãziºoare./ Întâia razã ce-mi razãmã?/ Razã-n vârful

munþilor,/ Pe poalele brazilor!/ A doua razã ce-mi
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Trei raze: expresii ale simbolismului

numeric în folclor

Troiþã din satul Mihãileºti, Com. Dobra, Jud. Hunedoara. Sursa domeniul public

razãmã?/ Razã-n cruce de fereastrã,/ La fereastrã-n astã

casã./ A treia razã ce-mi razãmã?/ Razã-n ºes/ La holde

verzi,/ De le coace, le rãscoace./ ªi v-alegeþi doi din voi,/

Mãcar soþii amândoi/ ªi plecaþi la rourat/ Ca vara,/ Ca

primãvara./ Câþi cu rouã ajunge-s-or,/ Cei bãtrâni sfinþi-

se-vor,/ Cei mai mici ma[r]i face-s-or!/ Gazdã, sã te

veseleºti/ ªi la mulþi ani sã trãieºti!/ Cã noi umblãm ºi

colindãm,/ Vouã, gazde, v-o-nchinãm!” (text stabilit de

Sabina Ispas în vol. Colindatul tradiþional românesc.

Sens ºi simbol, Prefaþã, antologie ºi glosar de Sabina Ispas,

Editura Saeculum Vizual, Bucureºti, 2007, p. 53).

În tipul de colind pe care-l discutãm, sensul general al

coborârii celor trei raze din cer, ca sã devinã „reazem”,

pe pãmânt, al holdei de grâu, al casei oamenilor, dar ºi al

spaþiului ascensional reprezentat de vârful muntelui (un

altfel de „triunghi” simbolic, dacã-l privim geometric)

este acela de consacrare a creaþiei divine prin refacere a

legãturii cu sursa vieþii, Creatorul. Asistãm, „în direct”,

la miracolul „liturghiei cosmice”, la „transfigurarea

pãmântului” prefãcut de Hristos în rai, cãci „în tradiþia

neamului, Sfintei Liturghii îi revine ºi o înrâurire

cosmicã” de care ritualul colindatului ºi poezia

colindelor nu sunt strãine. „E atât de familiarã în colindã

aceastã prezenþã a raiului pe pãmânt încât nu se poate

trece cu vederea” (Ilie Moldovan, Vasile Bebeºelea Sterp,

Ecouri liturgice din etnogeneza românilor: Colinda

creºtinã din sudul Transilvaniei, vol. I, Editura

Universitãþii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2006, p. 10).

Conform gândirii ºi trãirii folclorice, cristalizate în

creaþii poetice orale de o densitate interculturalã

diamantinã, ordinea celor trei raze nu pare atât de

importantã, atâta vreme cât ele cuprind universul întreg,

însã exprimat în mod esenþializat, al participanþilor la

ritual. Dacã am lega, însã, cele trei raze de un simbolism

al iniþierii, asociat transformãrii ireversibile pe care o

presupune orice întâlnire veritabilã cu Sacrul, prima

etapã ar trebui sã fie aceea a muntelui, a transcendenþei,

de unde eroii – colindãtorii sau soþii idealizaþi – s-ar

întoarce acasã, „rourând”/ rãspândind puterea pe care au

obþinut-o asupra tuturor celor ce-i înconjoarã.

Pagina de gardã a culegerii lui Alexiu Viciu. Sursa
domeniul public
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Ion Andreitã,
– pãlmaº cu condeiul –

(urmare din pagina 9)

Poeta Victoria Milescu ºi
Cronicile Sudului

Vreau partea mea de Dumnezeu (ambiþios spus, vestind
totodatã dorinþa clar exprimatã de a cuceri noi teritorii ale
ideaticii ºi expresivitãþii actului creator). Cartea este plinã de
viaþã, de energie, de forþã ºi degajã o anume vehemenþã liricã.
Are doi poli, Dumnezeu ºi iubirea. Autoarea considerã cã
Divinitatea ne este datoare pentru ajutorul pe care i-l dãm în
prefacerea lumii, fapt care e ilustrat de însãºi titlul cãrþii.

Zaira Samharadze, originarã din Georgia, stabilitã definitiv
la noi în Romania, cauza principalã fiind cãsãtoria cu un român
(cu care e fericitã ºi acum, consemneazã Victoria Milescu),
dovedeºte veleitãþi literare. Scrie mici povestiri, basme, la
început, ajunge apoi la poezie. Chiar traduce în limba georgianã
din Victoria Milescu. Este o poetã bilingvã, adevãratã
ambasadoare a culturii georgiene în Romania. Aºa ajunge la
Grãdina suspendatã, editatã în 2010, în care îi admirãm florile
prieteniei, iubirii, generozitãþii. Cartea conþine versuri de o mare
simplitate care redau copleºitor un tumult de stãri, idei ºi
sentimente. Poeziile doamnei Zaira Samharadze nu aparþin
unei dezrãdãcinate, ci unei poete care ºi-a înþeles destinul în
proiecþie universalã, simþind cã aparþine unei lumi întregi, pe
care o slujeºte, dupã puteri, oriunde s-ar afla.

Dintre poeþii care practicã poezia de formã scurtã (haiku în
special ºi poem într-un vers) autoarea a selecþionat pe Ion
Gãbudean cu Chemarea în paradis, 2000, poezie, editura
Ardealul, pe Cornelia Atanasiu cu a sa carte de haiku al cãrui
titlu este Din cuiburi de luminã, editura Atar, Bucureºti, 2004,
pe Valentin Nicoliþov cu Anotimpul iubirii (poezie, inclusiv
haiku), prefaþatã de Radu Cârneci, editura Orion, 2003, Romulus

Sãlãgean cu ale sale Silabe cãlãtoare, poezie, poem într-un vers,
haiku, editura Rhabon, Târgu Jiu, 2004, pe Dan Floricã cu poeme
într-un vers cuprinse în cartea numitã Cu fiecare stea privim
nemãrginirea, editura Amurg sentimental, Bucureºti, 2003.
Prezenþa lor, am putea zice, þinând de haiku ºi poem într-un vers,
spune ceva despre acestea în sensul de a ºti de unde vin, cu ce se
însoþesc, cât de mult sunt prezente în literatura naþionalã. Poezia
de mici dimensiuni, de tip haiku sau poem într-un vers, se afla în
plinã dezvoltare dupã anul 2000, anunþând o proliferare fãrã
precedent, spunând dintr-o suflare ceea ce simte cã se întâmplã,
lapidar, în esenþã, în naturã ºi societate.

Am sã redau câteva exemple din cãrþile menþionate: lumina-n
cuiburi-/ viscolitele tufe/ veste-ntru floare (Cornelia Atanasiu ),
Întorc clepsidra,/ dar timpul curge mereu/ în acelaºi sens
(Valentin Nicoliþov), Un þipãt mut în noaptea cea albã-a veºniciei
(Poetul, Romulus Sãlãgean), Ce perlã luminoasã a fãurit
hazardul,/ Un fruct ce pârguieºte la focul din cuvinte (Poemul
într-un vers, Dan Floricã). Este de înþeles reticenþa cu care este
primit haiku-ul în literatura românã, chiar autohtonizat, însã
poemul într-un vers care a fost conceput de un român, care
exprimã o performanþã mondialã ca scurtime ºi esenþã, nu o
meritã.

Sali Bashota este unul din cei mai importanþi poeþi albanezi
din Balcani. El este nãscut în Kosovo. Abia cu a noua sa carte,
Exilul sufletului, poezie, editura MLR, Bucureºti, 2004, se
prezintã publicului român, în ediþie bilingvã însã, conþinând
poeme selectate ºi traduse de Baki Ymeri. Poezia lui are o fluenþã
sincopatã în care elementele concrete ale unei realitãþi prezente
se întrepãtrund cu ecourile dureroase ale unui trecut albanez
de lupte ºi suferinþe. O poezie delicatã ºi puternicã în acelaºi
timp.

Baki Ymeri, albanez dupã tatã, român dupã mamã, nãscut în
Macedonia la ªipkoviþa, este redactorul sef al revistei Albanezul,
traducãtor bilingv a peste 50 de poeþi, prozatori ºi eseiºti români.
În cartea sa, Lumina Dardaniei, se aratã impetuos, tânãr, atras
de gingãºia femeii, vibrând în faþa frumuseþilor naturii, purtând

pecetea unei istorii pline de pitoresc ºi dramatism. Farmecul
poeziei e dat de francheþea exprimãrii ºi de armonia semanticã.
Versurile sunt de un erotism exaltat.

Nici poeta ºi exegeta Victoria Milescu, vrea sau nu vrea, nu-ºi
uitã rãdãcinile vlaho-ilire aduse la suprafaþa zilei de poeþii albanezi
de origine aromânã (în special de Baki Ymeri), nici pe cele vlaho-
gruzine (eram cândva rude apropiate cu geþii mari de acolo, de
unde ºi este Zaira Samharadze ºi de unde a venit atâta inteligenþã
în România), nici cele vlaho-romanºe (retoromanã din Elveþia).
În secolul al XVII-lea când au apãrut tipografiile noi, românii,
am beneficiat de contribuþia lui Antim Ivireanu ºi la sfârºit de
secol XIX ºi început de secol XX, chiar mai devreme, am primit
mulþi aromâni dupã genocidul suferit la Moscopole... Sã ne
amintim de Gojdu, Haret, de contemporanii Caragiu, Caramitru
etc.

Printre scriitorii prezentaþi în cartea de Cronici... a poetei ºi
exegetei Victoria Milescu se aflã ºi poetele romanºe Luisa Famos
(vorbitoare ºi de limbã francezã) ºi Rut Plouda, cu cãrþile lor de
poezie Poesias – Poezii (Editura Kriterion, Cluj-Napoca, 2005)
ºi respectiv Parcã n-a fost nimic (Editura Saeculum I.O., 2000).
Amândouã cãrþile de poezie relevã lucruri fundamentale care se
petrec firesc, conþin multã poeticitate. Exprimarea e simplã,
versul e liber, modern, rãspunzând unui elan vitalist.

În aceastã carte de cronici poeta Victoria Milescu se dovedeºte
„o exegetã expresivã, rezolutã, creativã ºi bunã judecãtoare a
fenomenului literar. (...) Din poezia acidã, de o luciditate sarcasticã,
se poate bãnui o conºtiinþã criticã profundã. (...) Poeta este una
din conºtiinþele scriitoriceºti cele mai profunde ale fenomenului
literar contemporan (...), care ºi-a cristalizat un tip de discurs
personalizat, definit prin austeritate ºi simplitate, dar ºi printr-o
anume detaºare glacialã faþã de lumea pe care tocmai a inventat-
o.” (Aureliu Goci, Poezia româneascã de la Dosoftei la Nichita
Stãnescu, Editura Academiei Române, 2019)

„Jur de a fi credincios

Regelui

ºi intereselor þãrei mele!”

Deºi pãreau cam de-a

valma, unele netezite, altele

mototolite, hârtiile care

urmarã respectau, totuºi,

ordinea temporalã stabilitã

de notar. Emil citi, astfel,

primul document care

venea la rând:

Ministerul de Interne

Direcþia Personalului ºi Controlului

C E R T I F I C A T

No. 2

Conform procesului-verbal încheiat de Comisiunea de examen

din judeþul Olt, se certificã de noi cã Domnul Antoniþã Marin,

din Com. Perileºti, jud. Olt, prezentat în sesiunea de Octombrie

1924, a fost declarat admis, cu notele 7,25 (ºapte 25) proba

scrisã ºi 7 (ºapte) proba oralã.

Acest certificat dã Domnului Antoniþã Marin dreptul de a

solicita o funcþiune la orice autoritate din serviciile exterioare

ale Minist. de Interne, în calitate de agent – ºi este valabil pânã

la Octombrie 1926.

Liberat astãzi, 21 Octombrie 1924

Director General…

Director…

Emil reciti actul – ºi avu oarecare nedumerire. Revãzu

documentul de dinainte – eliberat de Liceul Militar „Mihai

Viteazul”, cu ocazia ieºirii din cadrele armatei – ºi comparã cele

douã date: 2 septembrie 1924 – 21 octombrie 1924; douãzeci de

zile! – ºi fu uimit de iuþeala cu care tatãl acþionase, cãutându-ºi

locul sub soare.

Din acest moment, lucrurile se rostogolirã de la sine.

România

Ministerul de Interne

Direcþiunea Personalului ºi Controlului

Serviciul Personalului Administrativ

No. 002294/19 ianuarie 1925

Domnule Prefect,

Referindu-ne (la) Raportul Dvs, No. 4916/024, avem onoare

a rãspunde cã Ministerul, în urma avizului conform, dat de

Comisiunea Centralã pentru propuneri de numiri ºi înaintãri,

în ºedinþa de la 9 Ianuarie 1925, a aprobat numirea Dlui

Antoniþã Marin, reuºit la examenul de capacitate, în funcþiunea

de notar, cu titlul de agent, la comuna Perileºti, în locul notarului

Florea Truiculescu, mutat la comuna Floru.

Se înapoiazã actele alãturate la raportul sus citat.

Ministru, Teodor C. Marinescu       Director General…

(Se va lua angajament la instalare; (ss) Alimãneºteanu)

Domnului Prefect al Judeþului Olt

Urmãtorul document curge firesc, pe scara ierarhicã:

No. 180/21 Ianuarie 1925

Dlui Administrator al plãºii Perileºti-Olt

Dl Ministru de Interne, cu Ordinul No. 2294/025, ne comunicã

cã în urma avizului dat de Comisia Centralã pentru propuneri

de numiri ºi înaintãri, în ºedinþa de la 9 Ianuarie 1925, Dl

Antoniþã Marin din comuna Perileºti a fost numit notar Cl. II

cu titlul de agent pe data de 1 Feb. a. c. la comuna Perileºti, în

locul notarului Truiculescu, mutat la comuna Floru, pe aceeaºi

datã.

Comunicându-vã cele de mai sus, vã rog a lua mãsuri de

executarea prezentului ordin, instalând în serviciu pe noul numit;

binevoiþi a cunoaºte cã a depus jurãmântul la aceastã Prefecturã,

potrivit Art. 11 din Regulamentul pentru aplicarea Legii

Statutului funcþionarilor publici.

Totodatã vi se înainteazã ºi un exemplar din ºtatele de serviciu

pentru a fi complectat cu date cerute de sus-numitul.

Prefect: (ss) V. Alimãneºteanu       Director General…

Emil observã uimit faptul cã Perileºtii, comunã obiºnuitã atunci,

ca ºi acum, era la vremea aceea centru de plasã, organizare

teritorialã ce cuprindea opt, zece, poate chiar cincisprezece alte

comune din jur. Îl cuprinse un sentiment de mândrie cã din acest

centru administrativ, care purta numele comunei lui, era condusã

viaþa de obºte a atâtor oameni ºi locuri. Nu avu, însã, timp sã

mediteze prea mult asupra acestui subiect ce-l fãcea sã se umfla

în pene de mândrie; îi ardea degetele urmãtorul document:

Jurãmânt

Jur de a fi credincios Regelui ºi intereselor þãrei mele, de a

respecta în totul Constituþia ºi legile þãrei, de a executa cu onoare

ºi conºtiinþã funcþiunile ce‘mi sunt încredinþate ºi de a nu face

nimic de naturã a periclita ordinea în Stat.

Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!

Marin I. Antoniþã

Acest Jurãmânt s-a oficiat de noi,

Preot Sachelar Gh. Roºulescu

Acest Jurãmânt s-a depus în faþa noastrã,

Prefect N. M. Predescu

Emil rãmase multã vreme pe gânduri. Citi de câteva ori

jurãmântul ºi încercã sã-ºi imagineze tatãl în clipa solemnã. Cum

va fi fost ziua în care s-a petrecut? Zi de iarnã, desigur, cu

zãpadã multã, cum erau pe atunci iernile despre care-i povestea

bunica, de alergau vulpile prin bãtãturile oamenilor ºi lupii urlau

la marginea satului. Dar tatãl, cum va fi trãit tata momentul?

Trebuie sã fi avut o þinutã solemnã, chiar bãþoasã, pãstratã încã

din militãria de care abia se despãrþise. El mai depusese un

jurãmânt – Jurãmântul Militar – alãturi de ceilalþi camarazi, pe

care-l îndepliniserã cu onoarea sângelui ºi laurii victoriei.

Emil îºi lãsã tatãl în sala de protocol a Prefecturii, unde primea

felicitãri din partea celor prezenþi la eveniment; însuºi prefectul îi

strânse mâna ºi-i urã succes. Altceva îi stârni, din nou,

nedumerirea. Dacã între ieºirea de sub arme ºi concursul pentru

ocuparea unei activitãþi în civilie trecuserã doar douãzeci de zile,

între înaintarea actelor cãtre Ministerul de Interne ºi avizul acestuia

se scurserã trei luni; birocraþie ºi pe vremea aceea, constatã Emil

– gândindu-se la emoþia cu care trebuie sã fi aºteptat tatãl

rãspunsul.

Rãspuns care veni, ca ultim fuscel – cel mai de jos – al scãrii

ierarhice:

Ad-þia Plãºii Perileºti

No. 85/21 ianuarie 1925

Domnule Notar,

Vi se aduce la cunoºtinþã cã Ministerul de Interne, prin Ordinul

No. 2294/925, ne face cunoscut cã aþi fost numit în funcþiunea de

notar cl. II, în calitate de agent, la Com. Perileºti, în locul Dlui

Ilie Truiculescu, mutat la Com. Floru; ca urmare, vã veþi prezenta

la Primãrie ºi veþi lua în primire postul, încheind proces-verbal

în dublu exemplar, conform dispoziþiilor art. 10, al. b, din

Regulamentul pentru aplicarea Legii Statutului funcþionarilor

publici.

De executare veþi raporta înaintând un exemplar de proces-

verbal.

Adtor: Candid Rãdulescu

Dlui Marin I. Antoniþã, Comuna Perileºti – Olt

(Pe colþul de sus al actului, cu un scris frumos, caligrafic, sub

data de 24 Ianuarie 1925, menþiunea: Luat în primire; semnat

M. Antoniþã)

Aºadar, pe 24 ianuarie 1925 – exact la împlinirea a 66 de ani

de la Unirea Principatelor ºi a 7 ani de la Rãzboiul ce avea sã

desãvârºeascã Unirea prin înfãptuirea României Mari – Marin

Antoniþã îºi lua în primire funcþia de notar ºi datoria de a-ºi sluji

semenii cu devotament.

Emil îi urã, ºoptit, succes tatã ºi... mult noroc.

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

Jur sã fiu credincios...
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Rodica
Lãzãrescu

La finele lui 2022, pe „uliþele”
Târgului Gaudeamus, Titus Vîjeu mi-
a oferit o carte „ciudatã” (am citat din
dedicaþie) a unui „autor care,
nemaiprimind scrisori, devine tot mai
melancolic” (am citat din prefaþã), al
cãrei titlu – Scrinul alb (Editura Sud,
Bolintin Vale, 2022) – trimite imediat
gândul la un alt scrin literar.

De fapt, e mai puþin o carte, cât o
stare de suflet, o „întoarcere în timp”
(dupã cum se justificã autorul în
argumentul intitulat Scurta poveste a
Scrinului Alb), în vremurile când
oamenii scriau de mânã, comunicau
prin epistole, pe când „imperiul

Internetului nu ne colonizase sufletul”, iar telefonul mobil nu ne
„transformase în anexe ale unui dreptunghi cu ecran ºi milioane
de active conexiuni care nu ºtiu de se opresc pe pãmânt sau în
iad”.

La fel de bine, aº putea-o numi o carte a întâlnirilor fericite.
În primul rând (sau poate în final, încununându-le pe celelalte),
aº menþiona întâlnirea dintre un rasat cãrturar („un enciclopedist”,
îl numea Cãlin Cãliman) ºi o publicaþie culturalã, revista Sud
care apare la Bolintin Vale ºi care i-a gãzduit seria de evocãri
adunate acum în opul intitulat Scrinul alb.

Apoi, întâlnirea, pe aceeaºi paginã de carte, a criticului ºi
istoricului de cinema cu criticul ºi istoricul literar. ªi a amândurora
cu omul de radio ºi cu profesorul. ªi, desigur, cea dintre un
talentat scriitor ºi un cineast de primã mãrime. Putem vorbi ºi de
întâlnirea unor spaþii culturale, complementare sau divergente,
dominantã fiind cea dintre spaþiul românesc ºi cel francez. Apoi,
de întâlnirea culturii române de acasã cu cea de dincolo de
fruntarii, atâta vreme pusã sub obroc, ocultatã. Întâlnirea textului
(comunicarea prin cuvânt) cu imaginea. Întâlnirea documentului
cu amintirea. Întâlnirea cititorului cu personalitãþi mai puþin sau
deloc cunoscute sau cu ipostaze neºtiute ale acestora… ºi
enumerarea ar putea continua.

Sã nu uitãm nici inedita întâlnire (nu ciocnire!) dintre
imaterialul titlu cãlinescian Scrinul negru („masivul roman […]
mã fascinase prin «jocul dragostei ºi-al întâmplãrii» în care
maestrul dezvãluia viaþa sentimentalã a unui personaj feminin
fascinant…”) ºi materialitatea unui obiect de mobilier a cãrui
istorie o aflãm în prefaþã („un dulap de farmacie pe care l-am
aºezat undeva la mansardã”, în locul unui scrin adevãrat, pe care
meºterul tâmplar refuzase sã-l confecþioneze în lipsa lemnului
alb necesar: „mi-a spus cã un scrin este un «obiect cu suflet»” ce
„nu suportã jignirea vopselei care sã-l albeascã”). În ciuda
inconsecvenþei (doar în titlul argumentului Titus Vîjeu îi scrie
numele cu majuscule – Scrinul Alb), îmi place sã cred cã aceasta
a fost intenþia autorului! Sã facã adicã din obiectul comun, de
mobilier farmaceutic, metalic, sãrãcãcios, rece, fie un topos, fie
un personaj, oricum, depozitar al documentelor ºi liant al
evocãrilor ce urmeazã.

Împletind textul cu imaginea, în primul rând reproduceri a
numeroase dedicaþii, apoi fotografii ale protagoniºtilor, coperte,
câteva desene º.a., volumul lui Titus Vîjeu este un omagiu adus
unor personalitãþi (scriitori, editori, artiºti plastici, profesori, actori,
chiar ºi „prietenului nostru Pif”), de aici ºi de departe, de acum
sau mai de demult. Într-o vreme a negãrii, a anulãrii, a murdãririi,
a atacului josnic, a înjosirii valorilor naþionale, sunt chemaþi din
amintire ªtefan Baciu, Ben. Corlaciu, Geo Bogza, Nichita
Stãnescu, George Astaloº, Ion Brad, Emil Botta – „fãpturã
spiritualizatã intens, tatonând graþie unui
radar interior contururile contondente ale
realului”, Virgil Teodorescu cel „rãmas în
eternitate copil”, Liviu Ciulei ºi „stãpânul
pãsãrii Colibri” Florian Pittiº – „tânãr prinþ,
invulnerabil la trecerea anilor”, Petre Cârdu
din Banatul sârbesc, „un cãrturar strãlucit ºi
un poet remarcabil”, ºi „Vieru cel drag”. E
repus în drepturi l’enfant prodigue, primul
copil al lui Tudor Arghezi, pe numele de
naºtere Eliazar I. Theodorescu, iar pe cel de
exil ºi de artist fotograf Eli Lotar.

Nu sunt uitate personalitãþi din lumea
largã (precum José Cabrero Arnal –
„pãrintele” lui Pif, lusitanul David Mourão
Ferreira – „un mare cãrturar, bun cunoscãtor
al scrierilor lui Mircea Eliade” º.a.m.d.),
poate tocmai pentru a evidenþia, subtil, cã
românii se aflã (cel puþin) pe picior de
egalitate cu aceºtia, cã se încadreazã perfect
în spiritualitatea europeanã ºi nu numai.

Sunt dezvãluite preocupãri mai puþin
ºtiute de publicul larg, un fel de faþã ascunsã
a lunii, ale unora dintre cei evocaþi: Marin
Sorescu pictorul, ce gaillard Jean-Claude
Carrière desenatorul ori Pierre Seghers poetul.

Este evocatã „academia poeticã liberã” dintr-un orãºel de pe
Loire, cunoscutã sub numele de ªcoala poeticã de la Rochefort,
„unul dintre ultimele reazimuri ale suprarealismului”.

Dar, mai ales, volumul este un omagiu adus Scrisorii, acestei
forme de comunicare cãzute azi în desuetudine. De aici,
melancolia de care se declara cotropit autorul în prefaþa deja
citatã. Poate ºi lipsa cancanurilor, a anecdotelor, a întâmplãrilor
hazlii – în a cãror depozitare ºi relatare la momentul potrivit
Titus Vîjeu (un actor ce ºi-a ratat vocaþia!) este maestru. Cu o
singurã excepþie – fiind unica, îmi permit s-o amintesc. Unui
vremelnic lider, evident politic, al Radioului postdecembrist a
trebuit sã i se explice cã Perpessicius nu fusese un autor latin,
cum i se pãruse lui, ci era pseudonimul literar „glorios” al lui
Dumitru Panaitescu.

În acest fermecãtor mélange de erudiþie, har al evocãrii, artã a
naraþiunii, literatul se subordoneazã cineastului, Titus Vîjeu
dovedindu-se, programatic, omul vizualului, începând chiar cu
abordarea istoriei literaturii („…dacã ne vom învãþa ochii sã
vadã istoria literaturii noastre nu doar ca pe un imens cimitir, cu

monumente funerare mai mari sau mai mici, ci ca pe o livadã
întinsã…” [s.m. RL]), continuând cu arhitectura textului ºi
ajungând la nivelul expresiei (Nichita „masiv ºi suav totodatã,
poetul acesta mereu visãtor cerceta cu privirea treptele
amfiteatrului de la Heracleea Lyncestis, statuile, mozaicul
cuprinzând imagini fabuloase ºi savant colorate.”).

Astfel, multe dintre cele 28 de texte pornesc de la o imagine
(librãria doamnei Soare din orãºelul natal; „o fotografie din iarna
anului 1944"; [cãlãtor într-un tren personal pe Valea Prahovei
„am observat pe bancheta din faþã] o tânãrã doamnã cufundatã în
lecturã”; un film închinat rãzboiului româno-ruso-turc;
promontoriul carstic de la Orheiul Vechi de unde priveºte „cum
se rãsfira în vale apa Rãutului”), uneori, emanând chiar adieri
balzaciene: „În fiecare zi de miercuri urcam treptele blocului

masiv din strada Radu Cristian nr. 1. În faþa
uºii de stejar de la etajul întâi mã aºtepta el
[Romulus Vulpescu], cu un zâmbet înalt.
Intram în imensa bibliotecã…” etc.

Arhitectura fiecãrui text trimite tot la vizual,
autorul proiecteazã parcã un maiestuos copac,
cu o abundentã încrengãturã, ce se desface în
alte mlãdiþe ºi rãmurele pentru a se aduna,
rotunjind în final „coroana” evocãrii. Ca
exemple de evocare ramificatã, aº cita
medalionul consacrat unui „apropiat poet de
departe” – ªtefan Baciu (încãrcat de bogate
„fiºe” dedicate actriþei Silvia Ghelan, revistei
Mele, revistei Contimporanul ºi avangardiºtilor
din jurul ei – Victor Brauner, Marcel Iancu,
M.H. Maxy, Saºa Panã, Lucian Boz º.a.m.d.),
ori pe cea a poetului Virgil Teodorescu (cu
informaþii despre Dolfi Trost ºi Paul Pãun, ale
cãror desene „nãstruºnice” se aflau în holul
locuinþei lui VT; casa de la Breaza; grupul
artiºtilor care au poposit în oraºul prahovean
etc. etc.).

Aceastã trecere linã, aceastã alunecare de
la o informaþie la alta, þine tot de arta

cinematograficã. Iatã, de pildã, cum comentând proza de cãlãtorie,
„publicistica confesivã”, a Anei Blandiana din Coridoare de
oglinzi, Titus Vîjeu vorbeºte de „stilul generic” ºi gândul alunecã,
asemenea camerei de filmat mânuitã de un operator profesionist,
cãtre un film al lui Orson Welles (Doamna din Shanghai), unde
„intriga poliþistã a peliculei îl conducea pe erou într-un atare
imperiu al oglinzilor din care era cu neputinþã sã evadeze”.

Totuºi, ca om de radio, autorul se lasã sedus ºi de auditiv,
fiindu-i imposibil sã nu înregistreze/caracterizeze/defineascã
vocile: cea „sensibilã” a lui Florian Pittiº, cea a lui Liviu Ciulei,
„precis în rostire”, ori cea „astralã”, venind „de pe tãrâmuri
îndepãrtate, unde frigul, ploaia ºi plânsul n-au nicio putere”, a lui
Emil Botta: „aerul cântã sub textul declamat subtil ori nãvalnic de
acest mare poet-actor”.

Închid cartea lui Titus Vîjeu dintre filele cãreia rãzbate ca un
ecou gândul autorului: „cu trecerea anilor devenim copleºiþi de
memorie pentru a ne transforma în niºte fãpturi mai frumoase
decât oricând”. Privesc o fotografie recentã a poetului-cineast:
într-adevãr, e mai frumos ca oricând…

Cartea întâlnirilor fericite

Luminiþa CORNEA

Dimitrie Bolintineanu, un pelerin romantic valah
(G. Apostoiu)

În anul 2022, poetul Dimitrie Bolintineanu (1825-1872) a fost
omagiat de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu prin diverse manifestãri cultural-literare prilejuite
de comemorarea a 150 de ani de la moarte. Unul dintre cele mai
importante proiecte în cadrul acestui eveniment a fost publicarea
volumului Dimitrie Bolintineanu, un pelerin romantic valah,
eseu de G. Apostoiu, la editura Asociaþiei, respectiv,
Editura Sud, Bolintin Vale, 2022.

Cartea evidenþiazã valenþele operei ºi activitãþii
poetului nãscut la Bolintin, prin referiri la atmosfera
epocii paºoptiste în care s-a format, la creaþiile
scriitorilor contemporani lui Bolintineanu, prin
apelarea permanentã la cercetãri mai vechi ºi mai
noi ale istoricilor literari, insistând asupra
elementelor de noutate.

Volumul este subintitulat modest pe foaia de titlu
„eseu de G. Apostoiu”, dar sumarul ne dovedeºte
existenþa a unsprezece eseuri de sine stãtãtoare, la
care se adaugã patru capitole cu fragmente
semnificative din „Bolintineanu despre: Dreptul
la opinie, Dreptul poporului de a guverna, Alegerea
lui Al. I. Cuza”, altul cu amintiri despre Dimitrie
Bolintineanu, apoi, o biografie ºi o bibliografie
selectivã. Prin urmare, ne putem închipui un arbore-
eseu din care ramurile arborelui constituie tot atâtea
eseuri, unul mai interesant decât altul. Titlurile
originale ale acestora sunt în strânsã legãturã cu
activitatea ºi opera lui Dimitrie Bolintineanu.

La porþile modernitãþii, primul eseu din volum,
evidenþiazã clar ideea cã nu trebuie sã aºteptãm
capodopere din epoca primilor romantici români, citând ºi pãrerea
lui Nicolae Manolescu: „Niciun poet din generaþia paºoptistã nu
s-a încercat într-o mai mare diversitate de specii vechi sau noi
decât Dimitrie Bolintineanu ºi totodatã într-un spirit romantic
mai pur” (p. 12).

Eseul Briza Orientului cuprinde concluzia cã Dimitrie
Bolintineanu rãmâne o vreme între Orient ºi Occident. Politica ºi
poezia în redingotã este un titlu sugestiv prin bogãþia informaþiei
istorice ºi literare din perioada paºoptistã, atunci când obiectivul
sincronizãrii cu Occidentul era îndepãrtat, deºi au existat eforturi
lãudabile prin apropierea culturalã de Occident ale scriitorilor
paºoptiºti importanþi.

Desprinderea de Orient este un consistent eseu prin care D.
Bolintineanu este prezentat pe planul creaþiei literare, într-o largã
relaþie cu scriitorii contemporani lui, ca profitând de contactul

direct cu romanticii francezi.
Deosebit de semnificativ pentru ceea ce înseamnã astãzi în

istoria literaturii române Bolintineanu este capitolul Critica:
generaþii ºi viziuni diferite. Sunt evidenþiate ºi comentate pãrerile
celor care s-au ocupat de viaþa ºi opera scriitorului de la Bolintin:
Titu Maiorescu, Ion Roman, Eugen Simion, Teodor Vârgolici.

Concluzia capitolului („Romanticul
Bolintineanu este unul dintre primii
noºtri scriitori moderni”) face trecerea
spre urmãtorul capitol: Romantismul,
poezie în stare de ebuliþie. Într-adevãr,
poezia se aflã în stare de fierbere, de
efervescenþã în epoca romantismului,
înainte de Eminescu. Citatele din
poezia bolintineanã sunt exemplare,
dovedind cã Bolintineanu îºi însuºeºte
firesc lecþia poeþilor romantici.

G. Apostoiu în cartea sa are în vizor
nu numai poezia, ci ºi proza. Ne
referim la romanul Manoil din capitolul
Manoil, sugestii pentru biografie?
Concluziile comentariilor sunt clare ºi
corect argumentate: romanul este
epistolar (primul în literatura românã),
social, mai mult, este numit primul
roman modern „cu structurã ºi
filozofie adecvate”, este un roman
autobiografic (cu elemente biografice
strecurate deliberat). Observãm cã
romanul Manoil anticipeazã toate

temele abordate de scriitorii interbelici.
Din capitolul Romantismul de la meditaþie la satirã, reþinem

în mod special interpretarea analizelor istoricilor ºi criticilor literari
care s-au ocupat de opera lui Bolintineanu. Interesantã este
„fotografia valoricã a poeziei româneºti” de la 1867, când
autoritarul Titu Maiorescu anunþã ascensiunea lui Eminescu,
numindu-l „poet, poet în toatã puterea cuvântului”, unde
Bolintineanu este plasat imediat dupã Alecsandri, acel „rege al
poeziei” al momentului. Se cuvine sã remarcãm comentariul
pertinent al lui G. Apostoiu referitor la curentul romantic în
literatura europeanã ºi în literatura românã cu exemplificãri
adecvate.

În capitolul Un alt Bolintineanu?, G. Apostoiu îºi expune
pãrerea referitoare la volumul Un alt Bolintineanu – gânduri
despre natura poeziei, semnat de universitarul Mihai Dinu ºi

publicat în anul 2011, cu un „Cuvânt înainte” elogios semnat de
profesorul Mihai Zamfir. Nici mai mult, nici mai puþin, Mihai
Dinu, dupã cum afirmã G. Apostoiu, „propune un exerciþiu de
modernizare a limbii, de ajustare chiar a prozodiei lui Bolintineanu
ºi realizeazã echivalente personale (...) a unora dintre poeziile lui
Bolintineanu. De unde ºi ideea unui „alt Bolintineanu”.
Bineînþeles, G. Apostoiu se mirã (cel puþin) cã profesorul Mihai
Zamfir „laudã acest recurs”, continuând ideea cã ceea ce face
Mihai Dinu „transferându-l pe Bolintineanu într-o altã hainã este
discutabil”. Împãrtãºim întru totul pãrerea lui G. Apostoiu.
Dimitrie Bolintineanu reprezintã o epocã importantã a literaturii
române sau, cum scrie autorul volumului pe care îl prezentãm,
„ilustreazã o vârstã a scrisului românesc. Una respectabilã”.

Continuând aceastã idee, în capitolul Moºtenirea pelerinului
valah, G. Apostoiu afirmã cu certitudine cã „Locul lui
Bolintineanu va rãmâne cel al unui scriitor aºezat la temelia
literaturii române. Este un loc meritoriu cucerit, cu siguranþã, ca
primul nostru poet modern.” Mai mult, pe opera lui se clãdeºte o
întreagã literaturã. Deºi nu dorim sã insistãm asupra citatelor, se
cuvine sã menþionãm sinteza autorului privitoare la pãrerile unor
mari istorici literari: „Maiorescu îl priveºte pe Bolintineanu cu
admiraþie, Cãlinescu pare cucerit de unele dintre producþiile lui,
rãmânând, totuºi, parcimonios în aprecieri; istoricul literar
Dimitrie Pãcurariu vede în el un concurent la gloria
contemporanului sãu Vasile Alecsandri; Ion Roman sesizeazã o
laturã importantã a poeziei sale când afirmã cã „senzualitatea
poate aprinde în poezia lui arome tari”, iar Teodor Vârgolici, cel
care a îngrijit publicarea operei complete a scriitorului, restabileºte
atent meritele politice ale acestui curios produs valah, devenit
european prin aderarea la ideile paºoptiste ºi prin spiritul romantic
pe care îl aduce de timpuriu în literatura românã” (p. 71).

Lectura volumului Dimitrie Bolintineanu, un pelerin romantic
valah de G. Apostoiu ne dovedeºte faptul esenþial cã Dimitrie
Bolintineanu nu este un scriitor depãºit. Cu trecerea timpului,
literatura românã a evoluat ºi s-a îmbogãþit. Chiar dacã
Bolintineanu este astãzi mai bine cunoscut de o generaþie care
trece, el are locul bine fixat în istoria literarã, iar cercetãtorii îl
descoperã de fiecare datã printr-o altã laturã a operei sale.

