
11111

Publicatã cu sprijinul Primãriei ºi
Consiliului Local Bolintin Vale

www.revistasud.ro

NR. 11-12 (236-237) • ANUL XXV • Noiembrie-Decembrie 2020

apare din anul 1996

Revistã editatã de
„Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu“ 11-12

Sonet, iarna

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (XIII)

de Radu Cârneci
Iarna, chipul meu este lin

pasul larg e calm, trupul tace

cutele de pe frunte sãrace

iar durerea se miºcã-n declin.

Gura în spuza poemelor zace –

cui sã spunã adâncul? ªi vin

peste ochi amintiri ºi divin

dor de tine se leagãnã-n pace.

Parcã-i o stare de rege stãpân

pe câmpia de suflet ºi ninsã –

m-afund în omãturi, sub lunã rãmân

spre tine, tristeþe, cu mâna întinsã:

o, vino, e timpul de veghe, sã vezi

o flacãrã naltã, din aspre zãpezi...

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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George Apostoiu
Intelectualii în Cetate

Neagu Udroiu
Ziduri, zidiri, ziditori...

ªtefan Crudu
Remember nostalgic. Târgul de carte „Gaudeamus” 2019
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Vasile Grigorescu
Un document medieval inedit despre câteva sate
dispãrute de pe valea Argeºului

„Primele încercãri de a surprinde un chip ce m-a impresionat au fost în anul 1937,

pe când eram elev în clasa a III-a B a liceului Spiru Haret. Conturând stângaci, din

segmente de linii, am trasat profilul profesorului de matematicã Tiberiu Ionescu, al

celui de latinã, bucovineanul Ianãº, iar cu linii tremurate al celui de românã, George

ªerban, o rudã, am aflat mai târziu, a lui Octavian Paler.

Copiam – mai bine zis desenam plângând dupã chipurile acestora (din ziarele

vremii, n.n. F.P.), deoarece nu-mi plãcea, ºi pot spune cã nu am reuºit sã copiez, mai

târziu, „maeºtrii” spre a-mi însuºi arta lor.

Aceste sugestive mãrturisiri ºi totodatã amintiri le-am desprins din „Cuvântul de

înþelegere” pe care Dragoº Morãrescu le-a aºezat în fruntea albumului sãu intitulat

„O istorie desenatã a literaturii române” (Editura Muzeul Literaturii Române,

Bucureºti, 2003).

Dragoº Morãrescu s-a nãscut la 6 octombrie 1923 în Bucureºti, a studiat la

Facultatea de Belle Arte (1944-1947) ºi la Facultatea de Arhitecturã din Bucureºti

(1944-1949). A fãcut ºi studii de istoria artei paleo-creºtine, bizantine ºi româneºti

cu prof. I. ªtefãnescu la Facultatea de Litere ºi a absolvit ªcoala Superioarã de

picturã bisericeascã în 1947. A lucrat în tehnici multiple: desen, guaºe, tempera,

cerapastel, linogravurã, litografie, tehnici proprii, picturã de ºevalet, picturã muralã

în tempera ºi frescã, sculpturã în foaie de metal ciocãnit ºi cizelat.  Între 1966-2003

a avut 41 de expoziþii personale ºi participãri la numeroase altele colective. Lucrãri

ale lui sunt/au fost achiziþionate de muzee ºi colecþii din România, Grecia, Austria,

Germania, Franþa, Italia, Spania, Portugalia, Canada, America, Australia, Japonia. A

ilustrat cu desene ºi gravuri originale numeroase cãrþi.

În arealul acestei din urmã activitãþi s-a înscris ºi realizarea „Istoriei” amintite

mai sus, pe care a conceput-o la sugestia mea, pe vremea când lucram la Muzeul

Naþional al Literaturii Române ºi în redacþia revistei „Manuscriptum”, patronatã de

acesta.

Pe Dragoº Morãrescu l-am cunoscut din întâmplare. Prin 1992-1993 mã vizita la

muzeu, din când în când, vechiul meu prieten Radu Cârneci. Într-una din zile a

venit însoþit de acest artist, mi l-a prezentat ºi pot spune cã din acea clipã am

devenit apropiaþi, poetul invitându-ne, dupã aceea, împreunã, la câteva manifestãri

literare.

Dragoº Morãrescu a venit la mine cu intenþia de a-i facilita publicarea unui

volum de versuri (mi-a oferit ºi câteva mostre). Nu i-am promis nimic ºi nici nu l-am

refuzat. Dupã o vreme, ºtiindu-l vechi ºi experimentat portretist, i-am propus sã

imortalizeze pe hârtie chipuri de scriitori mai vechi ºi mai noi, dupã propriile-i

preferinþe. În trecãt fie spus, orice artist plastic care se respectã opteazã pentru
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(continuare în pag. 2)

Participanþi la dezvelirea plãcii comemorative dedicate lui
Constantin ªt. Bolintineanu (Bolintin Vale, 10 octombrie 2020)

In memoriam
Dimitrie

Bolintineanu...
In memoriam

Constantin ªt.
Bolintineanu...

Participanþi la evenimentul cultural din 10 octombrie 2020
de la mãnãstirea Bunavestire de lângã Bolintin



22222

Efectul

Robinson

Sub impactul unor evenimente neprevãzute ºi neplãcute,

pe care timpul prezent ni le oferã nu chiar atât de rar cum

am spera, una din soluþiile fireºti este repoziþionarea. Atât

în vederea identificãrii deciziilor juste, dar ºi pentru o onestã

analizã de etapã. Iar ambele tipuri de autocalibrare necesitã

detaºarea ºi acea stare numitã de psihologii moderni

„singurãtate pozitivã” prin care îþi identifici punctele tari ºi

oportunitãþile, fãrã a minimiza zonele slabe ºi ameninþãrile

în vederea regãsirii emoþionale.

O emancipare personalã, ce reclamã distanþarea voluntarã de tumultul ºi trepidaþia prezentului

pentru o întoarcere tot în prezent, însã mai târziu ºi „înarmat” cu acea cunoaºtere proprie ce îþi

permite sã ai o viziune cât mai corectã asupra contextului, acþionând în consecinþã chiar ºi atunci

când situaþiile sunt determinate de variabile lipsite de control, Aºadar, o aventurã precum cea trãitã

de Robinson Crusoe, eroul imaginat de Daniel Defoe, pentru ca ulterior sã poþi reveni în zona

„civilizaþiei”, însã dupã parcurgerea unei experienþe formative necesare.

Doi scriitori au fãcut acest pas al retragerii folosindu-l ca un stil de viaþã umanã, dar ºi literarã.

Puþini poeþi s-au bucurat de un succes fulminant atât de public, cât ºi de criticã precum Emil

Brumaru (1938-2019). „Cerºetor de cafea”, cum se autocaracteriza autorul de profesie medic, care a

început sã scrie iniþial undeva în izolata comunã Dolhasca din Moldova (pânã la renunþarea la medicinã

ºi mutarea la Iaºi) reuºeºte sã ofere încã de la debut o poezie sãrbãtoreascã, ludicã ºi ingenioasã, unde

spaþiul domestic devine scena unor fantezii compuse din amestecul de inocenþã ºi cupiditate. Intimist

pânã la claustrare, aparent neinteresat de marile teme poetul ºi-a creat un teritoriu liric unde lucrurile

sunt însufleþite sub presiunea simþurilor ºi aduse fie în stare liliputanã, fie cãpãtând proporþii uriaºe.

Adesea, într-un timp suspendat ºi decor feeric se petrec scene de amor, relatate cu dexteritate imaginativã

rocambolescã, însã sub imperiul unui stãri ludice particulare, ce reuºeºte sã ofere evaziunea specificã

poeziei de calitate, înruditã cu cea arghezianã, dar sub aflatã sub cupola unui pansenzualism ce a însoþit

întreaga operã a scriitorului Emil Brumaru. „Aveai pãrul lung pânã la cer/ Atârnai de dânsul pe

pãmânt/ Mã gândeam sã-þi mângâi trupul sfânt/ Sânii cu sfialã sã þi-i cer// Coapselor închise sã mã-

nchin/ Sã le-ating uimit ce albe sunt/ Doar cu floarea grea a unui crin/ Sã le-mbrãþiºez îngenunchind/

/ ªi apoi ca fluturii sã pier/ Luat de dup-amiazã ºi de vânt/ Aveai pãrul lung pânã la cer/ Spânzurând

de dânsul pe pãmânt” (Aveai pãrul lung pânã la cer).

Petre Stoica (1931-2009), component al recunoscutei generaþii ºaizeci, lucreazã decenii ca

traducãtor din limba germanã ºi redactor de carte aflându-se în permanenþã în preajma celor mai

importanþi scriitori ºi oameni de artã ai ultimelor decenii ale secolului trecut. Apoi se retrage la

Jimbolia, lângã Timiºoara, unde continuã sã scrie ºi chiar sã înfiinþeze un muzeu al presei. Un poet

al periferiei ºi al zonelor de frontierã din acea Mittel Europa bãnãþeanã, este de asemnea cel care aflã

ºi redã liric „suflul obiectelor” având o privire atentã asupra cotidianului cãruia îi descoperã trãsãturi

miraculoase cu ajutorul unei sentimentalism mascat de ironie. Sondarea unui „plictis plin de patimã

“ duce la o recluziune în real cãruia îi recupereazã o frumuseþe necontrafãcutã. Uitat printre lucrurile

uitate” Petre Stoica radiografiazã un trecut ascuns în prezentul fragil al existenþei reflectând indirect

asupra unui timp ce va sã vinã dintr-o perspectivã a anonimatului ºi chiar a umilinþei micului

cronicar ce devoaleazã ºi relevã cu tandreþe ºi ironie aventura existenþei „copleºit de gloria” bucuriei

întâlnirii cu  întâmplãrile mãrunte. „Camera mea/ fãrã surâsul tãu/ fãrã cãldurã ta de portocali ºi

de pui de pisicã/ camera mea invadatã de trecut ºi golitã de prezent/ camera mea pe temelii de

cenuºã/ camera mea pe temelii de cenuºã/ camera mea din care nu pot ieºi/ mã strânge un cerc de

iarbã/ mã loveºte un ciocan de aer/ mã cânta o gurã de pleavã/ camera mea umplutã cu boabe de

orez/ o boabã o hranã pentru zilele iernii/ când vei veni sã mâncãm pe sãturate/ când vei veni sã

valsãm/ dupã melodiile ciorilor/ camera mea în care aºtept” (Dupã plecarea ta).

În fapt poeþii revizitaþi demonstreazã cum transformarea lãuntricã ºi regãsirea autenticitãþii poate

duce la întoarcere din autoizolarea temporalã cãtre recunoaºterea acelui dignitas homini. Un efect

Robinson ce multiplicat ar diminua acele cartiere pierdute ale veacului din mari metropole. Iar

pustiul întins al zonelor rurale ar fi mai recesiv. ªi poate vor fi mai puþine naufragii. Colective sau

individuale.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea

Fie cã vorbim despre civilizaþii sau cãrþi, despre oraºe sau

melodii, chipuri, cetãþi sau fluturi putem remarca, cã existã un

destin care plaseazã totul între graniþele existenþelor discutabile.

Adicã, lumea aceasta vie ºi, totuºi, absentã, zgomotoasã ºi, în

acelaºi timp, tãcutã, o lume cu privirile rareori spre cer, adeseori

împãienjenite de neputinþa de a se desprinde de ceea ce este tot

mai strãlucitor, dar trecãtor ºi, în fond, inutil. Aici, în lumea aceasta ghidatã, în genere, doar de

nevoile imediate, stimulatã sã reacþioneze în spiritul consumerist facil, învãþatã sã îngurgiteze

fãrã a mesteca atent ce i se dã, creatorul de frumos, artistul, nu este decât un rãtãcit printre

umbre, un verde pãºind încet pe alei frecventate de nonculori care îºi întorc privirile pentru a se

mira de prezenþa lui într-o lume cu alte nevoi, gânduri, fapte ºi aspiraþii. ªi, la scurt timp, dupã

ce verdele dispare din peisajul monocrom, uitarea se aºterne pe urmele pasului, odinioarã viu ºi

frumos.

Întâmplãtor, am fost prins în jocul destinului care m-a pus faþã în faþã cu volumul de poezii

„Flaut pentru o frumoasã”. Atunci, parcã încercând sã-i rãspund la întrebarea Mã mai cunoaºteþi

cumva? am început sã caut mai multe informaþii ºi date biografice despre el. ªi-atunci mi-a

rãspuns: „Sunt Ion Apostol Popescu/ Paraclisierul frumuseþii/ tuturor toamnelor de pe Someº...”.

Nãscut la 6 martie 1920, în satul Scãueni al judeþului Vâlcea, poetul, folcloristul ºi criticul literar

Ion Apostol Popescu este absolvent al Facultãþii de Litere si Filosofie din Sibiu (1943-1945) ºi

Cluj (1945-1947), profesor de liceu la Gherla (1947-1963), ulterior devenind cadru didactic la

Facultatea de Filologie din Târgu Mureº. Devine doctor în filologie al Universitãþii din Bucureºti

(1970) cu teza Ion Pop-Reteganul. Debuteazã cu folclor în Izvoraºul (1935), iar editorial cu notele

sale despre „Literatura ardeleanã nouã” (1945), primul lui volum de poezii fiind „Iubiri” (1968),

urmat de „Flaut pentru o frumoasã” (1971), „De vorbã cu Marco Polo” (1974) ºi „Trec printre

oameni” (1978). Chiar dacã poezia lui devine publicã foarte târziu, tipãrindu-ºi versurile abia la

vârsta de 48 de ani, lirica lui Ion Apostol Popescu îºi face loc în paginile multor reviste culturale

naþionale, cucerindu-le spaþiul cu poeme-mãrturisire, devenind astfel un loc al confesiunii directe.

Mãrturie stau ºi astãzi, iatã, versurile sale care îndeamnã la o relecturã, în numele acelei iubiri, care

deºi este cunoscutã de la începuturile lumii, ea este diferitã ºi nouã pentru cel ales sã-i descopere

sensurile, emoþia ºi lacrima: „Nicicând nu te-am iubit, frumoaso, mai altfel/ Ca-n ceasul amintirii

cu toamne devastate;/ Prin trup îþi lunecau pãduri incendiate/ În care cãutai un vis sau un inel./

/ Prin oase ne treceau lichidele lumini/ ªi-atunci aº fi voit din palmele-þi de var/ Sã muºc ca dintr-

un fruct mirific ºi stelar, -/ Pãrându-ne într-una mai singuri, mai strãini.// Aº fi-ncercat sã-þi caut

un simbol/ În pãsãrile lunii, ºi-am vrut sã þi le-adun./ Vechi ferigi de-aºteptare crescurã-apoi

nebun/ În sufletu-mi însingurat ºi gol.” (Evocãri târzii). La aceastã orã, a scrierii acestor note, mã

refer strict la poemele cuprinse în volumul „Flaut pentru o frumoasã”, apãrut în 1971 la Editura

Cartea Româneascã ºi îmi este greu sã mã opresc la anumite versuri, cã altele mã iscodesc ºi mã

îmbrãþiºeazã, cerând, parcã, o revenire în pagini de revistã sau într-un volum nou care sã aminteascã

tuturor cã poezia lui Ion Apostol Popescu este mult prea vie ºi nu meritã sã fie lãsatã în praf atât de

devreme: „Ca-ntr-o caldã odaie atunci ne-am vãzut/ În inima ta ne-nceputã ºi clarã./ Din ea am

privit mereu neºtiut/ La timpul din noi ºi din plopii de-afarã// Ce forme frumoase în inima ta/

Nervurile-acelei toamne-ºi lãsarã!/ Prin noi, undeva, un istm lâncezea/ ªi foºnete-n galben ne

inundarã.// Prin fine ferestre din inima ta/ Intrase-o luminã plãcutã ºi planã/ ºi-ntr-una spre tine

festiv arãta/ Cireºul din poartã aprins ca o ranã.// Ci toamna de-acum îºi mângâie-n brazi/

Conturul pe care prin noi ºi-l cãta./ Numai eu mã mai caut ºi azi/ Ca-ntr-o albã odaie în inima

ta!” (Ceas liric).

Completând parþial activitatea literar-publicisticã a lui Ion Apostol Popescu trebuie sã amintim

lucrãri precum „Ion Pop Reteganul: viaþa ºi activitatea”, „Basme armeneºti din Transilvania”,

„Arta icoanelor pe sticlã de la Nicula”, „Studii de folclor ºi artã popularã” sau „Oraþii de nuntã”.

Deoarece am amintit de Nicula trebuie sã precizez cã poetul Apostol Popescu a fost înmormântat

în apropierea mãnãstirii Nicula, la vârsta de numai 64 de ani, avându-l alãturi pe binecunoscutul

poet religios Ioan Alexandru.

ªi, pentru cã este unul dintre poeþii care meritã sã fie lãsat sã îºi prezinte versurile într-una

dintre vitrinele prezentului continuu, îl voi întreba mereu: Cine eºti dumneata, domnule Ion

Apostol Popescu? ªi, dorind sã îmi sculptez tot mai adânc în memorie o certitudine, îl voi

asculta cu mare atenþie ºi emoþie de fiecare datã când îmi va spune cã este „Paraclisierul

frumuseþii/ tuturor toamnelor de pe Someº...”.

„Mã mai cunoaºteþi

cumva?”

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (XIII)
portretele unor scriitori nu numai expresivi din punct de

vedere al imaginii, ci ºi cu o oarecare notorietate, din

motive lesne de înþeles.

Ideea unei istorii desenate a literaturii române i-a surâs,

s-a apucat imediat de treabã ºi dupã aproape douã-trei

luni s-a prezentat la mine cu mapa plinã cu portretele

scriitorilor pe care ºi i-a ales singur, aºezându-i într-un

sumar cronologic ºi alfabetic. De prisos a mai spune cã

Ministerul Culturii a marºat ºi el imediat la idee ºi a

aprobat finanþarea albumului.

În cazul scriitorilor mai vechi, artistul a lucrat dupã

fotografii, iar în cel al autorilor încã în viaþã s-a strãduit

sã-ºi ia drept model chiar „originalul”, adicã autorii pe

care doar domnia sa ºtie cum ºi când i-a întâlnit, când i-

au pozat ºi toate celelalte. Presupun ºi acum, ca ºi atunci,

cã fiind foarte cunoscut în lumea literar-artisticã a

Bucureºtilor, d-lui Dragoº Morãrescu nu-i va fi fost greu

sã-ºi gãseascã „modelele” ºi sã le eternizeze pe hârtie

aºa cum acelea l-au inspirat ori aºa cum a crezut cã e cel

mai bine ºi mai sugestiv.

Aºadar, stimaþi cititori, vã propun sã rãsfoim împreunã

acest album, unic în felul lui ºi foarte interesant din toate

punctele de vedere.

Dintre scriitorii care într-un eventual catalog ar fi

înscriºi la prima literã din alfabet, artistul s-a oprit numai

la nouã: Abãluþã Constantin, Adam Ion, Alexandru Ioan,

Alecsandri Vasile, Agârbiceanu Ion, Anania Valeriu, Antim

Ivireanul, Arghezi Tudor ºi Alexandrescu Grigore. Dupã

cum lesne se poate observa este o alegere aleatorie,

subiectivã, pe criterii cunoscute doar de artist.

Ioan Alexandru (1941-2000) deschide cartea. Portretul

este desenat într-o tuºã apãsatã, expresivitatea chipului

venind din pregnanþa cu care i-au fost desenaþi ochii,

din „robusteþea” nasului, buzelor ºi bãrbiei. În totul

figura inspirã forþã ºi tinereþe, dar ºi o anume melancolie.

Vasile Alecsandri (1818-1890) a fost desenat într-o cu

totul altã manierã, are un chip ce te trimite cu gândul la

cubiºti. Sprâncenele, parcã tãiate de o mânã nevãzutã, se

arcuiesc deasupra rãdãcinilor nasului aidoma aripilor unui

pescãruº în zbor. Nasul, aºijderea, are o tãieturã dreaptã,

iar mustaþa „pe oalã”, acoperã partea de sus a buzelor

pãrând mai degrabã alipite unui chip de actor menit sã

joace într-un rol ciudat, însã nu mai puþin expresiv – o

expresivitate accentuatã de globurile mari ale ochilor

privind parcã dincolo de lume ºi de orizont. Gulerul drept

ºi þeapãn acoperã o parte din bãrbie, aidoma unui corsaj

special amplasat pentru a pune în evidenþã sobrietatea,

siguranþa ºi personalitatea personajului.

Ion Agârbiceanu (1882-1963) a fost vãzut ca un

înþelept, ai cãrui ochi de dincolo de lentilele ochelarilor

privesc cu înþelegere ºi îngãduinþã lumea. O anume notã

de tristeþe ºi îngândurare potenþeazã aceastã figurã ce nu

se poate uita uºor.
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Un copil bezmetic, venit de la
þarã, un copil pentru care gara
era un vis prea îndepãrtat, un pod
prea îndepãrtat, vorba lui Ryan,
un copil care ºtia încã de la
paisprezece ani cã acolo, unde
era locul naºterii lui, unde era
casa lui ºi lumea de iarbã, cu fiinþe
dragi, cu animale dragi, câinii
între care crescuse, cuvintele între
care crescuse, umbra bunicii ca
o manta protectoare aºezatã
asupra fiinþei lui fragile, acolo,
deci, nu mai avea nicio ºansã de
a rãmâne.

Cuvântul „definitiv” probabil
nu-l ºtia. Dar l-a trãit, la simþit
ca pe o desprindere de placenta

maternã, ca pe un blestem pe care trebuia sã-l împlineascã ºi el ca
ºi oricare copil din acel raion pierdut al lumii. Ascultã, frate al
meu, raion al lumii, fãrã etimologii ºi interpretãri, de unde vine
raion, pe urmã adaugã-i semnul distinctiv, matricea finalã Vânju
Mare, de acolo plecat-am, de la Vânju Mare, nu-mi pasã dacã
ºtiþi unde e, cu se poate defini, aº prefera sã ºtiþi mãcar ca acesta
este pãmântul miraculosului Cabernet de Vânju Mare, ca sã simþiþi
ºi voi un gust ales, dacã nu acceptaþi nici asta o sã vã povestesc
aºa ca pe o pedeapsã, toate miturile oarbe ale acestui pãmânt
amestecat dintre Dunãre ºi câmpie stearpã, cu graniþã de Balcani
nebuni, cu sârbi botezaþi de cuþit ºi bulgari pierduþi în grãdini de
roºii., cu turci coloraþi din pridvorul Ada Kalé-ului, insulã de
smirnã, covoare ºi sugiuc, de tutun galben ºi de poveºti de serai
ºi, în fine, de noi, cei care mai suntem ºi-am fost pe aici, daci
creºtini ºi liberi, romani de strânsurã, panduri apoi, legaþi la
cãruþa fanarioþilor.

Definitiv însemna cã n-o sã se mai întoarcã niciodatã aici cu
drepturi depline, va veni doar în rãstimpuri scurte, ca un oaspete,
ca un fel de strãin stingher, chiar dacã în curtea casei va gãsi, ca
niºte troiþe, icoanele mamei ºi tatãlui, va umbla noaptea prin
grãdina cu meri ºi caiºi ºi va vedea, halucinantã, umbra bunicii,
se va sprijini pe tulpina singurului cireº de mai care avea închis
în scoarþã destinul bunicului sãu cu care semãna pânã la contopire.