Menþionãm dedicaþia pe care George Apostoiu o aºeazã pe
prima paginã a volumului: „Omagiu Profesorului Ion Carbarãu”
– cinstirea acestui mare dascãl al Bolintinului este de apreciat. De
asemenea, remarcãm cu interes ilustraþiile din volum legate de
omagierea poetului în localitatea natalã. Meritele par a fi ale
Editurii Sud, dar ºi ale istoricului literar G. Apostoiu, care, desigur,
nu a devenit întâmplãtor cetãþean de onoare al oraºului Bolintin
Vale. Acest volum, de o certã valoare, o dovedeºte. Îi dorim
sãnãtate ºi putere creatoare pentru a continua cercetarea de istorie
literarã ºi pentru a ne oferi continuarea demersului despre
pelerinul romantic valah care a fost Dimitrie Bolintineanu, un
scriitor ce se cuvine a fi mereu redescoperit ºi restituit literaturii
române.
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Serban
Codrin
,

Marian Ilie
sau

ispravnicul
antonpannesc

Un poet cu totul altfel decât îl
prezintã propriile sale jocuri ironice pânã
la sarcasm este bonomul, jovialul, în orice

caz, derutantul Marian Ilie. Probabil, în alt secol, ar fi fost bun
prieten al genialului þârcovnic Anton Pann, amândoi semãnãtori
ºi secerãtori de poezie orientalã, unul mai aproape de moralistul-
dansator Rumi, cel care credea cã a iubi înseamnã sã ajungi în
preajma lui Dumnezeu ºi sã te roteºti împrejurul propriului corp
precum planetele împrejurul soarelui, altul, contemporanul nostru,
se autoprezintã cu orgoliu „singur ºi unic ºi cuc/ parcã mi-e bine
astfel/ blând ºi trufaº ºi rebel/ ard pe oriunde mã duc” (Celei
care pleacã).

Turcolog de performanþã, într-un mod ciudat, Marian Ilie
este aproape strãin de toate urmele rãsãdite de cultura turcã/
orientalã din Peloponez pânã în munþii Carpaþi, aºa zisul
balcanism, din contra, nu cultura cãrþilor, a obiceiurilor, a
costumaþiei, a cafelei ºi a fumatului din narghilea îi orienteazã
viziunile, ci apa, focul, aerul, pãmântul copilãriei, totul prelungit
în viaþa activã a unui om care acceptã ºi se orienteazã tranºant
între a ºti ºi a face: „Faptele mele sunt faptul zilei/ ºi-al nopþii
fulgurante/ descântec de mijit pentru zori/ coborâri ºi urcuºuri pe
jos ori cãlare/ în ºeile-acelea-n cãdere cruciºã/ dintre cuvintele ce
se vor/ ale trecerii Lumii/ atât cât o putem noi cuprinde/ aici ºi
ceva mai încolo/ de noi” (Descântec de mijit). Acest „atât cât
putem noi cuprinde” ne sugereazã totul, viaþa l-a obligat pe Marian
Ilie sã devinã inclusiv om de culturã, faptele vieþii l-au adus cu
picioarele pe un pãmânt foarte ferm, poezia vieþii îl conduce spre
mãrturisire: „Limba mamã doar ea/ se învaþã cântând din naºtere/
pe tine însuþi clãdindu-te/ când din aer cuvintele-þi iei/ ºi din apã
rãsunetul trup/ de pãmânt temelie aflându-þi/ pe tine clãdindu-te
–/ sã te tot creºti sã te înalþi/ sã te bucuri cã eºti” (Poeteasca). De
ce l-ar fi luat în braþe Anton Pann? Amândoi au cultul vorbei
deºtepte, al cuvintelor rãsturnate în cascade ºi cascadorii. Marian
Ilie o spune pe ºleau ºi foarte pe scurt, fãrã sã apeleze la gigantica
poveste a vorbei antonpannescã: „Banii mei sunt cuvintele/ cele
din care sinele mi l-am clãdit/ cu nedisimulatã migalã ºi/ prin
subtile trocuri cu Dumnezeu/ mi-am rânduit grãdinã munþi/ câmp
cer – spaþiul unde respir/ reverberând la pulsaþia Cuvântului.”
(Sunt bogat) Aceste cuvinte clãdesc însãºi lumea, cultura ei
comunicativã, filozoficã, religioasã: „Nu, cuvintele nu-s precum
banii/ din care-þi clãdeºti dinafara/ cea fãrã de Dumnezeu –/ din
cuvinte se clãdeºte Sinele/ cel deja plãmãdit la Facerea Lumii/ ºi
lumea însãºi dintru cuvinte/ se reclãdeºte în necontenitul sãu/
Început...” (Sunt bogat) Nu e de mirare cã poetul dedicã multe
poeme cuvântului ºi limbii natale ca tezaur al acelor cuvinte care

nu alcãtuiesc alte tezaure natale: „Aºa am trãit ºi trãiesc Doamne
rãsfirat/ din zori în apus rãsfirat/ din apus pânã-n zori rãsfirat/
prin poienile Limbii Române/ duc spre cer cu privirile mele
balistice/ blânde cufundãri în eteruri/ între iubite ºi mari lãutari/
între Patrie ºi dedesubtul de gând/ între bucurie ºi deznãdejde –
trãiesc/ poezia fiinþei care nu se mai saturã de bucurat...” Pe de o
parte Dumnezeu, pe de altã parte umbra mâinii care scrie, aºa cã
poetul are pentru ce se lãuda: „Sunt dintre cei ce fac/ umbrã
pãmântului”, ºi mai departe: „Aº îngenunchea sã-mi apãr/ conturul
ºi aº sãruta umbra/ mâinii ce scrie acest poem/ care vã cautã pe
voi/ tot mereu/ tot pe voi”, pânã când timpul devine un obiect
concret, utilitar, sublimat într-o splendidã întruchipare a
imaginarului poetic: „Timpul þine-mi-l/ lasã-l cumva pe aproape/
sã-l adun sã pot sã mi-l prind/ cum aº prinde de toartã/ ulciorul ºi
aº bea/ ºi-aº tot bea/ pânã mi-aº ostoi/ pânã ºi/ umbra” (De
îngenuncheturã). Dedicat întru totul imaginarului, poetul se
întruchipeazã în romancier trudind „la romanul acela despre
ghimposul salcâm”, unde este chiar eroul principal, „Fãt-Frumos/
cãutãtorul de cosânzeanã/ pe sub ochi pe sub sprânceanã”, aºa cã
trage miraculoase concluzii: „Ah, ce veri fastuoase-am mai/ curs
– eu cu sinele meu/ dimpreunã prin târguri lumeºti/ în eternã
schimbare de noimã – / ce era mâine era azi ºi era ieri/ ºi era parcã
un vis/ cu tot ce ar fi tot fost sã fie/ cu apã moartã cu apã vie/ cu
lupi disimulaþi în oi/ cu pace trasã la rãzboi/ ºi cu iubiri – ah, ce
iubiri/ gem tufele de trandafiri...” (Încã mai scriu). Concluzia
este una singurã ºi poetul ºi-o asumã; „E greu sã trãieºti
sentimentul ierbii asediate/ mai ales în dimineþile de toamnã”
(Toamnã militarã), dificultate transferatã cãtre douã personaje,
unul este Lazãr din biblie sau Lazãr bunicul, ambiguitate asumatã:
„Am trãit, Lazãre, visul Învierii/ încã de pe când se vestea Mesia/
de s-au speriat imperii ºi ginþi ºi oculte/ ºi s-au zvârcolit ºi au
cotropit ºi au urgisit/ ºi au întinat pe cer diadema solarã/ arcuitã
de-un Zeu pe nedrept alungat/ dinãuntru de noi – / Câtã înãlþare,
Lazãre, parcã tot atâta/ blestem al surpãrii de ziduri ºi multã
derutã în sufletul pur/ vrednic iubitor lãptos/ foºnitor de frunzã
verde – “ (Trecere); celãlalt personaj este Walt Whitman, bardul
Americii; poetul român nu aude cum cântã America (I hear
America singing), ci „cum se scufundã/ America-n sufletul meu
– continentul/ acela mustos nu-ºi mai are contur/ sufletul meu de
þãran preistoric/ ºi postacademic ºi post/ zic de veghe în prea
frãmântatã/ Curbura Carpaþilor da/ îºi trãieºte lucid singuratic/
amãrãciunea...” America democraþiei whitmaniene este obositã,
„nu cum cântã aud ci/ cum se scufundã odatã cu mine/ cu tot cu
legendele ei/ se scufundã America”, a cãrei fundamentalã legendã
„Democraþia ah democraþia/ acel postulat cu puterea popoarelor/
teribilei lor neputinþe robite/ ºi spaimei cã moartea-i cumva/
altceva decât moartea cea moarte/ poveºti despre lei sãritori de
bariere/ ºi bieþi cãþelandri târându-se-învinºi/ pe sub dedesubtul
istoriei...” (Aud America) Concluziile bardului român de aceastã
datã sunt pesimiste, ba chiar apocaliptice...

Am schiþat un portret al unui poet obligat sã nu devinã înaripat
mai presus de reverii, din contra, aruncat mai prejos, în colþii
realitãþii ºi rãbdãrii în faþa istoriei: „Sã fi fost dupã inima mea/ eu
nu dãrâmam plânsul/ Zid al Berlinului Doamne/ tocmeam meºteri
mari/ sã-l strãpungã cu porþi/ sã graveze în lemnul cu fibrã/
vibrând de durerea Pãmântului/ un tandru discurs planetar/ dedicat
aºteptãrii...” (Aud America).

Dacã Anton Pann l-ar invita la un zaiafet pantagruelic, balcanic,
cu scripcari, fluieraºi ºi cu mulþimi de petrecãreþi, campioni
balcanici la bãuturã ºi la zvârlitul fripturilor pe gât, sã zicem,
într-un han peste ruinele cãruia timpurile au zidit sediul actualei
Bãnci Naþionale a României, Marian Ilie ar aºeza pe masã, drept
dovadã de prieteºug, „Ce pana corbului lui Poe, jurnal de ispravnic
la Poºta redacþiilor”, zicere plinã de bunãtãþuri preparate din
cuvinte mustoase la grãtar ºi bãute în loc de vinul disblehuet al
casei. Dezlãnþuitul Marian Ilie se joacã într-un alt fel decât Anton
Pann, dar se joacã de nu se mai opreºte, în scurte, subþiri în
spirit, inteligente, elegante, date în draci sau în pana corbului
poesc poveºti ale vorbelor. De fapt, despre ce este „vorba” în
noua poveste? Marian Ilie se preface într-un distribuitor de cãrþi
la masa de joc, trimite prin e-mailuri revistele în variante
electronice pe toate adresele din portofoliu, însã nu oricum, ci
însoþite, mai mult sau mai puþin parodic, mai mult sau mai puþin
ironic, mai mult sau tot mai mult antonpannesc, batjocurilor, de
texte însoþitoare, adevãrate ghemotoace de hârtie zvârlite în
bocancii celor prea serioºi din fire ºi încheiaþi la toþi nasturii în
zãpuºeala verii. Spectacolul este de circ ambulant, rupt în coate
ºi-n genunchi, însã cât se poate de sãltãreþ din vorbã spumoasã
în vorbã despicatã în patru. Aºezate cap la cap, jocurile devin
cele mai fascinante invazii de artificii deºtepte, de le priveºti sau
mai degrabã le citeºti cu gura cãscatã de poftã pentru ce urmeazã.
Anton Pann e fericit, iatã-l jubilând, nu ameþit sub masã, ci
zãpãcit de câte îi trec prin minte, deblã, cãpãþânã ispravnicului
din alt secol: „Vai, mintea mea cea de poet, ciudato/ De ºase luni
colinzi – dând sfarã-în þarã –/ Reviste, doar Arena literarã/ Unde
apari frecvent, n-ai colindato!// ªi ce poveºti – cu Împãratul
Roºu’/ Prinþese/prinþi ca Pãsãrin/ Lungeanu/ Doar grava ta
persoanã, numai ea nu/ Îºi gãsi loc când a cântat cocoºu’/ ªi s-a
ouat mândreþea de revistã/ În jurul cel frumos al editurii/ Ce dã
un nou fior literaturii/ În alandala ei post modernistã (...) Cât
despre mine, menestrel ispravnic/ La poºta cu adresa-n virtual/
Vã spun atât, cã ºaua pun pe cal/ ªi plec sã mai colind, cã-s tare
harnic...” (În jurul cel frumos al editurii)

Cu o poftã urieºeascã de a vorbi, de a pãlãvrãgi, de a scrie ºi
de a o face pe poºtaºul „virtual”, Marian Ilie ne propune, de data
aceasta parodic, un fastuos, haios, fabulos, nãbãdãios bâlci
cultural, unde numele revistelor nu sunt imaginate, nici ale
redactorilor sau ale colaboratorilor poeþi, prozatori critici literari,
ci devin jucãrii în mâinile marelui prestidigitator antonpannesc.
Cartea, în întregul ei, este cel mai delicios ospãþ de versuri ºi
rime ºi aluzii ºi paradoxuri într-un han cu haiduci contemporani
puºi pe un chef infinit, unde naivi poeþi-lãutari în gura mare ºi un
„ispravnic la poºta redacþiilor” îºi strigã, bat cu pumnul în masã,
îºi cântã oful, lume, lume, lume literarã!... Sã ne lãsãm, aºadar,
în seama bardului de la Potlogi, de unde ºi-a extras, din cazanul
de þuicã sau din dicþionarul cu minuni, un pseudonim în doi peri,
cu atât mai cunoscut de lumea literarã, Pot-Logaru: „Vina asuprã-
mi o port/ cine se teme de nea/ lase-mã-n candida mea/ stare de
minim confort” (Celei care pleacã). Aferim, potlogarule din
poveºti cu poeþi ºi reviste ºi cãrþi de poveste!

Marian Ilie, Tristeþi pontice, poezii (ediþie româno-turcã),
Editura Betta, Bucureºti, 2017.

Marian Ilie, Ce pana corbului lui Poe, jurnal de ispravnic la
Poºta redacþiilor, Editura Betta, Bucureºti, 2021.

Iuliana Paloda-
Popescu sau credinþa

ca dimensiune a
conºtiinþei

„De asemenea, ca ºi (sic!) revoltatul romantic, deznãdãjduind
de dreptatea divinã, Maldoror va alege rãul. Sã induci suferinþa
ºi astfel, sã suferi, acesta este programul. Cânturile sunt adevãrate
litanii ale rãului.” (Albert Camus, Omul revoltat, Polirom, 2019)

Litania este o „scurtã rugãciune”. În marele poem al lui
Lautréamont, rugãciunea capãtã proporþii epopeice, dar mai ales
de neagrã blasfemie, de un retorism exaltat, fãrã limite, de maximã
extindere a voinþei revoltate, unde poetul se dovedeºte „bulversat
la gândul de a-l vedea pe Dumnezeu ca duºman, beat de
singurãtatea puternicã a marilor criminali” („eu singur împotriva
omenirii”), Maldoror se va lansa împotriva creaþiei ºi a autorului
ei. Cânturile exaltã „sfinþenia crimei”... (Omul revoltat)

Mi-am permis aceastã introducere, aparent hazardatã, tocmai cu
scopul de a surprinde însãºi esenþa celor 33 de litanii propuse de
Iuliana Paloda într-o rafinatã arhitecturã a ideilor, cu toatã aparenþa
de lejeritate a discursului liric. Poeta rupe aparent brutal legãturile
cu anterioarele cãrþi de poezie sub semnãturã proprie („Semnul
îngerului”, „Sfera de cristal”, Cu privighetoarea pe umãr”, cu
importantele poeme „Rozariu” sau „Porumbelul alb”) ºi se lanseazã
dintr-odatã orbitor, puternic, într-o luminoasã aventurã numai dupã
ce fãcuse, cu siguranþã, martore sunt versurile prin verva ºi lipsa
lor de stãpânire, cunoºtinþã cu halucinantul infern în varianta
misteriosului Isidore Ducasse comte de Lautréamont.

Infernul dantesc pare mai degrabã fizic, geografic, ba chiar
îmbietor turistic, infernul ducassian este metafizic, paranoic, de
o mârºãvie extremã. Iuliana Paloda, cu energia unor gesturi, nu
o întreb de unde atât de antagonice, oximoronice, întoarce negrul
pe dos, însã nu nimereºte peste o retoricã a albului, a binelui, a
creativului, a frumosului, a luminosului, a sacrului, ci peste o
„cealaltã” (în sens existenþialist) poezie de o puritate primordialã,
mitologic vorbind, de dinaintea primului cuplu adamic. Iatã

„sfinþenia” în viziunea poetei: „Din pomi cad/ mere purpurii ºi
sfere de/ luminã-mi par, ce lunecã prin/ ierburi arse ºi rãspândesc
miresme/ dulci, pe-un orizont cu flori de jar./ Agale, prin grãdinã
vine mama ºi/ cu sfialã se apleacã sã culeagã/ mere, în timp ce
tata þine-n/ palme o ramurã// din mãrul înflorit/ a doua oarã, iar
eu privindu-i/ pe pãrinþi, îmi pare cã-n grãdina/ noastrã vãd o
icoanã cu doi sfinþi/ când tata-mi pune-n braþe flori/ ºi mama îmi
oferã mere, dar/ nu-nþeleg ce vor sã-mi/ spunã, fiindcã în/ tainã/
/ îmi ºoptesc,/iar mama-mi pare mai/ frumoasã, sub mãrul care
se roteºte ºi/ înfloreºte-n ochii noºtri deschiºi în/ cântece de
îngeri înãlþate-n zori/ ºi-n ruga mea dintru aceastã/ carte gãtitã
parcã pentru/ sãrbãtori!” (Litania merelor) „Litaniile” poetei
sunt, de fapt, simbolic, ale verii, cireºelor, durerii, îndurãrii,
plecãrii, înserãrii, încrederii oarbe, de la iubire ºi Facere la Înviere,
urmãrind cu acribie un proiect, o schiþã uºoarã pentru fresca
densã la orizontul unei lumi însetate dupã coerenþã, îngrozite de
absurditate ºi brutalitate. „Amãgit de o flacãrã albã,/ rãtãceai prin
crengi, alergai spre/ luminile-aprinse!... Uite, acela e/ drumul cel
bun – îmi spuneai, în/ timp ce te adunai lângã mine ºi/ îmi
promiteai cã vom// merge-mpreunã spre casã! Atât de puþin mai
aveam, însã/ tu nu puteai sã atingi calea, parcã/ te topeai ºi odatã
cu tine eu mã/ topeam, iar cuvintele noastre/ rãtãceau prin aburii
nopþii, (...)” (Litania înserãrii) Poemele ar trebui citite ºi citate
în întregime, tocmai pentru extraordinara forþã a binelui ºi albului
în nesfârºite nuanþe, având în vedere cã numai rãul ºi negrul sunt
infinit de sugestive. Paradoxal, albul, luminosul nu devin
monocorde, plictisitoare, banale, ca plictisitele glasuri popeºti pe
cale de a adormi, cu mormãituri, în strana mãnãstirii. O cauzã
ascunsã ar fi întrebuinþarea verbelor, mai ales a verbelor de
miºcare; în „Litania îndurãrii” opt verbe în forme afirmative ºi
negative fac sã vibreze meditaþia din ºase versuri, procedeu repetat
din când în când (se poate numãra frecvenþa), însã extrem de
dificil de întrebuinþat, mai ales în poezie. Iulianei Paloda îi
reuºeºte!

Un artificiu de mare efect este organizarea versurilor în
caligrame circulare, în cercuri pline. Dacã preluãm afirmaþia cã,
la Dante, cercul denumeºte sfera, avem tot dreptul sã credem cã
procedeul/desenul poetei este intenþionat ºi ne îndreaptã gândurile
spre simbolistica sferei, de la minimum atomic la maximum
universal. Capul heruvimului este o sferã (inclusiv pe coperta
volumului), aºa cum Împãrãþia lui Dumnezeu nu poate fi decât
o sferã, altfel ar fi imposibilã, atât în viziunea cosmogonicã a lui

Ptolemeu cât ºi a urmaºilor lui Copernicus. Dacã ar fi sã intrãm
în alte speculaþii, sferele dumnezeieºti sunt roºii, albastre, verzi,
dupã cum simbolizeazã iubirea, înþelepciunea, creaþia. Poeta
cunoaºte aceste subtilitãþi ºi le sugereazã în poeme, aºadar
acþioneazã în domenii unde este profund iniþiatã. Sã nu uitãm
cealaltã laturã a personalitãþii sale: Iuliana Paloda este, primã
expresie profesionalã a unui magic talent, pictor, licenþiat în arte,
doctor în istoria artei, cercetãtor ºtiinþific, expert în conservarea
ºi restaurarea icoanelor pe lemn ºi sticlã, bunuri cu semnificaþie
artisticã din secolele XVIII-XX. Cu un asemenea enorm bagaj
intelectual poeta ne propune scheme, proiecte, iar cu talentul ne
þese magia schemelor, fascinaþia proiectelor, pânã la corpul complet
al unei creaþii, fie un poem, fie o icoanã. Restul este alcãtuit din
secretele pe care un cititor sau altul, un privitor sau altul nu le
poate descifra, o adâncime unde se ascund ceea ce numim categorii
estetice ca secrete ale operei de artã. În aceastã viziune,
desãvârºitul, absolutul artist este Dumnezeu, iar umbra sa
pãmânteanã, un mic artizan capabil numai de mãrunte
performanþe: „Doamne,/ minunate sunt facerile/ Tale – Cerul ºi
Pãmântul, Apele,/ Aerul, Focul!...Tu în chip minunat ai/ însufleþit
o fãrâmã de lut cu Suflarea/ Ta ºi ai zãmislit Omul!...Pe toate cu/
dragoste le-ai creat, le-ai dat nume/ ºi le-ai chemat, pe toate cu
Duh/ Sfânt le-ai binecuvântat, toate/ de la Tine au plecat ºi/ la
Tine se vor// întoarce – fiinþe/ de luminã înveºmântate-n/ vãluri
albe, aidoma pruncilor ce/ adorm în cântecul apelor ºi viseazã/
cum se ivesc mugurii ºi înfloresc, cum/ se-împlinesc roadele ºi
se topesc în/ amurgul de foc, precum frunzele/ galbene, frunzele
roºii legãnate/ în pãdurile toamnei, pe/ aripile Pãsãrii/ de fum!”
(Litania Facerii)

Într-adevãr, o poetã dãruitã cu har într-o carte de mare preþ al
sufletului, fãrã semnele unei religii anume, ci numai ale credinþei
ca una dintre dimensiunile conºtiinþei omeneºti.

Un ghid de lecturã prin universul rugãciunii propune, cu
desãvârºitã competenþã teologalã ºi literarã, Theodor Damian în
prefaþã, la rândul sãu schimbând altarul sacerdotului cu masa de
scris a poetului într-o aceeaºi „Litanie a inimii”: „Cine mai ºtie/
cum picurã roua pe cireºul/ de mai, când iubirea topeºte colbul/
de nea cernut peste noi ºi palmele se unesc/ în parfumul crinilor
albi, în cântarea de îngeri ºi/ aºteaptã Lumina Înãlþãrii
Domnului!...” O culegere de poeme memorabile!

Iuliana Paloda-Popescu, Litanii, prefaþã de Theodor Damian,
editura Rawex Coms, Bucureºti, 2020.
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QUO VADIS UMANITA?
2023 – o lume în declin

• O lume a rivalitãþilor ºi

conflictelor care anunþã sfârºitul

universalismului american, reculul

democraþiilor occidentale, trezirea

imperiilor ºi progresul

indigenismului.

• Rãzboaie hibride: comerciale,

monetare, armate, dar cele mai

periculoase se vor dovedi

rãzboaiele spirituale – vor genera

noi alianþe ºi reaºezãri

geostrategice la nivel planetar.

• Secolul XXI marcheazã, deja,

trecerea la o nouã etapã a evoluþiei

civilizaþiei post-umane, care

impune adaptarea, sau mai exact

supunerea voluntarã sau forþatã la

geopolitica izolãrii, populismului ºi globalizãrii I.A. ºi a noilor

tehnologii ale cunoaºterii ce vor modela societatea viitorului.

• Securitatea ciberneticã va deveni tot mai mult o problemã

prezentã pe agenda politicienilor ºi în strategiile de securitate

naþionalã ºi internaþionalã, ceea ce presupune o abordare

coordonatã ºi adoptarea unor reguli generale de comportament

etic ºi de acþiune în spaþiul virtual.

• Reîntoarcerea la persecuþiile ideologice ºi religioase care

amintesc de perioade negre care au marcat istoria umanitãþii.

Motto: Lobby-ul ofensiv american susþinut de o uriaºã maºinã

de propagandã ºi dezinformare, în care au fost incluse NATO,

OCDE, QUAD, Japonia, Australia, Coreea de Sud ºi UE, pentru

a îndepãrta grupurile tehnologice chineze de pe diverse pieþe

publice, rãmâne un obiectiv prioritar al strategiei de securitate

ciberneticã americane. A nu face nimic în acest domeniu, ar

însemna cã anumiþi adversari strãini ar putea ameninþa

securitatea tehnologiilor viitoare de genul celor folosite în

organizarea oraºelor inteligente. (Jeremy FLEMING, ºeful

serviciilor de informaþii britanice GCHO, însãrcinat cu interceptãri

ºi securitatea comunicaþiilor)

Astãzi, în numeroase þãri se rãspândeºte atitudinea de negare

a religiei, de ostilitate faþã de creºtinism. Ce se întâmplã în

realitate?

Evoluþia gândirii progresiste a timpurilor moderne ºi a ºtiinþelor

a produs un spirit susceptibil, a face sã fie crezuta „ipoteza lui

Dumnezeu” (pentru a relua o expresie a lui Laplace) este

superfluu. Omul gândeºte acum în termeni „clari” cã poate sã

facã el însuºi tot ceea ce aºtepta sã facã Dumnezeu, deci de ce ar

mai fi nevoie de El?

În acest model de gândire pretins a fi ºtiinþific, chestiuni precum

credinþã par a fi arhaice, mitice, ce aparþin unei civilizaþii depãºite.

Religia – cel puþin cea creºtinã – este consideratã o relicvã a

trecutului. (Jean Baptiste Noe, Le declin du monde)

Problemele societãþii umane nu s-au diminuat pe mãsura

avansului tehnologic, ci ele pun cu mai multã urgenþã întrebãri

privind maniera în care concepem viaþa noastrã:

Care sunt valorile noastre, care ne sunt reperele?

Cu ce ne ocupãm noi în realitate?

Cum vrem sã trãim noi mâine?

Vedem astãzi cã lumea riscã sã încline spre haos. Cã nu suntem

economic debarasaþi de orice protecþie care poate sã se transforme

într-un capitalism prãdãtor care înghite valori imense. Faptul cã

trãim într-o mare vitezã, nu numai cã ne streseazã, dar ne face sã

ne pierdem reperele. Cã alãturi de aceastã societate vitezomanã

s-a dezvoltat o societate dezorientatã care nu mai accepta astãzi

ceea ce pãrea încã just ieri ºi care va tinde mâine sã considere ca

fiind o greºealã ceea ce este astãzi, este o realitate tangibilã, ce

face parte din relativismul vieþii noastre cotidiene.

Se poate observa aceasta în nebunia eficientizãrii ºi optimizãrii

care a cuprins grupuri mari profesionale la care a apãrut stresul

la locul de muncã, cãruia nu-i mai dãm de cap, în paralel cu

provocarea care stã în faþa pãrinþilor îngrijoraþi de izolarea socialã

a copiilor determinatã de ataºarea lor de noile tehnologii ºi de

I.A. Nu trebuie neglijatã nici dominaþia media care a dezvoltat o

culturã a rupturii tabuurilor, de îndobitocire ºi abrutizare moralã.

Sã nu mai vorbim de media digitalã care distruge ºi manipuleazã

în mod sistematic calitãþile noastre umane.

Societatea liberalã de astãzi nu mai tolereazã niciun fel de

criticã, ea îndepãrteazã cu brutalitate omul de adevãrata realitate,

îl orienteazã în direcþia acceptãrii criteriului ºtiinþific drept criteriu

suprem, renunþându-se la a mai cerceta misterul, divinul, cu

convingerea cã mai devreme sau mai târziu ºtiinþa va reuºi sã

descifreze toate tainele pe care nu le înþelegem încã azi. Deci,

credinþa în mister, în acþiunea lui Dumnezeu, în orice caz în

dimensiunea religioasã, a devenit caducã, pentru cã este „non-

ºtiinþificã” ºi de aceea nu trebuie sã-ºi gãseascã loc în gândirea

modernã a secolului XXI.

Reîntoarcerea la persecuþiile religioase ºi ideologice

Un studiu realizat de Universitatea din Nevada (2018)

evidenþiazã cã 70% din tinerii aparþinând generaþiei Mileniului

III se pronunþã pentru înlocuirea actualului sistem de guvernanþã,

bazat pe democraþie ºi stat de drept, cu un sistem de organizare a

societãþii occidentale bazat pe principii neo-marxiste care cer

revizuirea istoriei popoarelor ºi rescrierea ei prin „ochelarii”

tineretului miop de azi: renunþarea la familia tradiþionalã ºi

promovarea cãsãtoriei gay; renunþarea la tradiþii ºi la identitatea

culturalã ºi credinþa strãbunã; promovarea transgendrismului ºi

transumanismului; desfiinþarea proprietãþii private etc.

Noua ideologie atacã simbolurile naþionale, constituþia þãrii,

legile eticii ºi moralei dupã care se ghideazã societãþile umane,

nu recunoaºte instituþiile statului, inclusiv Parlamentul, neagã

rolul ºi locul partidelor politice în funcþionarea societãþii,

încurajeazã conducerea societãþii exclusiv prin ONG-uri care sã

preia funcþiile statului, promoveazã viaþa în comunitãþi închise

(triburi) etc. Este interesant cã aceste noi „principii” de organizare

au fost rapid „însuºite” de actuala elitã occidentalã, care se aflã la

conducerea instituþiilor naþionale ºi internaþionale ºi în dorinþa

lor de a-ºi salva poziþiile dobândite s-au transformat peste noapte

în promotori activi ºi intransigenþi ai „noii ideologii”.

Din pãcate, asistãm la „globalizarea” neo-marxismului aºa cum ºi-

au dorit fondatorii bolºevismului ºi internaþionalismului socialist la

scara universalã sub lozinca: „Proletari din toate þãrile, uniþi-vã”.

Apariþia acestui miraj al egalitarismului comunist, ca alternativã

la capitalismul corporatist hulpav ºi rapace, are toate ingredientele

sã fie astãzi reînviat în condiþiile în care crizele fãrã sfârºit ºi

conflictele militare au erodat încrederea în instituþiile statului, au

generat haos ºi sãrãcirea unor mase mari de oameni ºi popoare,

la nivel planetar.

Sub ameninþarea „terorismului ecologic”

Miºcãrile globaliºtilor de „salvare a Planetei”, reducere a

poluãrii ºi control al modificãrilor climatice, finanþate în secret

de unele corporaþii cu interese în promovarea industriilor

producãtoare de „energie verde”, s-au transformat treptat în

adevãrate organizaþii „ecoteroriste” care în contextul crizei

energetice actuale au generat propria crizã ce ameninþã omenirea

cu întuneric, sãrãcie ºi haos, producând convulsii sociale, tensiuni

politico-diplomatice ºi conflicte militare regionale.

Recenta reuniune la nivelul ºefilor de state ºi guverne la care

au participat mii de reprezentanþi ai ONG-urilor „ecologiste”,

gãzduitã de staþiunea elitistã Sharm el Sheikh, a evidenþiat, dacã

mai era cazul, ipocrizia liderilor lumii care pe cheltuiala

corporaþiilor s-au întâlnit pentru a „socializa” ºi a propune soluþii

dintre cele mai fanteziste privind viitorul „verde” al Planetei

„albastre”. Cred cã ar fi fost mai nimerit ca sumele cheltuite

pentru aceastã „paranghelie” sã fi fost direcþionate cãtre þãrile

sãrace care se luptã cu foametea, lipsa apei potabile, a

medicamentelor, cu analfabetismul ºi penuria de energie.

Aceastã „reuniune” ar fi putut fi dedicatã pãcii, dezarmãrii

nucleare ºi convenþionale, combaterii poluãrii terestre, a mãrilor

ºi oceanelor, dar ºi spaþiului cosmic, generate de cursa aberantã

a militarizãrii acestor medii care menþin echilibrul ecosistemului

planetar ºi al universului. Campaniile de „combatere a poluãrii”

nu se aplicã studierii temeinice a efectelor dezastruoase ce decurg

din militarizarea mãrilor ºi oceanelor care distruge fauna ºi flora

acestora, într-un cuvânt distruge viaþa ºi afecteazã o sursã

valoroasã de alimente ºi materii prime ce ar putea constitui în

viitor salvarea de la foamete ºi sãrãcie a civilizaþiei umane.

Sã nu uitãm cã, deja ne hrãnim cu metale grele ºi otrãvuri

emanate de miºcãrile „strategice” ale navelor de rãzboi ºi

submarinelor, sau în urma unor accidente nucleare de genul

Fukushima. Sã luãm aminte cã majoritatea deºeurilor rezultate

din activitãþile nucleare ºi industriale, din activitãþi civile ºi

militare, sunt deversate sau „depozitate” în adâncurile mãrilor ºi

oceanelor, producând adevãrate catastrofe ecologice trecute însã

cu vederea de mass-media aservitã corporaþiilor din domeniului

industriilor de armament sau a celor din zona exploatãrii gazelor

naturale ºi þiþeiului.

Aºadar, trãim vremuri de mari încercãri, de cruce a destinului

planetei ºi civilizaþiei umane, când cele opt miliarde de suflete

care populeazã Terra realizeazã cã drumul spre „raiul ecologic”

promis de globaliºti este o nouã iluzie dezamãgitoare, de aceea

este necesarã o abordare realistã a modului de organizare a

civilizaþiei viitoare, în armonie cu legile imuabile ale Universului.

Tot mai des, în cadrul conclavurilor elitiste (Davos, Bilderberg,

G-7, G-20 s.a.) se evidenþiazã „îngrijorarea” celor bogaþi cã

planeta este supra populatã (ceea ce înseamnã ºi o creºtere

necontrolatã a poluãrii) ºi trebuie luate mãsuri pentru a se reduce

semnificativ „efectivele umane ºi animale”, pentru a se putea

asigura hranã ºi apã potabilã celor aleºi sã-ºi continue viaþa pe

acest tãrâm binecuvântat de divinitate.

Pe un alt plan, ni se prezintã ca „model” al civilizaþiei viitoare

opulenþa ºi mirajul civilizaþiei orientale din Golful Persic, unde

în dispreþul crizelor de tot felul care apasã asupra Occidentului,

Campionatul Mondial de Fotbal repartizat Qatarului prin

manipulare ºi corupþie, viaþa este desprinsã din „O mie ºi una de

nopþi”.

Întrebarea care îmi vine în minte se referã la atitudinea acestor

monarhii bogate faþã de fraþii lor musulmani care au migrat spre

Occident din cauza rãzboaielor ºi crizelor alimentare, sanitare,

energetice, de ce nu au sãrit în ajutorul acestor nãpãstuiþi ai sorþii

pentru a-i primi cu braþele deschise în propriile þãri, ci au preferat

sã plãteascã voiajul lor spre Europa? Rãspunsuri sunt multe ºi

subînþelese de toatã lumea, de aceea nu insist asupra subiectului.

Doresc însã sã subliniez cã în Coran, cartea sfântã a Islamului,

se vorbeºte despre ajutorul frãþesc acordat celor aflaþi în suferinþã,

dar care astãzi este acordat ºi la musulmani ºi la creºtini cu

anumite condiþionãri care nu au legãturã cu etica ºi morala

religioasã.

De altfel, nu este nimic nou sub soare (cum ne amintea în

Biblie un mare prooroc), aºa s-a întâmplat ºi în timpul civilizaþiilor

care au vieþuit pe Terra din timpuri imemoriale, în Egipt,

Mesopotamia, Babilon, care deºi aveau un nivel tehnologic ºi

spiritual avansat, au sfârºit printr-un destin implacabil, prin a fi

acoperite de furtunile de nisip, devenind peste milenii „minuni

arheologice” ale deºertului.

Cauza declinului ºi prãbuºirii acestor imperii o regãsim în

corupþia, lãcomia, aroganþa, trufia elitelor conducãtoare, o

minoritate care ºi-a manifestat dispreþul faþã de divinitate, protecþia

echilibrului ecosistemelor, inclusiv cel social. De-a lungul istoriei

zbuciumate a umanitãþii schimbãrile de etapã, cu profunzimile

lor, au fost posibile numai la presiunea ºi revoltele mulþimilor

dornice de libertate, recãpãtarea respectului de sine ºi asigurãrii

unui trai decent.

Excepþionalismul ºi universalismul civilizaþiei occidentale

reprezentate de neo-liberalismul de sorginte nord-atlanticã nu

mai constituie o atracþie ca mod de viaþã ºi organizare spiritualã

a societãþii, fiind înlocuit cu exotismul civilizaþiei orientale ºi

asiatice bazatã pe regimuri autoritare ºi pe reîntoarcerea la

rãdãcinile identitare, într-o adaptare modernã. Reuniunea G-20

organizatã în insula indonezianã Bali a evidenþiat încã odatã cã

hegemonismul american apune treptat, menþinându-se cu greu

în zona militarã, fiind înlocuit cu o Nouã Ordine Mondialã bazatã

pe multipolarism, sub bagheta „magicã” a Chinei ºi a þãrilor

emergente din Asia-Pacific, monarhiile din Golful Persic ºi þãrile

bogate în resurse energetice ºi minerale din Asia Centralã. Astãzi,

mai mult ca oricând, suntem în faþa unor provocãri ciclice care s-

au manifestat în perioade de tranziþie de la o etapã la alta a

civilizaþiei umane, de aceastã datã progresul rapid al noilor

tehnologii ale cunoaºterii ºi I.A. fiind motorul care accelereazã

trecerea spre societatea post-umanã, hibridã, a fuzionãrii omului

cu maºina. Aceastã revoluþie tehnologicã, cu beneficiile ºi

capcanele ei, ºi-a întins tentaculele acaparând cu abilitate toate

domeniile, de la cele cu aplicaþie civilã, la cele de caracter militar,

operând transformãri profunde inclusiv în conceperea strategiilor

de purtare a rãzboaielor viitorului. Nu este exceptat ecosistemul

social, spiritual ºi economico-financiar, la nivel planetar. Dar,

drumul rãmas pânã la trecerea pragului spre noua civilizaþie este

presãrat cu sacrificii, fiind marcat de conflicte militare, prãbuºirea

alianþelor ºi actualelor imperii, apariþia de crize suprapuse,

modificãri climatice, calamitãþi naturale, rãzboaie în spaþiul virtual

ºi extra-terestru, reaºezãri geopolitice, geostrategice ºi

geoeconomice. Toate aceste evoluþii influenþeazã comportamentul

uman, creºte sau scade vibraþia pãmântului, care periodic cunoaºte

momente de renaºtere „din propria cenuºã” contribuind la

resetarea Creaþiei Divine.

Declinul celor mari. Cum se prezintã lumea la sfârºitul

acestui ciclu? Ce se pregãteºte în 2023?

• Menaj în Trei. Dragoste cu nãbãdãi între o Americã obositã

de atâtea „legãturi primejdioase”, o China emancipatã, „jucãuºã”

ºi nestatornicã ºi o Rusie frustratã ºi geloasã. Europa, care pânã

mai ieri era „damã de companie”, mândreþea „burghezului

gentilom” american, astãzi ºi-a pierdut strãlucirea ºi atracþia. Este

o cocotã ofilitã de atâtea amantlâcuri ºi sulemeneli, fiind

consideratã frigidã ºi folositã de armata americanã pe post de

vivandierã pe câmpurile de luptã, pentru „ridicarea” nivelului

moral ºi pentru „spãlarea” rufelor murdare.

Ce se va alege de acest „triunghi amoros” ºi de amanta sedusã

ºi abandonatã, nu este greu de anticipat, dar, ce este tragico-

comic în aceste scandaluri amoroase e cã în urma lor „farfuriile”

ºi „geamurile sparte” sunt suportate de „chibiþii” care privesc

prin gaura cheii ºi se „distreazã”, uitând cã în final factura va fi

achitata de ei.

Cum a ajuns Europa, vizionarã ºi cu proiecte ambiþioase la

nivel global, sã cântãreascã tot mai puþin ca influenþã ºi implicare

în jocul geopolitic planetar îºi gãseºte explicaþia în declinul evident

din ultimele douã decenii, când UE, de altfel un proiect

economico-politic îndrãzneþ ºi generos, s-a transformat într-un

bazar de interese oculte, un fel de Fanar unde se tranzacþioneazã

de cãtre samsari soarta ºi modul de spoliere a bogãþiilor ºi

resurselor vasalilor.

Dacã se va continua cu asemenea practici, adicã de a ascunde

sub preº flagelul corupþiei generalizate a elitelor ºi instituþiilor

(legislative, executive ºi judecãtoreºti), ipocrizia, cinismul ºi dubla

mãsurã în aplicarea ºi respectarea de cãtre toþi membrii, de la mic

la mare, a directivelor ºi tratatelor, atunci vom asista la valuri de

revolte ºi manifestaþii de stradã tot mai radicale pentru eradicarea

sãrãciei, încãlcarea drepturilor ºi libertãþile cetãþenilor, pentru

respectarea demnitãþii umane, credinþei ºi identitãþii naþionale. Pe

acest fond de neîncredere ºi suspiciune, haosul ºi reînvierea

vechilor traume generate de frontierele trasate dupã Primul ºi al

Gl.BG.(r)
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Dragomir
Preºedintele
Centrului de

Eticã ºi Strategii
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Doilea Rãzboi Mondial se vor activa ºi vor arunca în aer întregul

continent. Reformele „profunde” ºi o nouã arhitecturã

instituþionalã promise de preºedintele francez Macron ºi de cãtre

alþi lideri europeni s-au dovedit a fi doar exerciþii de „spãlare” a

propriilor imagini ºi nimic altceva. Recentele cazuri de corupþie,

numite „Qatargate” ºi „Marocgate”, au evidenþiat breºe majore

în sistemul de securizare a informaþiilor ºi deciziilor ce se iau

privind relaþiile politico-diplomatice, economice ºi militare cu

þãri din afara spaþiului comunitar, cât ºi vulnerabilitãþi serioase

ale comportamentului ºi caracterelor celor care ne conduc.

Pe acest fond, putem sã afirmãm cã asistãm la o adevãratã

„colonizare” a aparatului politic ºi executiv al UE ºi NATO de

cãtre influenþe externe oculte ºi de agenþi ai serviciilor de

informaþii deghizaþi în firme de lobby. În aceste ape tulburi, cum

sã mai ai tupeul sã condamni serviciile de informaþii ruseºti sau

ale altor state cã reuºesc penetrãri informative la asemenea

niveluri.

• Asia ºi Extremul Orient, cu exotismul ºi cu puterea lor

spiritualã revigoratã, continuã sã fie punctul de atracþie pentru

noile tehnologii ºi I.A. ºi un model de organizare a societãþii

viitoare în cadrul Noii Ordini Mondiale care se plãmãdeºte sub

ochii noºtri.

• Africa ºi America Latinã, cu resurse naturale încã neexploatate,

prin folosirea înþeleaptã a noilor tehnologii vor deveni rezervoare

de hranã ºi materii prime pentru economia viitorului, contribuind

ºi la menþinerea echilibrului ecosistemului planetar.

• Asia Centralã, cu bogãþiile sale imense ºi rãdãcinile spirituale

în cultura ºi tradiþiile turcice, va contribui alãturi de Turcia la

refacerea Marelui Califat la care visa Soliman Magnificul,

semiluna urmând sã fluture deasupra unei Europe laice, care ºi-

a negat rãdãcinile creºtine.

• Orientul Mijlociu Extins, incluzând Arabia Sauditã ºi

monarhiile din Golful Persic, vor continua sã îmbrãþiºeze cu

mult interes ºi admiraþie noile tehnologii ºi I.A., transformând

zonele deºertice în adevãrate oaze de prosperitate, megapolisurile

inteligente devenind modele ale civilizaþiei viitorului, realizându-

se o sinergie între tradiþie ºi modernitate, iar religia islamicã va

suporta profunde transformãri în concordanþã cu noile realitãþi

ale vieþii musulmanilor.

• Lupta pentru supremaþie regionalã între puterile emergente ºi

fostele metropole va continua printr-o creºtere a competiþiei ºi

dinamicii dezvoltãrii care pe lângã prosperitate va genera ºi

rãzboaie hibride, asimetrice, ce vor îmbrãca forme din ce în ce

mai sofisticate.

Cum va arãta 2023?

Pentru 2023, Universul ne transmite un mesaj clar cã vom fi

pãrtaºi la un fenomen cosmic care se produce ciclic ºi anume de

trezire a inteligenþei materiei, care influenþeazã ºi potenþeazã

creºterea vibraþiei Terrei cu efecte directe în ridicarea conºtiinþei

colective la nivel global, ce se manifestã printr-o amplificare a

respectului de sine al popoarelor în fata nedreptãþilor ºi abuzurilor

de putere, îngrãdirii drepturilor ºi libertãþilor, sãrãciei ºi

inegalitãþilor de tot felul.

Aºa cum se spune în folclor, este momentul în care „regii”

(elitele conducãtoare) îºi vor arãta goliciunea sufleteascã, iar

mãºtile sub care se ascundeau vor cãdea, chipurile schimonosite

de arogantã ºi dispreþ faþã de vulg, vor apãrea în fata reflectoarelor.

Scandalul Qatargate va ocupa cu generozitate paginile mass-

media ºi televiziunilor euro-atlantice, transformându-se într-o

miºcare a globaliºtilor transgendriºti ºi transumaniºti de

rãzbunare pentru „tupeul” acestui mic, dar bogat ºi puternic

emirat, de a refuza sã promoveze la Campionatul Mondial de

Fotbal acest model de organizare societarã ºi mai „grav”, cã nu a

permis „noului Messia”, actoraºului Zelenscki, sã se adreseze

lumii la deschiderea evenimentului.

De altfel, Qatarul a mai fost þinta unor acþiuni de boicot din

partea globaliºtilor democraþi de la Casa Albã, sub administraþia

Obama, care solicita þãrilor din Golf ºi Arabiei Saudite sã atace

acest emirat sub pretextul cã finanþeazã terorismul internaþional.

Se „uitã” concluzia comisiei de anchetã a Congresului american

privind atentatele din 2001, în care 16 din cei 18 teroriºti implicaþi

proveneau din Arabia Sauditã, consideratã finanþator al

terorismului ºi obligatã sã plãteascã despãgubiri familiilor

victimelor ºi companiilor afectate. În realitate, era vorba de refuzul

Qatarului de a achiziþiona armament modern numai din SUA,

excluzând din competiþie companiile din Rusia ºi China. Ulterior,

sub administraþia Trump, embargoul asupra Qatarului a fost ridicat

imediat dupã semnarea unui contract substanþial de achiziþii de

armament cu firme americane ºi a unui aranjament între companiile

americane ºi qatareze privind exportul în comun a gazului lichefiat

spre Europa, ºtiindu-se cã acest emirat are cea mai modernã

infrastructurã în domeniu. În privinþa Arabiei Saudite s-a procedat

dupã acelaºi model, administraþia Trump a semnat mai multe

contracte de export armament ºi echipamente militare moderne

în valoare de câteva sute de miliarde de dolari, astfel cã s-a

renunþat a mai considera acest stat responsabil de atentatele din

2001 ºi de învinuirile aduse prinþului moºtenitor, de implicare în

asasinarea ziaristului cu cetãþenie americanã Kasogi în Consulatul

saudit din Turcia.

Acum a venit rândul Europei sã cadã în capcana americanã

dupã aplicarea sancþiunilor împotriva Rusiei, când a renunþat la

gazul rusesc, dar fiind dependentã acum de livrãrile de gaz

lichefiat din SUA ºi Qatar, la preþuri de 2-3 ori mai mari faþã de

cel rusesc, ceea ce a stârnit „mânia” ºi dezamãgirea europenilor

în frunte cu preºedintele Macron, însã fãrã rezultate încurajatoare.

Dacã UE, sub presiunea neo-marxiºtilor globaliºti, va trece la

acþiuni politico-diplomatice de boicotare a intereselor economice

ale Qatarului în contextul actualului scandal de corupþie îºi va

semna sinuciderea economicã, recesiune, haos ºi faliment

financiar. Cu siguranþã cã Rusia va folosi cu abilitate aceastã

oportunitate pentru a izola energetic Europa, limitându-i accesul

la sursele de aprovizionare din zona Golfului, þãrile OPEC ºi

Rusia având înþelegeri în acest sens.

Anul 2023 va prefigura noi conflicte asimetrice, ce vor abate

atenþia de la rãzboiul din Ucraina care deja a obosit comunitatea

euro-atlanticã ºi nu numai, de la Arctica, pânã în Asia Centralã

(Armenia-Azerbaidjan, Turcia-Grecia, Serbia-Kosovo) ºi lista

poate fi „îmbogãþitã” cu alte stãri de tensiune ºi ameninþãri de

izbucnire a unor rãzboaie locale. De fapt, în spatele acestor

conflicte se afla goana dupã acapararea ºi devorarea resurselor

planetei de cãtre giganþii industriali care dispun de forþã financiarã

de multe ori mai mare decât PIB-urile unor þãri dezvoltate.

Exemplul concludent îl poate constitui „rãzboiul rece”, care se

duce pe tãcute în Arctica, consideratã de specialiºti ca deþinând

jumãtate din rezervele de hidrocarburi ale planetei ºi minereuri

bogate în metale rare necesare industriei aeronautice, telefoniei

mobile ºi a tot ce se leagã de noile tehnologii, cât ºi pentru

armamentul ce se pregãteºte pentru rãzboaiele viitoare bazate pe

I.A. ºi nanotehnologii.

Vom asista în acest an la declanºarea unei adevãrate curse a

înarmãrilor cu tehnologii de ultima generaþie, competiþia între

marile puteri devenind extrem de durã ºi nemiloasã. Asistãm la

revenirea în forþã a Japoniei în aceastã confruntare, având ambiþii

clare de a deveni a treia putere militarã a lumii dupã SUA ºi

China. Pentru aceasta, guvernul Kishida a hotãrât la aprobarea

bugetului pentru 2023 sã dubleze cheltuielile pentru înzestrarea

ºi modernizarea forþelor armate, iar în urmãtorii cinci ani sã

atingã 2% din PIB. Este de fapt expresia noii politici nipone de

a renunþa la postura strict defensivã impusã dupã al Doilea Rãzboi

Mondial, noua sa doctrinã strategicã prevede achiziþionarea de

capacitãþi ofensive de contra-atac pentru a fi în mãsurã sã loveascã

teritoriul inamic în adâncime. Este reacþia faþã de ameninþãrile de

securitate venite din partea Chinei ºi Coreei de Nord, situaþie

care anunþã modificãri majore în geopolitica zonei Asia-Pacific.

În SUA se vor amplifica scandalurile de corupþie la nivelul

diverºilor notabili la nivel local din diferite state, inclusiv cu

implicarea unor politicieni de rang înalt din Congres ºi Senat.

Astfel, la 17 noiembrie 2022, FBI, dupã ani de investigaþii ºi

verificãri a reuºit arestarea a 17 rabini ºi notabilitãþi locale din

New-Jersey acuzaþi de corupþie, trafic de organe umane, trafic

de pãrþi din organe de bebeluºi, spãlare de bani, cotrafaceri de

produse de lux, folosindu-se de fundaþii „caritabile” evreieºti,

majoritatea sumelor provenind din Israel prin intermediului unui

bancher din Elveþia. ªeful unitãþii de luptã anti-corupþie din FBI,

Ed Kaher, a declarat presei cã: „Problema corupþiei în New-

Jersey este una dintre cele mai complexe, statul în cauzã este

considerat ca cel mai corupt, iar scandalul are ramificaþii enorme.

De altfel, în 2009 au fost arestate 44 de personalitãþi locale,

politice ºi religioase sub acuzaþia de trafic de organe umane,

spãlare de bani (dolari ascunºi în cutii cu cereale etc.), însã crima

organizatã nu a fost complet eradicatã, situaþia continuându-se în

toatã aceastã perioadã, în ciuda numeroaselor arestãri pe parcursul

anilor 2012-2015.” Fãrã comentarii!

Europa va rãmâne în continuare primul client la petrolul rusesc,

achitând zilnic o facturã de 640 milioane de euro, indicã un

raport întocmit recent de Center for Research on Energy and

Clear Air (CREA) din Finlanda, iar General Motors, Ford,

Google ºi alte companii americane s-au asociat pentru construirea

de centrale electrice virtuale. Am subliniat doar câteva evenimente

care vor debuta în 2023.

Ce se va întâmpla cu România în 2023?

În 2023, România va continua sã fie în linia de mirã a

prãdãtorilor economici euro-atlantici ce vor continua a jefui ceea

ce a mai rãmas din bogãþiile solului ºi subsolului ºi de promovare

a unor politici guvernamentale de depopulare planificatã a þãrii,

generând un sentiment de dezamãgire ºi lehamite, mai ales în

rândul tinerei generaþii, fapt care-i determinã sã plece din þarã în

cãutarea unui loc de muncã care sã le asigure un trai decent. Cine

va lua locul românilor? Este simplu de constatat cã, în ultima

perioadã, se face o campanie abilã pentru „salvarea” domeniilor

construcþii ºi horeca prin aducerea de forþã de muncã din Filipine,

Pakistan, India, Vietnam s.a., iar în scurt timp vom asista la o

„revigorare” a agriculturii prin finanþarea unor proiecte

guvernamentale de încurajare a agriculturii inteligente care va

scoate din ecuaþie micii fermieri români ºi instituirea unor reguli

stricte care sã împiedice creºterea în gospodãriile individuale a

animalelor ºi pãsãrilor, atât prin condiþionãri fito-sanitare aberante,

dar ºi printr-o creºtere nejustificatã a preþului hranei acestora.

Þãranul român va fi obligat sã devinã un client fidel al marilor

magazine strãine pentru a-ºi cumpãra un pui congelat, ouã

contaminate cu tot soiul de chimicale, lapte „pasteurizat” (adicã

lapte praf cu zer de lapte în cele mai fericite cazuri), legume ºi

fructe de import modificate genetic ºi pline de substanþe

generatoare de boli precum cancerul.

Vecinii, de la est la vest, îºi vor înteþi atacurile la adresa

României, fiecare revendicând pãrþi din actualul teritoriu, inclusiv

„fraþii noºtri” din dreapta Prutului viseazã la o Moldova Mare,

revendicându-l pe ªtefan cel Mare ºi tot ceea ce este legat de

istoria ºi cultura Moldovei. Actuala conducere basarabeanã,

formatã din alogeni globaliºti în frunte cu preºedinta Maia Sandu,

va fi sprijinitã în acest demers cu abilitate de oculta occidentalã

pentru a forþa conducerea þãrii sã facã noi concesii corporaþiilor

strãine, oferindu-le facilitãþi fiscale de care nici nu ar putea fi

vorba la ele în þarã sau în alte þãri europene. Ungaria, condusã de

premierul Orban, a anunþat cã analizeazã posibilitatea pãrãsirii

UE dacã se continuã condiþionãrile privind accesul la fondurile

europene, ceea ce înseamnã cã nu va mai avea nici cea mai micã

apãsare sã nu-ºi intensifice mãsurile anti-româneºti ºi sã-ºi

realizeze visul de creare a autonomiei Ardealului. La vest, Serbia,

sub presiunea conflictului cu „provincia-stat” Kosovo, va încerca

sã reactiveze iredentismul bãnãþean, iar Bulgaria sã se „decupleze”

de România pentru a fi primitã în spaþiul Schengen.

Cum vor reacþiona instituþiile statului român la aceste

ameninþãri, nu este greu de anticipat, dacã se vor menþine la

butoanele puterii personaje lipsite de demnitate ºi respect faþã de

sacrificiile înaintaºilor noºtri, care s-au jertfit sã pãstreze intact

acest trup al þãrii ºi aºa plin de amputãri ºi rãni nevindecate. Ne

putem aºtepta la o atitudine de servilism binecunoscutã nouã,

când dupã evenimentele sângeroase din decembrie 1989 emanaþii

au decis liber la jefuirea þãrii pe care „dictatorul odios” a lãsat-o

fãrã datorii, cu visteria în lei plinã, cu creanþe externe de peste

trei miliarde de dolari, cu o industrie retehnologizatã ºi o

agriculturã performantã care hrãnea cu alimente proaspete ºi de

calitate superioarã atât Europa de Vest, cât ºi cea de Est.

Menþinerea în continuare a trupelor aparþinând statelor puternice

din NATO pe teritoriul României are nu numai scopul de a

contribui la „întãrirea apãrãrii pe flancul estic al Alianþei” în fata

ameninþãrilor Rusiei ºi în viitor a unei Ucraine dezmembrate ºi

haotice, ci ºi pentru a urmãri cu discreþie protejarea intereselor

corporaþiilor occidentale care activeazã în spaþiul românesc ºi

ucrainean. De altfel, este ºtiut cã în strategia de securitate

americanã ºi a celorlalte state occidentale, prezenta militarã în

þãrile aflate în sfera de interes a corporaþiilor reprezintã o garanþie

pentru noi investiþii ºi relocãri de unitãþi de producþie.

Întrebarea care mã preocupã este dacã în situaþia izbucnirii

unor conflicte interne provocate de organizaþii extremist-

iredentiste maghiare sprijinite de guvernele de la Budapesta ºi

Moscova, sau pe frontiera de est cu Basarabia ºi Ucraina, forþele

NATO staþionate în România vor interveni alãturi de armatã

românã ºi forþele de ordine pentru anihilarea inamicului, ori vor

asista pasiv, pentru ca ulterior sã se transforme în trupe de

ocupaþie care vor „garanta” starea de fapt rezultatã în urma

conflictului dupã modelul Kosovo?

În concluzie, România va rãmâne în continuare prinsã în

menghina intereselor geopolitice, geostrategice ºi geoeconomice

ale marilor puteri, care vor modela dupã bunul lor plac evoluþia

societãþii româneºti, vor rescrie istoria, vor inventa noi tradiþii,

obiceiuri, sãrbãtori, vor sãpa cu spor la rãdãcinile ortodoxiei

pentru a goli sufletele de credinþa strãbunã.

Din pãcate, vom fi martori ºi victime directe ale unui nou tip

de rãzboi hibrid, mai periculos decât celelalte, care vizeazã

ºtergerea identitãþii culturale ºi spirituale a popoarelor. Este vorba

de rãzboaiele spirituale, care îºi vor pune amprenta asupra

viitorului civilizaþiei umane în era globalizãrii I.A. ºi noilor

tehnologii ale cunoaºterii.

În încheiere, tabloul prezentat la lucrãrile Forumului Economic

Mondial de la Davos (16-20 ianuarie 2023) de Nouriel Roubini,

premiul Nobel pentru economie, care a prevãzut criza economicã

din 2008, cu cele 10 ameninþãri care pun în pericol ordinea

mondialã ºi democraþiile, identificate de acesta drept cele „zece

porunci”, numite de el „Megamenace” se referã la:

O creºtere economicã mondialã slabã; creºterea inflaþiei;

mama tuturor crizelor, creºterea datoriei publice care a atins

în unele þãri dezvoltate ºi 420% din PIB; eºecuri publice ºi

private; bomba cu efect întârziat – demograficã; capcana

banilor câºtigaþi uºor ºi sfârºitul boomului economic; marea

stagflaþie; prãbuºirea monedelor ºi instabilitate financiarã;

sfârºitul mondializãrii; ameninþãrile Inteligenþei Artificiale;

noul rãzboi rece; schimbãri climatice care vor transforma

Terra într-o planetã nelocuibilã.

(Schimbãrile climatice ne vor distruge, deja cauzeazã pagube

grave în SUA, Asia, America Latinã din cauza secetei, ceea ce se

va reflecta într-o creºtere aberantã a preþurilor la alimente ºi la

materiile prime care stau la baza industriei agro-alimentare.)

Tot în acest cadru, directoarea generalã a FMI, Kristalina

Georgieva, a þinut sã atragã atenþia cã asistãm la „o confluenþã

a calamitaþilor reprezentând cel mai important test de la cel

de-al Doilea Rãzboi Mondial”. Deci, aºa cum am menþionat ºi

eu în conþinutul materialului, situaþia la nivel global este la punctul

terminus ºi impune luarea unor mãsuri urgente comune pentru a

supravieþui „tornadei” care va mãtura totul în calea sa.

Drept urmare, dragi cititori ai revistei „Sud”, vã îndemn sã

priviþi cu atenþie ºi discernãmânt la promisiunile amãgitoare venite

din partea politicienilor, care timp de peste trei decenii „luptã ºi

iar luptã” pentru prosperitatea ºi demnitatea poporului român,

având drept performanþã notabilã creºterea sãrãciei ºi inegalitãþilor

sociale, limitarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, umilirea

cetãþenilor prin birocraþie excesivã ºi justiþie, fãrã dreptate.

La mulþi ºi binecuvântaþi ani, fraþi români, cu lumina în suflet

ºi nãdejdea cã Bunul Dumnezeu ne va însoþi ºi apãra ºi de aceastã

datã, ca totdeauna în vremuri de cumpãnã, care ne amintesc de

reîntoarcerea la persecuþiile din perioada Creºtinismului timpuriu!
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Unde dai ºi unde… crapã

Recent, în Fals tratat de muzeologie, am povestit ºi

repovestit eforturile fãcute în 1997 (de mine ºi de mulþi

alþi cetãþeni care au împãrtãºit aceleaºi convingeri) pentru

a onora împlinirea unui secol de la naºterea lui Tudor

Vianu. De aceea, nu voi rememora aici victoriile ºi

înfrângerile din epoca amintitã, dar voi reproduce largi

pasagii dintr-un articol apãrut pe prima paginã a

sãptãmânalului „Cuvântul liber” (nr. 433 din 4 decembrie

1997).

„Un eveniment cultural, care ar fi trebuit sã domoleascã

patimile politice ºi sã reuneascã iubitorii de frumos ºi

admiratorii idealurilor înalte, dovedeºte – prin modul

cum a fost receptat în viaþa cetãþii ºi în zona presupuselor

ei elite – cã marasmul în care se zbate societatea noastrã

nu este întâmplãtor ºi nu este strãin de dominaþia

semidocþilor ºi sfertodocþilor înmulþiþi în aºa zisa epocã

de aur”.

Dintre multele gângãnii ieºite ori revenite la suprafaþã

în epoca postdecembristã m-a provocat atunci

„megaeditorialistul” Ion Cristoiu. Într-un articol din

cotidianul „Naþional” el a criticat Guvernul cã aruncã

banii pe fereastrã, referindu-se la modul cum cheltuie

bugetul Departamentul de Informaþii Publice. Deºi nu

simpatizam coaliþia aflatã la putere ºi eram chiar în

conflict cu unii reprezentanþi ai Guvernului în teritoriu,

aº fi rãmas impasibil la problemã, dacã înfumuratul

gazetar nu ar fi adus drept probã a incompetenþei

funcþionarilor guvernamentali înscrierea între proiectele

prioritare a Centenarului Tudor Vianu!

„Aici atoateºtiutorul Cristoiu a dat-o biniºor cu oiºtea-

n gard! Demonstrând cã ale sale cunoºtinþe de literaturã

românã se opresc la nivelul vechiului manual de liceu ºi

cã marii scriitori se terminã cu Sadoveanu, nesãþiosul

ziarist nu þine cont de poziþia în clasament a celui pe

care crede cã îl supraevalueazã atunci când îl numeºte

distinsul critic. Bãnuim cã nu a auzit pânã acum nici de

estetician, nici de filosoful culturii. Mai credem cã habar

nu are despre rolul jucat de marele cãrturar în cadrul

UNESCO ºi nici la importanþa existenþei unui astfel de

Profesor în anii grei ai proletcultismului nu s-a gândit!

Nu subvenþionarea din banii publici a editãrii ºi

propagãrii operei unui mare european este greºitã, ci

raportul defavorabil între suma alocatã ºi cele rezervate

unor acþiuni mai puþin importante sau chiar dubioase!

Considerãm deplin justificat înaltul patronaj al

Preºedinþiei, având de reproºat doar faptul cã se explicã

prea puþin importanþa acestuia. De aceea îi sfãtuim pe

cei care abordeazã subiecte culturale, fãrã a avea

cunoºtinþe îndestulãtoare, sã observe cã sensul exact al

zicãtorii mulþi vãd, puþini pricep presupune totuºi ºi

existenþa unor cunoscãtori!”.

Dupã cum se poate lesne observa, textul nu ºi-a pierdut

actualitatea. Presupun cã a avut o consecinþã,

nemãrturisitã pânã acum. De altfel, eu am renunþat la o

continuare a luptei mediatice ce se întrezãrea,

considerând cã eram prea mic spre a da eu lecþii la nivel

central. Totuºi, la sesiunea academicã din ziua urmãtoare

apariþiei acelui articol, în prezenþa Preºedintelui þãrii ºi

a Ministrului Culturii, l-am împãrþit la vreo 30 de membri

ai înaltului for. Nu ºtiu câþi academicieni l-au citit ºi nici

dacã a ajuns sub ochii ori la urechile împricinatului, dar

se pare cã nu mult dupã aceea el a devenit un cititor

fervent al Bibliotecii conduse cândva de Tudor Vianu!

O carte deschizãtoare

de drumuri

Editura Corint a publicat în 2022 o carte deosebitã, ce

poate deveni fundamentalã pentru înþelegerea ultimelor

douã decenii din viaþa lui Tudor Vianu. Este vorba despre

opera unei cercetãtoare în curs de afirmare, scrisã pe baza

tezei sale de doctorat, tezã susþinutã cu doi ani înainte la

Facultatea de Litere a Universitãþii Bucureºti. Autoarea

se numeºte Ruxandra Câmpeanu, iar debutul ei editorial

are un titlu incitant: Dincolo de regulile jocului. Trepte

ºi limite ale compromisului intelectual în perioada 1948-

1964: Mihai Ralea, G. Cãlinescu, Tudor Vianu. Volumul

a apãrut în seria „Istorie. Autori români”, cu sprijinul

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ºi

Memoria Exilului Românesc.

Lucrarea a fost recomandatã, printre alþii, de cunoscutul

critic ºi profesor Mircea Martin, care afirmã lapidar:

„Probitate, inteligenþã, talent; rareori o carte de debut

conþine atâtea certitudini ºi promisiuni”. Într-adevãr, ea

abordeazã cu curaj o temã dificilã ºi delicatã a istoriei

noastre culturale din a doua jumãtate a secolului al XX-

lea, cu precãdere cea din perioada „proletcultistã”.

Ruxandra Câmpeanu se dovedeºte bine înarmatã

teoretic pentru a ataca tema „trãdãrii cãrturarilor”. Ea

trece în revistã posibilitãþile ºi limitele unei sociologii a

responsabilitãþii morale, defineºte termeni precum

„câmp” ºi „aparat”, comenteazã politizarea lumii literare

în perioada de trecere la Republica Popularã Românã,

reconfigurarea canonului literar ºi estetic în primii ani ai

noului regim. Personal m-a interesat mai cu seamã

punerea în discuþie a exceselor avântului justiþiar de dupã

1989 (practicat deopotrivã de unii scriitori anticomuniºti,

dar ºi de tot soiul de nechemaþi!), excese ce au dus la

discreditarea problemei compromisului intelectual ca

temã de studiu cel puþin pentru douã generaþii. De

asemenea am apreciat modul în care este prezentatã

posteritatea celor luaþi în discuþie, cu deosebire cea a

discipolilor ºi detractorilor lui Cãlinescu ºi Vianu,

precum ºi concluziile referitoare la problema modelului

intelectual ºi moral. O carte în care abundã sugestii fertile

pentru cercetãri viitoare!

Dupã 25 de ani

Anul recent încheiat a fost „An jubiliar Tudor Vianu”,

cãci s-au aniversat cinci sferturi de veac de la naºterea

ilustrului om de culturã, probabil cea mai complexã

personalitate cu obârºie în oraºul Giurgiu. Pentru

marcarea cum se cuvine a evenimentului, am fãcut ºi eu

câte ceva. Împreunã cu secþia de istorie memorialã a

Muzeului judeþean „Teohari Antonescu” am realizat trei

expoziþii (în ianuarie, în mai ºi în septembrie). Sub

auspiciile Asociaþiei „Sfântul Gheorghe nr. 98" am

participat la un simpozion comemorativ, alãturi de

filosoful Constantin Stoenescu ºi de istoricul literar

Nicolae Scurtu. În primãvarã am tatonat dacã Teatrul ce-

i poartã numele va organiza vreo manifestare spre a-ºi

onora patronul, dar am constatat cu stupoare cã managerul

paraºutat acolo nu are de gând sã se complice cu

asemenea rãspunderi.

În chip simbolic, în zilele de 15 ºi 19 decembrie, am

apelat la bunãvoinþa directorilor Colegiului Naþional

„Ion Maiorescu” (Lucica Ababei) ºi Liceului „Tudor

Vianu” (Adelina Sârbu) spre a susþine câteva prelegeri în

faþa elevilor, fãrã a le tulbura procesul instructiv-educativ.

Am gãsit înþelegerea cuvenitã atât din partea dumnealor,

cât ºi din cea a profesoarelor Cristina David, Adriana

Preotu ºi Cristina Bugoi. Aº fi putut extinde

experimentul, dar nu am vrut sã forþez nota…

Probabil cã ºi în alte centre culturale din þarã anul

jubiliar nu a trecut neobservat. ªtiu doar cã, în Capitalã,

Muzeul Naþional al Literaturii Române a organizat la 15

decembrie un colocviu cu o denumire generoasã („Pe

unde a trecut a fãcut luminã”) pentru a sãrbãtori cei 125

de ani de la naºterea lui Tudor Vianu. Unul dintre

materialele prezentate acolo, cel al Andreei Teliban, a

stat la baza articolului publicat de aceasta în primul numãr

al revistei „Observator cultural” din 2023, având titlul

Luciditatea admiraþiei. Tudor Vianu cãtre Al.

Macedonski, în douã documente epistolare inedite.

Informaþiile descoperite de autoare îmbogãþesc ºi

nuanþeazã în chip fericit ceea ce ºtiam despre relaþia dintre

maestru ºi tânãrul discipol giurgiuvean ºi despre vizita

marelui poet în oraºul nostru, cea din vara anului 1916.

Articolul reprezintã un frumos omagiu la aniversare ºi

dovedeºte cã subiectul este departe de a fi epuizat.

A fost ºi este de datoria intelectualilor giurgiuveni sã

popularizeze „modelul” Tudor Vianu. Aºa cum s-a mai

spus, acest remarcabil cãrturar umanist este un exemplu

ºi „un îndemn la echilibru, stabilitate ºi temeinicie”, iar

studierea vieþii (inclusiv a ascendenþei ºi descendenþei

familiale) ºi a operei sale, continuã sã fie izvor de

învãþãminte pentru cei ce vin dupã noi.

TUDOR VIANU DIN NOU

ÎN ACTUALITATE

Tudor Vianu
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Mi-a povestit un fost coleg

de liceu, care, între timp, a

lucrat în domeniul protecþiei

pãdurilor (motiv pentru care îl

numeam, între noi:

„Pãdurarul”) o întâmplare

hazlie. Iatã despre ce era vorba.

Cicã vine în vizitã la ocolul

silvic un mare mahãr comunist (întâmplarea se petrecea

prin anii ’80 ai secolului trecut). Este primit protocolar,

chiar slugarnic, de slujbaºii ocolului, printre care se afla

ºi un prieten bun, vânãtor ºi el. Dupã masa copioasã cu

vânat proaspãt ºi palincã (doar erau într-o zonã

harghiteanã) stau ei la taifas. La un moment dat mahãrul

îi spune prietenului:

– Ascultã Gigele, adu-mi ºi mie un iepure sã fac acasã

o masã pentru un neam care s-a exprimat cã îi place mult

carnea de iepure.

Amicul promite, dar, dupã plecarea mahãrului, uitã de

promisiune. Zilele trec ºi dupã un timp acelaºi mahãr

soseºte din nou la acelaºi ocol silvic. Unul din invitaþi,

întârziat, vine spre searã ºi în lumina farurilor (doar nu

credeaþi cã acei oameni umblau pe jos) apare un iepure

care înmãrmurit în luminã este lovit de maºinã.

Cetãþeanul coboarã din maºinã, ia iepurele mort ºi pleacã

mai departe. Ajungând la întâlnire scoate iepurele din

maºinã ºi-l oferã, evident, mahãrului. Acesta primeºte

iepurele din mâna celuilalt se întoarce spre amicul lui ºi

îi spune cu dojanã în glas:

– Vezi mãi Gigele, tu mi-ai promis un iepure ºi nu te-ai

þinut de cuvânt, pe când el (ºi aratã spre cel întârziat) nu

mi-a promis nimic ºi totuºi mi-a adus unul.

Atunci amicul, care nu-ºi pierdu cumpãtul la dojana

superiorului, rãspunse:

– Sã ºtii cã acel iepure era trimis de mine sã vinã direct

aici la tine, întârziind s-a dat acestui tovarãº al meu.

Deci iatã cã m-am þinut de cuvânt.

Ultimele vorbe se pierd într-un mare hohot de râs

amplificat ºi de palinca deja bãutã de cei prezenþi.

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga

Iepurele

ªtefan Ciobanu ºi
Academia Românã

Firide basarabene

Biografia ºi, mai ales, bibliografia1 profesorului ºi istoricului
literar ªtefan Ciobanu (n. 24 noiembrie 1883, Tãlmaza, Tighina
– m. 2 februarie 1950, Bucureºti) sunt, în continuare, lacunare
ºi, desigur, neconvingãtoare chiar pentru cei iniþiaþi în tainele
cercetãrii ºi cele ale istoriei literare.