Cred cã nimic nu e mai trist decât sã fii izgonit din raiul tãu,
ori, mai exact, din ceea ce crezi tu cã e raiul tãu, nimic nu e mai
trist decât sã-þi pierzi dreptul de a avea rãdãcinã ta, pãmântul tãu
de sprijin. De ce? Poate pentru cã aceasta este a doua renaºtere
dureroasã, repet, a doua desprindere din placenta în care ai crescut
ºi ai fost fericit ºi om. Acum cu atât mai mult cu cât ai trãit
farmecul de nespus al copilãriei.

Ce-i atât de important, ce-i atât de nepreþuit în lumea copilãriei?
În primul rând cã, sigur, e lucrul care te defineºte cel mai mult,

total, irepetabil. Acesta eºti tu, copilul care ai fost, nebunia
frumoasã pe care n-o vei mai trãi niciodatã, esenþa divinã a unei
existenþe pe care o vei trãda, o vei macula, o vei nega în decursul
unei existenþe, uniforme de cele mai multe ori.

Era o zi de început de toamnã, am simþit-o la fel ca pe altele, eu am
fost din copilãrie un olfactiv, dinainte de a ºti ce înseamnã asta, îmi
amintesc mirosul de struguri încinºi, de iarbã supusã sub ultima
coasã, atunci am plecat din copilãrie, atunci am murit prima datã.

Hai sã vorbim despre un loc departe ce se numea Dãsnãþuia.
De ce aºa? Pentru cã era un pârâu acolo, oarecum cu acest nume,
pentru cã locul pãrea destul de straniu pentru a primi un nume pe
mãsurã.

La Dãsnãþuia era altfel decât în Câmpia Dunãrii ce respira destul
de aproape. Ea era în câmpia secetoasã, la graniþa cu Opriºorul ºi
Corlãþelul, ea era în zona piemontã, auzi, piemontã adicã picior de
munte, ea avea câmpie neagrã de grâu, spre valea Opriºorului ºi a
Prisãcelii (de unde era don’ Geo Saizescu, conte de Prisãceaua), dar
ºi dealuri, spre Bâcleº, spre Strehaia, spre Motru.

Era o zi de septembrie, deci.
Am plecat, cu un geamantan de carton, ca un sac de marfã

localã (pui, legume), pus pe ratã (dacã nu ºtiþi ce e rata vã spun
eu, un autobuz vechi, paradit, pus sã facã circuitul Bãlãciþa-
Severin, prin hârtoape, cu un grãtar deasupra, plin de paporniþe,
geamantane etc.

Am plecat definitiv. Am descoperit lumea, de parcã locul din
care plecasem n-ar fi fost o lume. Am descoperit un oraº din
marginea Dunãrii, provincial pânã-n prãsele, pãzit de o alee de
castani, un oraº unde turcii din Ada Kaléh vindeau bragã ºi
castane prãjite, unde amintirea tronului lui Sever ºi piciorul podului
lui Apolodor dominau istoria locului.

A fost primul loc de fugã. De ce fugeam, de ce trebuia sã fug?
Pentru cã, în locul meu de naºtere ºi de iubire nu aveam nicio
ºansã de a creºte. Pentru cã a învãþa carte însemna a fugi. A pleca
departe, a te adapta, a te îndoi de spate, a te umili de multe ori,
pentru cã erai din altã parte, de la þarã, de la un nivel inferior,
deºi cunoºtinþele tale spuneau altceva, bãi, copii, eu învãþasem
franceza cu profesorul Roiban, autorul cântecului „Treceþi
batalioane române Carpaþii”, asta nu conta, conta numai faptul cã
niºte copii de la þarã, categorie de paria, veneau sã dea culoare
unui blazon vechi.

De unde plecasem definitiv?
Din þara de iarbã, cu pomi rari pãzind câmpul ºi fântânile în

cumpãnã, hei, cine n-a vãzut o astfel de fântânã nu va înþelege
niciodatã disperarea câmpiei, setea nimicitoare a verilor care
pustiesc totul. Din þara cu câteva sate mici pitulate (lat. pitulare
adicã un fel de tupilare), cuvânt de la care vine ºi jocul suprem al
copilãriei noastre, pituluºul, joc devenit destin într-o viaþã în care
n-am fãcut altceva decât sã ne pitulãm în faþa tuturor urgiilor

adevãrate ori presupuse, deci, din þara care începea la marginea
Cleanovului dinspre Gvardeniþa, Cleanovul, nume vechi de
supravieþuitori români ascunºi într-o vale ºi gãsiþi numai de
ocupanþii austrieci ai contelui Schwantz care fãcuse primul
recensãmânt al Olteniei. Cleanov – o bisericã, patru fântâni,
douã magazii, o sutã de case. Oameni poate nici nu erau, oamenii
poate nici nu însemnau nimic pentru eroii civilizatori veniþi de la
Viena sã-i stãpâneascã pe barbarii olteni. Pe barbarii olteni care
coborau din dacii strãvechi ai lui Burebista, împãratul unei bune
pãrþi din Estul Europei ºi din Centrul Europei, pe barbarii care
umpluserã pãmântul dintre Carpaþii sudici ºi Dunãre de vase
splendide, de arme ºi de bijuterii, îngropate în morminte, în valuri
de apãrare, în temeliile unor biserici care, dupã sute de ani, au
aºezat crucea ortodoxã într-un loc unde ea fusese recunoscutã
încã înainte de creºtinãrile oficiale.

Sã ne oprim, dupã ce ne-am adus aminte, pe aceastã graniþã a
þãrii Dãsnãþuia, sã ajungem apoi la Gvardeniþa, satul unei gvardii
care pãzea o magazie de grâu, o magazie de aur, pentru cã aurul
Olteniei a fost grâul, izvorând de aici, din zona joasã a
Mehedinþilor, continuat de cel dinspre Jiul de jos, de la Craiova
spre Dunãre, de la Calafat spre Hunia ºi Bãileºti, apoi vãrsându-
se în toate schelele Dunãrii, la Gogoºu, la Calafat, la Corabia,
pretutindeni, lingouri de grâu, încãrcate în cãruþe, duse pentru
tribut ori pentru supravieþuirea celor de aici, þãrani olteni locuind
în case de pãmânt, în sate de pãmânt.

Aceasta este cheia, aceasta este taina magaziilor de grâu aºezate
în câmpia olteanã. Ele erau cetãþi pentru foamea lumii, ele erau
vama pe care strãbunii mei au plãtit-o mereu, încrâncenaþi ºi
sãraci etern, pentru a avea privilegiul de a face parte, pãrelnic
fãrã îndoialã, din lumea Europei.

Din Gvardeniþa, din povestea magaziilor de grâu, cobor spre
Bãlãciþa, satul care, se pare, ori aºa vreau eu sã parã, aparþinuse
domniþei Bãlaºa Brâncoveanu, familie olteanã întemeietoare, de
stat, de idee imperialã româneascã (sã mã iertaþi, dar Brâncoveanu
Constantin se considera în tainã urmaº direct al împãraþilor
Bizanþului), sat ciudat în legea geografiei, rãstignit între câmpia
neagrã a Dunãrii ºi dealurile Subcarpaþilor Olteniei, sat indecis,
graniþã tulbure între Sudul fabulos al grâului ºi porumbului ºi
Nordul oltean, acoperit cu mireasmã de prun ºi furiºându-se în
sus, spre Motru. Spre Strehaia, spre Oltenia de sub munte, la fel
de fabuloasã ºi de necercetatã decât de poveºti ºi de cântece.

Ne ducem apoi la nord, spre Dobra, buna slavã, or fi ajuns pe
aici slavii curgând dinspre sud, or fi fãcut aici, între Valea Roºie
ºi Lacul Roºu, un sat al lor pe care, mai târziu, l-au invadat oltenii
de baºtinã.

Lângã neamul lui Bora ºi Ghialdâr, neamul lui Ionete, Stãnescu,
Iordache, amestec total, ca în orice zonã de maxim mixaj etnologic,
graniþa dinspre Nord a þãrii Dãsnãþuia, vecinã cu Almãjelul
(Almajul e un nume din Banat) ºi Slaºoma, sat ºi pãdure, nume
slav ºi ameþit de sufixe româneºti.

Eu, între aceste graniþe m-am nãscut ºi am trãit anii de început,
anii în care omul începe sã vorbeascã, învaþã cuvintele, toate
cuvintele, sensurile ºi trãdãrile din cuvinte, anii în care i se aratã
iubirea, dorul, neputinþa, minciuna, anii în care eºti superb pentru
cã nu ai cu cine sã te compari, nu ai cu cine sã te urãºti, nu ai nici
mãcar cu cine sã te iubeºti.

O singurã lege, o singurã poartã a avut Dãsnãþuia: povestea
bunicii. Nu pot s-o compar cu nimic. Pentru cã ea m-a învãþat
cuvintele. Pentru cã ea m-a învãþat poveºtile.

Lângã Dãsnãþuia, la cîþiva kilometri, peste câmp, e o vale
imensã. În plinã câmpie, pare valea unui râu, dar râul nu este. Ori
nu mai este. Numai povestea poate explica totul. De aici pornea
un râu bogat care uda câmpia dinspre Opriºor, Verbiþa, Crâng,
apoi cobora în Dunãre. În contra apei veneau akângiii turci de la
Dii, cu bãrci lungi, prãdau satele, violau, puneau foc. La vremea
recoltei veneau. O datã, de douã ori, de zece ori, ca un blestem.
ªi, într-o zi, bãtrânii satului din valea de unde începea izvorul au
hotãrât nu sã se lupte cu akângiii, încercaserã fãrã folos, ci sã
omoare râul. A venit tot satul, au venit toate rudele lor din satele
de pe râu, au sãpat toatã vara ºi toatã toamna în malul de unde
pleca apa. Pe urmã, când au dat de vâna de apã care potopea din
pãmânt, au astupat groapa cu piatrã, cu un strat gros de carne ºi
osânzã de vite - s-au tãiat boii din patru sate - pe urmã pãmânt cu
iarbã ºi iar pietre. Izvorul nu s-a mai dus în albie, s-a strecurat pe
sub pãmânt, restul l-a fãcut soarele din primãvara ºi vara viitoare.
Apa s-a tras în câmpie, râul a secat, drumul akângiilor nu mai
exista, pe uscat ei nu veneau pentru cã nu puteau fugi cu prada,
erau þinta tuturor þãranilor înrãiþi din câmpia dunãreanã.

Râul acela puternic, vital, cel care udase mii de ani câmpia ºi o
fãcuse grãdinã, Scorila, râul omorât de oameni lãsase în urma lui
valea izvorului, un sat ascuns între dealuri mici, dar compacte,
lãsase un lac de apã dulce, la Crâng, un lac explodat din râul care
fusese închis sub pãmânt, ciudat, plin de peºti, cu o vegetaþie vie.

În graniþa aceea a Dãsnãþuiei era satul Scorila, nume dac, de la
tatãl lui Decebalus, de aici va fi fost plecat neamul nobililor care
întemeiaserã la Sarmizegetusa un oraº de aur râvnit de stãpânii
Europei.

Ce s-a întâmplat în graniþa tulbure a þãrii mele de naºtere, eu
pot doar bãnui ori afla din poveºtile locului.

Dovezi, cer istoricii birocraþi, niºte profesori mediocri care nu
ºtiu sã zboare, niºte acrituri anonime care nu înþeleg ºi nu acceptã
cã pãrintele istoriei, Herodot din Halicarnas, a fost întâiul mare
scriitor ºi reporter al lumii vechi, dupã care i s-a dat acolada de
istoric.

Aºadar, nu vreau sã vã dau dovezi, domnilor procurori ai
istoriei!

Eu ºtiu ºi cred cã pe lângã umbra strãmoºilor mei a trecut
drumul hunilor spre Câmpiile Catalaunice, acolo se aflã Hunia,

O poveste pentru sfârºitul anului

sat ºi pãdure, probabil, zic eu fãrã sã mã puteþi contrazice cu
probe, era curtea de popas a crudului Attila, acel oraº barbar pe
care unii l-au aruncat în Serbia când logica geograficã îl aºeza
aici în sudul Olteniei.

Ascultaþi gorganele, mormintele barbare de regi cãlãreþi ºi
podoabe ce-i însoþeau, spuneþi-mi mie, cel din neamul de la
Dãsnãþuia, cine ºi-a înmormântat nobilii ºi regii în câmpie, de
unde vin numele astea hune ºi slave într-o zonã unde dacii sudici
îºi aºezaserã cetãþile ºi comorile?

Cine or fi fost înainte de slavi ºi de huni, înainte de trecãtorii
sãlbatici pe aici, cine-or fi fost cãlãreþii Dunãrii, purtãtori de mit
ºi de blesteme, ce mistere or fi avut strãbãtrânii mei, închinãtori
la soare ºi la lupi, de unde vine, oare, aceastã poveste a Sudului
care seamãnã în mod izbitor cu Orientul vechi, cu Gruzia ºi
Grecia din insule, cu litoralul ciudat al Portugaliei?

Pun întrebãri, dar nu mã intereseazã retorica goalã, nu încerc
sã câºtig nicio bunãvoinþã de la istoria celor mari ºi celor stãpâni.
Am istoria mea, adevãrurile mele, aici, în Dãsnãþuia nu s-au
fãcut pacte de vasalitate ºi chiar dacã au fost ocupaþii, eu ºtiu
douã, a austriecilor ºi a ruºilor sovietici, ele au fost primite cu
scârbã ºi  revoltã, austriecii au declarat cã „aceastã regiune nu
poate fi stãpânitã”, iar ruºii s-au mulþumit sã ne fure grâul ºi sã se
care în Siberiile mamii lor eterne!

* * *
Doamne, Doamne, de ce eu cetãþean cu naºterea ºi cu viaþa din

Dãsnãþuia, am o dragoste tulbure ºi uneori nebunã pentru
Balcani? Poate, pentru cã Dunãrea n-a fost niciodatã o graniþã.

Poate, pentru cã un bun al meu care a luptat cu Tudor
Vladimirescu, cu cãpitanul Ioan Fruntelatã, care a cunoscut-o pe
una dintre iubitele lui Tudorin, o mehedinþeancã din neamul
nostru, a fugit, dupã zaverã, spre Moþãþei ºi Dobridor, pe urmã a
trecut Dunãrea când l-au urmãrit arnãuþii, s-a însurat acolo, dar
era însurat ºi aici, a trecut Dunãrea înapoi când lucrurile s-au
liniºtit, ºi-a schimbat numele ºi, din neamul lui, Pandele Olteanu,
un general în primul rãzboi, cavaler al ordinului „Mihai Viteazul”
mi-a povestit mie despre strãmoºii lui ºi ai mei.

Dar nu numai pentru asta Sudul meu e înþesat de bulgari, sud-
vestul meu e înþesat de sârbi. Trãirãm aici ca niºte fraþi, ne aºezarãm
istoria unul pe umerii altuia. Prinþii sârbi ºi-au îngropat tezaurul
în munþii Godeanu din Mehedinþi; au venit cu ofrande la Tismana,
bulgarii ºi-au fãcut imperiu cu doi fraþi români, Petru ºi Asan,
mie-mi place muzica lor, ºtiu cã dãnacul babii Petra din Zãjekar
e româno-sârb sadea, ºtiu cã la Pirin ºi lângã Calafat se mãnâncã
supã de ardei roºii, cã balada lui Din Constandin, pe care mi-a
cântat-o bunica mea, se ºtie la fel, ºi la sud ºi cãtre vestul sârbesc.

* * *
De ce vã spun toate astea? Pentru cã mi-e silã de încercãrile

voastre de a mã boteza altfel, de a mã legitima altfel, voi care
aveþi un fel de schizofrenie europeanã, o nebunie de a vopsi în
alte culori toate sentimentele mele, toate rãdãcinile mele, în credinþa
cã numai astfel puteþi fi bãgaþi în seamã de sistemul european. Vã
înºelaþi, copii, Europa nu are nevoie de niºte clone cãznite, de
niºte pretudindenari dispuºi sã-ºi toarne zoaie în cap, sã-ºi umple
istoria ºi cultura de mirosul pestilenþial al nihilismului imbecil cu
care ne expunem în geamurile prostituatelor de la Amsterdam!

Vã e ruºine cã sunteþi români? Plecaþi dracului de-aici, domnilor
ºi doamnelor furnici!

Decât sã rãmâneþi, sã scoateþi cãrþi dupã cãrþi, sã vã traduceþi
între voi ca niºte mari ctitori ai culturii române, sã-l mânjiþi pe
Eminescu în vorbele voastre imunde, sã faceþi praf istoria românã,
s-o boiþi ori s-o falsificaþi inconºtient cu teoriile unui profesor
mediocru de liceu care-a ajuns spion african, mai bine duceþi-vã,
domnilor, în Occidentul democrat ºi luptaþi-vã acolo cu istoricii
ºi literaþii adevãraþi care au înþeles cã România nu e un vid cultural,
ci un orizont de culturã ºi civilizaþie!

Mi-e silã de voi, istorici cu fasoane care nu ºtiþi cum sã scuipaþi
mai temeinic pe istoria României, mi-e silã de voi, gazetari
semianalfabeþi care aþi turcit adevãrul românesc ºi l-aþi supus
unei bãºini metafizice pe care aþi numit-o democraþie. Mi-e silã
de dumneata, fostul meu coleg de tinereþe, când n-aveai costum
ºi pantofi ºi ai pornit-o în profesie slujind teoria marxistã pe
care, eu personal te-am dus la un ziar mare pentru a te ocupa de
culturã, iar tu þi-ai trãdat ideea pe care te-ai legat s-o serveºti,
istoria culturii româneºti în presa de dupã 1944, deoarece ai fost
ameninþat de bonzii care smântâneau în continuare borcanele
culturii române ºi nu voiau sã fie demascaþi de propriile lor
texte...

Dar e târziu în cãrþi, târziu, noi, probabil, suntem niºte expiraþi,
cum a decretat un gânditor întors în cultura românã tocmai din
Africa neagrã, dupã ce-a servit interesele speciale ale unei mari
puteri ºi a scãpat de proba frigiderului lui Bokassa, un gânditor
proaspãt, fost mediocru profesor de liceu, autor pe bandã de cãrþi
inepte despre o aºa-zisã istorie româneascã.

A împlinit suta de ani ºi a plecat ºi el, cum vom pleca toþi, în
lumea de dincolo, înainte de a fi primit en fanfare în Academia
Românã.

Istoria noastrã se scrie mereu. Dar nu se mai trãieºte, dar nu se
mai petrece în viaþa noastrã. Generaþii dupã generaþii sunt mereu
alungate din Dãsnãþuia lor de o voinþã ce pare mai puternicã
decât fibra noastrã.

ªi cui sã repovestesc acest vis al meu de bãtrâneþe, un vis care
se repetã în somnul meu scurt ºi agitat, când intru pe poarta casei
pãrinteºti, casa care m-a gonit în lume ºi s-a înstrãinat de mine
aºa de mult, încât mã doare fiecare pom din grãdinã, fiecare petec
de iarbã, fiecare fotografie veche a neamului meu de olteni
amestecaþi cu armâni, cui sã povestesc dacã nu prietenilor mei
vechi de la revista Bolintinului, de la „Sud”, din capãtul inimii
mele care se mai zbate încã, mai cerând un mic rãgaz de la timp?

Acum se terminã încã un an. Anul 2020, anul pandemic al vieþii
noastre. Al unei vieþi care a cunoscut rãzboiul cald ºi rãzboiul rece,
revoluþia proletarã din vârful baionetelor sovietice ºi revoluþia
democraticã din vârful altor baionete, de la Est ºi de la Vest, dar
nicio revoluþie naþionalã pentru sufletul nostru românesc. La
sfârºitul de an se vine cu colindul. De belºug ºi de bucurie, de
mare noroc ºi de liniºte. Eu vin doar cu o poveste, cu un vis pe care
vi-l spun iar ºi iar, pentru cã mi-e dor ºi drag de înþelegerea voastrã.

La mulþi ani!
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La recomandarea scriitorului

Constantin Lupeanu, sinolog de

elitã ºi fost ambasador al

Republicii România în Republica

Socialistã Vietnam, zilele acestea

a apãrut la Hanoi, transpus în

exotica limbã vietnamezã, volumul de poezii „Maiestuoasele ºi

tragicele imne ale iubirii”, al poetului ªtefan Dumitrescu.

Traducerea aparþine poetului vietnamez Pham Viet Dao, excelent

cunoscãtor al limbii române (cu studiile universitare fãcute la

Iaºi) iubitor de Eminescu ºi de þara lui Eminescu.

Vietnamul, þara cu o sutã de milioane de locuitori (a 15-a din

lume) care a avut de suferit, în vremurile

de demult, un mileniu ºi ceva de

ocupaþie chinezã ºi de luptat, în

vremurile moderne, cu colonialiºtii

francezi ºi intervenþioniºtii americani,

nu-i cunoscutã astãzi doar prin faptul

cã este al doilea exportator de cafea din

lume (dupã Brazilia) ºi tot al doilea

exportator de orez (dupã Thailanda),

ci ºi printr-o culturã bogatã ºi o

neostoitã sete de cunoaºtere. Acestui

nobil deziderat i se însumeazã ºi

recentul act literar, care se alãturã

multor altora de traducere a

valoroaselor opere ale umanitãþii.

Pham Viet Dao ºi-a însuºit atât de

bine limba lui Eminescu în perioada

studiilor universitare, 1969-1974, încât

scria poezii direct în limba românã,

poezii valoroase, publicate în ziare ºi

reviste de prestigiu: „Viaþa

studenþeascã”, „Amfiteatru”,

„Cronica”, „Convorbiri Literare”, „Flacãra Iaºului”, „Fãclia” –

Cluj. Poetul Ioanid Romanescu, într-o prezentare fãcutã în

„Convorbiri Literare” (nr. 11, noiembrie 1973) sublinia: „Faptul

cã Pham Viet Dao a ajuns sã-ºi însuºeascã repede limba românã

ºi sã scrie poezie în româneºte este cel mai frumos mod al sãu de

exprimare a dragostei faþã de oamenii pe care i-a întâlnit aici, faþã

de cultura noastrã, faþã de România. (Îmi amintesc, în parantezã

fie spus, de confratele chinez, poetul ºi traducãtorul Xu Wende,

ºi el cu studii în România, la Bucureºti, ºi el autor de poezii direct

în româneºte, apreciat ºi lansat de Nichita Stãnescu). În versurile

lui Pham Viet Dao se disting: o sensibilitate la tot ce înseamnã

frumuseþe lãuntricã a omului, încredere în viaþã, bucuria de a trãi

pentru semeni. Cunoaºte multe poezii din Eminescu ºi Arghezi,

pe care îi considerã nu numai poeþi mari, ci ºi dascãlii sãi de

onoare în învãþarea limbii române. Despre acest tânãr poet ar fi

posibil sã se vorbeascã pe multe meridiane…”. Cincisprezece

ani mai târziu, ambasadorul Constantin Potângã consemna, în

aceleaºi „Convorbiri Literare” (nr. 2/1988) sub titlul „Pham Viet

Dao – Un poet vietnamez… de limba românã”: Pham Viet Dao

reprezintã o contribuþie emoþionantã la legãturile pe plan spiritual

dintre popoarele român ºi vietnamez”. Trebuie spus, de asemenea,

cã Pham Viet Dao a primit Premiul Special al Asociaþiei Scriitorilor

din Bucureºti pentru „Contribuþia deosebitã la cunoaºterea

literaturii române în spaþiul asiatic”. În anul 2000, Preºedintele

României i-a conferit Medalia comemorativã „150 de ani de la

naºterea lui Mihai Eminescu”.