Instruit ºi format la ºcoala kieveanã, unde preda arhicunoscutul
profesor Vladimir Peretz, autor al unor cãrþi fundamentale de
cercetare ºi esteticã literarã, ªtefan Ciobanu scrie ºi publicã câteva
tomuri, care i-au eternizat profilul de autentic cãrturar.

Menþionãm, aici, Cultura româneascã în Basarabia sub
stãpânirea rusã (1923) ºi Istoria literaturii române vechi (1947),
care se constituie în cãrþi esenþiale ale culturii române.

Publicistica lui ªtefan Ciobanu rãspânditã, cu atâta dãrnicie,
în presa literarã ºi nonliterarã din Basarabia ºi România, precum
ºi literatura sa de frontierã, dacã s-ar cunoaºte integral, ar
augmenta în chip fericit imaginea unui creator, care, în toate
împrejurãrile, a fãcut istorie.

Un aspect al activitãþii sale literare ºi culturale este cel privitor
la relaþiile cu Academie Românã, unde a fost membru între anii
1918-1950, iar timp de ºapte ani a îndeplinit ºi funcþia de
vicepreºedinte al acestei prestigioase instituþii de culturã naþionalã.

În cadrul Academiei Române, profesorul ºi istoricul literar
ªtefan Ciobanu a desfãºurat o intensã ºi consecventã activitate
literarã, culturalã ºi administrativã.

A susþinut comunicãri privind Basarabia ºi oamenii acelor
locuri ºi a publicat în Analele Academiei Române rapoarte, referate
ºi diverse alte materiale extrem de valoroase ºi, fireºte, echilibrate.
O dovadã elocventã, în acest sens, este ºi recomandarea pe care
o face Academiei Române, ca istoricul literar ºi cãrturarul Nicolae
Cartojan sã fie ales membru activ al acestei instituþii, la Secþia
literarã, în locul lui Nicolae Drãganu, de curând decedat.

Aceastã recomandare este integral elaboratã de ªtefan Ciobanu
ºi contrasemnatã de Const. Rãdulescu-Motru ºi Mihail
Sadoveanu.

Este un model de analizã ºi caracterizare a operei lui Nicolae
Cartojan ºi nu a mai fost, pânã acum, reprodusã2 în vreo altã
contribuþie referitoare la cãrturarul din Cãlugãreni-Uzunu,
þinutul Giurgiului.

*
Recomandare

Menþinem ºi în anul acesta cu toatã tãria – propunerea
fãcutã în anul trecut pentru alegerea ca membru activ a
d[omnu]lui N. Cartojan pentru urmãtoarele motive:

I. D[omnia] sa a fost dintre vechii noºtri membri
corespondenþi cel mai zelos colaborator la Analele Academiei
Române, unde a publicat monografiile sale valoroase care au
deschis capitole noi în cultura veche româneascã ºi care au
gãsit ecouri din cele mai simpatice în marile reviste de specialitate
ale Occidentului: Romania, Archivum Romanicum, Giornale
storico della letteratura italiana, Byzantinische Zeitschrift ºi
altele. «Profesorul N. Cartojan,
unul din cei mai învãþaþi ºi serioºi
cercetãtori ai literaturii române
vechi, a devenit un specialist în
cercetarea raporturilor dintre
literaturile medievale ale
Occidentului ºi în special ale
þãrilor romanice cu literatura
românã» astfel începe Giornale
storico della letteratura italiana,
recenzia despre «Fiore di virtù
în literatura româneascã», apãrutã
în Analele, la 1928. «D[omnu]l
N. Cartojan, profesor la
Universitatea din Bucureºti, un
erudit de o lecturã vastã ºi de o
metodã perfectã a fãcut o
descoperire care se poate califica,
fãrã exagerare, de sensaþionalã»,
scria cunoscutul bizantinolog
Henry Grégoire în revista sa
Byzantion, 1935, (p. 392).

Academia nu poate închide
ochii peste munca atât de
preþioasã cu care membrii
corespondenþi participã la Analele noastre. Nu este nici drept
ºi nu e nici în interesul ei sã o ignoreze. Ci dimpotrivã, trebuie
sã þinem seamã în primul rând de aceasta pentru a-i stimula ºi
pentru a obþine de la ei colaborãri din ce în ce mai valoroase
spre a menþine la un nivel cât mai ridicat prestigiul Analelor.

II. D[omnu]l N. Cartojan s-a fãcut de mult cunoscut în
lumea bizantinologilor ºi a romaniºtilor prin faptul cã
d[omnia] sa nu s-a cantonat în hotarele literaturii vechi
româneºti, mãrginindu-se sã mãsoare manuscrisele cu
centimetrul, sã le descrie ºi sã le fixeze caracterele lingvistice,
ci d[omnia] sa, fãrã sã neglijeze studiul lor filologic,
descoperind în depozitul de manuscrise al Academiei noastre
teme necunoscute pânã la dânsul, le-a studiat în legãtura lor
cu literaturile bizantino-slave sau cu cele romanice, pânã la
originea lor. În deosebi, i-a succes sã descopere în cultura
veche româneascã o serie de romane cavalereºti din evul
mediu francez pe care le-a urmãrit de-a lungul literaturii
italiene ºi al literaturilor balcanice, pe cãile care au mers
pânã au intrat în literatura noastrã. În deosebi, descoperirea
izvorului occidental al celebrei poeme cretane, Erotocritul –
izvor care era cãutat de mai bine de 100 de ani de toþi
bizantinologii ºi eleniºtii – a izbutit sã-l impunã atenþiunii
bizantinologilor ºi romaniºtilor. «D[omnu]l N. Cartojan,
care ocupã cu atâta autoritate catedra de istorie a literaturii
române vechi la Universitatea din Bucureºti, aduce soluþiunea
unei probleme care a preocupat mult pe savanþii cei mai
eminenþi: anume izvorul Erotocritului», scrie în Byzantion
profesorul grec M. Lascaris, membru corespondent al
Academiei noastre.

III. D[omnu]l N. Cartojan a început cu un ciclu de
monografii temeinice, bine preþuite la vremea lor. «Cum în
deceniul din urmã – scria d[omnu]l coleg Sextil Puºcariu în
prefaþa la ediþia a II-a a Istoriei literaturii române vechi, din
1929 – au apãrut contribuþii importante, datorite mai cu
seamã d[omni]lor N. Cartojan, N. Drãganu ºi P. P.
Panaitescu, am cãutat sã pun cartea la curent cu cele din
urmã cercetãri». Aceasta acum 12 ani. Dar de atunci d[omnu]l
Cartojan a publicat studii mai solide ºi mai ales – aceasta
voi: sã subliniez – s-a ridicat de la stadiul de monografii la
stadiul de sinteze mari. Lucrarea sa Cãrþile populare în
literatura româneascã, conceputã pe un plan cu totul nou
faþã de Gaster ºi Hasdeu ºi întemeiatã pe studiul a sute de
manuscrise, a adus la luminã multe texte noi; a stabilit legãturi
cu totul nebãnuite între literaturile occidentului medieval ºi
între folclorul nostru (de exemplu Stabat mater dolorosa a
lui Iacoppone da Todi în colindele de stea româneºti) sau
între izvoarele literare scrise ºi producþiile populare versificate
(prototipul în prozã al oraþiilor de nuntã). Ea constituie un
izvor bogat de informaþii asupra folclorului ºi artei populare.
Capitolele despre gnosticism ºi bogomilism cu reflexele

Nicolae SCURTU

1 Radu ªtefan Vergatti, ªtefan Ciobanu. Un savant profesor luptãtor neînfricat pentru unirea Basarabiei cu Regatul României,
[Bucureºti], Editura Semne, [2008], 317 pagini + 24 ilustraþii în afara textului (Fundaþia europeanã Titulescu – Colecþia
Centenar, nr. 4).
2 Amintim, aici, douã dintre contribuþiile unde era imperios necesar sã aparã – Gheorghe Mihãilã, Nicolae Cartojan. Discurs de
recepþie la Academia Românã în Manuscriptum, 5, nr. 2 (15), 1974, p. 131-145 (Restituiri) ºi Nicolae Cartojan, Din tainele
literaturii româneºti. Conferinþe radiofonice ºi alte cuvântãri, 1930–1944. Ediþie îngrijitã ºi documentar audio de Nicolae
Florescu, Bucureºti, Societatea Românã de Radiodifuziune, 2004, p. 115-134 (Biblioteca Radio. Ediþii sonore).
3 Analele Academiei Române. Dezbaterile, Tomul 61, 1940-1941, p. 170-174 (ªedinþa de la 26 mai 1941).
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asupra tradiþiilor ºi colindelor religioase deschid perspective
interesante asupra problemelor privitoare la metafizica poporului
român ºi înlesnesc în mare mãsurã studiul psihologiei populare.
Aceastã mare operã de sintezã, în 2 volume, de peste 300 de pagini
fiecare, este ultimul cuvânt asupra uneia din ramurile cele mai bogate
ale literaturii vechi româneºti; ºi va trebui sã treacã zeci de ani pânã ce
alt material ºi monografii noi vor putea face posibilã altã sintezã.
Despre aceastã operã Mario Roques în Romania (LVI) scrie: «se
gãsesc aceleaºi calitãþi de claritate, de ordine, de informaþie minuþioasã
ºi largã ºi de precizie, care disting lucrãrile precedente ale acestui
excelent cunoscãtor al literaturii vechi româneºti».

Dar aceastã operã de sintezã îi era necesarã lui Cartojan pentru o
altã sintezã mai mare asupra întregii literaturi vechi concepute pe
planul vast al unei istorii a culturii româneºti – ºi din care d[omnia]
sa a dat pânã acum volumul I. Asupra acestei ultime opere de sintezã,
profesorul Carlo Tagliavini, de la Universitatea din Bologna, membru
corespondent al Academiei Române ºi colaborator al Analelor, scrie
în revista Archivum Romanicum a d[omnu]lui Giuglio Bertoni,

profesor la Universitatea din Roma
urmãtoarele:

«Aceastã nouã operã a lui Cartojan e de o
importanþã capitalã, pentru cã puþini au în
România cunoºtinþa pe care o are el,
dobânditã prin lungi ºi rãbdãtoare studii,
despre enorma comoarã de manuscrise din
Biblioteca Academiei Române, aºa cã
asemenea lucruri noi vin aci pentru întâiaºi
datã semnalate cercetãtorilor. Afarã de
aceasta, chiar când Cartojan expune note ºi
fapte cunoscute, punctul sãu de vedere,
judecata sa criticã, încadrarea istoricã este
aproape întotdeauna originalã ºi nouã...
(urmeazã expunerea cuprinsului) ºi încheie:
Scrisã cu mare competenþã ºi obiectivitate de
unul din cei mai valoroºi specialiºti, aceastã
carte este desigur de clasificat printre operele
fundamentale ale istoriei literare româneºti
ºi nu ar trebui sã lipseascã din nici o bibliotecã
a nici unui institut de filologie romanicã ºi a
nici unui cercetãtor al istoriei comparate a
literaturilor neolatine» (Archivum
Romanicum, XXIV, nr. 2–3).

IV. Domnul Cartojan a creat cu elevii sãi o
adevãratã ºcoalã, care mergând pe drumurile deschise de d[omnia]
sa ºi întemeindu-se în bunã parte pe materialul inedit din Biblioteca
noastrã, aduce la luminã material nou sau dezleagã probleme
nerezolvate încã din cultura veche româneascã. Dintre elevii sãi:
d[omnu]l Dan Simonescu, custodele Secþiei noastre de manuscrise,
continuã Bibliografia româneascã veche a regretatului I. Bianu;
d[omnu]l Emil Turdeanu este lector de limba românã la Sorbona ºi s-
a consacrat mai mult problemelor de artã veche româneascã ºi de
relaþii culturale cu slavii sud-dunãreni; d[omnu]l Chiþimia, bursier la
Varºovia, se îndreaptã mai mult cãtre chestiuni privitoare la raporturile
cronicelor noastre cu istoriografia polonã; d[omni]ºoara Camariano
lucreazã mai mult în domeniul greco-român. Cu ajutorul acestor
elevi ai sãi ºi al altora, Cartojan a publicat pânã acum 4 volume de
Cercetãri literare care au fost bine primite nu numai de revistele din
þarã, dar ºi de revistele de specialitate strãine: Revue des études slaves,
Romania, Byzantinische Zeitschrift ºi altele.

V. În sfârºit, d[omnu]l Cartojan ºi-a câºtigat merite ºi pe calea
difuzãrii literaturii naþionale. D[omnia] sa a creat, acum 10 ani, colecþia
«Clasicii români comentaþi», care a ajuns acum la aproape 50 de
volume ºi care are ca principii cãlãuzitoare: 1) restabilirea textelor
autentice ale marilor scriitori, alterate prin numeroase editãri de
comercializare ºi 2) prezentarea vie a operei prin încadrarea ei în
curentele literare, prin viaþa scriitorului ºi prin comentarii.

Colecþia a apãrut într-o vreme când operele scriitorilor care au pus
temelia literaturii naþionale, nu se mai citeau ºi nici nu se mai gãseau
în librãrii – cãci fuseserã nimicite în rãzboi – ºi când case de editurã
strãine se luau la întrecere pentru a pune în mâna tineretului o literaturã
imoralã. Ea a împlinit astfel o lacunã adânc simþitã în cultura tinerelor
generaþii ºi foloasele ei sunt îndeobºte recunoscute. Chiar Academia
noastrã a premiat anul trecut volumul C. Negruzzi.

VI. Unul din titlurile de glorie ale Academiei noastre este bogata
colecþie de manuscrise: circa 800 manuscrise slavoneºti; 1066 greceºti
ºi peste 6000 de codice româneºti. Nici o Academie strãinã nu are un
tezaur de culturã veche aºa de bogat cum avem noi. Dar aceste
manuscrise nu sunt toate catalogate. Aproape 2000 de manuscrise
româneºti (nr. 1061–2939) nu sunt nici mãcar inventariate ºi nu se
ºtie ce sunt. Este datoria secþiei noastre sã punã cât mai curând în
valoare aceastã comoarã – care reprezintã 5 veacuri de culturã
româneascã – ºi aceasta cât mai curând. Cel mai indicat sã ne ajute în
aceastã privinþã este Cartojan, care în studiile sale a dovedit, alãturi
de cunoºtinþe filologice ºi de familiarizare cu literaturile strãine, ºi
calitãþi de metodã ºi claritate.

Pentru toate aceste motive, pentru monografiile sale temeinice,
pentru lucrãrile sale de sintezã, pentru reputaþia pe care ºi-a stabilit-
o în cercurile ºtiinþifice din Occident, pentru ºcoala de elevi pe care a
creat-o, pentru opera de ridicare a culturii literare a tineretului, pentru
ajutorul pe care ni-l poate aduce în secþie prin cunoaºterea adâncitã a
depozitului nostru de manuscrise – pentru toate aceste motive,
propunem alegerea lui ca membru activ3.

C. Rãdulescu-Motru, ªt. Ciobanu, M. Sadoveanu.
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Între decembrie 1978 ºi februarie 1979 a fost distribuitã în

cinematografele din Statele Unite ale Americii o peliculã care a

suscitat imense dezbateri, iar acum, dupã 45 de ani de la premierã,

a fost readusã în discuþie în unele cercuri culturale datã fiind

tematica ei. Drama de rãzboi „The deer hunter”, regizatã de

americanul Michael Cimino (1939-1996), a cãrui întreagã carierã,

dar ºi viaþã personalã a fost dominatã de excentricitate, deþine nu

mai puþin de cinci premii Oscar pentru regie, imagine, interpretare

într-un rol secundar, sunet, editare. Nominalizat la încã alte patru

categorii ale aceluiaºi râvnit trofeu, filmul va avea un un imens

succes de criticã ºi de box-office. Un triumf cinematografic care

reuºeºte ºi astãzi sã punã întrebãri ºi sã provoace spectatorul la o

profundã reflecþie asupra unor teme fundamentale. Acþiunea de

peste trei ore a filmului, desfãºuraþã într-un triptic secvenþial al

locaþiilor, alterneazã impactul emoþional cu apelul la o umanitate

care transcede spaþiul ºi timpul desfãºurarii evenimentelor.

Realizat de compania EMI, cu britanicii Michael Deeley, Barry

Spikings, John Peverall ºi regizorul Michael Cimino producãtori

delegaþi, filmul este distribuit de Universal Pictures. Scenariul,

achiziþionat iniþial de la Louis Alan Garfinkl ºi Quinn Redeker,

este modificat substanþial de Michael Cimino ºi Deric Washburn,

spiritul textului având afinitãþi importante cu romanul lui Enrich

Maria Remarque „Trei camarazi”. Imaginea este semnatã de

Vilmos Zsigmond, iar editarea a fost opera lui Peter Zinner.

Muzica aparþine compozitorului englez Stanley Myers, iar piesa

„Cavatina”, interpretatã de chitaristul John Wiliams, devine un

hit care contribuie mult la mesajul emoþionant al peliculei.

Faþã de alte filme care au tratat subiecte similare, „The deer

hunter” reuºeºte sã puncteze pe durata vizionãrii, în momentele

cheie, un singur mesaj lipsit de echivoc, vãzut din mai multe

unghiuri de vedere: inutilitatea, absurditatea ºi decãderea umanã

propusã de orice tip de conflagraþie.

Mike (interpretat magistral de Robert de Niro), Nick (jucat

de Christopher Walken în rolul ce-i aduce confirmarea) ºi

Steven (întruchipat fãrã cusur de John Savage) sunt trei prieteni

dintr-o comunitate cu origini slave din Clairton, statul

Pennsylvania de Vest, care lucreazã în condiþii dure la o oþelãrie

din oraº. Se adaugã grupului lor alþi trei: Stan (John Cazale la

ultima sa prezenþã pe ecran) care poartã în permanenþã în buzunar

un pistol ca sã se simtã puternic, John (George Dzundza,

carismatic ºi jovial) patronul barului în care toþi vin dupã orele

de program ºi Axel (Chuck Aspegren, actor neprofesionist care

se achitã cu brio de misiunea încredinþatã) un muncitor pe care

toþi se pot baza. De remarcat cã John Cazale (cinci filme din cele

ºapte în care a jucat au obþinut premiul Oscar) a interpretat rolul

având cancer în fazã terminalã, el, dealtfel, nu va apuca sã vadã

filmul terminat. Liderul recunoscut al întregului grup este Mike,

un tânãr puternic, enigmatic ºi stoic, un erou nietzschean pe

mãsura extraordinarelor încercãri la care este supus. Cei trei sunt

mobilizaþi în armatã în Vietnam, iar cu ocazia nunþii lui Steve cu

Angela (actriþa Rutanya Aldaface reuºeºte aici un rol episodic,

dar edificator), Nick o cere în cãsãtorie la rândul sãu pe Linda

(Meryl Streep în rolul ei de consacrare). Toþi participã la

evenimentul fastuos al nunþii, unde se respectã tradiþiile

comunitãþii ortodoxe ilustrându-se legãtura

strânsã dintre membrii ei. Se duc apoi la o

ultimã vânãtoare de cerbi, devenitã pentru

cei trei un ritual ce capãtã de aceastã datã o

semnificaþie în plus datã fiind înrolarea lor

ce va avea loc curând. Mike ia totul în serios.

El poate þinti cu o singurã loviturã (one shot)

cerbul vânat, aceasta fãcând parte din ritualul

ºi codul sãu de onoare. Apoi se întorc în

barul amicului John unde ascultã nocturna

de Chopin cântatã la pian de acesta, trãind o

adevãratã bucurie a fraternitãþii, realizându-

se între ei o legãturã tãcutã ºi emoþionantã ce

þine loc de rãmas bun microclimatului lor

edenic-patriarhal. Într-o secventã cheie, totuºi

se insinueazã ºi viitorul ameninþãtor. Un

militar al forþelor Green Beret aflat la bar

este întrebat cum este acolo, în rãzboi, iar

acesta rãspunde cinic utilizând un epitet

ireproductibil.

Dupã scenele paradisiace de la nuntã

urmeazã cele infernale de pe câmpul de luptã

din Vietnam unde toate mijloacele posibile

de asalt sunt folosite. Ajungând printr-o conjuncturã sã fie

împreunã, cei trei prieteni sunt luaþi prizonieri de cãtre trupele

inamice, puºi în cuºti de bambus ºi þinuþi în apa infestatã de

ºobolani ºi cadavre. Sunt abuzaþi fizic ºi torturaþi psihologic,

scoºi la suprafaþã doar pentru a juca „ruleta ruseascã” ºi a-i

distra pe gardienii ce-i pãlmuiau pentru amuzament ºi pariau pe

moartea lor. Steve ºi Nick cedeazã psihic, iar primul, fiind rãnit,

este trimis înapoi în cuºca parþial imersatã în lacul insalubru

pentru a fi ucis ulterior. Mike se dovedeºte ingenios realizând

maximul în contextul dat. Printr-un truc ce sugera triplarea

ºanselor de a fi împuºcat, menþinerea a trei gloanþe în locul unuia

în revolver, el reºeºte sã foloseascã armele pentru ca împreunã

cu Nick sã-ºi elimine adversarii ºi sã evadeze. Scena filmatã într-

un ansamblu de formate close-up ºi zoom-shot este una de o

tensiune dusã pânã la paroxism, reuºind sã transmitã spectatorului

teroarea ºi sentimentul cã viaþa unui soldat depinde de o singurã

decizie luatã în condiþii de nesiguranþã ºi stres imens.

Contestate de unii critici pentru violenþa ilustratã, aceste

secvenþe transmit spectatorului fragilitatea existenþei, zona ei

limitã, lãsatã la latitudinea unei imense ºi epuizante concentrãri

de energie umane.

Dupã evadare, cei trei încearcã sã se salveze agãþându-se de

un elicopter în care doar Nick reuºeºte sã rãmânã, cãci Steve

cade, iar Mike se aruncã sã-l salveze. Rãnit grav ºi adus la

Saigon de cãtre Mike, Steve este trimis într-un spital unde va

realiza cã nu mai are posibilitatea de a merge ºi de a folosi unul

din braþe. Nick este grav marcat psihic ºi psihologic. Discuþia

dintre acesta ºi medicul care îl examineazã, mai bine zis tãcerea,

plinã de semnificaþii în care se amestecã absurditatea ºi cruzimea

inutilã a rãzboiului ce marcheazã pe viaþã combatanþii, a contribuit

decisiv la primirea Oscar-ului pentru interpretarea unui rol

secundar de cãtre Christopher Walken. Nick nu se mai întoarce

acasã ºi profund afectat de un PTSD (tulburare de stres post

taumatic) dezerteazã din spital ºi intrã, la sugestia unui dubios

om de afaceri francez, în lumea promiscuã a celor care joacã pe

bani ruleta ruseascã, devenind un profesionist al acestui joc oribil,

trimiþând sume mari din câºtigurile sale lui Steve.

Mike se întoarce în oraº, dar refuzã ceremonia pregãtitã pentru

el, preferând sã înnopteze într-un hotel din apropiere. Scena

singurãtãþii acestui om puternic în camera de hotel indicã subtil o

a doua înfruntare pe care este nevoit sã o ducã odatã ce se întoarce.

La fel de dificilã ºi epuizatã precum cea din Vietnam printre

flãcãri, gloanþe ºi napalm. Trauma trãitã de cel care rãmâne sã

aºtepte ºi cel care pleacã, neºtiind dacã se va mai întoarce, este

cel mai bine înþeleasã de Linda. Între ea si Mike, care avusese

mereu pentru ea o slãbiciune, se adunã mai degrabã compasiune

reciprocã decât iubire. Tot timpul Mike poartã costumul de sergent

decorat ca un simbol al faptului cã nu poate uita ce s-a întâmplat

în rãzboi. Între el ºi vechii prieteni se instaureazã o rãcealã din

cauza incapaciþãþii acestora de a înþelege experienþa lui în Vietnam.

Deºi se duc iar la o vânãtoare de cerbi, de aceastã datã Mike,

printre peisajele bucolice, nu mai poate trage în fiinþa dinaintea

lui. Viaþa ºi sfârºitul ei capãtã o altã dimensiune pentru veteran,

iar vechiul sãu ritual se alieneazã din cauza experienþei avute. Tot

din acest motiv, Mike îi aratã într-un mod brutal lui John

gravitatea faptului de a folosi o armã, jucând cu acesta ruleta

ruseascã ºi apãsând trãgaciul pistolului fãrã cartuº pe þeava

cilindrului acelui revolver, pe care John din teribilism îl purta cu

el. Deasemenea Mike îl viziteazã pe Steven la spital, într-o scenã

ce subliniazã atât drama celui care se aflã mutilat, cât ºi pe aceea

Alexandru CAZACU

Rãspunsul majoritãþii tãcute

Afiºul original al filmului

a prietenului care îl viziteazã. Fãrã dubiu, performanþa

interpretativã a lui Robert de Niro reuºeºte un adevãrat tur de

forþã pe toatã durata filmului. Mike intuieºte cã Nick îi trimite

bani lui Steve ºi pleacã la Saigon în cãutarea lui, aºa cum îi

promisese în seara nunþii acestuia din urmã. Îl gãseºte într-o

stare limitã de indiferenþã din cauza ºocului avut pe front ºi

consumului de heroinã. Dealtfel, toatã acea umanitate cãzutã din

sala de joc, fiecare personaj fiind „a victim emptied of himself”

este rezultatul indirect al conflictului militar dupã sfârºitul acestuia.

O nouã autodistrugere, generatã de traumele rãzboiului, continuã

grotesc ca un „fin du monde aprés fine du monde”. Mike ºi Nick

stau faþã în faþã jucând funestul joc, primul încercând zadarnic

sã-i reaminteascã celui de-al doilea cine este ºi sã-l recupereze.

Nick pare vag cã-ºi reaminteºte de prietenul sãu ºi de lumea de

acasã, la auzul cuvintelor „one shot”. Dar este prea târziu, duce

pistolul la tâmplã, apasã pe trãgaci ºi arma se descarcã fatal.

Filmul se încheie cu funeraliile lui Nick pe o vreme închisã ºi

rece. Toþi foºtii prieteni ºi cunoscuþi cântã „God Bless America”

în acelaºi bar unde înainte cântau muzicã uºoarã ºi jucau biliard.

Pe feþele rãvãºite ºi în vocea lor stinsã existã conotaþii deopotrivã

tragice ºi pline de speranþã, durerea fiind însoþitã de nãdejdea cã

generaþiile care vin nu vor mai trece printr-o asemenea experienþã.

Schimbarea de ton ºi ritm a scenelor din Vietnam cu cele din

Clairton oferã privitorului un mod lipsit de scrupule atât în ce

priveºte violenþa, cât ºi empatia. Totul se reduce aparent la

rezistenþa la presiune a trei oameni simpli, care sunt puºi în

situaþii extraordinare ºi la modul în care ei reacþioneazã. Replica

lor, ce include efectele fizice ºi psihologice ale unui asemenea

ºoc, este universal-valabilã. Ruleta ruseascã este în film o alegorie,

iar intreg filmul o parabolã. Dealtfel, toate organizaþiile

prizonierilor de rãzboi P.O.W (Prisoners of war) au negat

existenþa unei asemenea tratament, dar organizarea întregului

scenariu în jurul acestui simbol indicã arbitrariul la care este

supusã existenþa în condiþii de conflict armat. Mulþi au considerat

aceastã peliculã o „blue collar symphony” ce se poate auzi oriunde

ºi oricând nu doar în America aflatã la ora implicãrii militare din

Vietnam. Un blockbuster atipic, „The deer hunter”, rãmâne o

celebrare a demnitãþii individului obligat de circumstanþe

independente de propria voinþã sã participe la dezumanizarea lui

ºi a celorlalþi semeni. Un film ce propune spectatorului, acum la

început de 2023, ca ºi în 1979, o experienþã rãvãºitoare, un

rãspuns al majoritãþii tãcute ce îndurã consecinþele luãrii unor

decizii absurde.

Actorii principali ai filmului

Robert de Niro ºi John Savage într-o secvenþã din film
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De ce-l iubim pe Mozart ºi când?

Când ne bucurãm cã trãim, celebrând viaþa sau când privim

spre moarte?

Dincolo de viaþã e moartea ºi dincolo de moarte e doar iubire?

Deus

Deus meus

Amadeus (Dragostea lui Dumnezeu)

Omagiem, de douã sute de ani ºi mai bine, una dintre cele mai

înzestrate fiinþe umane. Omagiem geniul, atât cei conºtienþi, cât

ºi cei mai sãraci cu duhul. Cei care aud, cât ºi cei care-ºi rotesc în

minte avalanºe de note scrise fãrã greºeli, fãrã ºtersãturi, fãrã

suprascriere.

Ne întrebãm, noi, cei umili, de ce iubim muzica lui?

... pentru cã sensibilitatea umanã detecteazã geniul care trãia

înaintea timpului sãu?... pentru cã fiinþa umanã aflã graþia ºi

perfecþiunea cuceritã de claritatea, transparenþa, ritmul ºi

melodicitatea creaþiei mozartiene sau pentru cã starea de bine,

emoþia ºi lacrimile creeazã în sufletul nostru puntea cãtre

Divinitate, pe care, cândva, vom dori sã o urcãm cu toþii?

Mozart nu l-a slãvit pe Dumnezeu, Mozart a slãvit dragostea,

explozia clipei care este viaþa, nãscându-se om, pentru ca arta sa,

ca-ntr-o oglindã a Universului, sã reflecte ceea ce Mozart a crezut:

cã adevãrata frumuseþe se aflã aici. ªi s-a priceput sã exprime

aceasta prin sunete pe care omenirea le-a primit crezând cã i se

cuvin.

Eu cred cã nu...

Eu cred cã Mozart, compozitorul fãrã copilãrie, care a cântat la

curþi nobiliare ºi împãrãteºti, nu ne aparþine. El aparþine

universalitãþii sale, geniului sãu, armoniei perfecte din operele

sale în care seninãtatea mozartianã învãluie.

Sigur cã era la îndemânã sã invidiezi un asemenea compozitor,

dar Salieri, contemporanul ºi rivalul sãu artistic, nobilul influent

de la curtea împãratului, un talent al timpului ºi un bun compozitor,

adorat de iluºtrii sãi elevi (Franz Liszt, Franz Schubert, Ludwig

van Beethoven), nu a fãcut-o.

„Rivalitatea” dintre cei doi era una artisticã, amicalã.

Salieri îºi închinase creaþia lui Dumnezeu. Intuise, ca ºi tatãl

lui Mozart, Leopold, superioritatea fiinþei copilului-minune ºi cu

înþelepciune lãsase loc nu duºmãniei, ci admiraþiei ºi cordialitãþii.

Când Amadeus îl invitã la „Flautul fermecat”, îl aplaudã sincer.

Sunt dovezi istorice cã nu Salieri îl ajutã pe Mozart sã termine

Reqviemul, ci un discipol de-al sãu, cã nu el îl otrãveºte ºi cã

tentativa lui de sinucidere se datoreazã nu remuºcãrilor, ci

începutului de demenþã senilã, tragicã pentru orice vârstnic.

Peter Schaffer, autorul piesei „Amadeus” (1979), alege sã-l

înfãþiºeze pe micul geniu ca un bufon copilãros, jucãuº, plin de

energie ºi de o disperare subliniatã, iar pe Salieri plin de urã, de

invidie, ascultând încântat ºi resemnat o muzicã ce el, amuþit, nu

o putuse crea.

Tema Amadeus – Salieri devine, aºadar, în piesa lui Schaffer,

una din rivalitãþile finale ale teatrului, rezultând monologuri

superbe, ce ne descriu muzica ºi nebunia.

De ce este geniul considerat nebun?

Pentru cã face lucruri pe care noi nu cutezãm a le face, pentru

cã arta este dusã la sublim, pentru cã niºte abilitãþi intelectuale

excepþionale ale unui om, care se plimbã pe strãzi ca oricare în

secolul al XVIII-lea, ni se par de neatins?

Mozart avea capacitãþile unui geniu în orice

alt domeniu intelectual. Capacitatea sa

analiticã, de a memora, de a trage concluzii,

de a lucra perioade mari de timp, de a schimba

teme banale în acorduri fantastice, aparþine

geniului. Darul de a compune arii pentru ca

a doua zi sã le reproducã dupã o singurã

audiþie, de a crea fãrã greºealã simfonii

întregi ca ºi cum cerul ºi pãmântul s-ar fi

unit într-o picãturã de cernealã în condeiul

ce aºternea rapid notele ºi detaliile unice,

aparþine geniului.

Salieri era un om inteligent, un intelectual

fin al vremii sale. Certându-se fictiv în piesa

lui Schaffer cu divinitatea cãreia îi promisese

totul pentru un har pe care, însã, Mozart îl

primise, nu face decât sã-ºi lege pentru

eternitate numele de tânãrul-minune.

În realitate, cei doi se admirau reciproc,

slujeau arta. Salieri se pare cã a fost ºi tutorele

unuia dintre bãieþii lui Mozart. Pentru

personajul lui Schaffer însã, este foarte

profitabil sã iasã din mormânt, sã se certe cu

Dumnezeu, sã blesteme, sã urascã, sã renege

ºi sã iubeascã în numele artei chiar ºi pe cel care ºi l-a ales sã-i fie

duºman.

Cine interpreteazã Salieri în piesa „Amadeus” trebuie sã fie un

virtuoz.

Piesa nu este despre Mozart (de altfel,

ca ºi în filmul regizat de Milos Forman în

1984, cu Tom Hulce ºi F. Murray Abraham

– premiu Oscar pentru cel mai bun actor),

ci despre „rivalul” sãu.

Regizorul Toma Enache monteazã piesa,

despre care m-am hotãrât sã scriu, la Ateneul

ieºean cu un actor „greu” în rolul lui Salieri:

Claudiu Bleonþ. Oscilând între un Salieri

tânãr, entuziast, care-ºi închinã castitatea ºi

arta unui Dumnezeu trãdat mai târziu ºi un

Salieri „bãtrân”, frãmântat de remuºcãri,

dar spovedindu-se la finalul vieþii pentru

toate uneltirile, crimele fãcute ºi nefãcute,

gândite sau visate, luându-ºi asuprã-ºi toatã

ticãloºia lumii, dezlegându-se în faþa unui

Dumnezeu pe care nu-l mai voia al lui.

Claudiu Bleonþ trãieºte pe scenã un

destin pecetluit. Nu ºtiu dacã mã face sã-l

urãsc pentru cã uneltea împotriva

carismaticului, jucãuºului, gentilului,

bunului Mozart sau sã-l iubesc.

Geniul nu oboseºte?

Geniul este binecuvântat de Dumnezeu, orice ar fi sã însemne

aceasta?

Geniul aude în minte ºi simte în palme creaþia sa înainte de a o

naºte?

Mona
Dobrisan,

Ateneul din Iaºi prezintã: „AMADEUS”

de Peter Schaffer, regia Toma Enache

Posibil, dar însoþitã de multã muncã.

Mozart la patru ani compusese primul

sãu concert, la ºapte prima simfonie.

Copilul fãrã copilãrie, îngrijit ºi adorat

de tatãl sãu care-

l dusese sã cânte pe la curþi împãrãteºti

pentru ca valoarea fiului sãu sã fie

recunoscutã, copilul care studiase o viaþã

ºi care, probabil, avea o oarecare

imaturitate emoþionalã, studiase toate

compoziþiile marilor compozitori ai

vremii. Muncind enorm pentru fiecare

dintre partiturile sale º-a dorit sã atingã

perfecþiunea.

„Amadeusul” ieºean îl are în rolul lui

Mozart pe Codrin Dãnilã, un tânãr actor

care face un personaj jucãuº, cu un umor

acid, intolerant cu mediocritãþile, curtat

de femei ºi neapãrat chicotind ca

personajul lui Hulce. De fapt, Mozart nici

nu chicotea aºa de des precum aratã

filmul.

Constance Weber, soþia iubitã ºi

sãracã, este interpretatã suav de Erica

Moldovan.

Directorul de Operã – Alexandra

Pãftalã, originalã, iar Iosif al II-lea,

Împãratul Austriei, este interpretat de unul

dintre preferaþii publicului din acea searã – Dumitru Florescu.

Mulþi alþii completeazã spectacolul plin de dinamism ºi culoare

al regizorului Toma Enache. Costumele – Alina Dincã-Puºcan,

proiecþii – Silviu Apostol, dau spectatorului senzaþia unei montãri

vivace, de calitate, moderne, pentru ca spectatori de toate vârstele

sã asimileze cu plãcere producþia, dramaticã ºi plinã de umor în

acelaºi timp.

Muzica lui Mozart, a lui Salieri, învãluie sala ºi face spectatorul

sã se simtã aidoma cu privilegiaþii

contemporani ai acestora.

Remarcãm revolta lui Salieri împotriva

lui Dumnezeu (minunat recitalul lui

Claudiu Bleonþ, lucru care nu ne mirã ºi ne

desfatã), pentru cã Mozart, omul, nu are

graþia compoziþiilor sale, pentru cã „darul

lui Dumnezeu” fusese hãrãzit nu lui Salieri,

ci caraghiosului, vulgar pe alocuri,

sentimentalului neînþeles ºi omului

extraordinar de „pãmântean”, de viu, de

atent, de iute, de vesel ºi deloc rãu.

Wolfgang Amadeus Mozart, mort la 5

decembrie 1791, pe un ger cumplit, e

aruncat într-o groapã comunã, special parcã

pentru a fi uitat. Dar muzica sa, cu note

dezarmant de simple, cu misterul tehnicii

creatoare de emanaþie universalã, rãzbate

peste secole desenând linii între noi ºi cer,

desenând scãri pe care Mozart, alesul, le-a

urcat deja ºi le-a lãsat coborâte pãmântenilor

pentru ca sã ºtie cã dacã viaþã e, cam aºa ar

trebui sã sune.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Noi convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (VII)
„Dumnezeu a promis cã nu-l va pãrãsi pe om, chiar dacã cãzuse în pãcat.”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, dupã cum ºtim din calendarele noastre

ortodoxe, în duminica dinaintea sfintei sãrbãtori

a Naºterii Domnului, se pomenesc Sfinþii Pãrinþi

dupã trup ai Domnului sau, altfel spus,

Genealogia Mântuitorului (Matei 1, 1-25). Aº

dori sã discutãm acum despre ceea ce ne-aþi

transmis, într-un cuvânt de învãþãturã la pericopa

din aceastã duminicã, anume cã avem în Sfânta

Carte mai multe mãrturii despre Venire.

Înaltpreasfinþitul Ioan: Cãutaþi în Sfânta

Scripturã, la Facere,

capitolul 3, versetul 15, ºi

sã vedem cine a spus aceste

cuvinte: „Duºmãnie voi

pune între tine ºi între

femeie, între sãmânþa ta ºi

sãmânþa ei; Aceasta îþi va

zdrobi capul, iar tu îi vei

înþepa cãlcâiul.”

Pronumele „Aceasta”,

scris cu literã mare, cu ce

nume îl vei putea înlocui?

Cu numele Mântuitorului

Iisus Hristos. Citiþi acum:

„Duºmãnie voi pune între

tine ºi între femeie, între

sãmânþa ta ºi sãmânþa ei.

Hristos Iisus îþi va zdrobi

capul, iar tu îi vei înþepa

cãlcâiul.” Vedeþi cum un

pic de gramaticã ne

lãmureºte totul. Aceste

cuvinte au fost numite de

teologi „prima

evanghelie”, prima veste

bunã din Sfânta Scripturã,

dupã cãderea

protopãrinþilor noºtri Adam ºi Eva.

L.C.: Prin urmare, Pãrinte Mitropolit, cine a

rostit aceastã primã veste bunã?

Îps. Ioan: Aceastã protoevanghelie, prima veste

bunã, n-a fost rostitã nici de profet, nici de un

înger, ci de însuºi Tatãl cel Ceresc. Dumnezeu a

rostit aceste cuvinte ºi Dumnezeu, cum se spune

în popor, se þine de cuvânt. ªi S-a þinut de cuvânt

ºi L-a trimis pe Acesta, pe Fiul Sãu, ca sã omoare,

pe cine?, moartea. Despre moarte este vorba

acolo. În decursul istoriei, în Sfânta Scripturã,

avem consemnate trei legãminte pe care le-a fãcut

Dumnezeu cu oameni aleºi din poporul Israel.

Mai întâi, legãmântul fãcut cu Noe. Ce legãmânt

a fãcut Dumnezeu cu Noe, dupã potop?

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã-mi

permiteþi sã citesc eu, din Biblie, acest legãmânt:

„ªi închei acest legãmânt cu voi, cã nu voi mai

pierde tot trupul cu apele potopului ºi nu va mai

fi potop, ca sã pustiascã pãmântul” (Facerea 9,

11)

Îps. Ioan: Sã vedem ce legãmânt a fãcut

Dumnezeu cu Avram, apoi ce legãmânt a fãcut

Dumnezeu cu Moise. Vã rog sã cãutaþi la Facere

17, 4 ºi 10-11.

L.C.: Da, legãmântul cu Avram: „Eu sunt ºi

iatã care-i legãmântul Meu cu tine; vei fi tatã a

mulþime de popoare”; „Iar legãmântul dintre

Mine ºi tine ºi urmaºii tãi din neam în neam, pe

care trebuie sã-l pãziþi, este acesta: toþi cei de

parte bãrbãteascã ai voºtri sã se taie Împrejur.

Sã vã tãiaþi împrejur ºi acesta va fi semnul

legãmântului dintre Mine ºi voi” (Facere 17, 4 ºi

10-11).

Îps. Ioan: Iar legãmântul lui Dumnezeu cu

Moise: „Zis-a iarãºi Moise cãtre Dumnezeu: „Iatã,

eu mã voi duce la fiii lui Israel ºi le voi zice:

Dumnezeul pãrinþilor voºtri m-a

trimis la voi... dar de-mi vor zice:

cum Îl cheamã, ce sã le spun?”

Atunci Dumnezeu a rãspuns lui

Moise: „Eu sunt Cel ce sunt”. Apoi

i-a zis: „Aºa sã spui fiilor lui Israel:

Cel ce este m-a trimis la voi!”

(Ieºirea 3, 13-14)

Vã rog sã priviþi la icoana

Mântuitorului. Acolo, pe aureolã,

sunt trei litere în limba greacã.

Acele litere reprezintã: Cel ce este,

Cel ce sunt. Acestea reprezintã

numele lui Dumnezeu. Deci,

Dumnezeu i-a descoperit lui Moise

care este numele lui: Cel ce este,

Cel ce sunt!

Prin profetul Isaia, care a trãit prin

anii 735-695, a grãit Dumnezeu

despre venirea în lume a

Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Profetul Isaiia ne-a vorbit despre

naºterea din Fecioarã a

Mântuitorului. El a spus: „Iatã

Fecioara va lua în pântece ºi va

naºte fiu ºi vor pune numele Lui

Emanuel care se tâlcuieºte:

«Dumnezeu este cu noi»” (Isaia, 7, 14). Dacã

vom cãuta, gãsim la toþi profeþii versete care aratã

venirea în lume a Mântuitorului nostru Iisus

Hristos, dar profetul Miheia vesteºte locul unde

avea sã se nascã Mântuitorul, ºi anume Viflaimul.

Firul acesta roºu care trece prin Vechiul

Testament i-a pregãtit pe evrei ºi ne aratã ºi nouã

cum Dumnezeu a promis cã nu-l va pãrãsi pe

om, chiar dacã acesta cãzuse în pãcat. Iatã, a

spus ºi despre locul unde se va naºte Hristos.

Dar oare ce credeþi cã face astãzi Dumnezeu?

L.C.: Îmi amintesc cã Înaltpreasfinþia Voastrã

aþi pus aceastã întrebare într-o predicã. Rãspunsul

preotului cãruia v-aþi adresat a fost cã Dumnezeu

stã ºi contemplã propria creaþie, aºteptând

întoarcerea fiecãruia dintre noi. Aceasta, pentru

ca noi, fiecare în parte, sã-L primim pe Dumnezeu

în inimile noastre.

Îps. Ioan: Gândind mai profund, oare cum am

rãspunde la aceastã întrebare? Auziþi ce face

Dumnezeu acum: iubeºte, iartã ºi transmite.

Acestea sunt stãrile lui Dumnezeu a cãrui pleoapã

nu cade niciodatã în jos. Dumnezeu, permanent,

ne iubeºte, ne iartã, ºi L-a trimis, ºi-L trimite ºi

astãzi pe Hristos în stare de jertfã pe altarul

bisericii, al tuturor bisericilor din lume unde

ÎPS Ioan cu volumul Omul
comoara lui Dumnezeu

sãvârºitu-s-a sfânta liturghie. Deci ºi pe tine te

iubeºte Dumnezeu, te iartã aducându-I lacrimile

pocãinþei, ºi-L trimite încã pe Hristos, nu în peºtera

din Betleem, ci pe altarul bisericii, în sfântul potir.

Este o acþiune permanentã a lui Dumnezeu. De

n-ar iubi o clipã Dumnezeu lumea, s-ar stinge, ar

pieri, dar continuu Dumnezeu iubeºte ºi în orice

clipã un om de la o margine a lumii, alt om de la

altã margine a lumii, plânge, se pocãieºte ºi iartã.

Astãzi îl iartã pe unul din Timiºoara care a plâns

pentru pãcatele lui, peste douã clipe este unul în

altã þarã, în alt loc, care plânge, ºi iartã. Aºa cã

Dumnezeu uneºte aceste trei fapte: iubirea,

iertarea ºi trimiterea la tine ºi la mine a Fiului Sãu,

încã în stare de jertfã, în potir.

Iatã, legãminte faþã de Noe, de Avram ºi de

Moise! Dumnezeu, fãcând legãmântul, ºi l-a

împlinit.

L.C.: Dar avem oare în Vechiul Testament ºi

niºte personaje care, prin viaþa lor, îl prefigureazã

pe Hristos?

Îps. Ioan: Cu siguranþã, avem. Sunt mai multe

personaje: Iosif, atunci când este prigonit de fraþii

sãi; Isaac care este adus ca o prefigurare a jertfei

de cãtre Avraam; Iona care stã trei zile în pântecele

chitului – iatã trei personaje din Vechiul Testament

care sunt prefigurãri ale Mântuitorului. Dar dacã

am începe cu nevinovatul Abel care a fost ucis

de fratele sãu, Cain, din invidie? Iatã un om

nevinovat care a fost ucis de fratele lui! Lui

Hristos i-a gãsit cineva vreo vinã? Pãcat, nu i-a

gãsit. Apoi, sã ne gândim la Isaac! Avram a fost

chemat sã-l aducã jertfã pe unicul sãu fiu, Isaac.

Cine este Hristos? Unicul fiu al lui Dumnezeu.

Trecem, apoi, la Iosif care a fost vândut de fraþii

sãi egiptenilor. Ajungând în casa lui Faraon, pe

când fraþii sãi au ajuns la mare necaz, i-a salvat

din foamete. Ce-a fãcut Hristos? Ne-a salvat ºi

El pe noi.

Ne-am putea gândi, apoi, ºi la ºarpele de aramã

spânzurat pe lemn în pustiu. Vã aduceþi aminte,

în vremea lui Moise, când au trecut printr-o zonã

unde se aflau mulþi ºerpi, cei ce priveau ºerpii

erau muºcaþi ºi mureau. Ca sã salveze poporul,

s-a rugat Moise lui Dumnezeu, întrebându-L ce

sã facã. Dumnezeu i-a spus sã facã un ºarpe de

aramã ºi sã-l spânzure pe un lemn, iar toþi cei care

vor privi spre ºarpele acela de aramã, chiar dacã

vor fi muºcaþi de ºerpi, vor trãi.

Ce s-a întâmplat cu Hristos? N-a fost ºi el

pironit pe lemn! ªi toþi aceia care privesc cu

credinþã la jertfa Mântuitorului, toþi se vor vindeca

de moarte. Auziþi!? nu numai de o boalã

oarecare... Cei care privesc cu credinþã la jertfa

lui Hristos, la rãstignirea Lui, se vindecã ºi de

bolile acestea trupeºti, dar se vindecã ºi de cea

mai grea boalã. N-a apãrut încã un medic care sã

te poatã vindeca de moarte ºi, iatã, a venit Hristos

Domnul.

Prin urmare, Dumnezeu s-a þinut de cuvânt. ªi

vom vedea, cu ajutorul lui Dumnezeu, de vom

trãi, duminicã în ziua sfântã a Naºterii Domnului,

când nãdãjduim sã ajungem cu toþii la Betleem.
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Pornind de la romanul poliþist...

Ca specie literarã, romanul poliþist are doi stãpâni:
ficþiunea ºi estetica. Adicã: fantezia de a închipui o
realitate posibilã ºi mãiestria de a folosi virtuþile
cuvântului. ªi o condiþie: sã capteze interesul lãsând
cititorului libertatea de a considera cã tot ceea ce este
inventat poate fi – nu sã (ºi) fie – adevãrat. Un roman
poliþist bun nu poate exista în afara regulii de aur a

literaturii: scrisul frumos. Nici a propriei condiþii, cea de a declanºa ceea ce latinii numeau
captatio benevolentiae, o capcanã a cititului relaxat. Cãci ritmul acþiunii unui roman poliþist
nu este compatibil cu precipitarea grãbiþilor. Autorii de romane poliþiste
uzeazã de supralicitarea enigmei pentru ca pedepsirea vinovatului –
aceasta este miza – sã aparã ca ultimã consecinþã a logicii anchetei ºi sã
devinã o cauzã a justiþiei.

Deºi are o vârstã respectabilã, de un secol ºi jumãtate, romanul poliþist
nu-ºi gãseºte locul în orice istorie literarã. Excesul de sobrietate ar putea
explica aceastã rezervã. Dar, marele roman poliþist nu se aflã în afara
condiþiei literaturii. Tabloul american realizat de englezul Conan Doyle în
Studiu în roºu este, literar vorbind, la fel de valoros ca ºi cel al americanului
Theodore Dreiser în O tragedie americanã. Personajele romanelor lui
Conan Doyle, Agatha Christie, Georges Simenon vin din aceeaºi lume a
eroilor lui Dickens, Balzac, Dostoievski. Particularitatea constã în o
anume schemã a construcþiei literare. Romanul poliþist este aºezat pe
cheia unei anchete. O crimã sau mai multe se aflã în centrul construcþiei
romaneºti. Reþeta presupune descoperirea mobilului crimei de cãtre un
detectiv iscusit ºi oferirea dovezilor peremptorii necesare justiþiei. Autorii
celebri de literaturã poliþistã sunt mari scriitori. Investigaþia lui Hamlet
pentru lãmurirea împrejurãrilor uciderii tatãlui-rege are toate atributele
unei anchete profesioniste, Shakespeare dovedindu-se, iatã, un maestru
al genului. Alexandre Dumas – tatãl, în Contele de Monte Cristo, aduce
în literatura universalã un erou fascinant, romantic ºi justiþiar, Edmond
Dantès. Edgar Allan Poe, poet, nuvelist, romancier, dramaturg, cel care
ne fascineazã cu celebrul poem Corbul, este considerat pãrintele romanului poliþist gândit ca
gen autonom. Romanul bun poliþist este un seismograf al sãnãtãþii unei colectivitãþi. Juridic
vorbind, între o crimã din dragoste ºi una pentru bani, de ex., nu existã diferenþe; pragul
violenþei este trecut din motive diverse – bani, afaceri, complicaþii amoroase etc. – pe fondul
unei evidente întunecãri a minþii.

Este încã de actualitate romanul poliþist? Iatã o întrebare pertinentã la care un rãspuns
simplu ar fi: da. Atâta timp cât natura umanã, de la biblicii fraþi Cain ºi Abel pânã astãzi nu
s-a schimbat fundamental, literatura poliþistã are locul ei în cetate. În zona de interes creat
în jurul acestui gen literar, cu succes la public, a apãrut thriller-ul, specie comercialã
exersatã pe gustul îndoielnic al amatorilor de spectaculos gratuit. Între romanul poliþist ºi
thriller existã diferenþe ºi acestea nu sunt de neglijat. Autorii de thriller aruncã violent într-
un spaþiu ficþional personaje de gumilastic întãrit ce par scãpate dintr-un accelerator, non-
fiinþe care fac bravuri lipsite de sens în numele unor cauze stupide. Credibilitatea unor
astfel de creaturi atinge în toate cazurile punctul zero.

Romanul poliþist urmãreºte o cauzã, are un univers, o moralã. ªi o credibilitate verificabilã nu doar
juridic, ci ºi istoric sau social. Cineva a avut ideea de a reconstitui harta Londrei pornind de la romanele lui
Dickens. S-a constatat cã strãzile bãtute de eroul lui Conan Doyle, Sherlock Holmes, sunt cele în care au
trãit eroii marelui romancier!

*
Notele de mai sus mi-au fost prilejuite de apariþia unui nou roman al scriitorului Lucian Badea, enigmatic

pus sub titlul Doamna în verde. Un roman populat cu reprezentanþii faunei parazitare de azi, ivitã pe
cocoaºa libertãþii. O lume cu aspiraþii fãrã susþinere moralã ºi socialã, de frustraþi ce refuzã sã trãiascã
alãturi de plebe. Acþiunea se petrece într-un mare port, urbe în care veleitarii aspirã permanent la o viaþã de

împrumut în raiuri închipuite. Doamna în verde continuã ciclul deschis de Abel,
unde e fratele tãu? (trei volume): acelaºi tip de personaje, destul alcov ºi suficiente
porniri ce se înfundã în crimã. Riscurile traiului la marginea sau în afara legii sunt
ignorate, Personajele sunt chilipirgii al norocului, o speluncã torturatã de ieºirea
cu orice preþ la un liman al huzurului. Delirul boemei îi îmbatã pe belferii norocoºi
ai timpului bezmetic ºi de împrumut pe care îl trãiesc. Prima victimã a acestui
model de viaþã este un top-model, Ruxandra Plopeanu. Comisarul Fonogea, un
Maigret român, împreunã cu adjunctul lui, Vintilescu, demonteazã maºinãria pusã
în miºcare de aceºti frustraþi inventivi cu onomasticã pe mãsurã: Mitzi Kalomfirescu,
doamna Clara, Tereza, Armand, Vittorio, Alec, Griºa etc.

Calitatea unui roman poliþist este de a stârni interesul, de a captiva, iar Doamna în
verde întruneºte aceastã condiþie. Despre veleitari sau rataþi care se socotesc insultaþi
de soartã existã o întreagã literaturã. Atractivitatea romanului poliþist vine de la
tehnica specificã a desfãºurãrii naraþiunii care presupune devoalarea progresivã a
mobilului crimei ºi protejarea, pânã în final, a identitãþii criminalului. Trucuri!
Anchetatorul cautã dovezi, inclusiv în amãnunte fãrã greutate, le leagã într-o anumitã
logicã. Cititorul se lasã antrenat ºi, din când în când, are impresia cã este pe calea
bunã a descoperirii enigmei. În Doamna în verde, un ziar de scandal avanseazã o
concluzie cu pretenþia de a fi în mãsurã sã indice cauza morþii ultimei victime: ,,Dacã
în privinþa celorlalte asasinate pot plana dubii, sinucidere sau crimã, apoi de data asta
nu poate fi vorba decât de un singur lucru: crima! Actorul Alec Buzescu a fost
asasinat. De ce? Ca ºi în celelalte cazuri se bãnuieºte, adicã se bate pasul pe loc,

adicã… Ce face Poliþia? Alec a fost asasinat pentru convingerile sale politice sau din alte motive uºor de
bãnuit. Sã le spunem cititorilor noºtri, care probabil nu ºtiu, cã Alec era amantul soþiei lui…”. Ei, bine, ipoteza
isteþului gazetar nu este de neglijat, dar nici de luat prea mult în seamã. Ancheta se complicã pe mãsurã ce o
crimã atrage dupã sine altã crimã. Nu voi dezvãlui finalul! Ceea ce pot adãuga este faptul cã, pe tot parcursul
lecturii romanului Doamna în verde, cititorul crede cã a descoperit mai devreme criminalul. Ei bine, autorul
îºi protejeazã abil finalul. În Doamna în verde, când totul pare cã se limpezeºte, surpriza vine pe neaºteptate.
Apare o nouã doamnã în…

*
În marginea acestei cronici, sunt tentat sã semnalez ºi volumul de teatru scurt pe care Lucian Badea l-a

publicat în 2019, în care personajele au o poezie a lor. Sunt visãtori romantici, nu departe de nefericire.
Cele opt piese din volumul Teatru scurt, cu subtitlul Piese poliþiste cu iz de absurd sau piese absurde cu
iz poliþist aduc în atenþie un nou tip de ficþiune. Într-o prefaþã a Mariei Tudor la volum, suntem îndemnaþi
sã privim lumea ce populeazã teatrul scurt al lui Lucian Badea drept o posibilã ipostazã în care cititorul se
poate, la rândul lui, integra.

Desigur, recomandarea priveºte o lume diferitã de cea din romanul Doamna în verde.

George Apostoiu

Lucian Badea: Doamna în verde

Ca întotdeauna, în mijloc de gerar, ne gândim la aniversarea lui Eminescu, Poetul nostru
de suflet. Ne gândim cum sã facem ca sã nu ne pierdem de Eminescu, sã nu ne pierdem de
tradiþia noastrã strãmoºeascã. Dacã trãim întru Eminescu, trãim întru tot ce înseamnã
tradiþie, limbã, credinþã. Trãim în identitatea noastrã. Dacã ne pierdem de toate acestea,
dacã ne pierdem de Eminescu, este vina noastrã.

Îl citim astãzi pe Eminescu? Îi recitim poeziile? Ne învãþãm copiii ºi nepoþii sã-i
preþuiascã opera, spre a-i îndemna s-o citeascã? Existã în manualele de românã poezii de

Eminescu asupra cãrora elevii
trebuie sã fie, cu iubire,
învãþaþi a se apleca pentru a le
descifra semnificaþia, pentru
a le memora. ªtiu. Este
important sã avem în vedere
cã fiecare generaþie a avut ºi
va avea un anumit mod de a-
l privi pe Eminescu, un
anumit mod de a-l recepta, de
a-l înþelege, un anumit mod
de a-l reprezenta grafic ºi
sculptural... mã gândesc
acum la numeroasele busturi
ºi statui rãspândite nu numai
pe strãvechile meleaguri
româneºti, ci ºi pe meleaguri
mai mult sau mai puþin
îndepãrtate, unde, duºi de

valurile vieþii, locuiesc români – locuri sfinþite de paºii Poetului: Botoºani, Ipoteºti, Galaþi,
Iaºi, Cernãuþi, Blaj, Oradea, Braºov, Viena, Odessa, Chiºinãu sau alte numeroase localitãþi,
care, recunoscându-i genialitatea, i-au înãlþat spre cinstire monumente. Toate dovedesc,
aºa cum mãrturisea Octavian Goga, în 1930, cã Eminescu este cel mai mare dintre români
al cãrui creºtet primeºte binecuvântare din Cer, dar ale cãrui picioare sunt înfipte pânã la
glezne în pãmântul strãmoºesc. Mai mult decât oricare altul, Eminescu a crezut în neam, l-
a simþit în adâncime, l-a înþeles în misiunea lui istoricã.

Putem afirma cu certitudine cã fiecare român îl percepe într-un fel propriu pe Eminescu.
Astfel, unii îl citesc frecvent, alþii, mai puþin, alþii nu-l citesc, dar au auzit, ºtiu de Poet. Unii îi
recitã poeziile, alþii nu, unii cunosc mai multe poezii de Eminescu, alþii doar Luceafãrul ori ...
Somnoroase pãsãrele sau nici atât. Unii îi cunosc ºi opera în prozã, alþii chiar ºi publicistica ºi
teatru, mulþi au citit ºi corespondenþa (Doamne, ce modele minunate pentru scrisori de dragoste
sunt cele scrise de Eminescu ºi de Veronica Micle!), unii colecþioneazã cãrþi, diverse exponate,
inclusiv exponate filatelice despre Eminescu. Oricât de multe presupuneri am face, ajungem la
concluzia cã Eminescu este în sufletul românilor. Eminescu este al nostru!

Eminescu nu va fi niciodatã un subiect epuizat, afirmã într-un interviu criticul Alexandru ªtefãnescu.
De ce? Opera eminescianã a reprezentat foarte bine spiritul românesc, dar mai important este cã au fost
influenþaþi de Eminescu ºi cei care i-au citit opera dar ºi ceilalþi care s-au lãsat cuceriþi de prestigiul poetului.
Cum se explicã? Opera eminescianã a transmis un anumit spirit românesc ºi universal inconfundabil.
Literatura românã îi datoreazã enorm lui Eminescu. S-a afirmat cã dupã Eminescu nu se mai poate scrie
fãrã sã þii seama de opera sa. Nu negãm cã se poate ridica ºi s-a putut ridica altcineva la fel de mãreþ, care
va scrie în alt fel, care va avea un
alt tip de discurs, dar care l-a
asimilat pe Eminescu. Cunoaºtem
poezia româneascã, îi simþim mari
ºi vii, prin opera lor, pe Lucian
Blaga, Tudor Arghezi, ...pe Grigore
Vieru, însã când privim spre
Eminescu, ne amintim versul lui
Aron Cotruº: „Iatã-l viu cum altul
nu-i”. „Viu”, dãtãtor de viaþã
literelor româneºti, l-a considerat
dintru început Titu Maiorescu,
afirmând cã „Eminescu este un om
al timpului modern. Cultura lui
individualã stã la nivelul culturii
europene de astãzi” (1872).

Chiar dacã un nume precum
Alexandru Vlahuþã nu spune nimic
astãzi, sau nu spune nimic generaþiei
tinere, noi îl simþim ºi ni-l preþuim ºi
ne alãturãm acestuia, deoarece ne
înmiresmeazã sufletul prin afirmaþiile
lui referitoare la Eminescu: „oameni ca Eminescu rãsar la depãrtãri de veacuri în existenþa unui popor”.

Cititor pasionat, el este unul dintre cei mai adânci/profunzi cunoscãtori ai limbii, literaturii ºi istoriei
noastre din cele mai întunecate vremuri. Clasici ai literaturii române i-au ridicat monumentale biografii
poetului ºi savante comentarii asupra vastei ºi variatei opere: G. Cãlinescu, Perpessicius, Eugen Lovinescu,
Sextil Puºcariu, D. Vatamaniuc, Al. Oprea, Petru Creþia, C. Noica, Zoe Dumitrescu-Buºulenga...

Apoi, cinste studentului Elie Cristea, viitorul patriarh Miron Cristea care a explorat pentru întâia oarã
universul eminescian într-o tezã de doctorat, Budapesta, 1895. Eminescu are profilul unui geniu care, dacã
ar fi fost munte, ar fi avut Caraimanul ºi Ceahlãul la picioarele lui, afirma preotul Ioan Morar. Flacãra
sfântului preacurat al ghiersului românesc, cum îi spune Arghezi, a aprins sufletele urmaºilor. Nichita
Stãnescu considerã cã Eminescu este atât de mult al nostru, încât noi, din nebãgare de seamã, am început
sã devenim ai lui.

Ioan Alexandru, care ºi-a luat un doctorat cu o temã Eminescu, într-una din poeziile sale, îl anunþã cã din
stranele ardelene i se mai ataºeazã încã o lacrimã. Grigore Vieru îl numeºte pur ºi simplu „Domn”.
Metafore revelatoare foloseºte Aron Cotruº în minunatul poem Lui Eminescu (1959); îl numeºte legendar,
„ªtefan cel Mare al cuvântului”, „Dante valah” sau „un nume viu pe-o carte fãrã moarte”. Putem continua,
dar ne oprim aici cu afirmaþiile noastre. Cunoscând toate acestea, cum am putea sã ne pierdem de Eminescu?!
Fie ca steaua lui Eminescu sã lumineze peste noi în vecii vecilor. Amin.

Sã nu ne pierdem de Eminescu!
Luminiþa CORNEA

Filatelie „Junimea ºi marii clasici”

Filatelie ºi cartofilie Mihai Eminescu
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Municipiul Giurgiu, Gerar 2023, dimineaþã rece. Un bloc de locuinþe din centrul istoric, aproape de Turnul Ceasornicului. În interiorul acestuia, un spaþiu privat mic, ocupat majoritar

de cãrþi, multe cu legãturã personalizatã, ordonate într-o bibliotecã veche, cu geamuri de cristal. La birou, Emil Pãunescu, giurgiuvean de trei generaþii, muzeograf cunoscut la nivel naþional,

care a împlinit recent 73 de ani. Alãturi, semnatarul acestor rânduri, înconjurat de cãrþi ºi periodice, unele încãrcate în cutii, altele grãmãdite deasupra lor. Atmosferã de loc destinat studiului,

potrivitã pentru un dialog cu nuanþe de interviu, discuþie ineditã despre oameni, întâmplãri ºi locuri din viaþa interlocutorului meu. O viaþã trãitã la Giurgiu, „oraº mic”, care îi trezeºte

amintiri ºi îl îndeamnã sã vorbeascã despre vremurile când asculta poveºti ºi conducea armate de „nevãzuþi”.

Amintiri din copilãria unui vechi giurgiuvean

Convorbiri cu muzeograful Emil Pãunescu

Gelu Brîncoveanu (G. B.): Cum aþi perceput vremurile

copilãriei dumneavoastrã? Dar vremea, anotimpurile:

cum erau, spre exemplu, iernile din acea epocã?

Emil Pãunescu (E. P.): Mica mea copilãrie a coincis

cu vremuri de restriºte, pe care unii le-au denumit

„obsedantul deceniu”. Al ºaselea deceniu al secolului

trecut a fost o epocã de sãrãcie ºi teroare pentru

majoritatea românilor, având drept þel suprem

consolidarea regimului comunist sub conducerea lui

Gheorghiu-Dej, sprijinit de prezenþa armatei sovietice.

Numai cã noi, copiii, habar nu aveam despre asemenea

sentinþe formulate ulterior de istorici ºi trãite atunci de

cei mai mulþi dintre pãrinþii ºi bunicii noºtri. Cei din

generaþiile lor – care fuseserã martore la cum se instaurase

regimul, care aveau termeni de comparaþie cu perioada

anterioarã ºi, mai ales, aveau membri ai familiilor, colegi

ºi cunoscuþi deportaþi ºi torturaþi, aruncaþi în lagãre ºi

închisori – îi fereau cât puteau pe cei mici de cunoaºterea

acelor realitãþi.

În ceea ce priveºte evoluþia vremii, am avut de foarte

mic ocazia sã simt caracteristicile clasice ale celor patru

anotimpuri, descrise azi mai mult prin cãrþi. Am prins

teribila iarnã din 1953, când am vãzut nãmeþii pânã la

streaºina casei, am fost martor nedumerit la spaima

giurgiuvenilor în faþa iminenþei unei inundaþii

catastrofale în urma blocãrii Dunãrii de gheþuri, dar îmi

amintesc cu plãcere de iernile „normale”, când aveam

zãpadã din belºug, sãniuþe ºi patine, bãtãi cu bulgãri ºi

poveºti la… gura sobei.

G. B.: Care este cea mai veche amintire din primii ani

de viaþã ºi cât de importantã a fost ea pentru destinul

personal?

E. P.: Printre cele mai vechi amintiri mi-este greu sã

fac o ierarhie, dar pot povesti una care mi-a rãmas bine

întipãritã în minte ºi care mi-a influenþat percepþia

realitãþii din mai multe puncte de vedere. Astfel, în vara

anului 1954, familia noastrã a primit vizita unui cumnat

al mamei, însoþit de unica lui odraslã, în vârstã de doi

ani ºi jumãtate. Eu mi-am luat în serios rolul de gazdã ºi

am ieºit cu vãrul meu pe stradã, decis sã-i prezint cartierul

nostru. Dupã ce am ajuns în rondul de la Biserica Sf.

Gheorghe – limita sud-vesticã a oraºului cunoscut de

mine pânã atunci – am pãtruns însoþit de micul meu

companion în cartierul „Verde”, îndreptându-ne spre

fosta „Moara Doamnei”. Ajunºi în actuala piaþetã a

Fabricii de pâine, oboseala mersului neîntrerupt ne-a

rãzbit ºi ne-am aºezat pe treptele de ciment ale unei

prãvãlii de þesãturi. Acolo ne-au remarcat cei doi cãruþaºi

ce tocmai descãrcau baloturi de marfã dintr-un „camion”

tractat de cai. Ne-au întrebat ai cui suntem ºi ne-au luat

alãturi de ei pe caprã, aducându-ne înapoi pe strada

ªtefan cel Mare, la câteva case distanþã de locuinþa mea.

Între timp se dãduse „alarma” în cartier, casnicele ºi

pensionarii din rândul vecinilor patrulând prin

împrejurimi în cãutarea dispãruþilor. Am explicat pe loc

cã am simþit datoria de a-i prezenta oraºul micului meu

musafir, foarte mândru de fapta mea. Unchiul i-a aplicat

imediat o corecþie aceluia, iar mama l-a domolit pe soþul

venit alertat de la Tribunal cã nu este cazul sã facã acelaºi

lucru, cãci m-a urecheat ea destul. În realitate nu m-a

bãtut nici atunci ºi niciodatã, chiar dacã uneori aº fi cam

meritat-o. Aceastã întâmplare, când am fãcut primul meu

ghidaj turistic unui public ce cunoºtea de puþinã vreme

poziþia bipedã, a fost începutul câtorva mii de ghidaje

efectuate de-a lungul vieþii, deopotrivã în expoziþii ºi în

afara lor.

G. B.: Cum s-au implicat pãrinþii în educaþia unicului

lor fiu? Eraþi recompensat când aveaþi reuºite? Ce

sancþiuni aþi primit pentru nãzbâtii fãcute în copilãrie?

E. P.: Aº putea spune, fãrã sã exagerez, cã într-un grad

apropiat de absolut! Modul lor de a-mi face educaþie

consta în a-mi oferi permanent exemplul unui

comportament public responsabil ºi al unei cãsnicii

armonioase, care se bucurau de stima ºi admiraþia celor

din jur (probabil ºi de invidia câtorva). În familia noastrã

reuºitele copilului erau tratate drept lucruri fireºti, ce nu

trebuie recompensate în chip special. Dupã caz, din când

în când, ele erau prezentate rudelor ºi cunoscuþilor, formã

de popularizare ce-mi aducea laude din partea altora.

Mama ºi-a întrerupt cariera didacticã timp de nouã ani

spre a mã creºte cu multã afecþiune, cu tact pedagogic ºi

cu o exigenþã ce-i era caracteristicã, iar tata mi-a acordat

multã încredere, tratându-mã deseori ca pe o persoanã

adultã. Atunci când greºeam nu primeam pedepse

constrângãtoare, nu mi se adresau cuvinte jignitoare, nu

urmau interdicþii ºi nu deveneam victima unor violenþe.

Mama m-a atins de câteva ori cu palma peste gurã atunci

când m-a auzit drãcuind ori folosind vreun cuvânt

obscen, învãþat de la alþi copii. De obicei, când eram

vinovat, o privire încãrcatã de reproºuri din partea ei era

cea mai mare pedeapsã. Tata m-a lovit o singurã datã,

demonstrativ, peste pãrþile moi, atunci când – jucându-

mã cu focul (la propriu!) – era sã incendiez gardul

vecinilor. Ambii pãrinþi þineau mult sã mãrturisesc ºi sã-

mi recunosc greºelile. Am înþeles destul de repede cã ei

nu precupeþesc nimic pentru a-mi oferi condiþii cât mai

bune ºi m-am strãduit sã le aduc bucurii, aºa cum am

putut ºi cum m-am priceput.

G. B.: Cine a mai contribuit la formarea

dumneavoastrã?

E. P.: Am explicat, în amintiri publicate, cã la educaþia

mea din copilãrie au contribuit atât persoane apropiate

de familie, cât ºi o serie de vecini ºi cunoscuþi, deoarece

într-o societate ancoratã încã în ideea de comunitate

(pentru care nu dispãruserã cu totul tradiþiile obºtii

þãrãneºti!) locuitorii unui cartier se simþeau responsabili

pentru toþi copiii trãitori în el. Un noroc extraordinar a

fost pentru mine substituirea bunicilor ce nu mai trãiau

de o pereche vârstnicã din vecini (alcãtuitã dintr-o

olteancã aprigã ºi un evreu „pâinea lui Dumnezeu”!),

care m-au „adoptat” ºi m-au rãsfãþat, iubindu-mã

necondiþionat. Am avut noroc ºi cu o învãþãtoare

excepþionalã (Maria Rãsuceanu), dar ºi cu mulþi colegi

buni, care m-au ajutat sã-mi corectez defecte ascunse ºi

sã-mi potenþez calitãþi nebãnuite. Menþionez ºi cã

norocul acesta m-a urmãrit în urmãtoarele trepte de

învãþãmânt: la gimnaziu, la liceu, la facultate. Pe mãsurã

ce m-am maturizat, am devenit conºtient de el ºi am cãutat

sã profit pentru formarea mea multilateralã.

G. B.: Ce rol a avut ludicul în copilãria lui Emil

Pãunescu? Dar poveºtile?

E. P.: În anii preºcolari ºi în clasele primare joaca era

prima la ordinea zilei, dar nu mã deosebeam de copiii

vecinilor ori de colegii de ºcoalã. Eram un minicampion

la „semne de bunã purtare” (vânãtãi, julituri, zgârieturi

etc.), dobândite în urma escaladãrii unor garduri, cãþãrãrii

în pomi fructiferi, cãzãturilor de tot felul ori „rãzboaielor”

cu grupurile altor strãzi. Asemenea celorlalþi bãieþi fãceam

risipã de energie pe stradã, pe maidanele din apropiere,

prin curþile din zonã (cu sau fãrã voia proprietarilor).