Notez, în continuare, câteva cãrþi traduse ºi publicate de Pham

Viet Dao în limba vietnamezã (de regulã, în Editura pentru

Literaturã, a Ministerului Culturii): „Poezii”, de Mihai Eminescu;

„ªatra”, roman de Zaharia Stancu; „Pentimento”, roman de Eugen

Uricaru; „75 de poezii lirice româneºti”, antologie; „Legende

româneºti”; „Poezii”, de Ion Miloº. Totodatã, el a tradus din

literatura vietnamezã în limba românã: „Veghea timpului”,

antologie liricã”; „Jurnalul doctoriþei Dang Thuy Tram” – ambele

volume apãrute la Editura pentru Lume din Hanoi.

Volumul de poezii „Maiestuoasele ºi tragicele imne ale iubirii”,

de ªtefan Dumitrescu, a apãrut, în acest final de an 2020, la

Editura pentru Literaturã a Ministerului Culturii din Vietnam.

Mai înainte, însã, o scurtã prezentare a poetului român. S-a nãscut

la 24 aprilie 1950, în comuna Valea Mare, judeþul Vâlcea. A

absolvit Facultatea de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti,

promoþia 1969-1973. Este – reiau de pe internet – „poet, prozator,

dramaturg, eseist, critic ºi istoric literar, filosof ºi analist politic”.

A devenit faimos prin câºtigarea concursului de continuare a

romanului „Delirul I”, de Marin Preda; volumul II, apãrut în anul

2004, datorat lui, este apreciat la aceeaºi înaltã cotã cu opera lui

Preda.

Dintre cãrþile semnate de ªtefan Dumitrescu amintesc: „Nicolae

Labiº, portret cosmogonic”, versuri, 1973; „Biografia unei

revoluþii”, reportaje, 1980; „Râsul”, piesã de teatru, 1981; „Cerul

ºi cârtiþa”, teatru, 1982; „Poeme din Valea Dunãrii”, versuri,

1983; „Matca ancestralã”, prozã, 1993; „Mihai Eminescu – un

Iisus al poporului român”, eseu, 1996; „Dimineþile vieþii”, versuri,

2007.

În legãturã cu literatura lui, amintesc câteva opinii: Miron Radu

Paraschivescu, în revista „Ramuri” (unde ªt. Dumitrescu a debutat

ca poet, la 17 ani, elev fiind): „Dacã vrei sã mergi pe drumul

acesta, dragul meu, vei ajunge departe”. Ana Blandiana, în revista

„Amfiteatru”: „Venirea lui ªtefan Dumitrescu în literatura românã

va aduce mari mutaþii”. Liviu Ciulei, în 20 iulie 2000: „Înþeleg de

ce acum treizeci de ani Teatrul Mic a pus piesa Râsul la sertar.

Desigur, i-a speriat pe atunci stilul modern al piesei ºi-ºi fãceau

gânduri despre posibilele aluzii ºi comparaþii cu prezentul”. Doru

Moþoc: „Ai scris o carte de poezie de dragoste absolut

excepþionalã”.

Sã cercetãm, acum, modul cum îl vede pe poetul ªtefan

Dumnitrescu poetul-traducãtor Pham Viet Dao. În ampla prefaþã

– de fapt, autentic studiu privind prezenþa literaturii române în

peisajul literar vietnamez – confratele nostru de peste mãri ºi þãri

fixeazã câteva repere, subliniind ideea cã România este „þinutul

multor mari creatori, artiºti ºi oameni de ºtiinþã”. Evidenþiind

personalitatea de excepþie a genialului Ion Luca Caragiale,

traducãtorul vietnamez aminteºte faptul cã piesa „O noapte

furtunoasã” a avut mare succes pe scena teatrului din Hanoi, încã

din anii 60 ai secolului XX. Mihai Eminescu (1850-1889) Poetul

Naþional al României – despre care poetul Nguyen Xuan Sanh

scria: „Secretul profund al ideologiei ºi al creaþiei artistice al lui

Eminescu este iubirea neþãrmuritã pentru þara ºi poporul român”

– este la fel de preþuit ca Poetul Naþional al Vietnamului, Nguyen

Du (1756-1820). Acelaºi mare poet vietnamez (Nguyen Xuan

Sanh) vizitând România în anul 1956, a devenit prietenul „marelui

scriitor Marin Preda” (care, în urma celor douã vizite în Vietnam,

a scris ampla nuvelã „Friguri”).

În continuare, talentatul poet ºi traducãtor Pham Viet Dao

apreciazã: „În perioada aceasta, în timp ce poezia în multe þãri ale

lumii a intrat într-o stare de decãdere, a cãzut în uitare, în România

poezia continua sã se dezvolte, sã aibã viaþa ei proprie, sã fie din

ce în ce mai viguroasã. (…) Izvorul respiraþiei ºi inspiraþiei poetice

în creaþia lui ªtefan Dumitrescu îºi trage seva din sacralitatea ºi

frumuseþea pãmântului românesc, din bogãþia ºi vastitatea

folclorului ºi mitologiei româneºti, a memoriei ancestrale, din

misterioasa frumuseþe a româncelor. (…) Frumuseþea româncelor

– sublimatã de poet în „imagini maiestuoase ºi divine” – fiind

vestitã, a fost cântatã de mulþi poeþi de-a lungul istoriei… În

frumuseþea legendarã a româncelor se ascund izvoarele ºi focurile

misterioase ºi maiestuoase ale eternei iubiri”.

În încheierea pledoariei sale, poetul-traducãtor Pham Viet Dao

se adreseazã conaþionalilor sãi cititori: „Îndemnul ºi rugãmintea

mea este sã citiþi poeziile lui ªtefan Dumitrescu pentru cã veþi

cunoaºte unul din marii poeþi contemporani, un prieten adevãrat

al poporului vietnamez ºi al marii culturi vietnameze. Cu siguranþã,

poemele de dragoste ale lui ªtefan Dumitrescu vã vor inspira ºi

vor trezi în sufletele dumneavoastrã sentimentul divin al iubirii”.

Ataºez, spre edificare, câteva poezii – în românã ºi vietnamezã.

Ion Andreitã,
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Un cântec de iubire pe þãrmul

fluviului Mekong

Catedralele pe dealuri ca niºte plopi

Catedralele pe dealuri ca niºte plopi

toamnele venind pe þãrmuri cântând cu crini în

mâini ºi cel ce iubeºte singur pãrãsit la marginea

lumii

o piatrã roºie uitatã acolo

vor veni vor veni marile iubiri

ca niºte nori roºii imenºi de lãcuste oamenii politici

ca niºte ºobolani se vor ascunde în gãuri de ºarpe

nimeni nu va putea sã stea în calea lor

vor roade pânã ºi temeliile caselor ºi rãdãcinile

pãdurilor

numai iubita poetului în falduri roºii va dansa pe

acoperiºurile oraºelor

Imnul gândurilor strãmoºilor

Pictorul de idei cãuta acum gândurile strãmoºilor lui

pe câmpie era palid de atâta emoþie

departe se vedeau dealurile prin el

ºi atunci pe orizont apãru actriþa

el ar fi trebuit sã se înroºeascã de iubire însã el se

fãcea din ce în ce mai palid

ºi vedea prin ea ca prin geam

în loc s-o vadã ca pe-o statuie hipnotizând lumea de

frumuseþe

el privea prin ea ca printr-o fereastrã ºi, vai, el vedea

în lumea cealaltã inima lui în luptã cu o viespe.
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Recuperarea copilãriei prin
vers a fãcut parte deci din
programul acestei „ºcoli” poetice
– ale cãrei debuturi sunt oarecum
paralele cu ale „Scolii de la
Târgoviºte” care a dat literaturii
noastre câþiva prozatori de

excepþie (Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Costache
Olãreanu, Tudor Þopa). Rochefort-sur-Loire a rãmas în istoria
literarã francezã un arhipelag al inocenþei, ilustrat de câþiva poeþi
(membri fondatori ºi asociaþi) care au izbutit sã facã din puritate

moneda sigurã cu care au putut cumpãra inimile cititorilor.
Dacã a existat un far al ºcolii de la Rochefort, atunci acesta s-

a numit Max Jacob. Eminentul poet suprarealist a fost un magistru
ºi un frate mai mare al acelora care îºi editau cãrþile în timpul
rãzboiului într-o colecþie arborând cu mândrie semnul prieteniei
(Les Amis de Rochefort). Max Jacob (1876-1944) fusese prin
culegerea sa de poeme în prozã Cornet à dès un precursor al
surrealismului care, ca pictor ºi ca scriitor avea sã susþinã din
toatã fiinþa noua miºcare artisticã de avangardã. Nu putea urmãri
decât cu bucurie aceastã vibraþie ce se nãºtea la Rochefort. Unora
li se adresa cu sfaturi prieteneºti, din care se putea deduce o
adevãratã concepþie despre artã a marelui Max Jacob. „Simplitatea
Dumitale merge cãtre smerenie” îi scria el lui Bérimont, adãugând
cã „doar cãutând cu modestie cât mai departe în eul propriu poþi
afla propria individualitate”. Corespondentul sãu, Luc Bérimont
era un poet preocupat cu adevãrat de explorarea în adâncime a
eului poetic, ca de altfel ºi prietenul sãu René Guy Cadou, evocat
peste timp cu nesfârºitã preþuire. Un poet pentru care contururile
realului capãtã pregnanþã ca urmare a confruntãrilor cu „pãrerile”,
cu proiecþiile agresive ale închipuirii: „Aceastã bruscã oprire a
trenului / în care cãlãtoresc lucrurile / Acest vacarm de garã ºi
de umbrã / ºi ºuviþe de pãr nesupus lumineazã, roºietic, ungherul
/ Recunoºteam sub o banchetã chipul tãu lãcrimat, copil drag /
chipul tãu limpede cãlcat în picioare / ca o medalie pierdutã /
într-un compartiment rezervat fumãtorilor”.

Desigur, Jean Marie Le Clézio, ulterior laureat al premiului
Nobel pentru literaturã, avea ºi el dreptate sã remarce la Luc
Bérimont „un ton grav ºi stingher, ca ºi o bucurie de a  descrie tot
ce e viu ºi prezent”. În schimb Paul Chaulot este atras mai degrabã
de însemnele trecutului, ca în poemele despre Maguelone, acest
sediu de cândva al episcopilor de Montpellier despre care aflam
dintr-o scrisoare trimisã cu puþin timp înainte de moarte lui Jean
Dubacq cã „nu mai existã astãzi decât o bisericã-fortãreaþã, pe
jumãtate ruinatã, ºi câteva morminte aflate pe un dâmb ce dominã
laguna dintre Palavas ºi Sete...” Morþii i se par atât de profund
intraþi în marmora tombalã cã nu „mai pot fi deosebiþi de moartea
lor”. Aceastã solemnitate studiatã, izvorâtã dintr-un simþãmânt al
„trecerii” l-a fãcut sã dedice dispariþiei lui Paul Éluard un poem
care omagiazã admirabil memoria marelui poet: „Cãdea neaua
pe moartea sa / Ca un aspru poem venit din cer pe neaºteptate
/ Precum mâinile miresei desfac cearceafurile nunþii / Precum

ai vorbi prima oarã de dragoste. / Ninsoarea aceea învãþa sã-i
rosteascã / Numele în tãcere ºi sã creadã-nvãþa / Cã un iz de
pãmânt / De-abia rãscolit / Va pãtrunde timp lung  cuvintele-n
care / Iarna sãpa pânã la prãbuºirea / Sub povara sa a copacilor
sterpi. / Zãpada aceea sculpta în amintire / Un þinut ascuns în
memoria oamenilor, / Un þinut pe care nimeni n-ar fi ºtiut sã-l
stingã, / Dacã sângele lumii nu i-aratã calea / Neaua aceea avea
chipul sãu / Care-nfometeazã ºi care-nspãimântã, / Care e supt
de mugurul abia înflorit, / Care iese din umbrã ca lupul din
iarnã / Care duce fluviul / În pântecul izvoarelor, care / Apãrã al
grâului somn / ªi apãrã orice speranþã. / Neaua aceea e chiar
întâlnirea / De mult timp pregãtitã de el.”

Chiar ºi un poet care nu poate fi judecat în afara „chosismului”,
a apologiei lucrurilor (chiar dinaintea apariþiei în 1957 a volumului
sãu intitulat programatic Obiecte), pentru Jean Follain deci, omul
rãmâne în centrul atenþiei. Omul ºi creaþiile sale desigur, acel om
care simte cum fruntea sa este strãbãtutã „de marile forme ale lui
Rubens”. Philippe Jacottet ni-l dezvãluie pe acest liric subtil în
coordonatele sale esenþiale: „în fond, Jean Follain ar merita sã fie
numit copil ºi metafizician; este unul dintre puþinii poeþi de azi
care ating ceea ce e de neatins, cu un soi de inocenþã aproape de
nonºalanþã”. Follain e însã prea bine cunoscut cititorilor noºtri
pentru a insista asupra valorii acestui important scriitor, al cãrui
volum din 1942 Inventaire apãrea sub semnul editorial al lui
Cahiers de Rochefort ºi care avea sã rãmânã ataºat de grup pânã
la capãt cu poemele sale „ca
o telegramã, în versuri
libere”. „Stãtea cocoþat pe
marile scãri / din piatrã
albã; în curentul de-afarã
o femeie ducea / un
proaspãt nãscut sub tromba
de aer / ºi lângã el o alta,
cu ochii prea umezi / cu
buze frumos conturate /
privea pânzele italieneºti. /
Adãpostit în muzeu în plinã
furtunã / îºi asculta inima
ca într-o pãdure / ºi
regãsea ofilite vitralii, /
rezemãtoarele din fier
forjat / lucind din cauza
cerii / toate marile opere
brune ºi roºii / ºi încã în
amintirile sale / o fatã
nepãsãtoare în rochia ei de
ardezie / cu plete ca pana
de corb / ºi cãreia el îi
încãlzise cândva / o searã
întreagã picioarele / între
mâinile sale”.

ªcoala de la Rochefort nu are însã numai o importanþã literarã
ci ºi una sociologicã, ilustrând acel reflex al solidaritãþii umane
despre care am mai vorbit. Ea s-a nãscut în condiþiile groaznice
pe care Franþa le-a traversat în anul de cumpãnã 1940 prin strãdania
lui Jean Bouhier, spiþerul visãtor din târguºorul ce avea sã capete
graþie iniþiativei sale drept de celebritate în þara întreagã ºi dincolo
de fruntariile ei. Soseau în Rochefort pe biciclete demodate ºi în
trãsuri rurale, în trenuri nerespectându-ºi orarul sau în automobile
drãmuindu-ºi benzina atât de greu de procurat. (Spectacolul acesta
al întrunirii este refãcut admirabil de Jean Dubacq care rezumã
meritul lui Bouhier în aceea cã a fãcut aidoma „unui chimist care
elibereazã corpurile pure”, formele pe care le pot lua substanþele
într-o primã grupã de poeþi post-surrealiºti „hotãrâþi sã vorbeascã
laolaltã despre poezia pe care fiecare o simþise în felul sãu”).
Venind aºadar din diverse colþuri de þarã, poeþii aceºtia cu suflet
de copil au continuat sã rãmânã laolaltã mult timp, pânã când
moartea a început sã îi smulgã de lângã cei dragi, pânã când
onorurile academice nu aveau sã le tulbure puritatea. „Vârtejul
pãrului meu, / Umbrarul chipului meu / fructe înghiþite,
înmugurite pe buze / Dârele grijilor mele prin care / Îmi
împãrtãºiþi copilãria / Sã fie oare în schimbul privirii prin care
/ V-am cunoscut? / N-aveam decât oglinda ºi umbra care se-
apleacã / Mâini care ºterg privirea ce se ascunde / ªi vorbele, /
Vorbe prea sus înãlþate, care cresteazã pãmântul / Cu sevele lor.
/ Auz al cântecului meu / Miros plãcut de odaie deschisã / Muzicã
ucisã pe zidul clopotului / Eu nu le am pentru a dobândi o piaþã
goalã ori sã / Privesc altceva decât un zid / crãpat de
nemãrginire. Vârtejul pãrului meu / Cântaþi vântul marin care
sã vã înece imaginile / Umbrar al chipului meu / Agãþaþi-vã de
zidul unde vreþi sã vã lipiþi / Dâre ale grijilor mele / Chipul meu
vã uitã de-acum / Pe bolta pe care sclipeºte steaua ciobanului /
O parte din sângele meu / Închide zarea” (Le Coeur de ciel).
Jean Bouhier scria într-adevãr o poezie de o „sincerã ºi generoasã
vioiciune”, dar de o vioiciune meditativã cãci, dupã cum aprecia
Marc Alyn „poemul, la el, e înainte de toate mesaj”. Dar existã un
poet al „ºcolii” care sã fi ocolit din demersurile sale lirice mesajul?
Oare nu a fost tendinþa resimþitã de grupare expresia unei nevoi
de comunicare în primul rând? Robert Hossein, autorul unui
neuitat film despre o controversatã figurã a istoriei (J’ai tué
Raspoutine), actor ºi regizor dintre cei mai preþuiþi în Franþa, s-
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a dovedit ºi unul dintre cei mai aplicaþi comentatori ai
„fenomenului Rochefort”: „Fiecare, dupã potriva sensibilitãþii
sale ºi-a asumat o perioadã dificilã. Dar fãrã amãrãciune, fãrã

disperare (ºi nici cu umor s-ar zice).
Nici un fel de scepticism. O revoltã
profundã ºi generoasã. Într-o vreme
tulbure poezia a fost reazimul lor. ªi
le-a rãmas”.

Jean Bouhier, farmacistul din
Rochefort-sur-Loire a fost desigur un

inspirat. Opera sa nu poate fi desprinsã de aportul la constituirea
acestei miºcãri poetice exemplare pe care am comentat-o. O
miºcare liricã evocându-mi, de fiecare datã o paginã strãlucitã
dintr-un roman de Michel Tournier: „Le 25 septembre 1937, un

courant de perturbations circolant de Terre-Neuve à la Baltique
dirigeait dans le couloir de la Manche des masses d’air
océanique et humide. À 17h 19' un souffle d’ouest-sud-ouest
découvrit le jupon de la vieille Henriette Peyroux qui ramassait
des pommes de terre dans son champ, fit claquer le store du
Café des Amis de Plancoët, rabattit brutalement l’un des volets
de la maison Bottereau en bordure du bois de la Hunaudaie,
tourna huit pages des Météoras d’Aristot que lisait Michel
Tournier du la plage de Saint-Jacut, souleva un nuage de
poussière et de paille broyée sur la route de Plélan, mouilla
d’embruns le visage de Jean Chauve qui engageait sa barque
dans la baie d’Arguenon, fit boufer et danser sur la corde où ils
séchaient les sous-vêtements de la famille Pallet, emballa
l’éolienne de la ferme des Mottes et arracha une poignée de
feuillés dorées aux bouleaux blanc du jardin de la Cassine...”
(Michel Tournier: Les Météores – Gallimard, 1975). Toate
acestea se întâmplã într-o singurã frazã. Literatura are aceastã
capacitate deci, de a memora ravagiile unui vânt din direcþia vest-
sud-vest care, simultan, ridicã juponul unei bãtrâne ce-ºi culege
cartofii în grãdinã, coboarã storurile unei cafenele aºteptând
clienþii de dupã amiazã, îndoind oblonul casei doctorului B. aflatã
în marginea pãdurii H., care întoarce rapid opt pagini dintr-o
lucrare a Stagiritului pe care tocmai o citeºte un adolescent de
doar treisprezece ani ºi care va deveni scriitor, care înalþã un
vârtej de praf ºi de pleavã ºfichiuind totodatã chipul unui pescar
ieºit în larg, care cutremurã rufãria intimã a unei întregi familii ºi
care pune în miºcare moara de vânt a unei ferme ºi care – gest de
nobleþe – înzestreazã cu frunze daurite, ca niºte medalii mestecenii

singuratici ºi – încã ºi mai – albiþi de spaima furtunii acesteia
unificând o sumedenie de destine.

Trei ani mai târziu de la aceastã furtunã descrisã de Michel
Tournier ca un argument al acelei „integrité gémelaire” uraganul
rãzboiului se abãtea asupra Franþei. Mai mulþi poeþi se regãseau
la Rochefort, pe Loara, ca niºte gemeni iviþi din pântecul unei
mame cu nenumãraþi prunci: Poesia.

Luc Bérimont (1915-1983)

Jean Marie Gustave Le Clézio laureat al
Premiului Nobel care s-a oprit cu sensibilitate
asupra poeziei lui Luc Bérimont

Max Jacob,  marele artist al avangardei,care
avea sã devinã farul ªcolii de la Rochefort

Michel Tournier (1924-2016)  un
autor ce ºi-a celebrat copilãria
meteoricã

Robert Hossein,  actor,
regizor ºi eseist la vârsta
când descoperea poezia
grupului de  la Rochefort
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Evelyne Maria Croitoru, poetã, eseistã, membrã a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Poezia Bucureºti, este nãscutã în Braºov. Începe sã scrie primele poezii

în perioada liceului, când, sub îndrumarea scriitorului George Bãlãiþã, are primele succese literare la nivel naþional ºi devine membru activ al cenaclului „George

Bacovia” din Bacãu. Este licenþiatã în ªtiinþele Comunicãrii ºi Relaþii Publice, cu un masterat în Comunicare ºi Relaþii Publice. A condus departamentul de Comunicare

ºi Relaþii Publice al Metrorex (metroul) zece ani, timp în care a realizat evenimente culturale de excepþie. Un singur exemplu este Festivalul de Muzicã Clasicã la

Metrou, unic în Europa, cu patru ediþii anuale, concerte live, peste ºase sute de artiºti promovaþi. Este fondator ºi editor al Platformei de Comunicare Publicã

ATITUDINI CONTEMPORANE, înfiinþatã în anul 2012,  prin care promoveazã manifestãri culturale, scriitori, artiºti. Este realizatoarea emisiunii culturale VÃZUL

INIMII  la televiziunea Publive TV. A publicat poezii ºi eseuri în revistele „Convorbiri literare”, „Poezia”, „Neuma”, „Tribuna”, „Vitraliu”, „Ateneu”, „Luceafãrul de

dimineaþã”, „Banchetul”, „Arena literarã”, „Astralis”, „Detectiv cultural”, „Portal Mãiastra”, „Independenþa Românã”, „Argeº”, „Dunãrea de Jos” etc. A publicat

volumele de poezii: Piloþii de vânãtoare (2011, reeditat în românã-englezã în 2017); Secretele macilor (2017); O cafea cu tine (2019, reeditat în 2020). În curs de apariþie:

Caligrafia destinului. Este prezentã în peste 30 de volume colective de poezie ºi prozã. Face parte din juriu la concursuri literare, a oferit interviuri la radio, TV ºi diferite

reviste. Este membru activ în mai multe cenacluri literare ºi colaborator permanent al revistelor „Neuma”, „Banchetul”, „Astralis”, „Eminesciana”. Despre cãrþile sale au

scris: Horia Gârbea, Emil Lungeanu, Aureliu Goci, Nicolae Georgescu, Dumitru Velea, Lucian Gruia, Ana Dobre, Ioan Es. Pop, Octavian Mihalcea, Toma Roman, Mihai

Antonescu, George Corbu, Nicoleta Milea, Iulian Chivu, Cleopatra Luca, Liviu Mitrãnescu, Iulian Cãtãlui, Gabriela Groza, º.a. În 2010,  a fost nominalizatã la Gala

Celebritãþilor – Femei de succes, la rubrica Promovarea Culturii – Literaturã/ Poezie. A obþinut premii ºi diplome de excelenþã. Activã, energicã, tonicã este ºi poezia pe

care o scrie Evelyne Maria Croitoru, nu lipsitã uneori de câte un popas în natura magicã, ori de câte o pauzã de respiro, privind înapoi cu duioºie, iar înainte cu încrederea

celui ce ºtie cã viaþa e o luptã dar ºi un joc cu toate cãrþile pe masã. Lectura acestora solicitã mintea ºi inima, ºi nu în ultimul rând bagajul cultural. Esenþialitatea lor derutantã

provoacã întrebãri, rãspunsuri ºi rãspunderi faþã de cuvântul scris, care poate cuprinde un întreg univers. (Victoria Milescu)

Evelyne
Maria

Croitoru

FÃGÃDUINÞA

NEMURIRII

Poeþii,

trubaduri ai neantului,

scotocesc în mãruntaiele

cãrþilor

ºi-n adierea nopþii,

mãsurând cu pasul silabei,

printre vii ºi morþi,

spaþiul gândului.

Odatã ascunºi

sub plapuma ierbii

ascultã desluºit veºnicia

în fãgãduinþa nemuririi.

CHIPUL DANTELAT

AL SURÂSULUI

Depãnându-se în strãlucirea

unui tãiº de sabie,

câmpurile noastre de argint

       s-au destrãmat.

Poate cã dacã am fi privit clipa

    de ieri,

dinainte de spargerea valului,

de biciuirea vântului,

poate cã ziua ne-ar fi fost încã

vie

în chipul dantelat

            al surâsului...

Poate.

CRANIUL LUMII

Din când în când,

confraþi amici,

cãlãtorim –

corãbii bete,

vicii latente ºi secrete -

acolo, niºte vieþi mai mici.

ªi umbre mari

ne mai strãbat,

e drept,

din ce în ce mai rar,

Rimbaud – boemul infernal,

Verlaine – saturnian damnat;

tenebre-alunecoase, reci

din anotimpul infernal –

suspin etern lipit fatal:

„Te voi împiedica sã pleci!”

Se face frig.

,,D’une aurore au soin

Dut s’envoler ma vie”,

Ah! Mallarme, o lacrimã

obrazului cernit tivit...

În frac de albatros,

Baudelaire

scufundã rãul în esenþe,

stingându-ºi lava în demenþe

ºi suferinþa-n mãri ºi-n cer.

Din când în când ne mai

trezim,

ne pomenim în voi

trãind,

ecouri albe, depãrtãri,

ne bântuie, cãrãri

smintind...

Himere rãsfirate – noi –

în veacu-acesta

cangrenat,

vulcanicã esenþã – voi–

E craniul lumii-mprãºtiat.

ÎNCORONAREA

Ai auzit vreodatã

de zilele primejdioase

în care deltele sângelui

rãzuiesc cerul?

Atunci, vântul poartã

soarele în lumina

devoratoare,

ochiul de abur

al norului se-nchide

iar timpul se opreºte

     în sângele

care pulseazã-n tâmplã.

Atunci încoronarea

        e-aproape.

DESÃVÂRªIRE

Între mirt ºi scoici

tulburare.

Nãpãdit de deºertãciune

sufletul þesea

pânza rostogolirii

în neant,

când tu,

din lemnul deznãdejdii

desãvârºeai coliba,

magnolia ºi vatra

pentru noi.

Peste dealuri,

neastâmpãr de vise.

În desiºul inimii,

strãlucire.

CONTURUL

TÃU

Furtunã

în noaptea noastrã.

Ciocârlii, pãsãri ale

 dimineþii,

mã învaþã respiraþia

          soarelui,

focul fãrã cenuºa uitãrii.

În spumoase foºniri

se sparge tãcerea.

Strop de apã în pumnul

tãu,

sete – cercetaº în lutul

ertãrii.

Apoi, fãgãduinþa

          privirilor

Întoarce floarea-soarelui

ºi eu prind contur,

precum în basme.

Conturul tãu.

CORBII

TÂMPLEI

Frunzã ruptã

dintr-un liliac îngheþat,

inima mea

e purtatã de corbii

         tâmplei

pe marginea valului

vrerilor tale.

O secundã,

doar o secundã,

popositã primejdios

în privirea ta

ºi inima-mi fulguieºte

a iarnã.

DUREREA

NINSORILOR

S-a întins marea

învolburatã

a tristeþii peste timp

acoperind lumina

gândului

cu umbra amintirii.

Absenþe vagaboande

purtate-n ferestre,

amurguri uitate.

Buzele tale risipind

        sãrutãri…

Bãnuieºti oare

durerea ninsorilor mele?

Privirea ta fãrã iubire

mã aruncã-n pieire…

LINIA VIEÞII

Focul din suflet

aprindea stâncile,

catargele-i scânteiau

bãtute de curcubeie,

gândul ei

strãbãtea luminiºuri

neaºteptate,

ascultând adierile,

cu graþie strãveche

ºi sãlbaticã.

Chipul diafan,

scânteie tremurãtoare

în adânc miez de noapte.

Totul viu în jur.

O mãreþie simplã,

din palma ei

pe linia vieþii mele

încrustatã.

PUSTIUL

Ne vom purta

tulburarea

ºi unda privirii strãinã

când nu vom mai strãluci

cãlãtorind

printre tristeþi

încãtuºaþi de pustiul

din noi.

Þipãtul pescãruºului

va strecura doar cenuºiu

în secundele noastre,

vâsla ostenitã

din serile în care ERAM

va zidi miºcarea,

va toci vântul.

Ceara aripilor

topitã în gheaþa

nevisului

însereazã zborul.

AMINTIREA

UITÃRII

Tainele mele se apãrã

  singure,

mi-ai spus.

De atunci, cu ochii

           închiºi,

în oglinzi adânci

am vâslit.

În amintirea uitãrii

am încreþit cuvintele

în valuri de aºteptãri.

Se stinge încet,

pustiit de înþelesuri

focul meu,

chircit neputincios

în tãcerea ta roºie.

RUGA TIMPULUI

Un cântec se ridicã

din mine, din pãmânt,

din pãrinþii mei

Coresi ºi Anton Pann,

un bocet se înalþã

din soldaþii cei  mulþi,

îngropaþi.

Glasul meu nu-mi

mai este de-ajuns.

Ei mã împing, mã ridicã

ºi-mi cer sã vã caut

în ruga timpului,

în nopþi de nesomn.

Mã cheamã, spre

      dimineþile

în care i-am crezut

nemuritori.

Glasul meu se ridicã.

Veniþi!

CE LE

VOM SPUNE

Suntem cu toþii în derivã,

cu þara noi izbim de stânci,

o sângerãm cu rãni adânci,

ºi-n agonie, deopotrivã,

barbari, strãini de tot ce-

am fost,

o mânã ciungã de vâslaºi,

noroi adulmecat de paºi,

necheazã-n tropot fãrã rost.

Avem nevoie doar de

pâine?

Avem mai mult decât idei?

Sã rostuieºti de poþi ºi vrei,

Sufletul, pentru-vag de

          mâine…

Noi astãzi,

sluþi, obtuzi ºi orbi,

caiafe serbede, strigoi,

ce le vom spune peste

timp,

celor ce ne vor întreba:

Voi ce-aþi fãcut

un veac întreg?

Daþi-ne þara înapoi!

SPLEEN

Singuri am crescut

pustiul din noi.

Glob de patimi,

pânzã asprã

pironitã-n tãceri.

Strãluceºte pãianjenul

în lemnul crucii?

Sau

timpul nostru

rostogolit în mãrãcini,

tremurã pe culme,

niciunde oprit...

desiºul vãmuieºte

noduroase ore...

spleen.

BOGÃÞIE

Noapte de noapte

silabele mele

galopeazã cu stelele,

pasc fulgere,

extazul lor topeºte abisul.

Apoi mi se întorc

sub piele ºi ard

pânã-n zori.

Mã dor.

Totuºi,

dacã-ntr-o zi s-ar rãtãci

ce sãrac aº deveni.

ÎNGHEÞUL

Zburam,

în primãvarã

deasupra privighetorii

ºi deodatã

am traversat

linia orizontului.

Vânãtoarea regalã

era în toi.

În rãdãcina soarelui

am desluºit

îngheþul.

VÂNTUL

ALBASTRU

Auzindu-se numai pe

sine,

inima mea s-a crezut

piatrã.

A modelat izvoare

         de lacrimi

ºi a gonit prin scrumul

      peceþilor,

pânã la capãtul lumii...

Apoi s-a rostogolit

în cea mai frumoasã

              trecere.

A vântului albastru.

POEÞII

Poeþii

nu uitã mirarea.

Culegãtori

în adânc,

ei simt

bogãþia din veacuri.

Pãstori de speranþe,

îºi împrumutã

sufletul naturii,

cautã popas

în ritmul vremii

de dincolo de ei.

Apoi, înzãpezesc

cãlãtorind durerea

în zbuciumul lumii.

Poeþii nu trãdeazã

niciodatã.
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„Frunzã verde ºi-o sipicã/

Trenule, maºinã micã,/ Trenule,

maºinã micã,/ Unde-l duci pe

Ionicã,/ Mãrioara lui nenicu,

mãi, mãi!” sunt versurile unui

cântec uitat, care se mai aude,

poate, prin sudul þãrii. Îi plãcea

mult preotului Ioan Graure. Îi

plãcea sã-l audã; uneori

participa la cântarea lui, în cadrul familiei. Dar,

întotdeauna, surprindeam pe chipul lui o anume

tristeþe. Oare sufletul îi transmitea ceva? Acum

când mã gândesc la anii copilãriei mele, în

familie, la acele momente oarecum de veselie,

chipul pãrintelui meu era trist la auzul acestui

cântec. Suferinþe necunoscute ºi nepãtrunse de

noi îi brãzdau chipul. Suferinþe neîmpãrtãºite

nouã niciodatã. Le-a luat cu el. Astãzi, doar

presupunem cã acel cântec îi sfredelea sufletul.

Mã gândesc: numele de alint, în familie, al

pãrintelui Ioan era Ionicã; în tinereþea lui de

pe meleagurile dunãrene, desigur a cântat/ a

auzit mult acest cântec; legãtura cu numele lui

era evidentã, poate chiar existase ºi vreo

Mãrioarã; apoi, a cãlãtorit mult cu trenul,

inclusiv acea cãlãtorie, pe care, sigur, n-a uitat-

o niciodatã, în 24 februarie 1951, când a fost

chemat la Bucureºti la Direcþia pentru

Învãþãmânt. Familia presupunea cã este chemat

pentru a fi avansat director al ºcolii, dar, atunci,

acolo, a fost arestat.

Stabilit în Transilvania, a considerat cã

scãpase de urmãrire, cã putea trãi liber, dar,

dupã cum am vãzut deja, sabia lui Damocles

continua sã-l urmãreascã. De la Biia, de lângã

Blajul cel dãtãtor de culturã româneascã, a ajuns

la Tãrlungeni, lângã un alt mare focar de

culturã, Braºov.

În Tãrlungeni (1970-1981), pãrintele Ioan

Graure a dus mai departe munca preotului de

enorie, de bun gospodar, þinând în alese condiþii

biserica ºi casa parohialã. Permanent avea ceva

de reparat, de consolidat, de modificat pentru

a aduce îmbunãtãþiri. Viaþa duhovniceascã se

afla pe prim plan.

A continuat sã-ºi cultive pasiunea pentru

albinãrit. A mãrit numãrul stupilor ºi a început

sã se ocupe de stupãritul pastoral, plecând de

douã ori pe an, însoþit de preoteasã (care

rãmânea cu stupii), cu albinele la salcâm (zona

Câmpulung) ºi la floarea-soarelui (Bãrãgan-

Þãndãrei). Pe vremea aceea, C.A P.-urile aveau

obligaþia sã asigure mijloace de transport

(tractor, remorcã) apicultorilor, pentru

transportul stupilor. Fãcea tovãrãºie, în acest

fel de stupãrit pastoral, cu doi prieteni preoþi:

Ioan Popescu din Prejmer ºi Petru Pleºa din

Lunca Câlnicului, toþi trei preoþi cu har, dar ºi

cu dragoste pentru albine ºi munca lor. Fãceau

parte din Asociaþia Crescãtorilor de Albine din

România, Filiala Braºov. Cei trei preoþi reuºeau

sã obþinã un oarecare venit din valorificarea

produselor apicole, contribuind astfel la

îmbunãtãþirea situaþiei lor financiare. Toþi aveau

copii la ºcoalã ºi la facultãþi, care trebuiau

ajutaþi. Cine s-o facã dacã nu pãrinþii lor?

Biserica, gospodãria, familia, albinele

constituiau ocupaþii permanente ale preotului Ioan

Graure, care solicitau timp ºi efort. Probabil pãrintele

Graure avea un dar de a dilata timpul, deoarece îºi

gãsea vreme pentru cercetarea enoriaºilor, în special a

celor bolnavi, deseori fãcea vizite la spitale, la azilul

de bãtrâni din Sãcele, fãrã a fi solicitat. Suferea

împreunã cu oamenii în necazuri. „Aceastã solidaritate

umanã stã în firea omului. Pe primul loc trebuie sã fi

fost în mod sigur imensa sa iubire pentru Hristos”

(Virgil Gheorghiu, Gurã de Aur, atletul lui Hristos, în

româneºte Maria-Cornelia Icã jr, Editura Deisis, Sibiu,

2004, p. 60).

Însã Securitatea era prezentã peste tot în România;

nu se putea scãpa. Liber, în acea perioadã nu aveai

cum sã fii. Indiferent unde te-ai fi mutat, era pe urmele

tale, fãrã ca tu sã ºtii. Stabilindu-se în Tãrlungeni,

preotul Ioan Graure a crezut cã s-a depãrtat astfel ºi

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (VII)
File de monografie:

(Va urma)

Adresã Securitate, 1976

Raport al Securitãþii Braºov, 1989

de pãrintele Nicolae Grebenea, preotul din Spini,

localitate aflatã în apropierea satului Biia, despre care

cititorii au aflat mai multe din episoadele anterioare.

Mare a fost surpriza familiei Graure când într-o zi, din

toamna anului 1975, îi viziteazã pãrintele Grebenea,

care se stabilise într-o localitate din jud. Neamþ.

Surpriza nu a fost una plãcutã, desigur, deoarece, dupã

aceastã vizitã, preotul Graure se aºtepta la „vizite” ale

Securitãþii Braºov.

În cercetãrile noastre la C.N.S.A.S., am

descoperit în „dosarul Graure” (Arhiva,

Fond informativ, Dosar nr. 141547, I

686929) o adresã, în manuscris, cu antetul:

Ministerul de Interne, Inspectoratul Jud.

Neamþ, Securitate, Strict secret, nr. 1. AV./

0028660 din 28.01.1976, adresatã

Ministerului de Interne, Inspectoratul

Judeþean Braºov, Securitate, cu urmãtorul

conþinut: „Din datele ce le deþinem, rezultã

cã numitul Grebenea Nicolae, fost secretar

de judeþ legionar, fost condamnat aflat în

atenþia noastrã, întreþine relaþii cu preotul

Graure Ioan din comuna Tãrlungeni,

judeþul Braºov. Vã rugãm sã ne comunicaþi

date din care sã rezulte cum este cunoscut

în evidenþele M.I. poziþia lui prezentã faþã

de statul nostru, precum ºi orice alte

aspecte care ar putea contribui la

clarificarea naturii legãturilor dintre aceste

elemente.” Adresa este semnatã: inspector

ºef colonel Bobu Ioan ºi ºef serviciu mr

(?) Brãdeanu M. În finalul adresei se

menþioneazã cã este exemplarul 2, iar sub

antet sunt trei note: una de intrare la

Ministerul de Interne, Judeþul Braºov, cu

nr. 005567 din 3.02.1976; alta prin care se

dã sarcinã unui colonel ca împreunã cu un

cãpitan sã comunice rezultatele în 15 zile

(vezi foto: Adresã Securitate, 1976); o a

treia notã de pe adresã are menþiunea: „Luat

în S-i 583 la 24.11.1979".

Un alt document, notat „Strict secret”,

emis de Securitatea din Braºov, aflat în

dosarul menþionat de al C.N.S.A.S. este

un „Raport cu propuneri de scoatere din

supraveghere informativã a numitului

Graure Ioan”. Data acestuia este

17.05.1989. Preotul Ioan Graure decedase

în iulie 1981. Din acest raport aflãm cã

preotul Ioan Graure „a fost luat în

supraveghere informativã la data de

24.11.1979, pentru activitate duºmãnoasã

sub acoperire religioasã”. Se menþioneazã

în continuare cã „având în vedere cã

susnumitul a decedat în data de

7.07.1981, decesul fiind înregistrat la

Consiliul Popular Tãrlungeni, act nr. 48

din 14.07.1981, propunem scoaterea din

supraveghere informativã, clasarea

materialelor la B.I.D. cu rãmânere în

evidenþele de securitate pentru activitate

duºmãnoasã sub acoperire religioasã.”

(vezi foto document: Raport al Securitãþii

Braºov din 1989).

Prin urmare, dupã vizita pãrintelui

Grebenea ºi, desigur, dupã alte informaþii,

preotul Ioan Graure ajunsese, din

noiembrie 1979, din nou în vizorul Securitãþii, de data

aceasta „pentru activitate duºmãnoasã sub acoperire

religioasã.” Cum sã nu se frãmânte!? A urmat o altã

perioadã de stres permanent. Ameninþarea sabiei era

tot mai vizibilã.
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXVI)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Acum câþiva ani, când îi fãceam un

„portret în peniþã” cunoscutei eseiste de

la Iaºi, doamna din titlul de mai sus, aveam

în vedere, înainte de toate, condeiul incisiv

al acesteia, forþa de a devoala cu „un curaj

nebun” dedesubturi ºi culise nu doar ale literaturii de azi, ci ºi ale

culturii româneºti în general, în decursul celor trei decenii care s-

au scurs de la evenimentele din decembrie 1989. Atunci, în acel

an de rãscruce al istoriei noastre toþi intelectualii, fãrã excepþie,

se aºteptau la o schimbare de paradigmã în judecarea lucrurilor,

fie ele „de ultimã orã”, fie din ultima perioadã de timp, propice

unor noi interpretãri, evaluãri, sistematizãri etc.

Doamna Magda Ursache s-a situat dintru început pe o poziþie

criticã faþã nu numai de opiniile unor literatori sau ale unor istorici,

ci ºi faþã de ceea ce a considerat cã nu este deloc în ordine,

normal în anume cãrþi care au apãrut ºi continuã sã apãrã dupã

1990 încoace.

Erijatã în apãrãtor al adevãrului pe care unii nu l-au/nu-l

recunosc ori îl maculeazã prin fel de fel de tertipuri, aceastã

doamnã nu s-a sfiit/nu se sfieºte sã se ia de gât (ca sã folosim o

expresie mai puþin academicã) cu oricine mai pãstreazã sechele

ale comunismului, dând la ivealã – prin articole de presã, prin

eseuri ºi cãrþi tot ceea ce crede cã trebuie sã fie cunoscut mai ales

de generaþiile tinere. De generaþiile care nu ºtiu ce au însemnat

închisorile comuniste, trecerea la index a unor intelectuali de

valoare, uciderea lor moralã (uneori ºi fizicã), în închisori precum

cele de la Piteºti sau de la Sighet.

Consecventã cu sine în acest demers aproape singular, doamna

Magda Ursache a tipãrit recent un volum intitulat „Ridicã-te,

Gyr, ridicã-te Crainic!” (Editura Eikon, Bucureºti, 2020), titlu

parafrazat dupã versurile antologice ale lui Radu Gyr, interzise

ºi chiar condamnate înainte de 1989 de cãtre regimul politic de

atunci. ªi, de fapt, aci avem mult mai mult decât o simplã parafrazã

la „Ridicã-te, Gheorghe, ridicã-te, Ioane”.

Titlul cãrþii a fost rostit întocmai, cu câteva ore înainte de a

muri, în 2013, de cãtre Petru Ursache, marele cãrturar (istoric,

etnolog, critic literar ºi folclorist) – cel care a trãit ºi a vibrat la

unison cu distinsa lui tovarãºã de viaþã.

În ce priveºte volumul de acum, trebuie spus din capul locului

cã autoarea, cum bine observa Iordan Datcu, a rãmas consecventã

cu sine în totul – de la poziþia faþã de oameni ºi evenimente ºi

pânã la formula de expresie.

Adversarã declaratã ºi pe deplin manifestatã a regimului politic

de dinainte de 1989, d-na Magda Ursache ne dãdea în 2013 o

carte scrisã de pe poziþii lucide, obiective, echilibratã, intitulatã

„Comunismul cu rele ºi rele”, urmatã de altele în care a procedat

la o „radiografiere” foarte personalã a societãþii ºi mai ales a

lumii culturale. Fireºte, tot ºi toate având la bazã argumente de

bun simþ, irefutabile.

Din acest punct de vedere (ºi nu numai!) autoarea, al cãrui

condei tãios ºi neiertãtor n-a obosit/nu oboseºte semnalând

nereguli, atitudini, poziþii etc. ce þin de un neocomunism cultivat,

direct sau abil îmbrãcat în straie noi, pe placul unor ipochimeni

care neagã sau deformeazã adevãrul (de la istorie ºi pânã la

valorile culturale, de la etnie ºi pânã la sentimentul patriotic) ºi

vor sã impunã niºte marionete în patrimoniul de valori al þãrii.

Ei, cei puºi la stâlpul infamiei de cãtre d-na Magda Ursache,

viseazã un plan de restructurare a þãrii, a bisericii, a limbii române

ºi a personalitãþilor de prim rang din trecut, eliminarea din curricula

ºcolarã a unor clasici. Etc. Etc. „Acum – citim într-un loc – se

duce o Vânãtoare de capete, avertizeazã, în cartea sa Petru

Ursache, iar capetele sunt biserica, ºcoala, familia creºtinã,

personalitãþile moderatoare. Altã tabula rasa dupã cea din

obsedantele decenii. Va reuºi încercarea neo-proletcultistã? În

neatenþia generalã, da, are ºanse.” (p. 41), iar ceva mai încolo:

„Pe de o parte se batjocoreºte românul stereotip ca laº, pus pe

fugã din câmpul de luptã, pe de alta se

râde de îndemnul la jertfã. O parte a

presei ne avertizeazã cã tinerii (frumoºi

ºi liberi?) refuzã „poveºtile” de jertfã

ºi de slavã, cã moartea eroicã nu-i mai

impresioneazã. Dar nu asta li s-a indicat

de la primul manual alternativ, unde

Andreea Esca era pozatã, pesemne, pe

post de Ana Ipãtescu?” (p. 46).

Incursiunile în istoria naþionalã,

îndeosebi în cea de dupã 1944 o

determinã pe autoare sã noteze:

„Comunismul a scos la ivealã monstrul

din femeie (Ana Pauker) ºi din bãrbat

(Dej – Ceauºescu). Iar demonii

stalinismului (prototip Brucan) au ieºit

la suprafaþã ca ex-staliniºti, în timp ce

godzilele ceauºiste s-au declarat ex-

ceauºiste. Ce neruºinare! Tocmai S.