Mai târziu, joaca aceasta haoticã a fost înlocuitã cu

întreceri sportive ºi cu „jocuri de societate”, iar timpul

afectat lor s-a redus treptat în favoarea cãrþilor, filmelor

ºi... obligaþiilor ºcolare. O componentã ludicã am pãstrat

toatã viaþa, inclusiv când am ajuns la manipularea

auditoriilor de diverse vârste ºi calibre ori la… jocurile

seducþiei. Ceea ce m-a deosebit de la bun început de cei

de vârsta mea a fost atenþia acordatã poveºtilor ºi punerii

lor în scenã.

De foarte mic am fost un avid ascultãtor de poveºti,

mai întâi cele citite ori spuse de pãrinþi ºi de apropiaþii

familiei, apoi cele auzite la micul radio procurat de tata

în anii rãzboiului. La radio – pe lângã emisiuni de tipul

„Noapte bunã, copii!” ºi „Un tãciune ºi-un cãrbune” –

eram fascinat de piesele de teatru, fie ele din repertoriul

clasic, fie dramatizãri despre viaþa oamenilor de seamã.

Audiþiile teatrale în familie m-au îndemnat sã-mi

organizez propriul teatru de pãpuºi, amplasat sub biroul

de lucru al tatei. Aveam o drãguþã pãpuºã antebelicã,

dãruitã de una dintre colegele mamei, iar de la un vecin

(a cãrui fatã ajunsese deja la liceu!) am împrumutat un

pãpuºoi, ce întruchipa parcã un clovn. Dintr-o perdeluþã

ponositã am încropit un soi de cortinã, douã sfeºnice cu

lumânãrele asigurau luminile scenei, iar textul în numele

cãruia mânuiam cele douã personaje (chircit în spatele

biroului) izvora din talentul meu de improvizator ºi avea

marea calitate de a nu fi lung. Dar, dupã numai câteva

„reprezentaþii”, am sistat spectacolele, cãci intuisem

cruda realitate cã aplauzele generoase ale asistenþei erau

mai mult de complezenþã… Înzestrat cu un exces de

imaginaþie comparativ cu ceilalþi copii ºi dorind sã

compensez lipsa unor frãþiori, am inventat o armatã de

„nevãzuþi”, cu care i-am terorizat câteva sãptãmâni pe

colegii de la grãdiniþã. Mama, cu rezerve îngereºti de

rãbdare, îmi tolera diversele trucuri ce le scorneam pentru

a-mi atinge scopurile. Deseori intra în jocurile mele,

lãsând deschisã uºa camerei sã poatã trece „nevãzuþii”

sau amânând diversele treburi casnice spre a-mi citi o

poveste, pe care nu mã deranja sã o ascult chiar ºi pentru

a zecea oarã!

G. B.: Câþi ani aveaþi când aþi învãþat sã scrieþi ºi sã

citiþi? Ce personaje, titluri ºi autori din literaturã v-au

impresionat atunci?

E. P.: Pãrinþii mei au considerat cã, o datã ajuns la

ºcoalã, este mai bine sã fiu atent la predarea alfabetului,

decât sã mã înveþe ceva mai înainte. Nici eu nu simþisem

nevoia, cãci – aºa cum am amintit – nu dusesem dorul

poveºtilor. Dupã ce am învãþat sã citesc, la ºapte ani am

trecut spre a devora toate cãrþile de basme ce-mi cãdeau

în mânã, începând cu cele din biblioteca pãrinteascã,

din casele vecinilor ºi cunoscuþilor. Un an mai târziu am

devenit ºi cititor fidel al Bibliotecii orãºeneºti, de unde

împrumutam cãrþi cu povestiri ºi legende istorice, lectura

cãrora mi-a deschis indubitabil pasiunea pentru domeniu.

Þin minte cã m-a impresionat culegerea lui Eusebiu

Camilar intitulatã Poarta furtunilor, scriitor pe care am

Emil Pãunescu la vârsta de 3 ani ºi 3 luni, 1 mai 1953
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avut ºansa sã-l cunosc personal la o întâlnire a sa cu

cititorii giurgiuveni. Aflându-l traducãtor al celor 1001

de nopþi, m-am cufundat apoi cu mare plãcere în lumea

ªeherezadei ºi a lui Harun al Raºid. La nouã ani am citit

pentru prima datã Contele de Monte Cristo, am fost

cucerit de soarta lui Edmond Dantès, ulterior revenind

la romanul lui Dumas de nenumãrate ori pe parcursul

adolescenþei ºi tinereþii. Dintre autorii români primul

care m-a atras cãtre genul aventurilor de cãlãtorie a fost

Radu Tudoran, al cãrui de neuitat roman Toate

pânzele sus a fost ecranizat în mintea mea cu mult

înaintea serialului Televiziunii Române.

G. B.: La vârsta inocenþei locuiaþi într-un imobil

de pe strada Dorobanþi, aflatã în perimetrul istoric

al municipiului Giurgiu, în apropiere de „Farfurie”.

Cum era atmosfera acelei zone ºi care erau

asemãnãrile ºi deosebirile dintre centrul ºi periferia

localitãþii?

E. P.: Despre strada Dorobanþi am amintit deja în

Fals tratat de muzeologie, fragment pe care l-am

publicat în avanpremierã chiar în revista „Sud”. Zona

oraºului în care m-am nãscut a rãmas mulþi ani

neschimbatã, cãci Giurgiul din epoca Republicii

Populare Române evolua extrem de lent, economic

ºi demografic, fiind retrogradat administrativ din

postura de reºedinþã a judeþului Vlaºca la cea de

capitalã a unui mic raion. În diversele lui cartiere, pe

strãzile fãrã unitãþi publice importante ori lipsite de

prãvãlii, viaþa comunitãþii pãstra un iz patriarhal.

Cele mai animate erau zonele comerciale: artera care

venea în Centru de la Garã; celebra „Farfurie”;

strãzile care duceau la Piaþã (Olari ºi Independenþei);

începutul strãzii Oinac. Forfotã era ºi în preajma

principalelor instituþii, pe micul „Corso” ce avea în

capãt Parcul Alei (stradã ce primise numele

sinistrului ministru sovietic Molotov), la fostele

cinematografe „Europa” ºi „Modern” (rebotezate

„Olga Bancic” ºi „Ilie Pintilie”), la fostul Ateneu

Român „Nicolae Bãlãnescu” (al cãrui patron fusese

schimbat cu Gheorghe Vasilichi). În perimetrul

central se aflau mai multe ºcoli „generale”, spre care

se îndreptau zilnic sute de prichindei ca mine, dar ºi

mulþi adolescenþi, care frecventau cele douã ºcoli

„medii” sau pe cele profesionale (agricolã, mecano-

navalã, de construcþii, de confecþii etc.).

Într-o vreme când numãrul posturilor telefonice

nu era foarte mare, o simplã ieºire în Centru la ora

potrivitã îþi permitea – de cele mai multe ori – sã te

întâlneºti cu persoana cãutatã. În diversele puncte

aglomerate dãdeai ºi peste unele figuri pitoreºti (precum

Fiþa, Vâj, Titole ºi alþii), care aveau diverse handicapuri

ºi poveºti de viaþã mai mult ori mai puþin ºtiute. Aceste

personaje erau tolerate deopotrivã de populaþie ºi de

Miliþie, pe când nu se vorbea de oameni ai strãzii ºi despre

dizabilitãþi. Mai puþin toleranþi erau o serie de copii

rãutãcioºi, care-i batjocoreau uneori pe acei nãpãstuiþi

ai soartei. Caracterul cosmopolit al oraºului se diluase

cu încetul dupã rãzboi, dar mi s-a întâmplat sã cunosc

destul de mulþi concetãþeni greci ºi evrei, dar ºi familii

cu origini în alte þãri ale continentului (bulgari, sârbi,

turci, italieni, germani, unguri, ruºi). Am învãþat de mic

sã-i respect pe toþi, mai abitir pe minoritari, pe cei trataþi

cu suspiciuni neîntemeiate pentru diferenþele de rasã, de

religie, de vârstã ori de sex. Deºi prea mãrunt pentru a

înþelege prezenþa consilierilor sovietici, am apucat sã-i

vãd pe câþiva (înainte de retragerea lor în urma

dispoziþiei lui N. S. Hruºciov).

Înfãþiºarea majoritãþii locuinþelor avea un aer mic-

burghez, puþine epatând însã printr-o arhitecturã mai

deosebitã. Oraºul antebelic fusese dominat de o „clasã

de mijloc”, care îngloba mici negustori, meseriaºi,

funcþionari, practicanþi ai profesiilor liberale ºi alte

categorii. Câþiva aristocraþi aveau case la Bucureºti, iar

muncitorii constituiau încã o minoritate. Foºtii

agricultori din împrejurimi ºi cei fãrã profesii clare,

mânaþi la oraº de „colectivizare” ºi de sãrãcie, se

stabiliserã la periferii, acolo unde se aciuiserã ºi grupuri

de þigani, alþii decât cei sedentarizaþi mai demult.

G. B.: Dintre simbolurile principale ale oraºului

Giurgiu (ne referim aici la Cetatea din Insulã, Turnul

Ceasornicului, Portul) care v-a atras atenþia în mod

deosebit încã din copilãrie? Cum arãtau acestea

atunci?

E. P.: Obiºnuit încã din primii ani de viaþã cu silueta

singuratecã a Turnului Ceasornicului (dar ºi cu piaþa

rotundã bordatã cu tei, cu caldarâmul din dale de granit,

cu forfota oamenilor ºi trãsurilor din jurul lui), nu þin

minte dacã voi fi întrebat ceva despre istoria lui ºi ce

anume. Se pare cã ocupanþii ori slugile lor locale îi

puseserã în vârf ºi o stea roºie… Abia în 1958 l-am

perceput ca fiind monument istoric, cu ocazia aniversãrii

centenarului mãrcii poºtale româneºti. Atunci am vãzut

în mâna unchiului Gicu, directorul Muzeului, câteva

plicuri pe care era imprimatã silueta Turnului, aºa cum

apare ea în celebrul desen al lui Raffet, plicuri cu care

mergea la Poºtã, spre a le trimite „cu diligenþa” la

Bucureºti. Puþini ºtiu astãzi cã în cinstea acelui eveniment

a fost reconstituitã cursa istoricã a unui poºtalion. Peste

vreo trei ani þin minte cã, împreunã cu alþi ºtrengari de

vârsta mea, împingeam pe lângã Turn un cãrucior pentru

butelie, încãrcat cu bucãþi de fier vechi. Fapta se petrecea

într-o searã de toamnã, iar noi încercam sã câºtigãm

întrecerea pioniereascã în materie feroasã cu ajutorul unei

osii defecte, ºterpelitã de lângã depoul Gãrii.

Când am vãzut prima datã locul Cetãþii din Insulã nu

am fost impresionat în nici un fel, deoarece imaginea era

dezolantã: sub un dâmb de pãmânt împânzit de bãlãrii

abia dacã se mai distingeau câteva pietre. Eram mult mai

atras de balta ce se zãrea dincolo de acea ridicãturã:

Veriga. Am mers de câteva ori cu colegii de ºcoalã sã ne

scãldãm, dar eu nu intram decât în locuri cu apã micã,

cãci nu ºtiam sã înot. Nici nu am mai încercat sã învãþ,

dupã ce am fost marcat de tragedia unuia dintre veri,

care s-a înecat la plaja amenajatã pe malul Dunãrii. M-

au impresionat atunci bãtrânele sãlcii ºi ceilalþi copaci

crescuþi de-a lungul ºoselei ce ducea în Port, ºosea pe

care am parcurs-o mai târziu de multe ori, dupã ce

cãpãtasem o bicicletã.

G. B.: Vã solicit un exerciþiu de memorie care vizeazã

spiritualitatea, laturã a existenþei mai puþin plãcutã

conducãtorilor de atunci ai României. Ce rol a jucat

religia, cum aþi luat contact cu artele, cu ºtiinþa ºi

tehnica, cu domeniul cultural în general, la acea vârstã

fragedã?

E. P.: Când eram o gâgâlice am învãþat Tatãl nostru…,

am mers la bisericã împreunã cu „bunicii” (cãci salariaþii

se fereau de a fi vãzuþi cã o frecventeazã), dar nu am fost

îndoctrinat în niciun fel. Odatã, când a venit popa cu

botezul, aflat la vârsta „de ce”-urilor, i-am pus asemenea

întrebãri încât acela a preferat… sã spele putina. Maturii

din jurul meu au cãutat însã sã-mi transmitã tradiþiile de

Crãciun, de Paºte, de la alte mari sãrbãtori, cât mai puþin

alterate de noile mode. Era vremea ateismului

„ºtiinþific”…

Dintre atracþiile copilãriei, de departe pe primul loc se

situa venirea circului. Existau mai multe trupe

ambulante, care vizitau periodic oraºul. Ele aveau la

dispoziþie câteva terenuri virane, dintre care unul se afla

chiar în cartierul meu, la intersecþia strãzilor Libertãþii ºi

Jiului (azi Preda Buzescu). Cel mai solicitat teren era

însã velodromul eºuat din spatele Gãrii, unde pe lângã

cortul arenei exista spaþiu ºi pentru gãzduirea menajeriei

în care erau þinute animalele. Momentul aºteptat de toþi

giurgiuvenii – adulþi ºi copii deopotrivã – era în luna

august, când la Obor se instala tradiþionalul bâlci de Sf.

Maria. Pe mãsurã ce controlul statului a limitat miºcãrile

celor neînregimentaþi – atât ale artiºtilor liber-

profesioniºti, cât ºi ale meseriaºilor ºi producãtorilor

individuali – bâlciul a pierdut din dimensiunile ºi

strãlucirea de altãdatã.

Am fost îndrumat sã-mi cultiv eventualele talente.

Dacã pe cel la muzicã al tatei nu l-am moºtenit, o

înclinaþie cãtre desen ºi un gust estetic superior le am

de la mama. De aceea am ºi urmat trei ani cursurile clasei

de picturã cu profesoara Silvia Jelescu, frecventând în

paralel mai multe cercuri de la Casa Pionierilor (cu

deosebire pe cel de radiofonie). Am fost inclus în

spectacolele ºcolare, am participat la expoziþii ºi

concursuri, am fost încurajat sã urmãresc evenimentele

culturale ºi sportive ºi sã devin pasionat de teatru ºi

cinema.

Despre relaþia cu cãrþile ºi bibliotecile, cu filatelia ºi

cu muzeele am mai scris. Despre contactul cu presa pot

spune cã a depãºit constant nivelul de receptare al

vârstei. Mã uitam atât în ziare ºi reviste centrale, când

acestea îmi cãdeau în mânã, cât ºi în cel local („Lupta

noastrã”) ori în cel regional („Steagul roºu”). Þin minte

cã la 12 aprilie 1961, ieºind într-o dupã-amiazã de la

cinematograf, auzul mi-a fost izbit de strigãtele celor ce

împãrþeau o ediþie specialã a „Informaþiei

Bucureºtiului”, prin care se anunþa cã Iuri Gagarin se

întorsese din Cosmos.

Aº încheia cu câteva consideraþii retrospective despre

viaþa culturalã a urbei copilãriei mele. Subliniez cã în

perioada de strictã cenzurã ideologicã a regimului

Gheorgiu-Dej ea a depãºit cu mult statutul oraºului

(retrogradat ºi marginalizat comparativ cu poziþia sa

anterioarã), probabil ºi în compensaþie pentru reculul ºi

stagnarea economicã. Îndrumãtori ºcoliþi în epoca

interbelicã ºi promoþii ale unui tineret cu „liceul fãcut

pe bune” au alimentat o valoroasã miºcare artisticã de

amatori, care a obþinut performanþe pe þarã (la felurite

festivaluri ºi concursuri) ºi care fãcea sãli pline,

bucurându-i pe giurgiuveni.

Dupã nefericita punere în aplicare a sistematizãrii ce a

condus la distrugerea „Farfuriei”, o situaþie aparte a

reprezentat-o investiþia în noul local al Casei de culturã

orãºeneºti. Primãria nedispunând de fonduri suficiente,

s-a aplicat formula chetei publice, intelectualii ºi

funcþionarii cotizând multe luni pe ºtatele de salarii sume

apreciabile pentru construirea viitorului edificiu. La

inaugurarea lui, într-o salã arhiplinã, cinci liceeni

fruntaºi au beneficiat de locuri pe strapontine, printre ei

numãrându-mã ºi eu. Aºa s-a fãcut cã am avut norocul sã

asist la un spectacol al Operei Române (ce-i avea capete

de afiº pe Valentin Teodorian, Magda Ianculescu ºi

Nicolae Herlea), sã-i vãd în „carne ºi oase” pe mulþi

cântãreþi ºi actori celebri, pe care începusem sã-i cunosc

de la televizor. Era toamna lui 1966 ºi societatea

româneascã (inclusiv cea giurgiuveanã) fremãta de

optimism…

Întrerup aici dialogul cu Emil Pãunescu, în speranþa

cã acesta va continua cândva, poate cu informaþii din

acea etapã a vieþii sale despre care a vorbit la final. Îi

mulþumesc pentru amintirile depãnate cu talent oratoric

special, vreme de aproape trei ceasuri. Îl salut, ies din

imobil. Afarã, frigul s-a mai domolit.

Ianuarie 2023, municipiul Giurgiu, centrul istoric.

A consemnat Gelu Brîncoveanu

Centrul oraºului Giurgiu în 1960
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Anul 2023 marcheazã o bornã importantã în istoria

Bolintinului, cãci se aniverseazã 590 de ani de la prima sa atestare

documentarã. Hrisovul voievodului Alexandru Aldea din 15

martie 1433 îl situeazã printre „cele 514 sate ºi târguri ce apar

pânã la 1500" în Þara Româneascã, având o vechime ce coboarã

cel puþin în vremea Întemeierii, a voievodului Basarab I. (Dinu

C. Giurescu, Þara Româneascã în secolele XIV ºi XV, Bucureºti,

Editura ªtiinþificã, 1973, p. 27)

Contextul în care Bolintinul ºi mãnãstirea cu hramul Buna

Vestire fondatã pe teritoriul sãu îºi fac apariþia în documente este

foarte interesant ºi a lãsat sã curgã multã cernealã, atât din partea

specialiºtilor, cât ºi a profanilor.

Odatã cu articolul de faþã, începem publicarea unor documente

inedite menite sã contribuie la o mai bunã cunoaºtere a istoriei

arealului bolintinean. Cele prezentate în paginile de faþã aduc în

atenþie una dintre ultimele grupãri de moºneni care mai rezista în

apropierea Capitalei în vremea Regulamentelor Organice.

I.

Cinstitei Mari Vornicii din Lãuntru

Vestindu-mi-sã de la moºiia mea Bolintinul din Vale din judeþ

Dâmboviþa cum cã iarãºi moºnenii din bolintineni au îndrãznit a

tãia în silnicie lemne din zãvoaele dupã moºiia mea ºi vrând

pãdurarul orânduitu a lua zãlogu de la un diiaconul Manolache,

pã care-le l-au gãsit tãind lemne, nu numai cã nu s-au supus a da

zãlogu, ci împotrivã, au bãtut foarte rãu pã pãdurarul ºi pã fiul

lui, luându-le ºi zãloage.

Mã rog plecat de cinstita Vornicie a sã face punere la cale a sã

înfrâna ºi a sã pedepsi acest diiacon Manolache rãzvrãtitoru spre

pilda ºi altora. Cãci, nefãcându-sã punere la cale a sã cerceta prin

cinovnic al Vornicii ºi a sã pedepsi cãlcãtorul hotarului i hrãpitorul

lemnelor din pãduri streine ºi cel care bate oameni streini, nici

epistatul, nici chear eu nu voiu fi sigur de viaþa mea. Cãci ºi în

[timp] trecut, faþã aflându-se ºi suptocârmuitorul ºi stolnicul

Ioan Drugãnescul, era sã batã pre epistatul moºii mele.

(ss) Manolache logofãt Bãleanu

1835 martie 27

(Sursa: Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Fond Vornicia

din Lãuntru, 268/1835.)

II.

Cãtre cinstita suptocârmuire a plãºii noastre Bolintinu, noi

aleºii satului Bolintinu, dinpreunã cu Vlaicu pãduraru al dumnealui

marelui logofãt Manolache Bãleanu,

Fiind dumnealui suptotcârmuitor la faþa locului în satul nostru

spre cercetarea tãierii lemnelor din zãvoaele moºii dumnealui

Manolache Bãleanu ºi prin jalbã aratã cã s-ar fi tãiat dã un diiaconu

Manolache moºnenau, la care cercetare faþã fiind noi toþi cei jos

iscãliþi, s-au dovedit cã viind diiaconu Manolache cu vitele

slobode în zãvoi piste Argeº cu cuvânt ca sã pascã boii, s-a întins

diiaconu cu mâna dã au rupt dintr-o salcie lãstari ºi au dat boilor

spre mâncare. S-au întâmplat dã au venit bãiatu pãdurarului ºi

vãzând pã diiaconu rupând sãlcii l-au þinut dã rãu. Diiaconu, cu

rãspuns zicând ce treabã ai tu cu moºiia Bãleanului ºi dându-sã

diiaconu din salcie jos ºi luându-l dã pãr i-au dat palme ºi i-au

loat pãlãriia ºi un anteriu ºi le-au þinut trei sãptãmâni, sub ce

temeiu nu ºtiu, iar alte lemne nu s-au tãiat nici dã cãtre diiaconu,

nici dã alþi moºneni. ªi pentru aceastã cercetare ce am fãcut noi

toþi ne iscãlim.

1835 maiu 10

Eu Dobre Panait ales adeverez

Eu Gheorghe Ivaºcu ales adeverez

Eu Mihaiu ales adeverez

Eu Vlaicu pãduraru adeverez

Eu Ion vãtãºelu adeverez

Eu Ioniþã, logofãtu satului, scriitoru, am scris dupã învãþãtura

numiþilor ºi martor.

1835 maiu 27

(Sursa: Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Fond Vornicia

din Lãuntru, 268/1835.)

III.

Cinstitului dumnealui Otcârmuitor al acestui judeþ Dâmboviþa

Suptocârmuitoru plãºii Bolintinului

Rãportuiesc cinstitei Otcârmuiri cã dupã porunca de supt no.

1539, scrisã de la aprilie 2 trecut, împreunã cu copiia de jalbã a

dumnealui biv vel logofãt Emanoil Bãleanu ce au dat-o cinstitului

Departament arãtând cã bolintinenii moºneni au îndrãznit a cãlca

hotarul ºi a tãia lemne din zãvoaele dupã moºiia a pomenitului

boier ºi vrând pãduraru orânduit a luoa zãlog de la un diiaconu

Manolache, pã care sã coprinde în jalbã cã l-au gãsit tãind lemne,

ºi cã nu numai cã nu s-au supus a da zãlogu, ci în împotrivã, ar

fi bãtut pãduraru.

Urmãtor fiind ºi mergând în faþa locului, fãcând cercetare prin

aleºii satului ºi chear prin pãduraru numitului boer pentru cele

coprinse în jãlbi, am dovedit cã alþi moºneni bolintineni n-au

tãiat lemne din acele zãvoaie, fãrã numai pomenitul diiacon, fiindu

peste Argeº cu doi boi slobozi ºi întrând în zãvoiu s-au suit într-

o salcie de au rupt rãmuri cu mâinile, dând mâncare boilor. Atunci

viind ºi [un] fecior al pãdurarului ºi zicând diiaconului de ce

dãrâmã salciia, diiaconu au zis cã ce treabã ai tu cu moºiia

Bãleanului ºi dându-sã diiaconu din salcie jos l-au luoat de pãr,

i-au dat palme ºi au luoat pãlãriia i antãriu. ªi au þinut acele

zãloage trei sãptãmâni.

Pã care, [scriind] º-adeverinþã dã împrejurarea urmatã de la

sãteni, însoþindu-sã pã lângã aceastã, sã trimite ºi pomenitul

diiacon la cinstita Otcârmuire.

Iar eu dupã datorie n-am lipsit a rãportui.

Suptotcârmuitor (ss) Iancu Ciocârlan

1835 maiu 26

(Sursa: Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Fond Vornicia

din Lãuntru, 268/1835)

IV.

Primitã 1835 iunie 2

Cinstitului Departament al Pricinilor din Lãuntru

Otcârmuitoru judeþului Dâmboviþa

Porunca cinstitului Departament cu no. 457, pã lângã care þin

în alãturare ºi copie dupã jalba ce au dat cinstitei Dvornicii

dumnealui biv vel logofãt Manolache Bãleanu pentru moºnenii

Bolintineni ce au îndrãznit în silnicie a tãia lemne dupã moºiia

dumisale Bolintinu din Vale, cu plecãciune primindu-sã, s-au

vãzut cele poruncite într-aceia.

În urma cãriia, plecat sã face cunoscut cinstitului Departament

cã numaidecât, prin formãluita poruncã no. 1539, puiind la

îndatorirea suptocârmuitorului pãrþii locului ca sã facã cercetare

în faþa locului ºi pã cei ce sã vor dovedi împotriviþi ºi rãzvrãtiþi

bunelor orânduieli ale proprietãþii sã-i trimiþã aici, raportuindu-

ne curgerea pricinii cum ºi dã ce lemne au tãiat din pãdurea

dumnealui logofãtului, ca dupã aceea sã sã încunoºtiinþeze cinstita

Dvornicie.

Pomenitu, întocmai urmând, prin raport cu no. 2217 îmi

încunoºtiinþeazã tot cursul aceºtii împrejurãri, alãturându-mi

totdeodatã ºi un înscris [al împãciuitorilor] i altor sãteni din

numitul sat atingãtor de curgerea aceºtii pricini. Dupã care,

scoþându-sã copie atât dupã raportul suptocârmuitorului, cât ºi

dupã acest înscris, cu supunere sã alãturã pã lângã aceia cinstitului

Departament pentru mai bunã înþelegere.

Otcârmuitor (ss) C. Creþeanu

1835 maiu 31.

(Sursa: Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Fond Vornicia

din Lãuntru, 268/1835.)

V.

Primitã 1836 octomvrie 29

Cinstitei Mari Vornicii a Trebilor din Lãuntru

Epistatul moºii mele Bolintinu, trimiþându-l în zioa de Sfântul

Dimitrie pã un Ioniþã þiganul ºi Mihaiu al lui [Berechet] ca sã dea

de ºtire sãtenilor din satul mieu, Bolintinu din Vale, de a eºi a

dooa zi, marþi, la clacã ºi sã îm plãteascã vreo câºva rãmãºiþuri,

un bãcan anume Dumitru ºi alþi moºneni, pã lângã care s-au

alãturat ºi unii din lãcuitorii miei, au bãtut pã mai sus numiþii doi

þigani rupându-le hainele ºi pierzând unul din ei un cuþit. Mergând

dupã aceastã bãtaie ºi epistatul moºii mele, Niculaie, spre a cerceta

în faþa locului cele întâmplate, s-au sculat asupra lui un diiaconu

Manolache moºneanul sã-l loveascã ºi chear pãli cu parul.

Luându-se aceste mai sus arãtate în de aproape bãgare de

seamã, mã rog plecat de cinstitul Departament a trimite un

ispravnic cinovnic sã cerceteze pricina cu scumpãtate ºi sã

pedepseascã la faþa locului pã cei vinovaþi, împlinind ºi pagubile

ce sã va fi pricinuit.

De prisos socotesc cã este de a mai însemna cinstitei Vornicii

ce urmãri poate sã aibã aceasta de nu sã va pedepsi straºnic

moºnenii din Bolintinu din Vale care sunt ºtiuþi de rãzvrãtitori.

Nu numai cã drepturile proprietãþii nu mai voiu putea înplini ºi a

da ascultare sãtenii la chemarea clãcii, dar încã va îndrãzni a mã

necinsti ºi chear pã mine, dupã cum avem nenumãrate pilde.

(ss) Logofãt Manolache Bãleanu.

(Sursa: Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Fond Vornicia

din Lãuntru, 300/1836)

VI.

Primitã 1836 noemvrie 9

Cinstitului Departamentului Trebilor din Lãuntru

Plecat raport

Dupã porunca cinstitului Departament supt no. 7368, ce mi s-

au dat însoþitã cu jalba în copie a dumnealui logofãtului Emanoil

Bãleanu, poruncitoare ca sã merg la satul Bolintinul din Vale ºi

sã cercetez pretenþiia ce face dumnealui de gâlceava întâmplatã la

pomenitul sat, plecat supui în cunoºtinþã cinstitului Departament

cã mergând în faþa locului mai întâiu am fãcut cunoscut

suptocârmuitorului plãºii Bolintinului din sud Dâmboviþã de au

venit a sã afla de faþã la cercetare ºi prin iscodirile ce am fãcut în

pricina aceasta, istoriia gâlcevii este într-acest chip.

Trimiþând epistatul moºii dumnealui logofãtului Bãleanu pã

doi þigani, anume Ion ºi Mihaiu, la Bolintinul din Vale ca sã

ridice pã unii din clãcaºi ce erea datori zile de lucru ºi pã alþi

pentru datorii de bani, din care luând pã unul cu datorie de bani

ca sã-l trimiþã la epistat, au sãrit asupra þiganilor trei moºneni, tot

dintr-acel sat, ºi anume Marin Dobriºan, Petre Dobriºan ºi Ioniþã

Bâ[rlac] ºi prinzându-i i-au bãtut cât au vrut, umplând dã sânge

pã Ion þiganu, cãruia i-am ºi vãzut cãmaºa sângeratã ºi ruptã i un

cojoc ºi un [cortel] rupte, lipsindu-i ºi un cuþit.

Aºadar, trimiþiind suptocârmuitorul sã-i aducã pã numiþii a sã

înfãþiºa cu þiganii la cercetare ºi ei, din ceasul ce am mers eu

acolo cu suptocârmuitorul, s-au fãcut nevãzuþi. Stãruiind patru

zile într-acel sat, cãutându-i cu dorobanþi ºi nu s-au vãzut a iºi la

cercetare, decât în urmã au iºit Ioniþã [Bârlac], unul dintr-ânºii,

fãcându-sã bolnav ºi neputincios, pe care cercetându-l de faþã cu

þiganii n-au tãgãduit cã au bãtut pã þigani el cu ceilalþi doi dosiþi,

însã supt pricinuire cã acel datornic clãcaº pe care îl luase þiganii

sã-l ducã la epistatul moºii ar fi fost cumnat cu dânsul ºi fiind

beat s-au luat dupã dânºii ca sã-l scape din mâinile þiganilor. ªi

cã din pãcatele lui [zise] s-au fãcut aceastã gâlceavã.

Ci fiindcã numiþii au dosit dã cercetare ca niºte vinovaþi ºi eu

neavând mai multã putere, ca sã nu mai stãruesc zadarnic în

pomenitul sat, cãci ºi suptocârmuitorul s-au dus la trebile sale ºi

totdeodatã am îndatorat pã pârcalabu ºi pã judeþii satului ca sã-i

gãseascã pã acei dosiþi ºi sã-i aibã supt a lor pazã, împlinind tot

de la dânºii ºi lei treizeci ºi ºase, banii progonului, aducându-i în

canþalariia cinstitului Departament.

Iar pentru aceºti îndãrãtnici nesupuºi ºi întãrâtãtori de gâlcevuri

ce apururea fac cu oamenii dumnealui logofãt Bãleanu, spre a lor

înfrânare ºi dãspãgubirea lucrurilor dã mai sus rãmâne a sã

chibzui de cãtre cinstitul Departament precum va gãsi de cuviinþã.

Dupã datoriia pusã asuprã-mi nu lipsesc plecat a reportui.

(ss) Ioan Mavrodin.

Anul 1836 noemvrie 9.

(Sursa: Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Fond Vornicia

din Lãuntru, 300/1836)

Câteva precizãri.

Marele logofãt Emanoil Bãleanu (1794-1862) a fost unul dintre

cei mai de seamã boieri ai timpului sãu. Fiul al marelui ban

Grigore Bãleanu ºi al Mariei Brâncoveanu, Emanoil ducea mai

departe numele bunicului matern, Emanoil Brâncoveanu. Prin

urmare, prin vinele lui Emanoil Bãleanu curgea sângele

adevãraþilor Brâncoveni ºi aºa se explicã faptul cã mari posesiuni

brâncoveneºti, printre care Potlogii, vor ajunge în proprietatea

Bãlenilor.

Moºia de la Bolintin a lui Emanoil Bãleanu se întindea de la

râul Ciorogârla (la rãsãrit) ºi pânã peste Argeº (la apus), la circa

1-2 km de malul drept al acestuia. Aceastã mare proprietate, în

anii când se petrec evenimentele descrise în documente, avea o

caracteristicã specialã, în sensul cã se întindea în trei judeþe:

Ilfov, Dâmboviþa ºi Vlaºca. De aici rezultau dificultãþi

administrative, atât pentru proprietar, cât ºi pentru locuitori ºi

autoritãþi. Problema va fi rezolvatã de „comisia catagraficeascã

pentru periodul al doilea”, în anul 1838, când întreaga moºie

deþinutã de Emanoil Bãleanu la Bolintin va trece la judeþul Ilfov.

Diaconul Manolache, moºnean bolintinean din ramura

ªtirbeºtilor Portãrei, era nãscut în deceniul 1780-90, fiind înrudit,

printre alþii, cu boierii Bolintineanu ºi familia Dobriºan. Diaconul

Manolache, om dârz ºi opozant de temut oricãrui adversar,

indiferent cât de potent ar fi fost, era posesor de cârciumã în sat

ºi îºi avea casele pe „Linia Portãrei”, loc unde pe la anul 1912

încã se pãstra toponimul „Fundãtura Diaconul Manolache”.

Respectiva arterã bolintineanã poartã azi prozaica denumire de

„Strada Agricultori”.

Fâºia de pãmânt aflatã în posesia moºnenilor era lipitã de

moºia boierului Bãleanu ºi trecea ºi ea pe malul drept al Argeºului.

Era o vecinãtate dificilã, presãratã de incidente prin care

puternicul neam boieresc încerca sã se impunã vecinilor mai

slabi.

De asemenea, trebuie remarcat rolul þiganilor ca element de

forþã, de presiune pentru îndeplinirea voinþei proprietarului. Prin

intermediul lor se exercita controlul atât asupra clãcaºilor de pe

propria moºie, cât ºi asupra vecinilor mai slabi, cum era cazul

moºnenilor bolintineni. Suntem convinºi cã þiganii nu aveau

posibilitatea de a refuza executarea ordinelor primite de la

proprietar, tot aºa cum credem cã dobândeau unele avantaje din

exercitarea acestei slujbe mizerabile. Asemenea confruntãri au

contribuit, fãrã îndoialã, la percepþia negativã a þãranilor români

despre consãtenii lor din aceastã etnie.

Pãtimirile moºnenilor bolintineni cu marele logofãt
Emanoil Bãleanu Vasile GRIGORE
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Medalia „Serviciul Credincios” conferitã în 1918 unui sergent
din comuna Slobozia, judeþul Vlaºca

Urmare a raportului lui C. C. Arion, ministrul Afacerilor Strãine,

cancelar al Ordinelor, nr. 3722 din 1918, regele Ferdinand I a semnat

în Bicaz, la 18 iulie 1918, decretul nr. 1.823 (aflat la Arhivele Naþionale

Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor Externe. Cancelaria Ordinelor,

dosar nr. 217/1918), prin care a conferit lui Þãranu Dumitru, sergent

de la Depozitul Central de echipament, precum ºi altora, Medalia

„Serviciul Credincios” clasa a II-a. Conform adeverinþei de primire a

brevetului Medaliei „Serviciul Credincios” clasa a II-a, semnatã în 3

ianuarie 1919, Þãranu Dumitru s-a nãscut la 24 decembrie 1894 ºi îºi

avea domiciliul în comuna Slobozia, judeþul Vlaºca.

Prezentãm, apelând la faleristicã, la heraldicã ºi la sigilografie, descrierea

medaliei ºi reproducerile documentelor ºi decoraþiei care provin de la

Arhivele Naþionale Istorice Centrale din Bucureºti ºi de la Muzeul Naþional

de Istorie a României (inventar nr. 150797).

Medalia „Serviciul Credincios” a fost instituitã în anul 1878 ºi se acorda „drept

rãsplãtire a serviciilor civile ºi militare aduse Statului în toate ramurile activitãþii

publice”. Conform Regulamentului pentru instituirea Crucii ºi Medaliei „Serviciul

Credincios”, sancþionat prin Decretul regal nr. 3.507 din 11 octombrie 1906 (aflat,

sub formã de copie, la Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Ministerul Afacerilor

Externe. Cancelaria Ordinelor, dosar nr. 642), medalia avea douã clase: clasa I din

metal galben ºi clasa a II-a din metal alb. Decoraþia era de formã rotundã, cu diametrul

de 30 mm ºi grosimea de 2,5 mm. Pe avers, pe centru, avea gravatã, în relief, stema

României de la 1872, dar fãrã pavilion, iar pe revers, gravate tot în excizie, între douã

ramuri de laur ºi de stejar aºezate circular ºi prinse jos cu o fundã, cuvintele:

SERVICIU / CREDINCIOSU. Medalia era surmontatã de coroana regalã de care,

printr-un inel, se trecea panglica de moar albastru-deschis, cu câte o dungã argintie pe

fiecare margine.

Laurentiu-Stefan
Szemkovics

,,,,, ,,,,,

Decretul regal nr. 1823 din 18 iulie 1918 (prima paginã).
Sursa Arhivele Naþionale Istorice Centrale

Adeverinþa lui Þãranul Dumitru de primire a brevetului Medalia
Serviciul Credincios clasa a II-a, semnatã în 3 ianuarie 1918. Sursa
Arhivele Naþionale Istorice Centrale

Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a, model 1878
(avers). Sursa Muzeul Naþional de Istorie a României

Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a, model 1878
(revers). Sursa Muzeul Naþional de Istorie a României

Steaua României de la 1872 (având metalele ºi culorile
redate prin coduri convenþionale. Sursa Arhivele
Naþionale Istorice Centrale
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Dupã trei ani de restricþii pandemice, respectiv din 2019, Târgul de Carte Gaudeamus a fost aºteptat cu deosebit interes de toate

editurile din România ca beneficiare ale expunerii directe de produse specifice: cãrþi de ficþiune ºi de specialitate, albume, monografii

ºi biografii de interes, cãrþi pentru copii etc. ªi-au gãsit locul ºi edituri specializate (silviculturã, universitare, minoritãþi naþionale...),

dar ºi cele reprezentând cãrþile marilor muzee naþionale, medicale... Mai mari sau mai mici toate au sperat sã fie remarcate. În cele

cinci zile ale Târgului (7-11 decembrie 2022) au avut loc sute de lansãri de cãrþi. Menþionãm cã taxa de metru pãtrat de stand a crescut

destul de mult, fiind prohibitivã multor doritori de participare.

Editura Sud a ales sã participe ºi la aceastã a XXIX-a ediþie a târgului organizat de Radio România. Acest lucru a necesitat o

pregãtire din timp, începând cu formalitãþile impuse ºi plata taxei, dar ºi mobilizarea efectivã a grupului organizatoric. Amenajarea

standului s-a fãcut pe 6 decembrie, constând în transportul de cãrþi ºi diverse materiale ºi amenajare. Afarã ºi în hala imensã era frig.

Deplasare dificilã, ceaþã ºi burniþã, eforturi care este bine sã fie ºtiute.

Prima zi: miercuri, 7 decembrie 2022
La deschiderea oficialã a Târgului de Carte Gaudeamus, Ediþia 2022, ce a avut loc la ora 12, poeta Ana Blandiana, preºedinta de

onoare a Târgului, remarcã ideea minunatã a celor de la Radio de a organiza un Târg de Carte, un târg fãrã interese materiale pentru

Radio – singurul interes este sã se citeascã cãrþile.

Întâlnirile dintre cititor ºi scriitor reprezintã momentul suprem al dragostei, este momentul când se descoperã unii pe alþii. La

târguri se descoperã cã poeþii nu sunt morþi, cã, deºi toþi marii poeþi sunt morþi, existã ºi scriitori în viaþã. „Pentru mine a fost o

întâlnire existenþialã atunci când eu, ca cititor, am vãzut un scriitor”, a mãrturisit Ana Blandiana. Mai mult, domnia sa mãrturiseºte

o amintire – când a vãzut Târgul de Carte de la Frankfurt, cel mai mare, probabil... ºi-a zis: „Doamne, dacã existã atâtea cãrþi, eu de

ce sã mai scriu una?”

Ana Blandiana, una dintre imaginile esenþiale ale libertãþii pe care le aveam în 1990, sperã ca la actualul târg de carte sã se refacã

îngrãmãdeala care era la rafturi înainte de pandemie, sã fie un târg ca cele care erau înainte de pandemie, oamenii sã fie fericiþi

cumpãrând o carte dragã sufletului lor. Lectura este o cale spre fericire! Ana Blandiana a mers întotdeauna în ºcoli pentru a convinge

elevii cât de mare fericire este sã citeºti, cât de mare fericire este lectura, sã intri într-o carte ca într-o apã adâncã pe marginea cãreia

îþi laºi viaþa ca pe o hainã. Sã ne bucurãm!

„Îmi amintesc când am citit prima oarã Fraþii Karamazov, pe parcursul unei vacanþe. Atunci când mã chema mama ºi mã obliga

sã merg la masã, aveam sentimentul cã ies dintr-o luminã puternicã ºi cã realitatea e mai puþin realã decât viaþa din carte. Aceasta este

fericirea! Asta e bucuria! Sã ne bucurãm!”, a mãrturisit Ana Blandiana în cuvântul sãu de deschidere a Târgului Gaudeamus, Ediþia

2022.

Domnia sa a insistat, în discursul rostit, asupra bucuriei lecturii, în timp ce reprezentantul Ministrului Culturii (n-are importanþã

cine a fost) a menþionat faptul cã Ministerul Culturii are „datorie doar administrativã”. Oare, chiar aºa sã fie?

Atmosfera la Târg nu a fost mult deosebitã de alte ediþii mulþumitã oamenilor dãruiþi cãrþii, mulþumitã editurilor participante,

mulþumitã vizitatorilor. Poate ar fi dat un alt suflu întregului eveniment existenþa unei þãri invitate, cu ambasada respectivã (ca în alte

dãþi)... etc.

În primele douã zile, lume mai puþinã, apoi, mai multã, ca sâmbãta sã fie ziua de vârf. Curiozitatea a fost mare. Am vãzut mulþi

oameni rãsfoind cãrþi, citind, participând la lansãri, discutând cu autorii, cumpãrând cãrþi... Sã ne bucurãm!

În aceastã zi inauguralã, la prima orã, dimineaþa devreme, mai înainte de sosirea vizitatorilor, ne-am ocupat de finalizarea aranjãrii

cãrþilor pe rafturi. Marile edituri au fonduri ºi nu se zgârcesc la completãri „fashion”.

Primul vizitator a fost domnul Dan Gâju, iar primul cumpãrãtor domnul Nicolae Scurtu. S-a hotãrât ca prezentarea cãrþilor sã se

facã la stand ºi s-a dovedit o idee bunã.

Prima lansare: „Neînfricaþii – cãlãtor prin þara mea”. Au prezentat autorii, respectiv Elena ºi Corneliu State, profesori. Cartea

prezintã trei expediþii „Cutezãtorii” efectuate de elevii din Stoeneºti-Palanca între anii 1978 ºi 1982.

La ora 15.30 s-a lansat volumul intitulat „Caietele revistei Sud”, nr. 6 pe 2022, care conþine lucrãrile participanþilor la Concursul

Naþional de creaþie literarã „Dimitrie Bolintineanu”. Prezentarea a fost fãcutã de redactorul ºef al revistei Sud, Vasile Grigore.

Autoarea eseului câºtigãtor, „Jocul de-a jocul de-a vacanþa”, Mirela Maiana Mladin, ne-a povestit despre tema aleasã ºi cum s-a

hotãrât sã participe la concurs. Au mai luat cuvântul ªtefan Crudu ºi Luminiþa Cornea care au apreciat valoarea eseului câºtigãtor. În

continuare, directorul editurii Sud a prezentat activitatea revistei ºi editurii în timpul pandemiei.

Ziua a doua: joi, 8 decembrie 2022
De la ora 9, ora deschiderii, au apãrut primii vizitatori, nostalgicii lecturii scrise sosiþi ca sã evite aglomeraþia de dupã prânz.

Vizitatori ºi participanþi recunoscuþi din public: Florentin Popescu, Alexandra Firiþã (sositã special din Italia), Nicolae Constantinescu,

Luminiþa Cornea, Marian Grigore, Gabriela Pãsãrin, Vilia Banþa, Geo Cãlugãru, Gheorghe Þiclete, familia Milica ºi Floricã Dan –

inclusiv copiii ºi nepoþii, Victoria Milescu, Ghiþã Saºa ºi alþii.

La ora 16 a început primul eveniment la standul oraºului Bolintin Vale ºi al Editurii Sud, respectiv lansarea cãrþii d-lui George

Apostoiu, „Dimitrie Bolintineanu, un pelerin romantic valah”, Editura Sud, 2022.

Autorul ºi-a prezentat motivele care l-au convins sã scrie acest eseu, respectiv personalitatea multivalentã a scriitorului ºi

revoluþionarului de la 1848, jurnalistului, omului politic care a realizat instituþii de educaþie ºi culturã (ºcoli, facultatea de Litere) ºi

nu în ultimul rând calitatea sa umanã, fiind apropiat ºi prieten pânã la sacrificiu cu Alexandru Ioan Cuza. A deplâns faptul, cã nu mai

este studiat deloc ºi nu este prezent în manualele ºcolare actuale. Meritã aºadar sã fie în continuare sub lupa cercetãtorilor. Anul 2022,

anul comemorativ Dimitrie Bolintineanu, 150 de ani de la moarte, 19 august 1872.

Prezentarea autorului ºi a cãrþii s-a fãcut de Vasile Grigore. Doamna Luminiþa Cornea (de departe cea mai activã persoanã prezentã

la stand) a fãcut aprecieri elogioase despre eseurile cuprinse în carte ºi în special semnificaþia titlurilor, fericit, inteligent ºi sugestiv

alese. A identificat ºi modestia autorului faþã de valoarea textului, cu totul inedit. Domnul ªtefan Crudu a remarcat, cu subînþeles,

atitudinea conducãtorilor de azi ai Culturii, „politicieni fãrã culturã” dupã comportamentul faþã de Târgul Gaudeamus, reprezentaþi

doar de funcþionari de nivel inferior.

Cartea va rãmâne în topul celor mai importante care au apãrut în anul 2022 la Editura Sud.

În continuare, a avut loc a doua lansare a zilei, respectiv cartea domnului Cornel C. Cristescu, „Farmecul amintirilor – povestiri

din Bolintin ºi Crevedia”, apãrutã la Editura Sud în anul 2022.

Autorul ºi-a prezentat in extenso motivaþia scrierii acestei cãrþi „de pandemie” ca o mãrturisire de credinþã faþã de familia sa, faþã

de „eroii” comunei Crevedia, personalitãþi locale ºi evenimente remarcabile din Marele Rãzboi, ca ºi despre anii petrecuþi ca elev al

liceului (ªcoala Medie Mixtã pe atunci) din Bolintin Vale, unde ºi-a format pregãtirea teoreticã ce i-a permis mai târziu sã ajungã la

performanþe profesionale deosebite. Este unul dintre mulþii absolvenþi de valoare ai liceului bolintinean cu care ne mândrim.

I-a comentat ºi apreciat performanþa scriitoriceascã d-na Milica Dan, profesoarã de matematicã, colegã de liceu cu autorul.

În continuare, poetul bolintinean Dan Floricã ºi-a prezentat ultimele cãrþi de poezie scrise în pandemie. Domnul Florentin Popescu

a apreciat efortul creativ, laborios ºi neobosit al poetului, recomandând o prezentare ºoc, originalã, care s-ar preta la un spectacol de

excepþie pe mãsura valorii literare.

La final, participanþii s-au delectat cu câteva produse tradiþionale bolintinene: covrigi, vin de buturugã, tãrie de soi ºi bunã

dispoziþie.

Ziua a treia: vineri 9 decembrie 2022
Din nou vreme cu ploaie rece. Am ajuns, ca ºi ieri, într-o orã ºi patruzeci de minute. Noapte scurtã (plecare zilnicã la ora 6.30 ºi

sosire la Bolintin dupã ora 21).

Vasile Grigore, ºofer „pentru ocazie”, deja cunoaºte gropile din asfaltul de pe B-dul Ion Mihalache. Azi am primit revista Sud,

numãrul pe decembrie. S-a alãturat echipei organizatoare Alexandru Cazacu. A sosit ºi domnul Stan V. Cristea de la Alexandria, ca

ºi dl. Emil Pãunescu de la Giurgiu, însoþit de colegii Gelu Brâncoveanu (Muzeul Judeþean de Istorie „Teohari Antonescu”), Mihai

Ionuþ (Biblioteca Judeþeanã „I.A. Bassarabescu”), Iulia Rãbâncã (muzeograf). De asemenea, istoricul ºsi prof. univ. ªtefan Pãun cu

soþia, Petra, Irinuca Gâju, Vili Pârvãnescu, G. Apostoiu, Vasile Szolga, Vasile Rãvescu, Ioana ºi Doina Fruntelatã, Ana Scânteie,

Mersul Târgului... de Carte
Gaudeamus 2022

ªtefan CRUDU

(continuare în pag. 29)

Dl. G. Apostoiu îºi prezintã cartea. Participã: Dan
Floricã, Nicolae Constantin, ªtefan Crudu, Luminiþa
Cornea, Florentin Popescu, Milica Dan, Constanþa
Cristescu...

ªtefan Crudu, Ana Blandiana , Luminiþa Cornea

Lansare de carte Alexandra Firiþã: Raluca Tudor, Victoria
Milescu, Vasile Grigore, Florentin Popescu, Vasile
Rãvescu

La standul Editurii Sud: Raluca Tudor, Alexandru Ghiþã-
Saºa, Ion Machidon, Alexandru Cazacu, Alexandra
Firiþã, Marian Grigore

Alexandru Cazacu vorbeºte despre cartea lansatã de
Gabriel Dragnea
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Activitate intensã la stand sub direcþia lui ªtefan Crudu
ºi Constantina Chiva; asistã Alexandru Cazacu ºi Vasile
Grigore

Sabin Elena, Mugurel Firiþã, Marian Grigore, Ninel Popescu cu soþia, Raluca Tudor, Milica Dan, Alexandra Firiþã ºi mulþi alþii.

La ora 15.30 a avut loc lansarea volumului al doilea al valoroasei cãrþi „Cercetãri literare. Scriitori ºi publiciºti giurgiuveni”,

semnatã de Nicolae Scurtu.

Dupã cuvântul autorului, d-l G. Apostoiu prezintã cartea subliniind metoda de cercetare, stilul de abordare ºi faptul cã repune

scriitori uitaþi în circuitul literar.

Distinsul cercetãtor ºi istoric literar Stan V. Cristea îl numeºte pe autor „arheolog al timpului”: „Este o istorie literarã abordatã cu

instrumente fine de arheolog. Cãrþile sale sunt pline de informaþii literare unice.”

Alte opinii au exprimat:

Emil Pãunescu: „un scormonitor în arhive, anticariate ºi biblioteci vechi. Cetãþean de onoare al oraºului Bolintin Vale. Nu scrie

doar despre scriitori giurgiuveni ci ºi de mulþi alþi intelectuali din sudul þãrii.”

ªtefan Pãun: „elogiu acestui mare intelectual”.

Florentin Popescu: „domnul Scurtu are ºi mult umor. Deþine arhive unice pe care nici marile biblioteci nu le au.”

Luminiþa Cornea accentueazã calitãþile sale de scriitor, istoric ºi critic literar, dar ºi de mare colecþionar. Apreciazã totodatã

colaborarea cu revista Sud.

A doua lansare a zilei a aparþinut Alexandrei Firiþã cu volumul „Rochia de hârtie”.

Al. Ghiþã Saºa o prezintã elogios, pe merit. Alexandru Cazacu apreciazã altitudinea tot mai înaltã pe care a atins-o de când viseazã,

dansând cu cuvintele.

Alexandra Firiþã îºi prezintã devenirea ca poetã în Bolintinul natal. Emoþionatã, recitã în românã, apoi în italianã.

Emoþii vizibile ºi în public. Ce sã-þi mai doreºti?

A treia lansare, la ora 16.30: Vili Pârvãnescu, „Hai Unirea! Hai Petrolul! Hai la fotbal Bolintin!”.

Vasile Grigore prezintã cartea subliniind faptul cã echipele de fotbal din acea epocã (anii ’70 – ’80) jucau pentru performanþã, nu

pentru bani. Mai toþi erau studenþi sau absolvenþi de facultate. Cartea este bogat ilustratã cu fotografii din arhiva autorului ºi a avut

mare succes în Bolintin.

A fost o zi plinã de evenimente deosebit de interesante, ce a avut un final pe mãsurã, surprinzãtor, ºi anume vizita Prea Sfinþitului

Episcop al Giurgiului, Ambrozie, care ne-a binecuvântat standul ºi ne-a oferit calendare ºi alte obiecte bisericeºti. Îi mulþumim ºi-i

mãrturisim credinþa ºi respectul nostru îndatoritor.

Ziua a patra: sâmbãtã, 10 decembrie 2022
Drum bun ºi liber. Timp de deplasare 36 de minute. Aºa da! Am ajuns prea devreme ºi am aºteptat pânã la ora opt deschiderea

uºilor pentru expozanþi. Încã de la ora deschiderii pentru vizitatori (9 dimineaþa), a început aglomeraþia care s-a transformat treptat

într-un furnicar uman zgomotos. Un adevãrat turn Babel.

La standul editurii Sud la fel, adunare popularã. Timpul a trecut pe nesimþite.

La ora 13 prima lansare: Gabriel Dragnea, „Însemnãri din Sud. Referinþe lirice ºi ipostaze culturale”.

Dupã prezentarea fãcutã de autor (redactor ºef adjunct al revistei Sud) au cuvântat printre alþii:

Victoria Milescu a subliniat cã acesta readuce la viaþã scriitori mai puþin cunoscuþi, dar valoroºi, care trebuie valorificaþi creator de

criticii literari.

Alexandru Cazacu apreciazã faptul cã aceastã carte este o cronografie culturalã a oraºului Bolintin Vale, conþinând cronici de

întâmpinare apãrute în Sud, dar ºi alte texte.

Ghiþã Saºa îºi exprimã admiraþia sa faþã de omul Gabriel Dragnea, dãruit literaturii ca poet ºi jurnalist.

Luminiþa Cornea ni-l prezintã ca autor înzestrat, cu talent nativ, de poet, care-ºi spune cuvântul la fel de bine în versuri ºi în prozã.

Conform cu programul zilei, a urmat a doua lansare de carte ºi ea proaspãt ieºitã de sub „teasc”, respectiv „Virgil Cioflec –

Contribuþii biobibliografice”, având ca autoare pe Luminiþa Cornea, membrã a Uniunii Scriitorilor din România.

A fost prezentatã de Vasile Grigore, cel care îi cunoaºte osârdia ºi aplecarea specialã spre personajul Virgil Cioflec, a cãrui familie

a fost legatã de comuna Mârºa, judeþul Giurgiu, unde a avut o casã ºi o moºie.

Autoarea prezintã familia Cioflec (originarã din satul Araci, judeþul Covasna), vorbeºte despre editura „Remus Cioflec” ºi

lãmureºte gradul de rudenie între membrii familiei Cioflec. În special se ocupã de Virgil Cioflec, binefãcãtor al multor scriitori ºi

pictori mari ai vremii sale. Aminteºte ºi de romanul sãu „Mãlurenii” a cãrui acþiune are loc în satul Mârºa unde aveau moºii ºi unii

din boierii bolintineni. Totodatã critic de artã ºi colecþionar, a înfiinþat prin donaþie pinacoteca din Cluj. Mare filantrop, susþinãtor al

culturii româneºti, din pãcate va sfârºi dramatic. Am remarcat în public pe Octavia Cornea ºi pe Gabriela Gârnacea, membrã a

Uniunii Scriitorilor Filiala Braºov.

Programul a continuat la cel mai înalt nivel cu cea mai nouã carte, apãrutã doar de douã zile la editura Sud, respectiv „Scrinul alb”

de Titus Vîjeu, colaborator permanent al revistei Sud ºi cetãþean de onoare al oraºului Bolintin Vale.

Prezentarea a fost fãcutã tot de Vasile Grigore care a supranumit cartea „o cãlãtorie prin Europa culturalã”. În faþa standului nostru

era o aglomeraþie cum nu am prea vãzut pânã acum. Autorul, vizibil emoþionat, a mãrturisit de ce s-a apropiat de revista Sud pe care

o preþuieºte în mod deosebit. Excepþionalã povestea despre descoperirea manuscriselor dintr-un scrin uitat mult timp nedeschis ºi

care au constituit substanþa acestei minunate cãrþi cu care editura Sud se mândreºte pe bunã dreptate.

Dl Titus Vîjeu este cel care vede ceea ce nu vãd cei mai mulþi dintre noi. Dupã mine, un titlu corect ar fi fost ºi „sipetul cu comori”

al unui numismat al scrisului de suflet, sensibil ºi totodatã un excelent chirurg care disecã în profunzime ºi cu delicateþe sufletul

uman.

Fãrã dubii, a fost ziua cea mare pentru noi, bolintinenii. Am uitat de obosealã. Târgul fremãta de lume de toate vârstele, numeroase

lansãri de carte, în general la editurile mari. La standul nostru a fost o fericitã excepþie ca numãr de auditori, pe când la multe altele

erau prezenþi maxim 7-8 persoane, inclusiv autorii. O mare de oameni blocând intervalele a fost în apropiere, la cafeneaua Gheorghe

Florescu.

Au început ºi ieftinirile, mulþi cautã gratuitãþi. La noi nu se pot face. ªi aºa preþurile afiºate nu acoperã preþul de cost. Sã fie

sãnãtoºi. Noi oferim gratuit doar covrigi ºi un pahar cu vin.

Ziua a cincea: duminicã, 11 decembrie 2022
Deºi ultima zi, a fost la fel de plinã de lansãri ºi prezentãri de cãrþi apãrute la editura Sud. Prima aparþine d-lui Emil Pãunescu, „Fals

tratat de muzeologie”, lucrare în douã volume. Despre autor ºi cãrþile sale, d-l Nicolae Scurtu a spus cã este un muzeolog spiritual

care a lãsat mãrturii trãite în specialitatea pe care a slujit-o cu deosebitã competenþã. A ajuns ºi la cele mai înalte funcþii în domeniu

la Giurgiu, a pus în valoare personalitãþi remarcabile ale oraºului ºi judeþului. Un cãrturar de marcã ºi un exemplu în domeniul sãu.

Autorul ºi-a prezentat pe larg cãrþile ºi pe dumnealui însuºi ca un promotor al culturii locale ºi naþionale.

A doua lansare a fost una de poezii aparþinând Ruxandrei Dragomir, „Rime pentru Garofiþa”. A fost prezentatã de d-l Scurtu

Nicolae la superlativ. E mult, e puþin? Atât cât este se cheamã debut. Al unei mame cu patru copii. Nu ºtiu de când scrie poezii, dar

ºi-a arãtat curajul doar la Bolintin, unde a locuit un timp.

Ultimul eveniment la târg, ca un corolar al activitãþii culturale bolintinene, l-a constituit-o sãrbãtorirea doamnei Victoria Milescu,

Cetãþean de onoare a oraºului Bolintin Vale, poetã prolificã, membrã a U.S.R., apreciatã naþional ºi internaþional, cu numeroase

premii literare, se numãrã printre cei mai vechi colaboratori ai revistei Sud.

Gabriel Dragnea a prezentat „poetul ºi magistrul”, Victoria Milescu. Alte elogii au fost aduse de Corneliu C. Cristescu, iar Vasile

Rãvescu a supranumit-o „campioanã literarã”. Nicolae Scurtu a evidenþiat prolificitatea, dar ºi calitatea liricã a poeziei sale. A crezut

în arta scrisului ºi a trãit la maxim poezia.

D-na Victoria Milescu, copleºitã de emoþii a reuºit sã-ºi defineascã crezul vieþii sale: „N-aº vrea sã dau minciunii niciun gând.

Marea mea iubire rãmâne poezia. Iar poezia reprezintã un sacrificiu permanent, dar care, în final izbãveºte!”

Frumoase cuvinte care ne-au convins cã ºi efortul nostru colectiv, al oraºului Bolintin Vale, al editurii Sud ºi Asociaþiei pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu nu a fost în zadar. Dovadã toatã aceastã avalanºã de lansãri, care de care mai interesante.

Timp de cinci zile au poposit la standul Bolintinului din Vale ºi editurii Sud scriitori, poeþi, jurnaliºti, prieteni ºi colaboratori ai

revistei Sud. Dar ºi sute de oameni simpli care au fost sincer impresionaþi de ceea ce au vãzut, auzit ºi chiar gustat. Este cea mai

reconfortantã mulþumire pentru noi, cei care ne-am strãduit sã organizãm acest eveniment.

A câºtigat în final Bolintinul din Vale.

(urmare din pagina 28)

Prof. Nicolae Scurtu prezintã volumul d-lui Emil
Pãunescu

Lansarea volumului „Cercetãri literare” semnat de
Nicolae Scurtu. La cuvânt prof. univ. ªtefan Pãun, iar
între participanþi Ioana Ruxandra Fruntelatã, Raluca
Tudor, Vasile Grigore, G. Apostoiu, Florentin Popescu...

Dl. Titus Vîjeu vorbeºte despre „Scrinul alb”

Victoria Milescu, Gabriel Dragnea ºi... „Însemnãri din
Sud”
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30.10.2022: Galben cu

franjuri
Frunze îngãlbenite acoperã ramurile

pomilor cu mii de fustiþe cu margini
franjurate. În acest moment al toamnei
totul este galben: pãduri, livezi, câmpuri,
dar pãrul de Bolintin îi întrece pe toþi.
Temperaturile ridicate peste normalul
acestei perioade au forþat îngãlbenirea
frunzelor ºi ne-am trezit acum câteva
zile cu acest miracol coloristic, vizibil

peste tot în jur. Nu va þine mult cãci dacã va bate vântul se vor
dezlipi, cãzând pe pãmânt. Frumos spectacol, dar seceta se menþine
ºi îngrijoreazã pe fermieri. Orzul, semãnat mai devreme, este
veºtejit, iar grâul a rãsãrit cu greutate. Din cer nicio speranþã de
ploi care erau acum necesare. Oamenii însã se bucurã de aceste
cãlduri pentru cã fac economie la combustibili ºi energie electricã
pentru încãlzire. Preþurile la benzinã ºi motorinã cresc continuu
încât faci „gãlbinare” când scoþi banii sã achiþi nota. Ieri, un
cetãþean care cumpãrase un pachet de þigãri ºi o sticlã cu bere de
un litru, a plãtit exact 28,30 lei. Adicã cat 11 kg de cartofi pe care
i-ar fi luat din târg. Dar, sã revenim la aceastã zi de târg. Foarte
cald ºi noaptea (9 grade C), senin (lunã nouã) ºi liniºte. De azi
am trecut la ora de iarnã ºi am fost (unii) puþin derutaþi. Mi-am
propus sã vin spre final, neavând vreo comandã specialã. Aºadar,
de voie printre tarabe la ora 11, pe nou. Am împãrþit pere la trei
prieteni din târg (respectiv celor de la varzã, cherestea ºi legume
diverse), producãtori cunoscuþi, nu samsari. Preþuri aproape
neschimbate, legume din stoc (s-au cules toate de pe câmp),
multe în plase (posibil burlãnite), încã sortimente foarte diverse.
Roºii de import cu 8 lei/kg. La final, cele mai mici cu 6 lei/kg, dar
am gãsit ºi cu 12 lei/kg, foarte mari. Dovleci de copt ºi plãcintari
cu 2 lei/kg, ca la Lunguleþu. Hreanul (din import), 30 lei/kg,
exagerat de scump. Varza (1,5 lei/kg, 1,8 lei/kg ºi 2 lei/kg la
prima orã) s-a vândut bine. Gutui, categoria a II-a (adicã atinse
de moniliozã vizibil), 4 lei/kg, dar cele bune 7 lei/kg. Mere extrem
de diverse, 4-5 lei/kg. Unele, atrãgãtoare prin culoare, meritau
banii. Perele (zise dulci de Voineºti), 8 lei/kg iar cele de Bolintin
erau doar la porþi cu 5 sau 6 lei/kg (numai la prietenul Petricã
Poetu’). Carne de oaie ºi vitã la vedere, iar la grãtare destui
muºterii. În fine, azi au sosit ºi puieþii de pomi fructiferi. La un
nene, 15 lei bucata, oricare soi, dar la ginerele lui Gabi din
Ogrezeni (i-a rãmas numele) 20 lei/buc. Pãrul galben, de Bolintin,
zis Matache sau pãr gutui, 40 lei/buc. Cu totul exagerat, dar am
luat, sã-l fac cadou. Sã fiu pomenit. Amin.

6.11.2022: Covoraºe biodegradabile
Am intrat în ultima lunã calendaristicã a toamnei ºi vremea

încã este foarte cãlduroasã, cu temperaturi cu zece grade peste
media normalã. Este bine, cã facem economie la încãlzit, dar
seceta pedologicã s-a accentuat, mai ales la noi în sud. De ieri de
la ora 15 a început sã batã vântul care a contribuit la cãderea
masivã a frunzelor îngãlbenite. Într-o sãptãmânã doar, copacii s-
au lepãdat de podoabele crengilor. ªtiu ele ceva. Ciorile se hrãnesc
de zor cu boabele rãmase pe porumbiºti. Din cauza pãmântului
uscat fermierii amânã arãturile de toamnã. Orzul este veºted,
grâul a rãsãrit pe ici pe colo din lipsa ploilor (ultima acum douã
luni). Târgul a fost animat ºi astãzi. Legume ºi fructe din belºug.
Încã se mai cumpãrã varzã pentru murat (1,5-2 lei/kg). Cea micã,
pentru pãsãri, 1 leu/kg. Cartofii s-au vândut masiv cu 2,5 lei/kg.
Ieftinã conopida: 3 pânã la 2 lei/kg spre final. Vinete plimbate, cu
3 lei/kg, nu prezentau încredere. Ardei gras, capia ºi gogoºar mai
arãtos 8 lei/kg. La fel roºiile de import ºi castraveþii, tot cu 8 lei/
kg. Producãtorii aveau ardei ºi la plase cu 15 lei, iar la final cu 10
lei plasa, ca de plecare. Mici, dar copþi ºi buni pentru ciorbe ºi
sosuri. Praz 5 lei/leg., 10 lei/kg. Spanac verde tot cu 10 lei/kg.
Merele bune 4-5 lei/kg iar la final 3 lei/kg. Perele galbene 5 lei/
kg iar cele mai mari chiar 8 lei/kg. Verdeaþã cât cuprinde la
legãturã. Pãstãi de fasole latã, 8 lei/kg. ªi încã diverse legume de
import în special. Vraja cu „româneºti” nu prea mai þine. Brânzeturi
destule, rãmase nevândute pe tarabe. În piaþa centralã, orice
legume sau fructe cu 2 lei/kg mai mult ca în târg. ªi aici, laptele
dulce s-a fãcut 12 lei un bidon de 2 l. Începe sã scadã producþia.
Mi-e dor de peºte proaspãt, dar nu apare, ca altãdatã, la vânzare.
S-ar gãsi pe la Mihãileºti, dar benzina costã (luna trecutã benzina
a sãltat iar, treptat, la 7,52 lei/litru). Asta era alaltãieri, azi nu ºtiu.
În fine, graþie târgului ne amãgim cã încã e bine. Dovadã cã mi-
am permis sã cumpãr de la „fiare” o ulcicã veche din lemn,
autenticã, cu 10 lei (cerea 20). Gheºefturi de lux în vremuri de
rahat. Mã iertaþi, dar mã-nþelegeþi ce vreau sã spun. Cumpãraþi-
vã curele cu gãuri multe ca sã le strângeþi bine în iarna ce vine.
Unii sperã sã taie mãcar coada porcului. Trebuie sã ne înarmãm
de zor ºi sã cumpãrãm urgent arme second hand cu bani mulþi:
de la mine, de la tine. D-aia zic cã este BINE!?! Cheltuieli
nesãbuite care nu ne vor þine nici de cald ºi nici de foame. La
buna vedere, F-16.

13.11.2022: S-a dus vara cu iubitu’ / Vine

iarna cu zgârcitu’!
Aºa mi-a spus vineri Mãriuca, simþind rãcoarea dimineþii, sositã

brusc, odatã cu ploaia mult aºteptatã. Binevenitã ca sã spele totul
de praful adunat ºi ca sã ajute orzul ºi grâul aflate în mare
suferinþã. A fost prima ploaie de toamnã, prognozatã fãrã greº de
data aceasta. Fermierii mulþumesc cerului cã s-a îndurat ºi le-a
redat speranþele. Pânã seara s-a oprit ºi ieri am avut iarãºi o zi
caldã ºi seninã. S-a menþinut pânã azi când, deºi a „cãzut” bruma
ºi a fost destul de frig, nu a putut afecta deloc desfãºurarea
târgului. Lume destulã care s-a perindat rapid printre tarabe,
fãcându-ºi cumpãrãturile dupã nevoi. ªi astãzi s-a vândut bine
varza pentru murat (2 lei/kg), cartofii (2,5-3 lei/kg), ceapa uscatã
(4 lei/kg) dar ºi varza roºie (3-4 lei/kg), conopida (2,5-3,5 lei/
kg). Fructe selectate pe dimensiuni: 3-4-5 lei/kg. Perele 7-8 lei/
kg, mari ºi frumoase. Cele de Bolintin s-au terminat. Vinetele,
obosite, nu au prezentat interes. Destule alte legume ºi fructe din

import. Chiar ºi prune cu 4 lei/kg, ca pentru adio. Struguri din
Moldova 6-7-8 lei/kg. Morcovi 2,5-3 lei/kg, nespãlaþi. Prazul
românesc, 5 lei/legãturã, cãutat ºi el. Destule zarzavaturi, verzi,
proaspete. Spanac la 3 lei/legãturã în final. Încã ardei gogoºar ºi
capia (8 lei/kg) iar cel gras tot 8 lei/kg. Ceapã ºi usturoi verde din
solar, ca ºi salatã proaspãtã, 3 lei/buc. Dacã adãugãm cereale,
furaje, cherestea ºi lactate, avem oglinda ofertei zilei: bogatã,
diversã ºi la preþuri acceptabile încã. Cei cu puieþi de pomi
fructiferi nu au avut clienþi. Pãmântul este uscat, greu de sãpat.
Primãria a folosit mini-excavatorul pentru gropile unde au plantat
pomi ºi plante ornamentale pe str. Republicii. Am reuºit sã
fotografiez doi puradei care, cu sprijinul tatãlui lor ce lucreazã ca
mãturãtor la A.D.P., au reuºit sã obþinã o pradã babanã de legume
ºi fructe diverse de la vânzãtori (calitate proastã). I-am fotografiat
când evaluau „recolta” ºi erau fericiþi. Pe bune. Unii, mai amãrâþi,
se bucurã ºi pentru puþin. Vai de ei, dar ºi de noi, cã adunãm din
gunoi. Pentru cã, orice cumpãrãm ieftin, sunt mãrfuri de proastã
calitate, indiferent din ce „mari magazine” ar fi. De aceea târgul
reprezintã o alternativã conºtientizatã, în speranþa cã ceea ce
cumpãrãm este obþinut cu mai puþine îngrãºãminte ºi tratamente
chimice. Cu alte cuvinte, mai „bio”. Cã nu este chiar aºa, e o altã
poveste. „Minte-mã, dar frumos!”, „De la þarã”, „De la bunica”
etc. Sunã bine ºi poate, pentru unii, convingãtor.

20.11.2022: S-a cam dus pomana toamnei
Ne obiºnuisem cu o toamnã caldã timp de douã luni. A fost

bine pentru cã, pe lângã o economie de combustibil, în solarii
zarzavaturile ºi legumele au avut condiþii de dezvoltare ºi, drept
urmare, a existat producþie marfã destulã ºi de calitate. Implicit ºi
preþurile au fost rezonabile, menþinându-se la niveluri relativ
constante. Toatã lumea mulþumitã. De ieri însã vremea s-a
schimbat radical. S-a rãcit brusc ºi a început sã plouã, obligându-
ne sã stãm în case. Cu toate acestea, târgul a „lucrat”, vânzãtorii
ºi clienþii s-au prezentat la acest „El Dorado” vegetal ca de obicei.
Puþin mai grãbiþi însã. Aceleaºi mãrfuri pe „tarabe” (adicã asfalt),
dar mai scumpe la multe produse. Doar varza a rãmas la 1,5 lei/
kg (cea furajerã 1 leu/kg). Cartofii, la plase de 10 sau 20
kilograme, cu 2,5 lei/kg. Câþiva au forþat la 3 lei/kg (de Covasna).
Ardeii de orice fel, 8 lei/kg, încã arãtoºi. Cei tricolori ºi mai mici,
în plase de 3 sau 5 kg, cu 3 lei/kg (doar pentru ciorbe sau supe).
Morcovii spãlaþi 4 lei/kg, ceapa zisã româneascã 4 lei/kg, iar cea
ovoidã 3,5 lei/kg. La ora 11 ploaia s-a intensificat ºi deja scãzuse
preþul cu 1 leu/kg la multe produse ºi mulþi vânzãtori. În concluzie,
pânã acum au fost condiþii prielnice pentru producþia autohtonã
de legume ºi zarzavaturi. În viitor vom consuma din stocuri
(proprii mai puþine), iar preþurile vor creºte în „trend” cu toate
produsele alimentare. În târg tot vom gãsi ceva de care avem sau
nu nevoie. Azi, de exemplu, prima achiziþie a fost un joc de copii
(al proverbelor) pentru nepoþi, neplanificat. Cu doar 10 lei am un
cadou frumos pentru Sf. Nicolae. Salata, la final, ofertã de
lichidare 5 lei / 3 bucãþi mari. Ceapa ºi usturoiul verde, bine
dezvoltat, 2 lei/leg, iar la final, 3 la 5 lei. Conopida, de la 4 ºi 3
lei/kg la doar 2 lei. Cadouri de la ploaia care s-a înteþit bine ºi a
alungat lumea. Aveam mare nevoie aºa cã, sã nu ne supãrãm. În
piaþa centralã, ieri, preþurile erau cu 1 sau chiar 2 lei mai mari la
aceleaºi mãrfuri cu deosebirea cã nu erau producãtori niciunul.
ªi în plus ei nu mai scad preþurile ca azi în târg, producãtorii. Am
pãrãsit „locul faptei” pe la ora 13 dupã ce mi-am scris
minireportajul. M-am udat biniºor, ca ºi mulþi alþii. E timpul sã
ne retragem în case, lângã sobe, sã ne uscãm. Dacã avem sobe,
dar nu ºi lemne, sã apelãm la mila statului care amãgeºte iar
poporul cu pomeni diverse (lemne, vouchere pentru acoperirea
inflaþiei etc.). Sã-i mai credem? Ne încãlzeºte cu ceva? Mie mi-
e frig chiar azi.