Curticeanu, care i-a pupat mâna lui

Ceauºescu la scara elicopterului,

vorbeºte despre «„devotamentul

absurd” al altora, el, unul, având

speranþa atunci cã un Ceauºescu „lucid,

raþional” „va abdica”» (p. 54-65).

Mai departe, pledând pentru cunoaºterea trecutului ºi a marilor

noastre personalitãþi politice, culturale º.a., neîntrecuta polemistã

îºi justificã demersul prin trimiteri fie la cartea lui Ion Adam,

„Panteon regãsit”, fie la diverse, importante luãri de poziþie ale

unor oameni cu puternicã ºi recunoscutã poziþie socialã (Ioan-

Aurel Pop, actualul preºedinte al Academiei Române, Nicolae

Breban, Paul Goma, Dumitru Radu Popescu, Eugen Simion ºi

alþii) care, deºi n-au scris studii ºi eseuri care sã abordeze aceste

aspecte esenþiale pentru fiinþa ºi destinul poporului român, prin

articole, intervenþii radio ºi Tv au avut/au un cuvânt greu de spus

în apãrarea valorilor noastre (ale culturii, limbii, istoriei).

.Noua carte a d-nei Magda Ursache este structuratã în ºase

capitole care aproape vorbesc de la sine despre scopul urmãrit de

autoare (Recurs la tricolor, Comunism dupã comunism, O

reverenþã (consacrat lui N. Breban), „România citeºte!”,

Jogging prin mass-media, Epistoteca. Totuºi nu putem trece

Magda Ursache – o „Doamnã Chiajna”
a literaturii române actuale

peste anume subcapitole, întrucât ele incitã, provoacã la lecturã,

îndeamnã la reflecþii, într-un cuvânt îi asigurã autorului un fel de

co-participare la dezbaterea unor probleme pe cât de grave tot pe

atât de actuale: „Dreptul de neam” (cap. I), Nevoia de repere

absolute, De-românizãri ºi des-fiinþãri (cap. II), Dialogul

dialogurilor (cap. IV), Poezia: Prinþesã ori Cenuºãreasã,

Româneºte sau postromâneºte, Buruieni lexicale (cap. V), Nevoia

de sacru, nevoia de patrie (cap. VI).

Nomenclatorul numelor la care face trimitere d-na Magda

Ursache în noua sa carte este atât de numeros încât el singur ar

putea ocupa câteva zeci de pagini. Dar nu este o simplã înºiruire,

ci fiecare nume indicã o sursã de informaþii pe care scriitoarea o

exploateazã la maximum. Cum bine

observa ºi d-l Iordan Datcu într-o recentã

cronicã, cele mai multe pagini sunt despre

Nicolae Breban (p. 183-214), scriitor în

care, zice autoarea, este întrupat „un

pãmântean” pur sânge, care „refuzã

constant uniformizarea etnicã ºi

dizolvarea neamului”, un creator exemplar

nu numai pentru literatura noastrã, ci ºi

pentru cea universalã, un cãrturar «cu forþa

lui Balzac, cu atenþia la detaliu a lui

Stendhal, cu redundanþa lui Proust, intrat

în subterana lui Feodor Dostoievski, a

subumanului, cu fraza „încãrcatã” ca la

marii germani, ca la marele Thomas

Mann».

Sigur, putem fi sau nu de acord cu

aceastã caracterizare, o putem considera

fireascã ori exageratã, dupã judecata ºi

impresiile noastre, însã frumuseþea

demonstraþiei rãmâne dincolo de orice

îndoialã.

Desele trimiteri la Petru Ursache

dovedesc, într-un alt plan, deplina

armonie care  a existat în acest cuplu, Magda Ursache – Petru

Ursache, ceea ce ne produce un sentiment de bucurie. De la soþia

lui Ion Minulescu, de la cea a lui Rebreanu ori a lui Ion Barbu

pânã la d-na Bacovia încoace n-am mai întâlnit o atât de mare ºi

curatã devoþiune a unor soþii faþã de tovarãºii lor de viaþã. Credem

cã ºi acest aspect þine de biobibliografia scriitorilor cu pricina ºi

trebuie subliniat întrucât aduce nebãnuit de mari servicii istoriei

literare.

„Ridicã-te, Gyr, ridicã-te, Crainic!” este o carte care nu poate

fi povestitã. ªi nici nu trebuie povestitã. Ea trebuie cititã pe-

ndelete, paginã cu paginã, fiindcã numai astfel i se pot pãtrunde

sensurile ºi i se pot înþelege conþinutul ºi mesajul.

În orie caz, e o carte de care avem nevoie în aceste vremuri tot

mai tulburi, în care însãºi busola multora dintre noi a luat-o

razna.

Privitã din acest unghi, noua apariþie editorialã a d-nei Magda

Ursache ni se pare a fi opera unui polemist exemplar, pe deplin

ancorat în actualitate.

Nicolae SCURTU

Printre tinerii intelectuali,

care s-au impus profund în

cercetarea istoriei ºi, mai ales,

a izvoarelor istorice, e absolut

necesar sã o menþionez pe

domniºoara Oana-Mãdãlina

Popescu (n. 6 iulie 1977,

Bucureºti) cercetãtoare la

Biblioteca Academiei

Române.

În ultimele douã decenii a cercetat ºi a publicat un

însemnat numãr de articole, studii ºi cãrþi care au stimulat

interesul unor învãþaþi istorici români ºi strãini.

Dupã intense, sistematice ºi aprofundate lecturi în

cele mai importante colecþii de manuscrise ºi documente,

de o incontestabilã valoare istoricã ºi documentarã,

domniºoara Oana-Mãdãlina Popescu elaboreazã,

temeinice studii privind viaþa religioasã, istoria

instituþiilor ecleziastice, destinul unor voievozi ºi

domnitori, ecourile unor evenimente, precum ºi cronica

irepetabilã a unor timpuri demult apuse.

Publicate, mai întâi, în revista Studii teologice,

publicaþie esenþialã a Bisericii Ortodoxe Române, dar ºi

în unele periodice de profil ale Academiei Române, aceste

articole ºi studii sunt incluse în cãrþi sau în culegeri de

cercetãri, atât de valoroase ºi necesare ºtiinþei istorice.

O preocupare dominantã a cercetãrilor domniºoarei

Oana-Mãdãlina Popescu o constituie studierea

miniaturilor existente pe vechi manuscrise, hrisoave ºi

cãrþi din rãstimpul 1508-1830, ce au un conþinut religios

ºi istoric.

Ultima sa carte, Chipuri sfinte în vechi hrisoave

româneºti. Minunat este Dumnezeu întru sfinþii Lui (2020)

se constituie într-o contribuþie fundamentalã la

cunoaºterea ºi semnificaþia miniaturilor pe documentele

noastre istorice.

Aceastã cercetare, minuþioasã ºi întreprinsã cu o

imensã dragoste faþã de spiritualitatea româneascã,

demonstreazã, fãrã echivoc, existenþa unor contacte ºi

punþi de apropiere între noi ºi întreg sud-estul european

de sorginte ortodoxã.

Autoarea, distinsã, elegantã ºi extrem de instruitã,

propune o selecþie, din cele mai fericite, a unor chipuri

sfinte, care au devenit în mentalul colectiv eternitãþi.

Ceea ce impune în scrisul ºi intervenþiile publicistice

ale domniºoarei Oana-Mãdãlina Popescu este rigoarea,

acurateþea ºi o nestãvilitã pasiune pentru adevãr.

Profil O cercetãtoare autenticã –

OANA-MÃDÃLINA POPESCU
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Neagu Udroiu

Risc sã fiu catalogat

neinspirat în a-mi cãuta titluri

pentru articole ocazionale. În

cazul de faþã mã atrage

potriveala între ce vreau sã spun

ºi o prozã prezentã în manualele

ºcolare ale anilor “50.

Da, asta este în mintea mea

fabrica,indiferent de profilul ei.

De m-aº fi referit la vecinii

noºtri din aceastã parte de

Capitalã – „Fraga”,

„ E l e c t r o m a g n e t i c a ” ,

„Þesãtoriile reunite”, „Icar” –

de m-ar fi dus soarta vreau sã spun sã

intru o vreme pe poarta lor, cred cã aº

fi simþit acelaºi lucru. Adicã sã preiau

in integrum rolul pedagogic al trãitului

în atmosfera de uzinã, „universitate”

vivantã, din primele ore de cunoºtinþã,

cu o forþã modelatoare greu de echivalat.

Ceea ce aduceai cu tine din familie, din

ºcoalã, din societate, se expunea

modelãrii, cristalizãrii, creºterii,

dezvoltãrii. Aºa a fost de când lumea.

Oamenii maturi, alãturi de care „mititel

batã-l norocul/ cât un ac de gãmãlie”, veniseºi sã-þi cerci locul ºi

norocu-n meserie. Aveai sã parcurgi un formidabil proces

formativ. Nu substituind pe dascãlii de meserie, ci juxtapunând,

fãrã sã vrei, poate, componente educaþionale ce nu puteau veni

decât dinspre mediul în care ai plonjat.

Sigur, „la prima mânã” intrai sub oblãduirea „lucrãtorului”.

Acesta era muncitorul desemnat sã-þi poarte de grijã. La el te

prezentai din prima zi de fabricã, lângã el îþi consumai programul

zilnic, având o obligaþie oficialã: sã înveþi meserie. El te atenþiona

cã unele noþiuni din orele de atelier – ºcoalã aici nu se mai

potriveau. ªi asta pentru cã proveneaþi din clase diferite. Tu,

începãtorul, aflai la ºcoalã cã unul sau altul din instrumentele de

lucru se numeau act de trasat, nicovalã de mânã, punctator sau

alte alea, el venea din anii lui de instrucþie, când toate astea se

numea raisnag, ºteclu, ori mai ºtii cum. Te adaptai. Dar ghicitul

între ce zicea „ºeful” – în fapt un rabotnic oarecare, ºi ce credeai

tu cã vrea sã spunã dura, cu foloase pentru tine. Mai învãþai o

limbã strãinã...

Douã lucruri fundamentale a adus pentru mine viaþa de uzinã,

pe vremea ºcolii ºi în anii de dupã ea. Prima învãþãturã de minte

privea disciplina muncii. ªtiu, pot fi taxat introducând în frazã

un termen considerat lozincard. Nu e aºa. Fiecare segment al

existenþei noastre dispune de particularitãþile sale. Una este

disciplina ºcolarã, când a veni la timp la ore ºi a asculta în toate

pe domnul de la Catedrã ºi alta e sã te integrezi, cu toate câte

reprezinþi, într-o lume nu doar nouã, dar ºi greu de ºtiut dacã eºti

fãcut pentru ea. Aºadar, uzina te învaþã, înainte de toate, sã pricepi,

în datele ei de bazã disciplina muncitoreascã: sã vii la timp la

serviciu, sã nu-þi pãrãseºti locul de muncã înainte de a se fi

terminat programul. Dar mai important decât asta: cum îþi foloseºti

timpul de muncã: ce rãmâne în urma ta? Aºa ajungem la

urmãtorul parametru fundamental al existenþei uzinare: cu ce þi-

ai consumat timpul? Se vede cã în acest scurt timp din viaþa ta n-

ai fãcut umbrã Pãmântului degeaba?

Esenþiale rãmân mijloacele prin care te poþi raporta la lumea

din jur. Nu e greu sã îþi stabileºti propriile criterii pentru a-þi fixa

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (VII)
Uzina vie

ZIDURI, ZIDIRI, ZIDITORI...

reperele. ªi nu e foarte greu: la vremea mea, un trãgãtor cu arma

se visa un Iosif Sârbu, în poligonul de tragere olimpic de la

Helsinki unde aducea României cea dintâi medalie olimpicã de

aur. Boxerii se doreau un Linca la Melbourn. Portarii noºtri se

doreau un Voinescu, stoperii – vulturii stadioanelor, un Apolzan,

un Constantin ori Pârcãlab. Cei de azi se doresc o Simona Halep,

dupã ce s-au visat un Nãstase. Jucãuºii de minge de la mine din

sat sunt convins cã dorm având sub pernã poza lui Messi. Aceºti

idoli aveau alte nume pe vremea mea. Nu ne gândeam sã ajungem

un Constantin Dumitrescu la ciclism, Penciu la rugby, o Iolanda

Balaº la sãritura în înãlþime. Dar îi vânam, pentru notorietate pe

cei accesibili nouã. Strungarii din „Vulcan” se visau un Valerian

Cosma sau Aristide Economu, frezorii se vedeau în salopeta

plumburie a fraþilor Sandor de la Mecanicã-Reductoare, cazangii

sperau sã se numeascã într-o bunã zi Fântânereu. Veneau la rând

termenii de referinþã din eºalonul superior. Logica era simplã.

„De-aº ajunge vreodatã maistru, pãi atunci m-aº dori un Arsene

de la Sculãrie, un Rusu de la Modelãrie, un Balaci de la Oþelãrie,

un Manolache de la Forjã, ori Armaºu de la Montaj”. Dar dacã,

Doamne fereºte s-ar întâmpla sã ajung inginer? Atunci, nu mai

încape dubiu: „Sã ajung un Mircea Popovici de la Calde,

Cotorobai de la Mecanicã, Ianis de la Cazangerie, dar mai ales

Ioan Avram de la Sudurã automatã”. Fiecare,cu opþiunile sale...

Astfel a stabilit uzina raporturile sale cu noi: acþionând ca un

magnet spre orbitele superioare ale existenþei...

Mi-aº îngãdui, într-un exerciþiu uºor ludic, sã consider ZIDUL

drept unealtã ºi instrument prin care zidarii configureazã în timp

ºi spaþiu obiectivul final – ZIDIREA. Deasupra tuturor se aflã

iniþiatorul, indiferent de numele sãu – finanþator, proiectant general

,arhitect sau mai ºtiu eu cine. Adicã ZIDITORUL. Cel al cãrui

nume e ºi trecut de unii în fruntea celor ce le datorãm edificiul la

cheie menit sã încapã pe mâna beneficiarului. Fac aceastã

subliniere cu gândul la cei ce îºi binemeritã locul în mentalul

colectiv pe seama meritelor de a fi pus la cale zidiri durabile.

Amar de ani, ajuns la Bolintinul din Vale mi-am odihnit privirea

pe o faþadã sau alta, gândind pios la cei aflaþi la sorgintea lucrurilor.

De puþine ori am ºi reuºit sã mã pun la curent cu adevãrata

identitate a celor nemijlocit legaþi de geneza ori rosturile acelor

zidiri luate în seamã de localnici ori trecãtori ocazionali. Constat

de la o vreme un interes de tot respectul pentru a da numele

corect ºi complet acestor borne identitare ale localitãþii dintre

Argeº ºi Sabar (cum ºtim bine, mai existã o zonã de interes ºi

mai încolo, între Argeº ºi pãdure...). Pot începe lista celor

nemijlocit convocaþi pe tabla de ºah a istoriei locurilor cu nume

diverse, localnici cuprinºi de neastâmpãr în rãscolirea memoriei

arealului sudic, truditori prin arhive, rãscolitori de informaþie,

condeieri cu degetele strânse în jurul instrumentelor de scris. Îl

voi alege, ºi sper sã nu greºesc, pe domnul Vasile Grigore, care

asemeni unui haiduc pornit sã facã dreptate, se lasã furat de

capturarea adevãrului imobilizat sub crusta cronicilor de felurite

vârste, le scoate la luminã ºi nu are stare pânã ce noutãþile dupã

care aleargã din zori ºi pânã-n searã nu îºi gãsesc locul pe coala

de hârtie care urmeazã sã ajungã la tipar. Îmi procurã o imensã

bucurie sã fac ºi eu trimitere la impresionantul volum „Despre

oameni ºi ziduri” –reþineþi: are 1444 de pagini – care adunã ca

într-o glastrã de case mari clocotul vieþii de pe un petic de Pãmânt

ce se împrãºtie centripet în jurul satului în care s-a nãscut

mânuitorul de vers hotãrât de soartã sã aducã sub sãlciile locului

ceva din parfumul de Ohrid. Copleºitoare ºi complexantã aceastã

monografie, care vorbeºte duios ºi convingãtor despre trecute

vieþi de gospodari trimiºi de soartã sã poarte de grijã armoniilor

ºi suferinþelor vieþii, ºoaptelor învrãjbite ale evenimentelor,

bucuriilor de-o clipã, sã lumineze drumul spre ziuã al paºilor nu

odatã rãtãcitori prin noapte. Jos pãlãria!

Aflãm din capul locului ºi numele camarazilor de arme care s-

au înscris cu arme ºi bagaje în cruciada copleºitoare consacratã

aducerii aproape a faptelor, înºirate precum mãrgãritarele pe un

fir de borangic: inginerul petrolist ªtefan Crudu, Marian Grigore,

Ciprian Necºuþu, Constanþa Crudu, Niculae Stoica.

Neagu UDROIU

Gãsesc deosebit de inspiratã deschiderea volumului prin

cuvântul introductiv semnat de un cadru didactic universitar,

remarcat prin afinitãþi de mare anvergurã ºi rafinament pentru

folclorul românesc. Am numit-o pe Ioana-Ruxandra Fruntelatã

de la Universitatea din Bucureºti.

De datã mai recentã ne-a intrat în bibliotecã biografia: „Portretul

unui ctitor – Constantin ªt. Bolintineanu”. Pe copertã, numele

coordonatorului acestui demers entuziasmant:Vasile Grigore.

Aflãm, datoritã grabei de a nu uita pe cei ce i-au stat aproape în

travaliul specific oricãrui drum spre tipografie, numele

entuziaºtilor cercetãtori, pasionaþi alergãtori de cursã lungã,

niciodatã greu de gãsit când e vorba de pus mâna la treabã. Iatã-

i: ªtefan Crudu, Ciprian Necºuþu, Gabriel Dragnea, Marian

Grigore, Alexandru Cazacu, Niculae Stoica, Milica Dan, Nicolae

Ciubuc.

Constantin ªt. Bolintineanu este un ZIDITOR. În îndelungata-

i existenþã, a fãcut loc în biografia sa la atâtea episoade memorabile,

de folos comunitãþii, concetãþenilor sãi. Sunt de remarcat în

scurgerea timpului, astfel cã te ºi întrebi cum poate fi cel mai

bine consemnatã pentru viitorime adevãrata dimensiune a acestui

localnic fãrã pereche. Este lungã lista adreselor la care ne putem

opri pentru a lua act de toate câte ne amintesc de el. Lista e lungã

ºi n-o putem consuma in integrum. Dar sã semnalãm câteva

puncte de pe harta localitãþii, precizând cã unele din acele zidiri

au cãzut sub cine ºtie ce târnãcop hãmesit. Mai întâi de toate a

dispãrut Conacul. Se gãsea pe locul unde astãzi este noua clãdire

a Liceului. Noi treceam pe stradã, întãrâtaþi de misterul locului

de dincolo de gardul masiv care ne obtura privirea. Nu mai este

nici Cãminul Cultural, pe scena cãruia eram aduºi de felurite

întreceri ºcolare, programate în comuna-centru de raion. Mi-au

rãmas în minte acele balcoane din care priveam la rându-ne

evoluþia altor concurenþi. Dar biserica existã. Acolo în curte, la

intrare vegheazã ce a mai rãmas din ansamblul monumental

dedicat memoriei Poetului. Exact peste drum, clãdirea primãriei

de altãdatã. Ca ºi sediul de acum al administraþiei oraºului, fosta

Preturã. În vecinãtate, spre stânga, am prins eu la prima venire în

Bolintin o Piaþã de zarzavaturi.

Dar este, sub schele – felicitãri primarului de azi, Trãistaru! –

ªcoala Veche. Acolo am dat examenul de admitere. Scrisul, în

sala de clasã din spate, pe colþ. Oralul, tot acolo, sub privirile

obiºnuite cu evaluãri farmaceutice ale domnilor Carbarãu ºi Voicu.

Pe geamul uneia din încãperile anexã, era acolo Direcþiunea,

aveam sã vedem cu ochii noºtri rezultatul (mi-aº fi dorit sã fiu

primul pe listã, dar am ieºit al doilea...).

Majoritatea timpului îl consumam la Internat. Acolo, în

complexul ºcolar apãrut pe harta localitãþii ca urmare a

demersurilor primarului de cursã lungã Const. ªt. Bolintineanu,

s-a înfiripat o ºcoalã de meserii, devenitã la un moment dat

Gimnaziul Unic Bolintineanu, cu o duratã iniþial de patru ani,

redusã în cele din urmã la trei. Acolo a fost elev fratele meu cel

mare, care va urma liceul industrial la „ªincai”, în Capitalã.

Descopeream la un moment dat în zestrea ºcolarului din Bolintin

Vale o tezã la limba românã. Tema: o excursie în pãdurea de la

Cãscioarele. Pe colþul primei file, profesorul Ion Carbarãu notase

cu roºu: „Excelent: +nouã”. Se vede treaba cã trebuie sã fi fost

înaintea Sf. Paºti din 1946 sau 1947. Domnul Carbarãu revenise

de pe front ºi îºi reluase locul la catedrã.

Meritul cãrþii de faþã este unul polivalent. El decripteazã o

personalitate de dimensiuni indubitabile. Ea ridicã perdeaua de

pe un anotimp semnificativ pentru viaþa localitãþii. Avem, prin

efect direct, secvenþe din viaþa de fiecare zi. Ne dãm seama ºi

acum ce înseamnã un om potrivit pentru a se ºti mereu cu mâna

pe sapã.

Mã întrebam la un moment dat, cu voce tare: unde sã-i fie

aºezat numele acestui ziditor? Pânã ce vom ajunge sã

inscripþionãm numele oamenilor cu merite speciale – ctitori li se

spune – pe zidirile croite de ei putem începe prin a aºeza la loc ce

am dat de o parte. Strada din Centru i-a purtat cândva numele.

Nu-l putem pune la loc? Acolo sau în altã parte. Sã zicem cã aºa

ar urma sã se numeascã actuala Poartã a Luncii. Se supãrã cineva?

Am amintit, pe cât ne-a fost posibil, de ziduri, zidiri, ziditori.

Sã îi trecem alãturi pe cronicari. Fãrã ei câte ne-ar rãmâne strãine.

În oraºul Bolintin Vale s-a format o constelaþie de asemenea

truditori în interesul cunoaºterii evenimentului relevant,

semnificativ. În fruntea tuturor, la ora de faþã, omul care ne-a

convins cã avem atâta nevoie de el: Vasile Grigore. Scrie pe

fruntea lui istorie. Sã-l felicitãm cu încântarea cu care strângi

mâna premiantului întâi. ªi sã-l invitãm sã-ºi þinã aproape sfetnicii

de clasã adunaþi în juru-i, deloc puþini.

Vã aºteptãm cu ce puneþi la cale!

P.S. Rãmâi fascinat de conexiunile pe care viaþa le-a reuºit pe

harta sudului bolintinean. Se reliefeazã ca având legãturã cu

locurile pe care noi ni le-am prins de suflet – talisman asumat –

fel de fel de „venetici”: Grigore Alexandrescu, Pârvu Mutu,

Constantin C.I. Parhon, Grigore Vasiliu-Birlic, Radu Beligan,

Nineta Gusti, Marcel Anghelescu, Constantin Tãnase... Gãsim

ºi în cazul lor o formulã de a ne face mai bine cunoscuþi prin ei?
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NOI MÃRTURII

DESPRE VIRGIL

CIOFLEC ªI MÂRªA

Biografia prozatorului, criticului de artã ºi

publicistului Virgil Cioflec (n. 8 septembrie 1874,

Gherãºeni, jud. Buzãu – m. 10 martie 1948, Bucureºti)

este strâns legatã de satul Mârºa din þinutul Giurgiului.

Aici avea un frumos conac, o livadã impunãtoare ºi

o extraordinarã colecþie de picturi, sculpturi ºi alte

valoroase opere de artã, care au fost, ulterior, donate

Universitãþii din Cluj la solicitarea lui Octavian Goga.

Aici a conceput ºi a scris o bunã parte din schiþele ºi

nuvelele sale ce vor constitui substanþa unicei sale cãrþi

de prozã, Mãlureni1.

În liniºtea ºi atmosfera prielnicã creaþiei din

localitatea Mârºa, Virgil Cioflec, adesea, a primit vizita

unor strãluciþi oameni de culturã ºi a unor personalitãþi

însemnate ale literaturii, culturii ºi politicii româneºti.

Amintim, aºadar, pe Octavian Goga2, Sextil Puºcariu,

Al. Tzigara-Samurcaº, Adrian Maniu, Emanoil Bucuþa,

Dimitrie Gusti, Ion Petrovici, George Oprescu, G.T.

Kirileanu ºi, desigur, alþii.

Însemnate, sub multe aspecte sunt ºi epistolele trimise

Zenaidei Cioflec ºi lui Virgil Cioflec, în care istoricul

de artã Alexandru Busuioceanu (1896–1961) îºi

manifestã un puternic sentiment de preþuire ºi aleasã

consideraþie faþã de acest intelectual ºi artist, care se

bucurase, odinioarã, de prietenia lui Nicolae

Grigorescu ºi ªtefan Luchian.

Epistolele acestea succinte conþin, subliminal, o

prietenie ºi o dragoste confraternã rar întâlnitã în lumea

artisticã de la noi.

Ele se constituie în autentice modele ce se cuvin a fi

frecventate ºi, desigur, urmate.

*

[Bucureºti], 4 iulie 1939

Stimatã doamnã,

Sunt fericit cã nu m-aþi uitat ºi aº fi fost ºi mai

fericit dacã aº fi putut veni la þarã, mai ales acum,

când plecarea de aici, a d[umneavoa]strã ºi a

d[omnu]lui Cioflec, m-a lãsat destul de melancolic.

Îmi e cu neputinþã însã sã mã miºc din Bucureºti.

La 15 iulie trebuie sã plec în strãinãtate ºi vã închipuiþi

câte treburi voi avea între 9 ºi 15 iulie.

Pânã atunci, vã urez o varã plãcutã, cu toate

mulþumirile ºi cu bogãþie mare ºi, în speranþa cã nu

mã veþi uita, nici d[umneavoa]strã nici d[omnu]l

Cioflec, vã rog sã primiþi omagiile mele devotate, iar

d[omnu]l Cioflec cãlduroase salutãri.

Al. Busuioceanu

*

[Londra], 1 aug[ust] 1939

Multe salutãri londoneze,

Cu regretul de a nu fi împreunã. Nu voi întârzia

însã mult pe aici cãci ploaia englezeascã nu prea e

amicalã.

Cred cã mã voi strãmuta în curând undeva mai la

soare.

În aºteptarea de a vã revedea, cu omagii.

Busuioceanu

[Doamnei ºi domnului Virgil Cioflec, comuna

Crevedia, judeþul Vlaºca, România]. Carte poºtalã

ilustratã.

*

Bucureºti, 7 octombrie 1939

Iubite domnule Cioflec,

Sã mã [i]ertaþi cã ºi acum sunt în întârziere. A trecut

vremea nu ºtiu bine cum ºi n-am izbutit nici sã vin ori

sã vã vãd, nici azi sã scriu.

M-am întors de la Paris gonit de rãzboi, altfel aveam

nevoi sã mai stau. Aici, a trebuit sã mã duc îndatã la

Balcic sã vãd de cãsuþa de acolo, care era în lucru. Pe

urmã la Bucureºti, fel de fel de treburi, ca dupã lipsã

de aproape douã luni.

V-am cãutat la Capºa în vreo douã rânduri. Îmi

spuseserã cã aþi luat masa acolo, pe urmã cã aþi plecat,

dar cã vã întoarceþi peste o sãptãmânã; în fine am primit

scrisoarea d[umneavoa]strã ºi iatã tot am mai lãsat sã

treacã vreo zece zile pânã sã rãspund.

Acum, ziceþi de mine ce-aþi vrea. Vinovat sunt.

Treburi am avut, dar ºi dacã eram mai harnic poate

tot mã puteam repezi mãcar o zi pe la d[umneavoa]strã

sã stãm de vorbã mai în tihnã. Acum ce mai pot sã

fac?

ªcolile s-au deschis, a venit vremea cursurilor ºi

desigur cã în curând ºi d[umneavoa]strã o sã vã

întoarceþi la Bucureºti. Mã bucur cã mãcar atunci o sã

vã revãd.

În aºteptarea ºi în nãdejdea cã n-o sã fiþi supãraþi pe

mine, vã rog sã mã [i]ertaþi cã þin din toatã inima la

d[umneavoa]strã ºi rãmân devotatul,

Al. Busuioceanu

[Domniei sale domnului Virgil Cioflec, Crevedia,

judeþul Vlaºca].

*

[Bucureºti, 16 iunie 1940]

Iubite cocoane Virgil ºi domnia voastrã, cocoanã Zizi,

Nu ºtiu cum sã mai cer iertare pentru purtarea mea

din cale afarã neînþeleasã. Ar fi ºi cu neputinþã ºi de

prisos sã mai încerc a da explicaþii într-o c[arte]

p[oºtalã], care merge ºi la cenzurã.

Îmi pun numai în inimile d[umneavoa]strã curate,

care au sã simtã desigur cã tãcerea mea de pânã acum

nu poate crea vreun motiv de rãutate ci numai ºi numai

vremurile grele prin care trecem ºi care împiedicã omul

sã mai facã ce ar dori.

Nu mã aºteptaþi la þarã fiindcã n-o sã-mi fie cu putinþã

sã vin, vã aºtept tot eu la Bucureºti, cu nãdejdea cã

veþi veni voioºi ºi ca întotdeauna iubitori de prieteni

sinceri.

Eu rãmân al d[omniei] voastre din toatã inima ºi vã

aºtept cu nerãbdare.

Al. B[usuioceanu]

[Domniei sale domnului Virgil Cioflec, comuna

Mârºa, prin oficiul Clejani, judeþul Vlaºca; Al.

Busuioceanu, strada G[ene]ral Angelescu, nr. 74,

Bucureºti].

*

Bucureºti, 6 septembrie 1940

Virgil Cioflec, Mârºa

Panaitescu mã informeazã, tablourile sunt salvate la

Alba-Iulia, salutãri ºi omagii.

Al. Busuioceanu

[Telegramã – Din Bucureºti, nr. 01268, particularã,

27 cuvinte, 6 septembrie 1940. Primitã, azi, 6

septembrie 1940. Secretar, H.G. Dumitriu].

Note

Originalele acestor epistole, necunoscute pânã acum,

se aflã la Biblioteca Academiei Române din Bucureºti.

Cotele S 30/CXCVI ºi S 29(1–4)/CXCVI.

NICOLAE CARTOJAN

ªI REVISTA

„DACORAMANIA”

Printre cei ce au colaborat la prestigioasa revistã

„Dacoromania”, publicaþia Muzeului Limbii Române,

condusã cu o rarã pricepere ºi pasiune de lingvistul ºi

filologul Sextil Puºcariu (1877–1948), amintim ºi pe

istoricul literar Nicolae Cartojan.

Dintru început se cuvine sã precizez cã Nicolae

Cartojan este autorul unui studiu – Cel mai vechi zodiac

românesc: Rujdeniþa Popii Ion Românul (1620)3, care

a interesat pe Sextil Puºcariu ºi pe unii dintre

colaboratorii sãi.

De asemenea, este remarcabil faptul cã în paginile

acestei publicaþii occidentale i se recenzeazã ºi i se

comenteazã unele din cãrþile, aºa de temeinice, ale lui

Nicolae Cartojan.

Remarcabile sunt notele ºi cronicile literar ce aparþin

lui Vasile Bogna4, Alexe Procopovici5 ºi ªtefan Paºca6,

care au relevat, în intervenþiile lor, noutatea demersului

critic ºi o altã privire asupra literaturii române vechi.

În epistolele lui Sextil Puºcariu trimise lui Nicolae

Cartojan existã informaþii ºi precizãri despre Atlasul

Lingvistic Român, elaborat de unii dintre membrii

Muzeului Limbii Române, precum ºi despre Luiza

Netoliczka, o foarte bunã ºi preþioasã colaboratoare a

cãrturarului Sextil Puºcariu pentru care intervine

întrucât i se fãcuse o nedreptate.

Profesorul Nicolae Cartojan era, aºa cum îl evocã

unii dintre contemporanii sãi, de o mare onestitate ºi

cãuta, întotdeauna, sã restabileascã unele greºeli ºi

abateri sãvârºite în administraþia ºcolarã.

În calitate de Preºedinte al Consiliului Permanent

din Ministerul Instrucþiunii a citit, a anchetat ºi

clarificat toate doleanþele dascãlilor.

*

Muzeul Limbii Române

Cluj

Strada Elisabeta, nr. 23

Cluj, 14 martie [19]28

Iubite d[omnu]le Coleg,

Mã bucur cã lucrarea d[umi]tale despre legendele

religioase ºi cãrþile populare5 poate începe sã fie

tipãritã. Nu mai e ocazia sã mi-o trimiþi în manuscris,

cãci ar fi ºi costisitor ºi ar întârzia mult tipãrirea, cãci

n-aº putea-o citi imediat.

Spune, te rog, d[omnu]lui Alesseanu cã din parte-

mi voi recomanda publicarea la Casa ªcoalelor.

Trimite-mi, te rog, cât mai iute, pânã la sfârºitul

lunii, articolele ce le ai gata pentru Dacoromania, V,

ca s-o pun sub tipar.

Cu colegiale salutãri, al d[umi]tale devotat,

Sextil Puºcariu

*

Muzeul Limbii Române

Cluj

Strada Elisabeta, nr. 23

Cluj, 6 aprilie [19]28

Nicolae
Scurtu

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,
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INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Iubite Colega,

Iartã te rog întârzierea acestei scrisori: am avut de

lucru cu pregãtirea pentru Congresul de Lingvisticã

de la Haga, unde plec mâine.

Am citit cu mare plãcere studiul d[umi]tale ºi îl voi

publica în Dacoromania, reproducând ºi cliºeele

trimise. Cred cã îi va veni rândul pe la începutul lui

mai.

Te rog scrie secretarului meu, d[omnu]lui Sever

Pop, asistent, dacã doreºti ca tipografia sã-þi facã, în

afarã de cele 50 de extrase gratuite, pe care þi le oferim,

un numãr mai mare de extrase.

Dorindu-þi sãrbãtori fericite, îþi zic un creºtinesc

Hristos a înviat!

Sextil Puºcariu

[P.S.]

Alãtur adresa d[umi]tale cãtre Casa ªcoalelor, pe care

din greºalã n-am alãturat-o la recomandaþia ce am

trimis-o d[omnu]lui Ionescu.

*

Muzeul Limbii Române

Cluj

Str[ada] Elisabeta, nr. 23

Atlasul Lingvistic Român

Cluj, 7 iunie 1938

Domnule,

Am onoare a vã aduce la

cunoºtinþã cã primele 150 de

hãrþi, formând vol[umul] I al

Atlasului Lingvistic Român

(termenii în legãturã cu corpul

omenesc ºi numirile de boli),

sunt tipãrite.

Aducându-vã acestea la

cunoºtinþã vã rugãm sã ne

înºtiinþaþi, dacã doriþi sã vi se

trimitã volumul I broºat sau

legat? Legãtura solidã în pânzã

întreagã costã pentru Atlasul

Mare 450 lei, iar o mapã pentru

Atlasul Mic, de asemenea în

pânzã întreagã, 250 lei.

Spre a evita cheltuielile duble

împreunate cu expediþia, am

hotãrât sã aºteptãm cu trimiterea

primului volum pânã la începutul

lunii august, pânã vor fi tipãrite

ºi anexele lui: materialul

necartografiat ºi hãrþile mici

colorate relative la corpul

omenesc ºi la boli.

Dacã totuºi doriþi sã vi se

trimitã vol[umul] I, fãrã a mai

aºtepta anexele, vã rog a ne

înºtiinþa printr-o carte poºtalã.

Cu expresia deosebitei mele

consideraþiuni,

Sextil Puºcariu

Directorul Muzeului Limbii

Române

P.S.

D[umnea]voastrã fiind dintre cei dintâi 50 de

abonaþi, veþi primi gratuit odatã cu volumul I ºi

volumul 8 din Dacoromania, urmând ca celelalte

volume sã le primiþi împreunã cu volumele viitoare

1 Const. Ciopraga, Literatura românã între 1900 ºi 1918. [Iaºi], Editura Junimea, 1970. Virgil Cioflec este menþionat la paginile 25, 32, 41-42, 78, 173, 196, 751.
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Avrig, 8 noi[embrie] 1943

Sanatoriul Brukenthal

Iubite Coleg,

Vin sã-þi aºtern o rugare în calitatea d[umi]tale de

preºedinte al Consiliului Permanent, care va avea sã

decidã în curând asupra unei cereri a d[omni]ºoarei

Luiza Netoliczka.

D[umnea]ta ºtii desigur cã Muzeul Etnografic

înfiinþat ºi condus de colegul R. Vuia a fost

subvenþionat mult timp de Fundaþiile Regale.

Colegului Vuia îi convenea acest lucru, deoarece

cheltuielile unui muzeu sunt mari, Fundaþiile erau

darnice, iar Universitatea sãracã.

Pe de altã parte ºi Universitatea era mulþumitã,

întrucât colegul Vuia fãcea cursuri la Facultatea de

Litere ºi þinea exerciþii de seminar, cu elevii sãi de la

aceastã Facultate, la Muzeul Etnografic.

Nemulþumitã a rãmas însã d[omni]

ºoara dr. Netoliczka, care a fost ºefã de lucrãri la

acest Muzeu ºi în aceastã calitate conducea exerciþiile

de seminar ºi excursiile pe teren, fiindcã ea a trebuit

sã pãrãseascã postul ei înainte de ea. Muzeul Etnografic

a trecut la Universitate, iar acum, când era ca sã i se

numere anii serviþi acolo pentru obþinerea gradaþiei

ce i se cuvine, i se fac dificultãþi.

Chiar fãcând abstracþie de meritele numitei

domniºoare pentru Muzeul Etnografic, pe care l-a slujit

cu pricepere ºi devotament chiar de la înfiinþare, ºi

considerând numai titlul ei de drept, cred cã i se cuvine

gradaþia pe care a cerut-o, întrucât paralel cu slujba

pe care o avea la Muzeul Etnografic ea avea ºi o slujbã

în învãþãmântul minoritar.

Se pare însã cã acest caz nepotrivindu-se în nici unul

din compartimentele în care ar vrea sã-l aºeze

birocraþia, are nevoie sã fie aºternut, spre decizie,
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Consiliul Permanent. Acesta va trebui sã dea o

interpretare legii care se potriveºte pentru acest caz.

Dacã interpretarea va fi favorabilã, ºi convingerea

mea este cã aºa ar fi bine sã fie, d[omni]ºoara

Netoliczka va obþine acel plus la leafã pe care-l meritã

ºi de care are aºa de mare nevoie orice membru al

corpului didactic în grelele împrejurãri de astãzi.

Sunt sigur cã d[umnea]ta vei examina cu toatã

conºtiinciozitatea, care te caracterizeazã, cazul acesta.

Rugarea mea este s-o faci ºi cu bunãvoinþã. Tatãl

d[omni]ºoarei Netoliczka mi-a fost profesor când eram

elev la liceul german din Braºov ºi aº fi fericit ca

intervenþia mea în favoarea fiicei sale, pe care o cunosc

ºi apreciez ca o muncitoarea serioasã, sã nu fie

zadarnicã.

Îþi scriu din sanatoriul Avrig, unde am venit sã-mi

caut de sãnãtate ºi unde voi mai rãmâne pânã în 13

noiembrie, când voi pleca la Sibiu (Strada Carmen

Sylva, nr. 12).

Sper cã acolo voi gãsi ultimul volum al Institutului

d[umi]tale pe care mi l-ai fãgãduit la Bucureºti.

Dacã d[omni]ºoara Netoliczka te va cãuta la

Bucureºti, te rog sã o primeºti, ca sã-þi poatã da toate

informaþiile de amãnunt pe care eu nu le cunosc.

Cu cele mai alese sentimente colegiale, al d[umi]tale

devotat,

Sextil Puºcariu

[Domniei sale domnului Nicolae Cartojan, Profesor

universitar, Membru al Academiei Române, Bucureºti,

Calea Victoriei, nr. 125; Sextil Puºcariu, Sanatoriul

Brukenthal, Avrig, judeþul Sibiu].

Note:

Originalele acestor epistole, necunoscute, se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.



1212121212

ETNO-LOG

Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

În jurul culegerii de folclor a
preotului Dumitru Furtunã

Ahooo! Ahooo!/

Buna vreme la

fereastrã,/ La boieri

mari ca

dumneavoastrã!/ Cã

de câte ori am venit,/

Tot pe dupã masã v-

am gãsit/ C-un pãhãruþ de vin pe masã:/ În buza

paharului,/ Scrisã-i floarea raiului/ Ospãþul vã urmaþi/

ªi la cuvintele noastre ascultaþi!

Una dintre bucuriile rare datorate condiþiei de „scriitor”

la revista „Sud” este primirea într-o comunitate de oameni

pe deplin trãitori întru culturã, mai ales europeanã ºi

mai des româneascã, atunci când nu e de-a dreptul

bolintineanã. „Sudiºtii” se citesc între ei, învaþã unii de

la alþii ºi au pãstrat aceastã mirabilã legãturã comunitarã

chiar ºi în 2020, anul pandemic al înstrãinãrii de

„sociabilitatea” noastrã. Darul trimis în miez de varã de

domnul Stan V. Cristea a fost un prim semn cã am fost

acceptatã ºi eu între „sudiºti”: este vorba despre volumul

Tradiþia Cãluºului în judeþul Teleorman. De la ritual la

spectacol, apãrut la AIUS PrintEd din Craiova în 2008, o

monografie zonalã unicã prin bogãþia de informaþie ºi

calitatea cercetãrii diacronice a unui fenomen

teritorializat de culturã popularã tradiþionalã.

Pe pragul toamnei, domnul profesor Nicolae Scurtu,

cãrturar de elitã din aceeaºi comunitate a „Sudului”, mi-

a fãcut cunoscutã o ediþie recentã, selectivã, a colecþiei

de folclor datorate preotului moldovean Dumitru

Furtunã. Cele trei volume din „Colecþia Pr. Dumitru

Furtunã – opera ºi omul” cuprind, sub titlul Folclor,

„basme, legende, snoave, cântece bãtrâneºti ºi

pluguºoare”, dar ºi câteva „articole despre folclor ºi

folcloriºti”. Îngrijitorul ediþiei, Gh. Macarie, semneazã

ºi prefaþa, glosarul ºi bibliografia frumoasei cãrþi apãrute

la Editura Sf. Mina din Iaºi în anul 2016.

Bunã sara, bunã sara,/ Cu trei fire de nagarã/ ªi c-un

fir de busuioc/ Sã vã fie cu noroc!

În Istoria folcloristicii româneºti (Editura

enciclopedicã românã, Bucureºti, 1974, p. 411), Ovidiu

Bârlea aºeazã „opera folcloricã” a preotului Dumitru

Furtunã (n. 1890, Tocileni, jud. Botoºani – m. 1965,

Dorohoi) alãturi de aceea a marelui etnograf Simion

Florea Marian, afirmând cã, datoritã lui, „Moldova de

Sus, îndeosebi Dorohoiul, a intrat în patrimoniul folcloric

naþional cu repertoriul sãu epic”. Din Dicþionarul

etnologilor români, de Iordan Datcu (Editura

SAECULUM I.O., Bucureºti, 2006, p. 404-405), aflãm

cã preotul Furtunã a alcãtuit „o adevãratã monografie

folcloricã a nordului Moldovei”, din care nu lipsesc 62

de texte de Pluguºor culese în anul 1915 ºi publicate

prima datã în vol. Izvodiri din bãtrâni (ediþie îngrijitã ºi

prefaþã de Gh. Macarie, Bucureºti, Editura Minerva,

1973), ce ilustreazã „atât tipul arhaic [de Pluguºor],

foarte amplu (400 versuri), cât ºi formele moderne,

abreviate (30 versuri)”. „Nota asupra ediþiei” la cele trei

volume de Folclor din 2016 precizeazã cã textele de

Pluguºor (58) incluse în vol. III (p. 3-96) au fost reproduse

nu din ediþia anterioarã, ci din manuscrisul existent în

Biblioteca Academiei Române (cota A-1786) ºi intitulat

„Pluguºorul la români. O culegere de Pluguºoare cu

descrierea datinei ºi la sfârºit cu indice ºi glosar de D.

Furtunã – 1915".

Aho, ho! Bunã vremea, gazdã bunã,/ Staþi pe loc cu

voie bunã,/ ªi sã fii ºi tu-n fereastrã,/ Nevastã, nevastã!/

Cã pe vremea asta nouroasã/ Ne-am pornit ºi noi de-

acasã,/ Sã ieºim cu plugurile la arat,/ La arat ºi la

samanat;/ C-afarã-i varã,/ Primãvarã,/ ªi toate

câmpurile se arã...

În complexul ritual hibernal din cultura popularã

tradiþionalã româneascã, Pluguºorul (ori obiceiul uratului

„cu Plugul”) ocupã un loc special, prin valenþele sale

agrare, ce pot trezi mirarea unor neiniþiaþi. De ce vorbim

despre arat ºi semãnat sau despre varã ºi primãvarã în

toiul iernii, în noaptea de Anul Nou, a Sfântului Vasile

(31 decembrie spre 1 ianuarie a fiecãrui an), când „se

urã” cu Plugul? Pentru cã, dupã cum explicã etnologii,

acest obicei agrar, incluzând un tip arhaic de poezie

descriptivã, marca la început un An Nou serbat, la multe

din popoarele vechi europene, la 1 martie, când era

timpul firesc de a deschide prin ritual sezonul muncii

sacre a plugarului. În republica romanã, anul nou

calendaristic „se trage înapoi” de la 1 martie la 1 ianuarie

(Calendele lui Ianuarie) în 153 î.Hr., din motive politic-

administrative, pentru a coincide cu intrarea în funcþie a

consulilor. Astfel, obiceiul agrar al uratului cu Plugul

„se mutã” la Anul Nou „de iarnã” ºi cumuleazã, pe lângã

funcþia magic-auguralã de asigurare a unei recolte bogate

pe care o avea iniþial, alte funcþii mai generale, de

protecþie ºi modelare ritualã a destinului comunitãþilor

tradiþionale într-un prag temporal ce era important ºi

pentru cã fãcea parte din perioada renovãrii timpului

solar. Nu întâmplãtor, în unele zone ale þãrii noastre,

sãrbãtoarea Anului Nou este numitã „Crãciunul mic”.