N. B. În sãptãmâna care a trecut am observat creºterea continuã
a preþului benzinei. De asemenea, la marile magazine preþul cãrnii
ºi al preparatelor a urcat rapid, la unele sortimente chiar s-a
dublat peste noapte. La fel la lactate ºi alte produse de strictã
necesitate. Viitorul nu sunã deloc bine.

27.11.2022: Raid cu lista lui Raed
Deºi, fiind sfârºit de toamnã, te poþi aºtepta la orice din partea

vremii, de data asta am fost derutaþi de prognozele meteo. Luni,
pânã spre prânz, ploaia a continuat cu reprize de aversã, cu
tunete ºi fulgere (!). În circa 24 ore s-au adunat peste 40 litri/mp.
Au urmat zile cu burniþe sporadice, ceaþã ºi temperaturi scãzute,
noaptea ºi dimineaþa. La munte, zãpadã. Ieri dimineaþã, dupã o
noapte cu cer senin, temperatura a scãzut sub zero grade ºi a
îngheþat apa în puierii. Azi însã, dupã o ceaþã densã, ne-am trezit
cu vreme bunã (2 grade C), liniºte ºi pace. Poate ºi acest joc la
derutã, plus prognozele nesigure, au redus numãrul celor dispuºi
sã riºte. În târg ºi pe lângã, mai multe maºini decât cumpãrãtori
(restul ale vânzãtorilor). M-am hotãrât sã vãd ce se poate gãsi în
târg din „lista” lui Raed Arafat, comandantul suprem al I.S.U.
Acesta, de curând (parcã joi), ne-a indicat ce trebuie sã avem în
case în caz de lipsã (întrerupere totalã) de energie electricã ºi
alimentare cu gaze simultan. Respectiv un inventar minimal, ca
sã reuºim sã supravieþuim (!?) în situaþia cea mai neagrã (black-
out). Chiar la intrarea pe str. Republicii trona un generator electric
(1900 lei). Mai scump decât acum o sãptãmânã, produs în China,
dar numai unul (ca mostrã parcã). Adicã preþul unui porc de
Crãciun care ar asigura unei familii necesarul de hranã consistentã
în astfel de cazuri extreme. Nu l-am luat pentru cã nu mi-am
propus sã fiu tocmai eu singurul supravieþuitor din Bolintin.
Mai preferabil, neºtiind exact ce poate fi dupã (vezi filmul „Planeta
maimuþelor”), sã rãmânã alþii, mai tineri, care sã perpetueze stirpea.
La fiare, alãturi de niºte cãrþi provenite de la o bibliotecã personalã,
abandonate de curând (dupã aspect ºi titluri), erau ºi o duzinã de
borcane cu fasole boabe. Ar fi mers ca rezervã neperisabilã, dar
tot nu salveazã multã lume. Varza, cu 1,5 lei/kg, nu mai atrage pe
nimeni, deºi se poate consuma ca atare, pentru supravieþuire.
Nici faptul cã a apãrut pe o tarabã carnea proaspãtã de porc foarte
grasã ºi cu bucãþi de slãninã lângã ea nu a interesat (încã)
cumpãrãtorii. Ouãle de puicuþe, 1,20 lei/buc. au rãmas pe tarabe
alãturi de brânzeturi. Lângã lapte, ouã ºi brânzã, douã gãini
eviscerate, mari ºi grase, 20 lei/kg, nu au interesat. Legume încã
bune, parþial roºii, cu 7-8 lei/kg (capia, gogoºari ºi graºi mai
selectaþi) sau cu 10 lei/plasã de 3 kg au rãmas ºi ele. Fructe
multe, frumoase, dar nici ele nu ºi-au gãsit clienþi deºi preþul a
scãzut la 3 lei/kg. Desigur ºi struguri din Basarabia, albi sau
roºii cu 7 lei/kg. Zarzavaturi cât cuprinde la toþi vânzãtorii, foarte
convenabile. Exemplu, 3 leg./2 lei mãrarul verde ºi proaspãt. De
la nea Petricã, încã pãstãi (cam neconforme) cu 8 lei/kg. ªi alte

diverse legume ºi fructe autohtone sau de import umpleau tarabele.
Cartofii, cu 2,5 lei/kg, marfã neperisabilã, nu s-au vândut defel.
Iar florile, ce sã mai vorbim, chiar n-au interesat pe nimeni
(ghivece cu „crãciuniþe” mari, 15 lei/buc., ca la producãtorii
direcþi). Nebãgaþi în seamã au fost ºi puieþii de pomi fructiferi,
chiar dacã acum, dupã ploaie, gropile se sapã uºor. Pe mine m-a
tentat ºi am cumpãrat fãrã ezitare un satâr din oþel japonez decãlit,
din arcuri auto. Cu 40 lei mi-am completat panoplia de scule
pentru porcul de Crãciun. Mi-a fost garantat de meºterul specialist
Robertino, care s-a recomandat a fi bulibaºa þiganilor din Bogaþi,
judeþul Argeº. Am reprodus întocmai ce mi-a spus. Am vrut sã
fac pariu cu el cã pot nimeri din prima un stâlp de telegraf de
alãturi, dar m-a rugat sã nu încerc cã e pãcat de satâr, stâlpul fiind
din beton. Un joc al târgului la care mã mai dedau câteodatã. În
fine, s-a constatat cã Raed Arafat îºi rãceºte gura de pomanã ºi cã
lumea nu-l ascultã. Azi nu a fost mare vânzare, deºi a fost multã
marfã, ieftinã ºi de calitate. La final, varza s-a vândut cu un leu/
kg pentru cã încã mai este de recoltat datoritã toamnei lungi ºi
cãlduroase. Pe câmp, de ieri se arã în condiþii bune. Sã fie bine ºi
sã mergem la defilare, nu la rãzboi. Sã punem botniþe „câinilor”
rãzboiului, iar „cobele” care ne poartã grija sã vorbeascã-n van.
Iar voi, iubiþi-vã ºi-n post. Vã dau eu dezlegare pânã pe 11
decembrie inclusiv, dacã veniþi la Târgul de Carte Gaudeamus, la
standul editurii Sud. „Sã fiþi deºtepþi ºi fãrã fricã!” Fãnicã.

4.12.2022: Amprentele toamnei
Vreme relativ bunã, spre reîncãlzire dupã rãcirea bruscã ºi

accentuatã începutã chiar de luni. Un târg parcã de toamnã târzie,
cu legumele specifice. Flori frumoase ºi ieftine pentru Sf. Nicolae.
Am fãcut safteaua la prima orã unui producãtor de flori cunoscut.
Preþul: 5 lei/ghiveci crizanteme splendide. Superstiþios, a plimbat
primii bani (de la mine) deasupra florilor, pe care tocmai le
descãrca. A scãpat repede de ele fiind prea ieftine. Legumele
toamnei sunt încã prezente. Chiar ºi rãsad de salatã pentru solar.
Orice vrei, orice pofteºti, mai ceva ca-n poveºti. Toamna bogatã
ºi-a pãstrat amprenta diversitãþii ºi prospeþimii. Am cumpãrat o
mie de covrigi din cei mai buni pentru Târgul Gaudeamus pentru
a trata oaspeþii standului nostru. La un moment dat, deasupra
târgului au trecut trei elicoptere militare care repetau pentru parada
de 1 Decembrie. Sub unul era arborat tricolorul. Am avut noroc
deoarece joi, 1 decembrie, s-a suspendat zborul avioanelor ºi
elicopterelor. Motivul: o lapoviþã neprevãzutã în Bucureºti. Atât
de uºor se abandoneazã o luptã? Mai ales cã ni s-a spus cã ne-
am dotat cu arme noi, moderne, de la mama lor, de dincolo de
ocean. Dar... Iar am pierdut un rãzboi (demonstrativ).

11.12.2022: În umbra Târgului cel Mare
În aceastã zi s-au desfãºurat simultan douã târguri la care am

participat succesiv. Dimineaþa, la ora 6:20, pe o vreme rece ºi
ploioasã, am poposit în târgul din Bolintin þintit sã cumpãr în
mod obligatoriu ce aveam pe listã, în primul rând covrigi buni.
Norii joºi menþineau încã umbra nopþii. Mulþi vânzãtori abia îºi
aranjau marfa. La covrigi – cãutaþi acum pentru colind – erau
deja cei ca mine, adicã hotãrâþi ferm sã cumpere pe cei mai buni
(copþi pe vatrã), direct de la producãtorul din judeþul Argeº
(Cobia). Menþionez cã se mai gãseau covrigi ºi la alþi vânzãtori,
dar nu de aceeaºi calitate. Dupã covrigi am fost la mere – tot la un
producãtor – de unde cu doar 2 lei/kg am luat 10 kg din douã
soiuri, calitate extra, tot pentru colindul de Crãciun (23
decembrie). Preþul mic s-a datorat vremii (încã picura),
nefavorabilã deplasãrii. Pentru cei ca mine nu conta vremea. Am
fost ºi la lactate ºi gata, cãci eram grãbit sã pornesc spre Bucureºti
cu vãrul Vasile la celãlalt târg, „cel Mare”, de carte, „Gaudeamus”,
unde oraºul Bolintin Vale ºi Editura Sud au un stand deosebit. În
goanã, am observat cã erau multe legume, fructe, dar ºi carne
proaspãtã de porc ºi vitã, cea mai multã pentru clienþii fideli.
Erau deja ºi flori de sezon (crãciuniþe), dar ºi destule ornamente
(coroniþe) din conuri ºi crenguþe de brad, cãutate de asemenea
conjunctural. Între timp, ploaia se oprise definitiv. Dar, fiind
grãbit sã nu întârzii la celãlalt eveniment unde am fost zilnic, am
pãrãsit „scena” cu regret. Maurul ºi-a fãcut datoria.

18.12.2022: Covrigari ºi covrigãrese
Vreme închisã, nori joºi, ceaþã ºi burniþã slabã (ca de altfel

toatã sãptãmâna). Frigul a înlocuit temperaturile blânde cu care
ne obiºnuisem. Am pornit la ora 6:30 ca sã gãsesc covrigi buni,
de completare pentru colind. Surpriza mare a fost cã aproape toþi
vânzãtorii aveau ºi covrigi pe lângã legume, în afarã de patru
covrigari specializaþi care veniserã cu dubele pline. Socotealã
greºitã. Cei mai mulþi deja cumpãraserã în sãptãmânile anterioare.
Puþini au rãmas pânã în ultima clipã. De aceea s-au ºi ieftinit
pânã la 15 lei un ºir de o sutã. Marfã de fabricã, destul de subþiri
ºi sãraþi. Vor rãmâne cu ei pentru viitor (neperisabili). Tot peste
tot erau ºi coroniþe de brad, mai mult sau mai puþin elaborate, cu
minim 10 lei/buc. Chiar ºi cetina (crenguþe de brad adevãrat) cu
2 lei/rãmuricã. Despre mere, ce sã spun. Multe, foarte multe ºi
deosebit de frumoase. Am luat cu 2 lei/kg super calitate. Nefiind
mulþi cumpãrãtori la prima orã ºi nici speranþe prea mari sã mai
vinã destui, preþurile s-au dezumflat imediat, la foarte multe.
Legume autohtone ºi de import ca în plinã toamnã. Brânzeturi ºi
carne de porc „pe sub tejghea” cu care erai îmbiat cu glas scãzut.
Azi nu au fost controale ºi nici poliþie. Fãrã constrângeri, fie
lumea mulþumitã. Varza încã multã cu doar 1 leu/kg. Aºa-i când
se taie porcul de pe listã, mai puþine sarmale facem/mâncãm. Eu
l-am tãiat de-adevãratelea de ieri (230 kg, 15 lei/kg). Mare,
exagerat ºi prea gras. Azi am luat doar boia iute pentru cârnaþi (5
lei paharul special, din lemn, cu fund mare ºi volum interior mic,
amãgitor, cum se vindeau ºi seminþele de floarea soarelui, la
cornet, pe stadioane). În fine, am încheiat în grabã ºi ultima
vizitã în târg din acest an. Crãciun fericit!

8.01.2023: La an nou, preþuri noi
Aºteptarea a luat sfârºit. Au trecut doar trei sãptãmâni de la

ultimul târg, pãrându-mi însã mai lungi ca niciodatã. Sãrbãtorile
de sfârºit de an 2022 (Crãciunul ºi Anul Nou 2023) au cãzut în
zile de duminicã. Dar lumea parcã se sãturase de cumpãrãturi
specifice târgului, fãcându-ºi provizii din timp. Vremea a fost
deosebit de caldã pentru aceastã perioadã, începând de la Ignat ºi
pânã azi. Ioc precipitaþii, de orice fel. Temperaturi pozitive chiar
ºi noaptea, iar de Boboteazã, vineri, a fost cea mai caldã zi din
ultimii 60 de ani, spuneau azi meteorologii. Anomalii climatice
cu efecte încã necunoscute îndeajuns. În fine, cum am spus, azi

(continuare în pag. 31)
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Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX

COMS (Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector

1); în Bolintin Vale: de la sediul redacþiei ºi

de la Biblioteca orãºeneascã.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei

(Str. Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale,

Giurgiu), iar manuscrisele pe adresa de

e-mail: revistasud@yahoo.com.
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Revista „Sud”, Centrul Cultural „ªcoala Veche” Bolintin Vale, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu ºi Editura Sud organizeazã, cu sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei oraºului Bolintin Vale,

ediþia a XXXII-a a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu”, octombrie 2023, Bolintin

Vale, judeþul Giurgiu.

Concursul îºi propune sprijinirea creatorilor de literaturã din România ºi diasporã, care nu sunt membri ai

Uniunii Scriitorilor, precum ºi mai buna cunoaºtere a vieþii ºi operelor scriitorilor originari din zona de sud a

þãrii noastre.

Ediþia 2023 a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu” va avea o singurã secþiune:

eseu despre opera unui scriitor originar din sudul României.

Creatorii vor intra în concurs cu câte un eseu inedit redactat în Microsoft Word, de cel mult 12 pagini A4, cu

literã Times New Roman de 12 (37.800 caractere fãrã spaþii).

Lucrãrile vor fi trimise pânã la data de 31 august 2023 pe e-mail la adresa revistasud@yahoo.com, cu

precizarea „pentru concurs”, însoþite obligatoriu de un CV, o fotografie a autorului ºi un numãr de telefon.

Materialul primit va fi anonimizat ºi trimis spre evaluare lectorilor din comitetul de organizare, care vor face

preselecþia ºi vor decide ce materiale se calificã pentru concurs. Materialele acceptate vor fi prezentate juriului

spre evaluare.

Din juriu vor face parte personalitãþi din instituþii de învãþãmânt superior ºi culturã, membri ai Uniunii

Scriitorilor, specialiºti din instituþiile organizatoare.

Laureaþilor ediþiei li se vor acorda diplome ºi premii:

Marele Premiu „Dimitrie Bolintineanu” – 1000 lei.

Premiul „Neagu Udroiu” – 800 lei.

Premiul „Nicolae Dan Fruntelatã” (pentru cel mai bun eseu aparþinând unui student sau masterand) – 800 lei.

Lucrãrile selecþionate pentru concurs vor fi publicate într-un volum colectiv la Editura Sud, fiecare dintre

autorii participanþi la festivitatea de premiere urmând sã primeascã câte douã exemplare (gratuit).

Câºtigãtorii vor fi anunþaþi pânã la data de 30 septembrie 2023 pentru a participa la festivitatea de premiere

ce va avea loc în cursul lunii octombrie a.c. la Bolintin Vale.

Participarea câºtigãtorilor la festivitate este obligatorie, altfel premiile în bani ce urmau sã revinã absenþilor

vor fi redistribuite sau anulate de cãtre organizatori. De asemenea, obligativitatea participãrii la festivitatea de

premiere se aplicã ºi pentru primirea celor douã exemplare gratuite din volumul colectiv ºi a diplomelor de

participare.

Cheltuielile de deplasare a concurenþilor la Bolintin Vale vor fi suportate personal.

Organizatorii vor asigura transportul juriului ºi laureaþilor de la Bucureºti la Bolintin Vale ºi retur.

Relaþii la telefoanele:

0726179367 – Gabriel Dragnea – Redactor ºef adjunct

0720350555 – ªtefan Crudu – Secretar general de redacþie

Concursul Naþional de Creaþie Literarã
„Dimitrie Bolintineanu”

Ediþia a XXXII-a, octombrie 2023,
Bolintin Vale

nu existau inconveniente pentru desfãºurarea târgului. Am ajuns
mai târziu (ora 9:15) fãrã speranþe c-aº putea gãsi loc de parcare
convenabil pentru ce mi-am propus sã cumpãr. Eroare însã. Puþinã
lume, deºi existau vânzãtori destui. Cei care plecau aveau cantitãþi
mici în sacoºe aºa cã am gãsit absolut tot ce-mi propusesem.
Singura surprizã au fost preþurile care erau ceva mai mari ca
ultima datã. Astfel, brânza dulce s-a scumpit cu 3 lei/kg (35 lei),
cartofii oscilau între 2,8 ºi 3 lei/kg ºi doar la câþiva producãtori
rãmãseserã la 2,5 lei/kg. Morcovii 4 lei/kg, iar ceapa uscatã, zisã
româneascã, 5 lei/kg. Cea ovalã ºi mare, 4,5 lei/kg. ªi alte legume
aveau preþuri crescute (repet, nu chiar mult). Fructele neschimbate
ca preþ, de la 2 lei/kg la 4 ºi chiar 5 lei/kg merele. Puþine zarzavaturi
ºi verdeþuri proaspete. Vânzãtorii erau dezumflaþi, unii nu cred
cã ºi-au scos nici taxa de expunere (tot pe asfalt). Poliþiºtii ºi
jandarmii erau pe „ring”. Chiar ºi Gigi pantofarul era prezent, de
decor. Varza crudã 1 leu/kg (furaj pentru pãsãri). Un balot de
paie 15 lei/buc. (faþã de 10 lei anterior). Doar doi spoitori cu
fiare ºi „tablãuri”, ba chiar ºi ceva cãrþi. Cerealele ºi-au pãstrat
preþul. Oricum, s-au tãiat porcii, iar pãsãrile s-au rãrit de boalã
sau/ºi vulpi. Nici la cherestea nu era cerere, chiar dacã venise o
singurã maºinã. O surprizã plãcutã pentru mine a fost aceea cã
am vãzut flori la ghivece, respectiv panseluþe înflorite, cu 2 lei/
buc. Mi-au fãcut oferta de 3 la 5 lei. Am cumpãrat ºi le-am fãcut
(au zis ei) safteaua. Nu cred cã altcineva s-a încumetat sã mai
cumpere. Nu e momentul lor. Oricum, pãrerea mea este cã nici
oamenii nu mai au bani. Pensiile au întârziat nejustificat de mult,
s-a cheltuit exagerat de sãrbãtori, viaþa e scumpã. O altã surprizã
a acestei zile frumoase, ca de primãvarã, a fost cã pe câmp am
vãzut o turmã de oi ºi capre. Pe bune (vorba Alexandrei, nepoþica
mea). Iar în grãdinã, la Mãriuca, încã din întâi ianuarie au rãsãrit
ghioceii. Ei, înainte de miei, vor fi sacrificaþi de frigul care e
posibil sã vinã totuºi, odatã cu iarna care întârzie.

N. B. La ora 14, când oamenii îºi începuserã siesta de dupã
masã, pe o uliþã din Bolintin Deal un spoitor amãrât (ca ºi calul),
alãturi de soþie, striga de zor: „fiare vechi, baterii, tilivizoare
cumpãrrr”. Sãrãcia este prezentã ºi în acest început de an, pentru
mulþi români. Chiar dacã nu o vedem, ea strigã.

22.01.2023: Despre Vasilicã ºi Dan, calul

bãlan
Dacã (sã zicem) s-ar proceda „democratic” ºi s-ar vota starea

timpului, sunt sigur cã în târg n-ar mai ploua niciodatã. Toþi (ºi
mai ales vânzãtorii) ar dori doar vreme bunã ca sã aibã clienþi cât
mai mulþi. E bine cã nu se va întâmpla vreodatã o astfel de

ipotezã. Azi dimineaþã, la ora 5, a început o ºarjã de ploaie
torenþialã care a continuat, cu mici întreruperi, pânã seara târziu.
Urmarea a fost cã prea puþini s-au aventurat sã mai plece de
acasã, preferând alternativa mall-urilor care sunt prezente în
aproape toate comunele din jur, fiind deschise pânã târziu în
noapte. Am ajuns abia la ora 10 pentru lactate ºi am gãsit exact ce
am dorit. Dupã care am mers la pas printre tarabe. Mãrfuri multe,
diverse. Legumele, aproape în întregime, erau din import. Preþuri
puþin mai mari decât acum o sãptãmânã la trufandale. Câþiva
producãtori cu ce n-au vândut pânã acum din solarii (zarzavaturi
în special) ºi cam atât. Încã varzã crudã, ba chiar ºi conopidã
proaspãtã. Ridichi de lunã cu 2,5 lei/leg. sau salatã, 5 lei/buc.,
dar nu din solarii proprii, erau scumpe, mai ales cã ploua ºi s-ar
fi impus scãderea preþului. Fructe multe, ieftine ºi de bunã calitate.
Arpagic cu 12 lei/kg, ca ºi usturoi vãrsat sau la funie (5 lei)
meritau a fi cumpãrate. Cineva adusese chiar ºi urzici. Ce sã mai
zici? Vremea de pânã acum numai de iarnã nu a fost. Miercuri ºi
joi, în sud la noi, au fost temperaturi de peste 20 de grade (joi,
maxim istoric la Bucureºti, respectiv 22,4 grade). Nopþile calde
(3-4 grade) ºi zilele cãlduroase, încã de la debutul anului au
„ameþit” unele plante. Ghioceii au înflorit în toate grãdinile, iar
alunul meu ºi-a lungit la maxim mâþiºorii. Mi-e milã de el când
vor veni temperaturile scãzute, aºa cum s-a prognozat azi. Adio
producþie de alune ºi în acest an. În fine, vom trãi ºi vom vedea.
Sau nu vom (mai) vedea destule. Adaptarea înseamnã ºi extincþia
unora, plante, pãsãri ºi animale. Într-o ladã, doi peºti uriaºi,
pescuiþi ieri, se arãtau privirilor. Cântãreau cca. 10 kg fiecare,
dar la preþul cerut (30 lei/kg) nu au gãsit decât curioºi. Mi-am
amintit cã la sfârºitul anului nu am mai vãzut prin metrouri pe
Vasilicã, mielul cu noroc. S-a interzis de cãtre poliþia animalelor,
considerându-se ca purtare abuzivã. Aºtept primãvara când vor
ieºi turmele la pãscut (evident, în zona de munte). La noi, nimeni
nu mai creºte oi ºi nici vaci. Mai sunt câþiva cai în cartier. Printre
ei, Dan, un cal alb (dar nu imaculat, necunoscând þesala). Stãpânul
lui, Niculae, îl îngrijeºte însã bine ca sã strãbatã satele din jur
pentru fier vechi. Dovada: cantitatea de bãlegar pe care-o împrãºtie
ºi pe strãzile oraºului nostru curat de nu se poate. Tolerãm cã nu
gãsim soluþii de compromis între salubritate ºi interese electorale.
Deocamdatã, prietenul Niculae mi-a descãrcat o cãruþã cu bãlegar
în grãdinã ca îngrãºãmânt natural greu de gãsit ºi de aceea, cam
scump. De la el am aflat cã are o nepoatã botezatã ªanela. M-am
gândit la celebrul nr. 5, al lui Coco Chanel. Mira-m-aº dacã pe
mama copilei nu o cheamã Coca. Oricum, ºi bãlegarul de Bolintin
are parfumul lui, unic, puternic ºi bãrbãtesc. ªi în plus ºi calitãþi
afrodiziace. Altfel cum s-ar explica puzderia de puradei din
cartier!?

Caietele de la Araci, anul X, nr. 2 (18),

decembrie 2022, publicaþie semestrialã de

literaturã a Muzeului Naþional al Carpaþilor

Rãsãriteni. Redactor ºef Luminiþa Cornea; secretar

de redacþie Nicolae Scurtu.

Actualitatea literarã, anul XII; nr. 121,

noiembrie-decembrie 2022, revistã a Unirii

Scriitorilor din România editatã de AL

LUGOJPRESS cu sprijinul sponsorilor ºi al SIP

Timiº. Director Nicolae Silade; Redactor ºef

Remus V. Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul XII, nr. 11-

12 (134-135), noiembrie-decembrie 2022.

Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin

Popescu.

Caligraf, anul XXII, nr. 247, decembrie 2022,

revistã editatã de Centrul Cultural Teleorman.

Redactor ºef Florea Burtan; Secretar general de

redacþie Stan V. Cristea.

Apostrof, anul XXXIII, nr. 11 (390), 2022,

revistã a Uniunii Scriitorilor din România

publicatã cu sprijinul Ministerului Culturii ºi

Identitãþii Naþionale. Redactor ºef Marta Petreu.

Scrisul românesc, anul XX, nr. 11 (231),

2022; nr. 12 (232), 2022, revistã de culturã

fondatã la Craiova, publicatã de Fundaþia-Editura

Scrisul Românesc. Director Florea Firan.

Litere, anul XXIII, nr. 11-12 (272-273),

noiembrie-decembrie 2022, revistã lunarã de

culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni editatã

cu sprijinul Consiliului Local Municipal ºi al

Primãriei Municipiului Târgoviºte. Director Tudor

Cristea; redactor ºef Mihai Stan; secretar de

redacþie Mihail Florin Stan.

Mozaicul, anul XXV, nr. 10 (288), 2022; nr.

11-12 (289-290), 2022, revistã de culturã editatã

de AIUS Printed. Director Nicolae Marinescu;

redactor ºef Petriºor Militaru; secretar de redacþie

Maria Dinu.

Bucovina literarã, anul XXXIII, nr. 10-11-12

(380-381-382), octombrie-noiembrie-decembrie

2022, publicaþie întemeiatã la Cernãuþi, în 1942;

revistã publicatã cu sprijinul financiar al

Consiliului Judeþean Suceava. Redactor ºef

Alexandru Ovidiu Vintilã.

Contrast literar, nr. 4 (6), 2022, revistã de

culturã. Director Cornel Pãunescu; senior editor

Eugen Cristea; redactor ºef George Tei; redactor

ºef adjunct Andra Duminicã.

Reviste primite

la redacþie
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Horia Gârbea, Amintiri cu poduri, Apahida, Editura Neuma, 2021. nu am vãzut niciodatã/ colosul din rhodos/

dar ºtiu cã el a existat/ mii de oameni/ ºtiu despre/ colosul din rodhos/ deºi nu l-au vãzut niciodatã// s-au scris cãrþi/

despre colosul din rhodos/ s-au fãcut filme/ ºi milioane de simulacre/ din argint, piatrã ºi tinichea/ e cu neputinþã/

sã nu afli cîndva/ despre colosul din rhodos// am fost în portul din rhodos/ la 23 de secole/ dupã ce colosul cãzuse

în mare/ ºi toatã lumea/ vorbea numai despre/ colosul din rhodos...

Gabriel Dragnea, Însemnãri din Sud. Referinþe lirice ºi ipostaze culturale, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022.

SUD-ul nu este doar un punct cardinal, ci un spaþiu al permanentelor cãutãri. Fotografiile însele devin portavocea

oamenilor imortalizaþi în alb ºi negru, cãrþi ºi documente desprãfuite devin repere pentru o mai bunã înþelegere a

lumii. În competiþia sublinierii elementelor care conteazã, într-un mediu informaþional vast, divers ºi bulversant,

Sudul a înþeles cã este nevoie de o recalibrare a energiilor, a intenþiilor pentru a evidenþia particularul, specificul,

nota de originalitate a fiecãruia dintre actorii culturali ai zonei ºi nu numai...

Nicolae Scurtu, Cercetãri literare: scriitori ºi publiciºti giurgiuveni, vol. 2, Bolintin Vale, Editura Sud. 2022.

Mãnunchiul de contribuþii de istorie literarã pe care îl public, acum, este rezultatul unor ani de cercetãri în arhive

ºi biblioteci, unde am identificat mãrturii despre „oamenii acestor locuri”, aºa de frumoºi, de cuminþi ºi de

talentaþi. Mãrturiile ºi informaþiile despre aceºti scriitori contribuie, esenþial, la completarea portretului total.

Ignorate, de istoria literarã de pânã acum, aceste epistole, rapoarte, testamente, cuvântãri, articole ºi cronici

literare uitate, necrotexte, autografe ºi iconografie, din cea mai diversã, întregesc fericit itinerarul creatorilor din

sud sau a acelora care au avut tangenþe cu acest perimetru spiritual.

Ruxandra Dragomir, Rime pentru Garofiþa, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022. Iubita noastrã, scumpã Garofiþã,/

a anunþat cã se va face pictoriþã;/ la grãdi’ spune cã a învãþat/ sã facã-n acuarelã fluturi, flori/ ºi cerul înstelat.//

Efortul, inutil a spune, cãci se ºtie,/ nu a constat în exersarea strictã pe hârtie./ Cum vã imaginaþi c-ar fi putut

aceasta sã redea/ de-a-ntregul mãiestria sa?!

Vasile Rãvescu, Reporter cu autostopul, 3. vol., Bucureºti, Editura Rawex Coms, 2022. „Ajuns un fel de

«ultimul mohican» al gazetãriei practicate «ca la carte», dupã ce marea generaþie de reporteri, reprezentatã între

alþii, nu prea mulþi la numãr, de Ioan Grigorescu, Ilie Purcaru sau Paul Anghel a intrat în istoria presei, cel care

semneazã volumele de faþã «dã seamã» ºi el, vorba cronicarului, nu numai de fapte ºi izbânzi în domeniu, ci ºi de

viziunea asupra câtorva decenii în care þara noastrã însãºi s-a aflat într-o efervescenþã constructivã ºi creatoare

cum nu cred cã va mai fi vreodatã.” (Florentin Popescu)

Titus Vîjeu, Scrinul alb, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022. De mulþi, foarte mulþi ani, n-am mai primit o

scrisoare. Nici eu n-am scris în acest timp vreuna. Vremurile s-au schimbat ameþitor ºi multe din frumoasele

obiceiuri („bunele practici”, cum se spune acum) au rãmas amintiri. Noul imperiu al Internetului ne-a colonizat

sufletul, ne-a supus comunicãrii reci ºi impersonale, telefonul mobil cu toate aplicaþiile sale ne-a transformat în

anexe ale unui dreptunghi cu ecran ºi milioane de active conexiuni care nu ºtim de se opresc pe pãmânt ori în iad.

Ceea ce pãrea la un moment dat „l’insoutenable légèrité de l’être”, cum ar fi zis Milan Kundera, a devenit o povarã

diabolicã pe lângã care „moara lui Cãlifar” (ca sã pomenesc un alt titlu celebru, de data asta al pãrintelui

Galaction) se aratã o blândã luare în posesie a omenescului de forþe oculte ºi nemiloase.

Monahia dr. Benedicta Moldovan (coord.), Mãnãstirea Strâmbu-Gãiseni – studii ºi cercetãri, vol. 1, Bolintin

Vale, Editura Sud, 2022. Mãnãstirea Strâmbu-Gãiseni este o mãnãstire mai puþin cunoscutã, cu toate cã apariþia ei

în peisajul mãnãstirilor Þãrii Româneºti pare a fi legatã de perioada domniei Sfântului Voievod Neagoe Basarab

(1512-1521). Hrisovul din 15 noiembrie 1605 ni-l prezintã pe vornicul Drãghici din Floreºti, fiul marelui logofãt

Vintilã Florescu, drept ctitor al mãnãstirii, iar istorisirile transmise de-a lungul timpului în cadrul familiei Florescu

ne spun cã jupânul Drãghici, pe atunci paharnic ºi sfetnic apropiat al domnitorului Neagoe Basarab, participând

la festivitãþile prilejuite de sfinþirea bisericii de la Curtea de Argeº, se întoarce la conacul de la Floreºti foarte

impresionat de tot ce a vãzut, ºi se decide sã construiascã, urmând exemplul domnitorului, un lãcaº cu rol de

necropolã unde sã se îngroape el ºi tot neamul sãu.

2019

Alexandru Ghiþã-Saºa, Sonete lângã somnul

tãu... ºi alte stihuri

Nicolae Scurtu, Cercetãri literare. Scriitori ºi

publiciºti giurgiuveni, vol. 1

Milica Dan, ªcoalã veche, ºcoalã nouã la

Bolintin Vale

Victoria Milescu, Cronicile Sudului

Gabriel Dragnea, Altharul lui Cronos

2020

Vasile Grigore, Constantin ªt. Bolintineanu –

Portretul unui ctitor

Alexandru Cazacu, O camerã single

Vasile Grigore (coord.), ªtefan Crudu, Marian

Grigore, Despre oameni ºi ziduri. Cronicari ai

arealului bolintinean

Stanca Gianina Mehedinþu, Localitatea mea ºi

obiceiurile ei. Auxiliar didactic

Stanca Gianina Mehedinþu, Norme de ortografie

ºi punctuaþie în limba românã contemporanã.

Auxiliar didactic

Niculae Stoica, De la Miliþie la Poliþie

Floricã Dan, Bea omule, rãcoarea mea

Corneliu C. Cristescu, Poeziile inimii

Corneliu State, Viaþa, Credinþa, Familia

2021

Constantin Colonaº, Florin Colonaº, Omul cu

ochi albaºtri

Gheorghiþa Ghiþã, Ghid orientativ – titularizare,

definitivat, gradul II: educaþie fizicã ºi sport –

învãþãmânt preuniversitar: teste rezolvate, sisteme

de acþionare, referate de specialitate

Corneliu State, Din arhivele unei ºcoli

Nicolae Dan Fruntelatã, Jurnal sudist

Constantin Bãrbuþã, Confesiuni din viaþã ºi de

la catedrã

Titus Vîjeu, Cãrþile Sudului

Nicolae Scurtu, Cãrþi cu autografe în biblioteca

lui Nichifor Crainic

Florentin Popescu, Autori ºi cãrþi din bibliotecile

Sudului

Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie, vol. 1

Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec – Contribuþii

biobibliografice

2022

Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie, vol. 2

G. Apostoiu, Dimitrie Bolintineanu – un pelerin

romantic valah

Vili Pârvãnescu, Hai Unirea! Hai Petrolul! Hai

la fotbal Bolintin!

Corneliu State, Elena State, Neînfricaþii – cãlãtor

prin þara mea

Corneliu C. Cristescu, Farmecul amintirilor –

povestiri din Bolintin ºi Crevedia

Caietele revistei Sud

Alexandra Firiþã, Rochia de hârtie

Gabriel Dragnea, Însemnãri din Sud. Referinþe

lirice ºi ipostaze culturale

Nicolae Scurtu, Cercetãri literare. Scriitori ºi

publiciºti giurgiuveni, vol. 1

Ruxandra Dragomir, Rime pentru Garofiþa

Titus Vîjeu, Scrinul alb

Monahia dr. Benedicta Moldovan (coord.),

Mãnãstirea Strâmbu-Gãiseni – studii ºi cercetãri,

vol. 1

Caietele revistei Sud, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022. Ediþia 2022 a Concursului Naþional de Creaþie Literarã

„Dimitrie Bolintineanu” s-a desfãºurat sub deviza „Viaþa ºi opera scriitorilor din Sud” ºi a avut o singurã

secþiune: eseu despre opera unui scriitor din zona de sud a României. În urma preselecþiei materialelor trimise, au

fost acceptate în concurs lucrãrile semnate de: Gabriel Andrei, Mircea Bãduþ, Ozana Bãlãbuc, Gelu Ciocan,

Viorica Creþu, Diana Gluck, Mirela Maiana Mladin, Agripina Penea, Corina Potcovaru, Alina Rãdulescu, Narcisa

Rotaru. Volumul de faþã gãzduieºte cele unsprezece materialele acceptate în concurs.

Editura Sud din Bolintin Vale
publicã volume de literaturã, istorie ºi artã
ale autorilor din sudul þãrii, care trateazã
despre arealul bolintinean ori subiectele din
aceastã zonã.

Consilier editorial: Gabriel Dragnea.
E-mail: editurasud@gmail.com
Telefon editurã: 0726179367