Jupânu gazda s-a sculat,/ Pe ochi negri s-a spãlat,/ La

icoane s-a-nchinat,/ În suliþã s-a rãzãmat,/ Din trâmbiþã

a trâmbiþat,/ ªi la slugi c-a strigat:/ „Scoate murgu, mi-

l gãteºte,/ Grâu nost se prãpãdeºte”.

Obiceiul Pluguºorului, practicat în noaptea de Anul

Nou, de o ceatã de flãcãi sau chiar de gospodari, frumos

îmbrãcaþi în straie albe, þesute în casã (conform atestãrilor

întâlnite în lucrãrile de specialitate), se deosebeºte de

acela al colindatului de Crãciun, în primul rând prin

rostirea/ scandarea amplei oraþii „de plug” ce descrie, în

variantele cele mai vechi, toate etapele muncii agrare,

de la fãurirea plugului pânã la scoaterea colacilor din

cuptor.

El pe cal s-o-ncãlicat,/ La câmpuri o apucat/ Ca s-

aleagã un loc curat,/ De arat ºi samanat;/ ªi ara, mãri,

ara,/ ªi grâu roºu sãmãna,/ Mãzãrat ca bobu,/ Roºu ca

focu./ Tot mai îndemnaþi, flãcãi!/ Hããi, hããi!”

Citim în prefaþa lui Gh. Macarie la cele trei volume de

Folclor cã Dumitru Furtunã, fiu de preoþi sãraci, a rãmas

de mic orfan de ambii pãrinþi ºi a crescut cu amar,

gãsindu-ºi mângâiere în poveºtile bunicului Toader

Furtunã, un „înþelept al vãilor” ºi în cântecele bunicii

materne, Maria Topalã, dar plãcându-i sã-i asculte ºi pe

alþi oameni cu vorbã dulce ºi suflet luminos din satele

botoºãnene Mãnãstireni, Bozieni, Vlãsineºti ºi Sârbi, pe

care-i va menþiona în scrierile lui. Preotul Furtunã este

recunoscut ca unul dintre cei mai buni cercetãtori ai vieþii

ºi operei lui Ion Creangã, transferându-ºi afinitatea cu

marele prozator humuleºtean în stilul de transcriere a

poveºtilor populare pe care le culege de pe teren.

Dupã ce s-a mântuit toatã arãtura bogatului, vine

rândul sã-ºi are ºi cel sãrac. Dar ºtiþi în ce zi? Tocmai în

ziua de Sf. Gheorghe. Atunci s-a îndurat cel cu avere sã-

i deie plugul ºi boii. Cine nu ºtie doar cã: Sãracul n-are

soare,/ Nici zile de sãrbãtoare!

Tratând „Datinile Crãciunului” într-un articol publicat

în 1940 (ºi reprodus în Folclor, vol. III, 2016, p. 153-

158), preotul Dumitru Furtunã ne vorbeºte ca într-o

predicã pentru posteritate: „voi, toþi care purtaþi grijã de

sufletul vostru pe care îl vreþi curat ºi sfânt, nu uitaþi cã

în þinerea vrednicã a acestor feluri de obiceiuri româneºti

stã mântuirea voastrã ºi nu în viaþa cea pângãritã ºi pustie,

la care ne îndeamnã lipsa vechilor datini”.

ªi când o cernut pe masã/ S-o ºi luminat în casã,/ Cu

posteuca frãmântau,/ Cu proþapu înturnau,/ ªi-o fãcut

un colac mare, minunat,/ Pe roata morii mãsurat;/ Era

mândru ºi frumos/ Ca ºi faþa lui Hristos./ ªi l-o rupt în

douã/ ªi ne-o dat ºi nouã;/ ªi l-o rupt în trei/ ªi i-o dat

ºi lui Andrei./ ªi l-o rupt în patru/ De-o dat la tot satu...
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La Bolintin a apãrut

o echipã tânãrã de

intelectuali care se

implicã subtil, civilizat ºi

necesar în treburile

obºtii. Dupã ce au preluat

revista Sud înfiinþatã de

publicistul Constantin

Carbarãu, una dintre

prestigioasele publicaþii

româneºti de azi, au

înfiinþat Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

,,Bolintineanu”, au fondat un Club de istorie ºi, de mai

bine de un deceniu, organizeazã frecvent manifestãri

culturale cu o grijã îndreptãþitã de a fi evitatã apariþia

unei sincope în viaþa intelectualã a oraºului. ªi bine fac

pentru cã, sub ghilotina timpurilor, þinutul înþelepþilor

din þara noastrã este pândit de mari primejdii.

A fost o vreme când am deplâns indiferenþa –

neputinþa? – autoritãþilor ºi a locuitorilor faþã de orgoliul

de urbe îndreptãþit al Bolintinului. Mã nemulþumea pânã

la scepticism ruinarea ºcolii în care am învãþat. Starea

jalnicã a ªcolii Vechi sluþea chipul oraºului locuit de

meºteri altfel cu faimã internaþionalã. Impietatea era

adusã, în primul rând, satului în care se nãscuse poetul

Dimitrie Bolintineanu. În adolescenþã, Bolintinul mi se

înfãþiºa ca o victorie asupra condiþiei rurale. Clãdirile

Primãriei, Poºtei, Palatului de culturã, Gimnaziului,

Dispensarul ºi casele negustorilor înstãriþi precum cea a

lui Manolache scoteau Bolintinul din rândul

localitãþilor sãrace înºirate pe drumul pe care trecuserã,

cu oºtenii lor, Mihai Viteazul ºi Tudor din Vladimir.

Proximitatea faþã de Bucureºti a fost profitabilã, satul a

cunoscut mai devreme decât altele beneficiile

urbanismului ºi ale unei vieþi culturale meritorii. Asupra

acestui trecut se apleacã istoricul Vasile Grigore în noul

volum ,,Portretul unui ctitor, Constantin ªt.

Bolintineanu”. Prin cãrþile pe care le-a publicat pânã

acum – între altele, douã mari monografii ale Bolintinului

ºi ale þinutului – Vasile Grigore a readus în discuþie

valoarea patrimoniului cultural pentru viaþa comunitãþii.

În munca de adunare a documentelor, istoricul s-a bucurat

de sprijinul unora dintre colaboratorii locali ai revistei

Sud: ªtefan Crudu, Marian Grigore, Ciprian Necºuþu,

Gabriel Dragnea. O muncã sprijinitã cu înþelegere de

primarul Daniel Trãistaru ºi autoritãþile locale. ,,Portretul

Intelectualii în cetate
unui ctitor…” este o monografie dedicatã unuia dintre

personalitãþile cu merite importante în istoria

Bolintinului: primarul Constantin ªt. Bolintineanu. Prin

bogãþia de documente scoase din arhive ºi biblioteci,

autorul reface perioada saltului pe care Bolintinul l-a

fãcut de la sat la condiþia urbanã. Edilul, cu studii la

Paris ºi o bunã introducere în problemele modernizãrii

vieþii sociale, iniþiazã la Bolintin activitãþi economice

pentru a putea susþine ridicarea intelectualã a localitãþii.

Constantin ªt. Bolintineanu are cu adevãrat vocaþie de

ctitor. Le-a dãruit bolintinenilor un gimnaziu ºi un palat

de culturã, cu cinematograf, construit dupã modelul celui

din Franþa în care fraþii Lumière au proiectat pentru prima

datã filme; a reparat bisericile ºi ºcolile din satele care

gravitau în jurul Bolintinului:

Malu Spart, Suseni, Crivina; a

construit o baie comunalã, un

abator ºi a încurajat activitãþile

negustoreºti ale localnicilor

încât a fãcut din Bolintin un pol

de atracþie al þinutului. Meritele

lui sunt mari – de fapt, cele mai

importante – pentru emanciparea

culturalã ºi dezvoltarea

economicã a localitãþii. Volumul

,,Portretul unui ctitor, Constantin

ªt. Bolintineanu” este gândit de

autor în strânsã legãturã cu

monografiile ,,Metamorfozele

unei comunitãþi. Bolintinul ºi

neamurile lui” (2018) ºi ,,Despre

oameni ºi ziduri. Cronicari ai arealului bolintinean”

(2020). Toate aceste trei volume preþioase pot fi  socotite

un adevãrat certificat de naºtere al Bolintinului.

Importanþa noului volum constã ºi în faptul cã autorul,

prin inventarul patrimoniului edilitar datorat lui

Constantin ªt. Bolintineanu, sugereazã un adevãrat

program de restaurare a clãdirilor emblematice care au

dat personalitate ºi identitate Bolintinului. Se încheie

un an ºi meritã evidenþiate eforturile grupului tânãr de

intelectuali care au imprimat o viziune nouã

responsabilitãþii intelectualilor în viaþa Cetãþii.

Tenacitatea ºi calitatea muncii acestuia a gãsit un ecou

meritat la autoritãþile locale. Restaurarea ªcolii Vechi

este o dovadã. A propos: gãsesc printre documentele

scoase din arhive de Vasile Grigore cã ªcoala de la Malu

Spart a purtat cândva numele ,,Mihai Vodã”. Nu ar fi

bine sã-l poarte ºi astãzi? Numele, dacã a existat, va fi

fost atribuit în amintirea victoriei lui Mihai Viteazul de

la Cãlugãreni, din 1595.

Proiectele edilitare ale lui Constantin ªt.

Bolintineanu erau aºezate pe un concept modern despre

rolul culturii în viaþa obºtii din care nu ar fi inutil sã se

inspire politicienii de azi. Mi-a fost dat sã descopãr,

pornind de la monografia pe care i-o închinã Vasile

Grigore cã, doctrinar, bolintineanul se apropie de ideile

lui Titu Maiorescu privind rostul ºcolii naþionale. Ca

ministru al Instrucþiunii Publice, Maiorescu a introdus

în Parlament, în douã rânduri, proiectul unei reforme

pentru depolitizarea ºcolii ºi modificarea structurii

învãþãmântului universitar viciat de preocuparea

pregãtirii aproape exclusive a viitorilor parlamentari în

facultãþi de drept. Marele critic sesiza neajunsurile

acestui sistem gândit pentru a servi politica, nu poporul.

Învãþãmântul juridic pregãtea politicienii care fãceau legi

convenabile propriilor interese, îngrãdind dezvoltarea

armonioasã a societãþii româneºti. Iatã cum îºi susþinea

Maiorescu proiectele de reformare a învãþãmântului:

,,Faceþi întâi pe poporul român mai cult ºi mai activ,

daþi-i prin ºcoli bune ºi prin o bunã dezvoltare economicã

lumina ºi independenþa de caracter a adevãratului

cetãþean, ºi apoi forma juridicã, dupã care îºi va întocmi

el relaþiunile sale publice ºi private, va veni de la sine ºi

va fi acomodatã stãrii sale de culturã. Dar nu începeþi cu

reglementare administrativã ºi cu constituþie, cãci, de

când e lumea, nu s-a regenerat nici un popor prin legi ºi

prin guverne; ci legile ºi guvernele au fost numai expresia

incidentalã, rezultatul extern al culturii interioare a unui

popor, ºi a aºtepta cultura  de la jurisprudenþã ºi de la

guvern vrea sã zicã a rãsturna ordinea naturalã”. Primarul

Constantin ªt. Bolintineanu, nu cu mult mai târziu,

George Apostoiu
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Vizitã la ªcoala Veche aflatã în restaurare

Vizitând ªcoala Veche,  intrarea
secundarã, septembrie 2020

Pomenire veºnicã lui Constantin ªt.
Bolintineanu ºi Dimitrie Bolintineanu

gândea aproape la fel. ,,Epoca ºcolilor menite sã creeze

funcþionari sinecure, pe care o credeam închisã de mult,

trebuie închisã astãzi, mai mult decât oricând, cãci

suntem în clipa când simþim tot mai mult necesitatea de

a avea þãrani tot mai luminaþi nu pentru a-i arunca în

vârtejul viþiat de nãravuri cosmopolite al vieþii de la

oraºe, ca pânã acum, ci pentru a-i pãstra, cu zgârcenie, la

viaþa pentru muncã cinstitã ºi rodnicã a satelor noastre,

încã pãstrãtoare rasei ºi nobleþei sufletului creºtinesc.

Nu doar cu gândul la ºcoli reglementate de Stat, bugetivor,

a lucrat Comuna noastrã. Actuala ºcoalã este incapabilã

sã ne dea þãrani luminaþi pentru singura muncã ce le este

sortitã sã le asigure existenþa. Ne trebuie dar ºcoalã pentru

þãrani care sã-i îndemne ºi sã-i ambiþioneze ca sã rãmânã

acasã. ªcoalã care sã nu fie pregãtitoare pentru ºcoli de

avocaþi, sinecure sau funcþionari, adicã ºcoli fãrã drum,

spre degenerare!”. Înlocuiþi substantivul ,,þãran” cu

sinonimele de azi ,,fermier” sau ,,patron” ºi veþi vedea

cât de actual este conceptul lui Constantin ªt.

Bolintineanu.

Apariþia monografiei pe care i-o dedicã istoricul

Vasile Grigore acestui important om al Bolintinului este

un semn de bun augur al implicãrii intelectualilor în

viaþa Cetãþii. Venise timpul!



1414141414 CRONICICRONICICRONICICRONICICRONICI

Ion C.
Stefan,

Traseul liric al tangoului

„Un roman de pioase aduceri-aminte” (Iulian Chivu)
În perioada actualã, în lumea cititorilor, publicul de prozã este

mic, neinteresat de noutãþi literare, ba chiar nu-i interesat sã
descopere ficþiunea. Totuºi, celor puþini interesaþi de prozã
autenticã le aºezãm în faþã un roman care le poate trezi interesul,
un roman ce rãscumpãrã vremea, scris de un autor cutremurãtor
de profund, Iulian Chivu.

Dupã o bogatã activitate publicisticã, Iulian Chivu devine
cunoscut ca autor al unor antologii de epicã popularã ºi culegeri
de folclor din zona Teleormanului, al unor cercetãri în domeniul
folcloristicii ºi etnologiei, al unor volume de criticã literarã, iar,
în prezent, îl cunoaºtem ca eseist ºi
romanicier. „Îl cunoaºtem”, deoarece am în
faþã douã dintre volumele care m-au
determinat, acum, sã fac aceastã afirmaþie:
un volum de eseuri A fi – ca diferenþã, eseuri
(338 p.), ºi, al doilea, romanul Cenuºa
tatãlui (156 p.), ambele apãrute la aceeaºi
editurã ºi în acelaºi an (Editura SITECH,
Craiova, 2020).

Cenuºa tatãlui este „un roman de pioase
aduceri-aminte” cu o structurã relativ
complicatã, dar bine organizatã prin ceea ce
numim „ramã”. Personajele implicate în
acþiune apar la începutul ºi în finalul
romanului coagulându-se în jurul
personajului care dã substanþã cãrþii,
evidenþiind câteva din necunoscute. De fapt,
personajul Marcu reprezintã curiozitatea
cãrþii, despre care autorul scrie, cu caractere
minuscule, într-o notã finalã, aºa, ca sã se
ºtie, dar nu neapãrat pentru toatã lumea,
pentru cei neinteresaþi, ci pentru cei ce au
gustat cu adevãrat lectura: „e bine sã se ºtie
cã personajul nostru, un erou bãnãþean al
rezistenþei anticomuniste, a trãit sub un alt
nume ºi cã cenuºa lui uitatã pe o policioarã
sub icoanã, nu aºteaptã recompense ºi nici
rãzbunare, ci pioase aduceri aminte”. Romanul Cenuºa tatãlui
a fost scris sub apãsarea acestor „pioase aduceri-aminte” ºi,
totodatã, pentru eliberarea de ele. Aceasta constituie starea realã
în jurul cãreia sunt însãilate alte fapte ºi personaje care creeazã
un puternic suspans.

Personaje ale lumii moderne se împletesc în acþiunea romanului
cu personaje ale lumii tradiþionale, precum þãranca Ruxandra ce
duce cu vrednicie, într-o perioadã istoricã cumplitã, vitregã,
întreaga gospodãrie, plus creºterea singurã a unui copil, cu toate
greutãþile inerente ale societãþii comuniste care se impunea în
epocã, plus urmãrile fugii soþului în afara graniþelor.

Personaj cheie este bãtrânã doamnã Ignacia, din Madrid,
oarecum o nebuloasã, despre biografia cãreia nu aflãm prea multe,
dar care constituie un fel de liant între o lume de „odinioarã” ºi o
lume a generaþiei noi. Prin cãpitanul Mircea Costiniu (un alt
personaj ce poate singur alcãtui substanþa unui roman), doamna
Ignacia aflã veºti despre Marcu pe care le transmite la Vâlcea,
numai ea ºtie cum, ca sã nu afle Securitatea. Doamnã Ignacia
povesteºte Iolandei ºi soþului ei Enrique întâmplãri care pe Enrique
îl captiveazã, aºa cum pe spaniolul instruit l-au cucerit romanele
de aventuri citite cu pasiune în tinereþe. Atunci a înþeles Enrique

Luminiþa CORNEAcã femeia de lângã el, fiica unui cioban emigrant, „este de o
cuceritoare nobleþe sufleteascã ºi cã ciobanii pot fi în stare de
fapte cu adevãrat mari, cã îºi pot asuma cauze nebãnuite ºi le
pot urma cu incredibilã dãruire”. Enrique chiar doreºte ca cei
doi copii ai lor sã ºtie mai multe despre bunicul Marcu, ciobanul
din Boiºoara, „nevoit sã-ºi ia lumea în cap ºi sã fugã din crestele
Carpaþilor, pentru a se ascunde, tocmai la Rio de Janeiro”.

Incipitul discursului epic cu înºiruirea personajelor este un
clar îndemn la lecturã, prin stârnirea curiozitãþii, ceea ce se
reuºeºte. Iolanda locuieºte de zece ani în Malaga, asistenta la un

spital particular ºi e „mulþumitã de viaþa
pe care o duce, fiindcã aici ºi-a crescut
copiii, i-a dat la ºcoalã ºi nici cã ºi-ar
dori sã plece în altã parte”. A renunþat
demult sã se întoarcã acasã, la Boiºoara,
undeva în Vâlcea, de când s-a mãritat cu
Enrique ºi de când au apãrut ºi copiii.
Iolanda se gândeºte de multe ori la mama
ei Ruxandra. Îi respectã amintirile ºi îi
preþuieºte tenacitatea. Iolanda a decis sã
plece din þarã nu numai pentru dragostea
vieþii ei, ci ºi ca sã refacã o altã legãturã
mult mai adâncã, aceea cu tatãl ei, care o
„pãrãsise” pe când era copil în leagãn.

Tradiþia creºtinã este simþitã dintru
începutul textului. Astfel, în ziua despãrþirii
lui Marcu de Ruxandra, ei au aprins
lumânãri la biserica din Bumbuieºti ºi au
fãcut o rugãciune cãtre Cuvioasa
Parascheva; pleca chiar de ziua Cuvioasei.
Ca un bun gospodar, a lãsat gospodãria în
bunã rânduialã, „a sãrutat prunca, i-a fãcut
semnul crucii deasupra capului ºi a
plecat”, fãrã sã bãnuiascã niciunul dintre
ei cã nu se vor mai vedea niciodatã. ªi în
alte momente de rãscruce, ciobanul Marcu
dovedeºte cã este creºtin. Astfel, în faþa

unei mari încercãri, „se ridicã în picioare ºi îºi fãcu semnul
crucii”.

Pentru un credincios, nu ne surprinde finalul romanului cu
vizita la preot, pentru sfat, în conformitate cu tradiþia ºi obiceiurile
bisericii strãbune ortodoxe. Preotul este simþit de þãrani ca „o
garanþie de eternitate, ca un stâlp de statornicie”. Sfatul solicitat
era cu privire la înhumarea creºtineascã a cenuºii tatãlui. Autorul
romanului dovedeºte cã are bogate cunoºtinþe religioase în
domeniu, încât pune în vorbele preotului adevãrul creºtin precum
cã  „Biserica noastrã binecuvânteazã înhumarea ºi nu
incinerarea morþilor; deci vede în cel decedat un adormit întru
Domnul”. De aici, titlul romanului dar ºi o anume dilemã. Simplu
ar fi sã gândim cã personajul fugit din þarã a fost pedepsit oarecum,
întorcându-i-se doar cenuºa. Mai mult, cenuºa i-a fost împãrþitã,
întru iubire, celor douã fiice, cea nãscutã ºi crescutã de Ruxandra
în Boiºoara, ºi fiicei mai mici, nãscutã ºi crescutã în îndepãrtatul
Rio de Janeiro, unde se exilase ºi îºi întemeiase a doua familie
fostul cioban din Carpaþi.

Tot ca un dat creºtin sunt înfãþiºate sentimentele profund
religioase ale Ruxandrei care cu recunoºtinþã ºi evlavie, avea

rãspunsul ei, „cu voia lui Dumnezeu”, atunci când trebuia sã
vorbeascã despre ceea ce nu depinde numai de ea. Ruxandra nu
trãia niciun resentiment cu care sã-ºi rãzbune vãduvia. A priceput
cu deplin înþeles toate câte îi povestise nepotul Iancu ºi a putut
„sã-l ierte pe Marcu pânã ºi pentru moartea de om pe care o
fãcuse – pãcat strigãtor la cer care înfioarã conºtiinþa bunului
creºtin”. Ruxandra n-a ºtiut multe din faptele soþului ei alãturi de
Rezistenþa din munþi. Acþiunea partizanilor se topeºte foarte bine
în romanul lui Iulian Chivu.

Marcu se frãmânta cu multe gânduri. În toamna anului 1954,
pleacã cu turmele în Banat, la Caraºova, el cu doi ciobani mai
tineri, unul, Iancu, îi era nepot, ºtia carte „era ascultãtor ºi mai
ales de încredere”. Toþi „cu râvnã în ale oieritului” îºi fãceau
bine ºi cu dragoste meseria. Pentru ei, viaþa de cioban era cea mai
frumoasã pentru cã era liberã. Marcu se strãduia sã strecoare în
sufletul nepotului credinþele ºi simþirile de români iubitori de
libertate. Vremurile erau aprige. În munþi, se auzeau focuri de
armã, fiind adevãrat ce se spunea cã „munþii ãºtia nu se vor
liniºti niciodatã”. Marcu intrã în contact cu partizanii din munþi
oarecum pe nesimþite, prin Niculae care nu se cuminþise, purta
pistol sub tunica... Existã în aceastã parte a romanului pagini ce
relevã o prozã de mare forþã, precum acelea ce ne transmit emoþia
trecerii frauduloase a frontierei, pe la Porþile de Fier, prin apa
învolburatã a Dunãrii, din care redãm, acum, doar un paragraf:
„Unul lângã altul fãceau acum aceleaºi miºcãri mecanice; se
dezbrãcau de hainele groase ca sã nu se îmbibe cu apã ºi sã
atârne greu, le fãcurã sul ºi le legarã dupã gât, apoi, la prima
rafalã de vânt, în plescãitul apei, se lãsarã tremurând în valul
care se retrãgea de la þãrm ºi îºi înghiþirã ca pe niºte suspine
ºocurile respiraþiei. Apa era cât se poate de rece, dar trupurile
lor se avântarã înotând ºi nu mai simþirã frigul. Înotau cu fricã,
atenþi sã nu facã zgomot, dar ºi grãbind sã ajungã dincolo de
jumãtatea apei cât sã se socoteascã în partea sârbilor.”

Marcu, departe de þarã, începe o altã viaþã, cu alte preocupãri,
cu schimbãri uriaºe. De multe ori gândurile îi fugeau înapoi:
„dupã ce luase viaþa unora, poate nevinovaþi, acum avea sã
omoare ºi amintirea Ruxandrei – alt pãcat, mult mai mare. Nu,
e destul!”. Dar, în Spania fiind, frica îl stãpânea, gândind cã
„ãºtia” dacã ar afla pe unde este, îl vor cãuta, „sã mã cãsãpeascã
unde ºi când nu mã aºtept”.

Marcu a ales sã se îndepãrteze tot mai mult de casã. Urna cu
cenuºã, adusã de Iolanda, fiica lui, a produs mari emoþii
Ruxandrei. Dupã ce a aflat de la preot cã nu poate sã-i facã o
sfântã slujbã de înmormântare, a aºezat urna sub icoanã „ca un
semn de întrebare, ca o cumpãnã.” E hotãrâtã sã-i aprindã candela
în fiecare searã, sã se roage pentru el, „ca sã-l ierte Dumnezeu”
ºi sã-l ia cu ea în mormânt. Iolanda, observând o uºoarã
condamnare în cuvintele mamei, îi spune hotãrât cã ºi „cenuºa e
tot tata” ºi „Sã nu-l judecãm, dacã în schimb mai putem sã-l
iubim.” Este finalul lãmuritor al romanului.

Orice carte este „o aducere-aminte” a ceva sau a cuiva. Romanul
Cenuºa tatãlui este o prozã de substanþã, reprezentând un tip de
operã ce întreþine memoria, având un rol de salvare a ceea ce a
fost, care, deºi era de aºteptat sã fie în alt fel, n-a fost sã fie.
Iulian Chivu este un scriitor cu har de la care aºteptãm alte scrieri
în care sã creioneze adevãruri omeneºti.

Domnul inginer Nicu Doftoreanu este un
poet bine cotat între confraþii sãi din cenaclurile
literare bucureºtene. S-a ivit în câmpul culturii
într-un fel aparte: în urma unui concurs literar
organizat de revista Destine, condusã de
scriitorul Victor Gh. Stan, intitulat Cititorul
puncteazã poezia – la care am participat ºi eu în
juriu, ca un cititor competent, adicã un profesor
de Limba ºi literatura românã, care i-am acordat
anonimului concurent nota zece. Am fost peste
20 de astfel de judecãtori artistici, oferindu-i

(fiecare) concurentului tot note mari – astfel încât inginerul Nicu
Dofteanu a obþinut premiul întâi, pe bunã dreptate – adicã noi nu-
l cunoºteam pe el; nici el nu ne cunoºtea pe noi.

Ceva, la mijloc, era însã convingãtor: talentul real al domnului
inginer, care l-a condus, în anul 2002, la debutul literar, cu volumul
Tangouri.

De-atunci, el a mai tipãrit urmãtoarele volume: Tangouri,
Tangouri mereu tangouri; Sub semnul Tangoului, Tangouri
altfel, Tangoul mereu tânãr, Tangouri de ieri, Tangouri de azi;
În ritmul de Tangou, Tangouri… sub acoperire, Tangouri
dintotdeauna, Un tangou numit dorinþã, Mordicus Tangou,
Tangouri zglobii despre copii ºi nu numai, Tangouri potrivite…
în stil englezesc, tipãrite la Editurile Arefeana, Destine, Rawex
Coms ºi altele – din provincie ºi, în ultima perioadã, la prestigioasa
ºi harnica Editurã Astralis.

Mai lunile trecute, m-a revoltat când un invidios ºi-a exprimat,
într-o revistã cu pretenþii, pãrerea cum cã n-ar fi îndeajuns ºi ar
trebui mai multe ºi mai altfel. Aceste aprecieri relative pot fi
valabile pentru orice revistã culturalã, care îºi doreºte o evoluþie
corectã ºi de lungã duratã. Eu declar cã prefer, din mai multe
puncte de vedere (profesor, membru al USR, autor a 36 de
volume de versuri ºi prozã, tipãrite la Cartea Româneascã,
Albatros, Eminescu, Arefeana, Destine ºi altele), cã activitãþile
desfãºurate în timpul relativ scurt de când rostim ºi citim Astralis
sunt bune (spre foarte bune); dovadã este ºi aceastã carte a lui
Nicu Doftoreanu.

El îmi este prieten, i-am citit toate volumele de Tangouri,
tipãrite pânã acum ºi despre câteva dintre ele am scris în revistele
culturale ale vremii. Inginerul Nicu Doftoreanu este un autor
specific, individualizat ºi de neimitat iar, pânã acum, fãrã egal, în
tranfigurarea acelui Tangou argentinian într-un dans de cuvinte
ºi imagini strãlucitoare; de aceea mã feresc
sã-l laud, fiindcã talentul sãu vorbeºte
de la sine: „Trimite-mi, Doamne, tot ce
vrei,/ Ba chiar mã ceartã cu temei,/ Dacã
tu crezi cã am greºit,/ Dar nu-mi lua pofta
de iubit!” (Tangou special, p. 53).

Afirm cã este de neimitat, de aceea cu
atât mai mult descoperit cu emoþie,
datoritã acestui cuvânt liant – tangou –
cules tot mai luminos, de la primul sãu
volum pânã la recentul: „Patriotismul
plânge cu lacrimi tricolore,/ Când vede
cum ajunge românul sã-l ignore,/
Trãdându-ºi moºtenirea lãsatã cu iubire
/ De cei ce-au vrut unirea cu-atâta dãruire”
(Tangoul tricolor, p. 65). Aici versurile
sunt clasice, corecte prozodic, iar ritmul
dinamic sugerat de repetiþia, la fiecare
strofã, a versului „Patriotismul plânge
cu lacrimi tricolore”: recunoaºtem – o
imagine inspiratã cum puþini dintre poeþii
contemporani reuºesc s-o realizeze.

De aici pornind, i-am recomandat sã
mai încerce ºi alte variante. Credeþi cã n-
ar fi putut? Pe cât îl ºtiu de cult, talentat
ºi perseverent – ar fi putut! Dar n-a
încercat, fiindcã aºa îi stã lui bine: „Nu
ªTIU!/ Am fãcut bine ?!/ Am fãcut rãu?!/ ªtiu doar cã, mai
târziu… din vina mea,/ Imediat m-a luat în primire… rutina
(Tangoul de luat în primire, p. 95). Totul problematic, punctele
de suspensie, aluziile au rolul de-a transmite un ritm de dans.

Dar o evoluþie (schimbare) tot a intervenit pe parcurs: tematica

mai bogatã, fragmentarea pe anotimpuri ºi vârste, ineditul unor
concluzii: „Profitând de pauze,/ Mai schimbãm din cauze/ ªi
luãm atitudine, dupã... latitudine!/ Suntem la ecuator:/
Colonizarea-i cu spor!/ Suntem la est sau vest/ Longitudinea-i
un test” (Tangoul de îndoctrinat, p. 61). Problematizare, raportul
dintre ironie ºi seriozitate, gândire spontanã, chemându-l pe cititor
la un dialog imaginar.

Mai mult încã: interesantele citate luate ca motto, fie ca model de
urmat, fie ca un rãspuns pe o temã abordatã,
fac o legãturã subtilã între literatura de înaltã
clasã, naþionalã sau internaþionalã, ºi versul
sprinþar al unui inginer român, îndrãgostit
de poezie, parcã electrizat, dar nu pânã la
final, ci doar ca un nou ritm de dans al
ideilor prea multe, care izvorãsc spontan,
din imaginaþia acestui inginer poet: „Sã poþi
sã vezi,/ Sã poþi s-auzi,/ Sã poþi sã râzi,/
Dar sã-i excluzi/ Din viaþa ta, pe cei ce-s
cruzi”… (Tangoul celor 7 minuni, p. 87).

ªi când credeam cã acest volum e la
fel ca ºi celelalte iatã cã, de pe la jumãtatea
lui, autorul introduce un mare grupaj de
Rãvaºe desecretizate. Sunt vizaþi
prietenii, colegi, membri ai familiei. Nu
este cazul sã dau exemple, fiindcã acestea,
desecretizate, sunt la fel de vioaie ºi
spontane, deci las cititorului plãcerea de-
a le lectura singur. Se va întâlni cu un
om inteligent, pus pe glume piperate, ori
admirator sincer al unor persoane, care
meritã aceastã atitudine afectivã a sa.

Cartea lui Nicu Doftoreanu ne-a
produs o realã bucurie, ca pe vremea
unor lecturi din Ion Minulescu sau
George Topîrceanu. Filiera umorului

sincer românesc, de cea mai bunã calitate, este urmatã cu mult
talent.

(Nicu Doftoreanu, Tangouri cu de toate… ºi rãvaºe
desecretizate, Editura Astralis, Bucureºti, 2020.)
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Poeþi ai sudului (XV)

Remus Valeriu

Giorgioni

sau propunere

de frescã /

epopee a Mãrii

În poezie, oricât am fi de moderni, moderniºti,

textualiºti, ceva ne deregleazã þintele ºi simþurile ºi ne

readucem aminte cã, în definitiv, clasicismul ºi

romantismul sunt „ale filei”  douã feþe, de care/de unde

nu scapã nimeni. Astfel, poetul Remus Valeriu Giorgioni

se joacã superb cu toate tentaþiile ºi tendinþele, s-ar vrea

textualist, s-ar vrea epopeic, s-ar vrea în dialog colegial

cu Ezra Pound, s-ar vrea restaurator de mituri arhaice,

prebiblice sau biblice, pentru ca romantismul viziunilor,

ardoarea trãirilor sã-l lanseze în plinã ograda

romantismului furtunos, avântat, iubitor de aventuri ºi

de expoziþii cu tablouri marine de Aivazovski.

Fastuoase ca niºte drapele înfruntând stihiile

miºcãtoare, fãuritoare de valuri în neaºezarea mãrilor ºi

oceanelor, versurile/versetele înscriu mulþimi de roluri

ziditoare într-o carte/frescã, unde sunt încifrate/descifrate

enigme, poveºti cu zei ºi cãpitani la timonã. „Din vechi-

vechime, sãltãreþe metafore/ au combãtut despre Mare:

drumul pânzelor,/câmpia vikingilor, pãºunile

pescãruºului./ Dar legãtura de chei care descuie enigma/

o pãstreazã cunoscutele saga ºi epopei (Care, oare/ sã fie

atunci sensul primordial/ al cuvântului Mare?)” (Marea

ºi Cartea) Cele patru cicluri/cânturi ale frescei/epopeii,

„Prolegomenele Mãrii”, „Acasã la zei”, „Ghilgameº ºi

Marea”, „Mãrirea ºi Marea”, alcãtuiesc o tetralogie de

„castos-uri”, de descoperiri ºi de re/interpretãri, de scrieri

ºi rescrieri ale unui singur personaj deloc în viziune

hiperbolicã, deoarece Marea este în sine o hiperbolã.

Fiecare segment/viziune din marea frescã a Mãrii,

întotdeauna nume propriu, (mã gândesc inclusiv la o

viziune a sentimentelor) impune în subtext existenþa unei

bibliografii, dã impresia de comentariu asupra unor

versete celebre, unele identificabile, altele indicate direct

printr-un motto sau citat, altele ascunse, altele, probabil,

inexistente. Cãpitanii la timonã sunt esenþiali, au roluri

de conducãtori, de salvatori, de mântuitori în destinul

umanitãþii: „În analele Mãrii-s menþionate/ printre

cicloane, antile, ciclade/ chiar ºi Cãrþile Vântului,

jurnalul de bord/ al domnilor cãpitani/ Noe, Ulise, Ahab:/

Atlas de taifunuri, tornade... În ele/ avem descrierea

amãnunþitã/ a tuturor obiectelor lumii// Evenimente

trecute ºi viitoare/ „fapte de arme” pe Mare, când

uraganul/ se întrece cu gluma dedulcit la corãbii/ ca ursul

la miere – pisica la vrãbii!// În aparenþele ei de evlavie/

dar bine atinsã de streche/ Marea-ºi aratã cruzimea

strãveche,/ întruchipare a unei sãlbãticii ancestrale// ªi

toatã seria de obiecte/ care conþin ideea de Mare: izvoare/

pânã la râuri ºi fluvii, tot soiul/ de acvatorii ºi ape/ pe

care Marea de veacuri le tot înghite/ ºi nu le încape (...)/

Dar iatã, pânã la urmã/ puterile Mãrii se curmã/ când

stelare lumânãrele, de valuri tãlãzuite/ se vor ivi pe cer

prizãrite... (ºi toate acestea/ menþionate-au rãmas/ în

jurnalul de bord al lui Noe/ Ulise, Ahab – cãpitani de

vas.” (Noe, Ulise, Ahab)

Pentru cã Marea este o stare de spirit, ea devine însãºi

spiritualitatea într-o formã concretã, fluidã,

ameninþãtoare sub ochii la fel de primejdioºi ai

Dumnezeului Vechiului Testament: „Adeseori Marea-ºi

ridicã glasul/ Aruncã vorbe în vânt/ Respiraþia ei sacadatã

ieºind/ din pieptul zguduit de angoase// În discuþiile-

acestea savante/ Marea se foloseºte de altã retoricã:/ Într-

un fel/ se adreseazã elementelor/ în calmul sãu plat, de

vreme bunã/ ºi cu totul altfel pe furtunã!/ Iar Iehova e

adeseori nevoit/ sã apuce Marea de plete (cum Duhul/

de „zulufii capului” pe Ezechiel/ când acesta peregrina

în stare de ºoc/ „trist ºi mâhnit” prin marile spaþii)

Stãpânul are cu ea altercaþii// Viziunea aceasta apoteoticã

tabloul/ Mãririi sperie Marea punând-o pe fugã/ Dar cine-

ar putea, undeva pe Mare/ sau pe uscat, pe tãrâmul

celãlalt sã iasã/ din preajma Prezenþei Prestigioase/ ªi

unde, om sau corabie, pasãre/ peºte în unde/ sã fugã de

Faþa Sa?// Corãbii strãvechi se cutremurã/ din lemnul

lor de pin alb/ când în larguri de Mare Mãrirea/ acoperã

zarea/ cu strãlucirea ei limpede/ mult mai cuprinzãtoare

ca Marea,// Poetul nostru se dase/ cu capul de toþi pereþii

nopþii, cutreierase/ Marea în lung ºi în lat/ continuându-

ºi apoi pe uscat/ cãutarea.// Iehova cu poala mantiei Sale/

lungi ºi largi ºi adânci/ acoperã Cerul,/ Pãmântul ºi Marea

care/ spumegã între stele ºi stânci.” (Iehova pe tron) Citit

ca artã poeticã, poemul din urmã devoaleazã multe

dintre intenþiile creatorului sãu, oarecum repetându-le

pe ale Marelui Creator. Faptul mã îndreaptã spre alt poem

emblematic, „Poetul, regele Mãrii”, unde aflu: „Am fost

de faþã odatã (mã nimerisem/ pe-acolo peregrinând)/ când

la marginea Marii pe þãrm/ se iveau viziuni...Vizitatã de

duhuri/ Marea cãzuse în transã! Iar Vântul prorocea de

zor, aiurind: „Ferice ziua ºi ceasul/ care au dãruit/ lumii

aºa un dar miruit!”/ Scoþând-o ca din cutie Iehova/ fãcuse

Marea la fel/ cum poeþii ar scrie, c-o fãrâmã de har, poezie/

aruncând-o apoi într-o depresiune/ a spaþiului mioritic,/

Pe când munþilor le rãmâne locul de cinste/ unul mult

mai înalt./ (...) ªi atunci/ Marea nu mai are nevoie de

erudiþie,/ se lipseºte uºor/ de arta ºi ºtiinþa vreunui mare

navigator,/ de zelul exploratorului, chiar/ de

îndemânarea unor corsari, cãpitani de vas/ Dar nu poate

nici respira/ fãrã odele ºi epodele Cãlãtorului/ De obicei

o scot din anonimat ºi din colþii ei/ dintre constelaþii

poeþii (...)”.  Tocmai poeþii (Homer, Vergilius, Properþius,

Eminescu), dar ºi compozitorii (Vaugham Williams,

Wagner), pictorii (l-am pomenit deja pe Ivan Aivazovski,

autorul tabloului „Al noulea val” (1850), numit uneori

„cea mai frumoasã picturã din Rusia”) ºi aºa mai departe

sunt inspiraþii prin voia zeului Mãrii, sau ai lui Iehova,

sã dea glas înalt, omenesc Mãrii, cu toate cã „Marea are,

vezi bine/ discursul sãu propriu, o retoricã oarecare/ pe

furtunã/ sau pe un calm plat/ iese la suprafaþã pe valuri/

remarcabila ei volubilitate/ (...) Ochiul vigil e puternic

surprins/ de echilibrul membrelor sale. Am zice/ cã, spre

deosebire de Glie,/ Mãrii-i lipseºte alternanþa deal-vale/

Dar când priveºti atent la talazul izbit/ cu putere de mal,

poþi uºor remarca:/ tocmai aceasta e ce se întâmplã/ între

douã creste de val!” (Destinul cosmic)

Personificarea Mãrii este vãzutã de poet ca acea stare

de spirit între foc, pãmânt ºi aer, într-o „Geometrie

neliniºtitã,/ matematica aºtrilor în miºcare/ Veºnica Mare/

egalatã-n frumuseþe doar/ de ºtiinþa anticã/ a Cifrelor

sacre, nemuritoare/ (...) Nicio clipã Marea, miºcarea/ ºi

curgerea nu ºi-o curmã... Zbaterea ei/ (bunãoarã)/ ca

milioane ºi milioane de zbaturi/ ale aceleaºi roþi de

moarã” (Mai mult ca miºcarea), de unde comparaþia:

„Aflat ºi eu, ca Apostolul/ în pericol pe Mare/ am putut

remarca:/ Iehova ºi Marea niciodatã nu dorm.../ Ea

bolnavã de neodihna cãutãrii,/ Iar El, Cãlãtorul prin

veacuri/ n-are nevoie de somn!” (Marea ºi Cartea, IV)

Mai remarcabil, Marea este vãzutã, borgesian, ca o Carte

a Cãrþilor, o altã Biblie nedescifratã, veºnic comentatã,

niciodatã epuizatã, cea mai mãreaþã carte a lumii: „De

pe coverta corãbiei, contemplând/ în tãcere clocotul

valului/ la rândul lui, Marinarul e-un lector/ cãruia Marea

îi desfãºoarã în faþã/ propria viaþã; destin/ mereu tulburat,

în miºcare/ ca apa Mãrii sau ca arca pe Mare:/ Lectura

lumii e Marea!// Între timp, Vântul Mãrii-i sorbea/

cuvintele de pe buze/ adunând-o toatã sub lunã, aproape/

mereu mai aproape spre noi/ din cereºtile ape/ Cum farul

citeºte ºi el/ clipind/ cu intermitenþe ciclopice zarea,//

Marea,/ cea mai bogatã în pajiºti, constelate poieni/

strãjuind în înalturi stihiile, împãrãþiile/ cu nesfârºirea

ei veºtedã/ Largi-adânci sunt cãrãrile sale/ dar mai mare

ca ea e taina din veac/ a cãlãtoriei, cãutãrii,” (Marea ºi

Cartea, IV), sau: „Cum Marea înseamnã mai mult/ ca

suma spumoasã de valuri:/ o fiinþã uriaºa într-o piele

universalã/ la fel, constatãm/ luând în calcul dinamica

fantezistã a valului/ de hârtie/ cã o carte-i mai mult ca

suma/ semnelor sale”, „Iar Vântul/ o frunzãreºte gemând/

în somn (Sau, cine mai ºtie/ spre deosebire de noi/ Vântul

chiar o citeºte/ ca pe o poezie!?” (Cartea ºi Marea, II,

III)

Bardul care gândeºte lumea printr-o simbolisticã

misticã a miturilor reînviate ºi reinterpretate, se doreºte

mai mult, un alt pictor din familia maestrului rus, sau

poet absolut al mãrii, nu un ratat ca prea mulþi alþii, sau

închinãtor pãgân de imnuri cãtre amurg, de ode dedicate

nimãnui-ºi-nimicului, ceea ce îl face sã refuze experienþa

apostolului: „Zidesc ºi ei, ca atenienii pe vremea lui

Pavel/ altare de lut, închinate/ unui Zeu necunoscut”;

astfel poeþii devin, simbolic, maeºtri ai neputinþei, fiindcã

Marea aparþine lui Dumnezeu (Iehova), nicidecum zeilor

mãrunþi, cãzuþi ori oamenilor incapabili sã-i citeascã

mãreþia: „E de prisos bunãoarã sã cânþi/ într-un vers

reuºit/ magnificienþa Mãrii de sare, când Marea/ e

elementul cosmic prin definiþie magnanim/ (Prin însuºi

numele sãu – Mare Nostrum,/ Thalassa, sau Tiamat –/ „o

mare micã” e-o contradicþie mare)/ Iar poetul transcrie ºi

el pe hârtie, cu hãrnicie/ ca exploratorul pe hãrþile lui

hic sunt leones/ ce vede ºi ce aude, pe când/ adevãrata

Mare e dincolo/ de ce se poate percepe prin simþuri

(Trangreseazã de zor/ cele cinci continente ale lor)”; mai

departe, Cãrþile Mãrii sunt câºtigãtoare fiindcã „Marea

stã zi de zi, clipã de clipã/ fãþã-n faþã cu mãreþia-ncepând/

cu celebrul „rãsãrit de soare la mare” ºi pânã încep sã

adie brizele serii... Poetul/ locuise o vreme în gazdã la

zei/ ne învaþã mitologia marinã/ ieºirea în larg, navigaþia/

Serviciul de cart sau de veghe sus pe catarg/ Cântece

marinãreºti „de parâmã ºi cabestan”, întâmplãri

nemaiauzite din vremea Potopului,/ când în marea

învãlmãºealã cãzuserã/ din Olimpul ceresc cei mai mulþi

dintre zei”; aºa se face cã „Marea: oracol – miracol –

spectacol, avânt ºi grandoare/ pereþii de aur lichid,

miºcarea sãrbãtoreascã a valului/ Statuia sa de sare

unduitoare, marmuri murmurãtoare,/ Tãrâmul ei

magnanim.../ Vastã, aristocraticã ºi rasatã/ prin freamãtul

de talazuri, pãduri lichide ºi iazuri,/ unduitoare ogoare

– „pãºuni” ºi „islazuri”/ Cu altarele ei de piatrã

cutremuratã.../ Marea acoperã lumea toatã!”. Nu cumva

Marea este o altã metaforã a „lumii ca bibliotecã”? Sigur

cã da, „Cãci Marea trãieºte mult mai intens/  în memoria

culturalã a lui Borges – în ea înglobându-i/ pe mai toþi

marii poeþi ai lumii – decât în viziunea redusã a unui a

cutãrui poet-marinar, caracudã/ care nu ºtie decât sã

vâsleascã din greu (sã tragã la galere)/ Extaziindu-se

tâmp în faþa Mãrii, Marea cea crudã/ Sã vadã ºi sã audã!”

(Marea, elemente livreºti) Dacã unele sunt evidente,

extrase din Vechiul ºi Noul Testament, poetul nostru fiind

expert în studii biblice, alte reziduuri livreºti

transformate, textualist, în declic literar sunt mai greu

de gãsit, însã nu imposibil, cu puþinã rãbdare. Numele

proprii sunt chei de decodare, fragmente de versuri

argheziene, goetheene, eminesciene, ba chiar, ironic,

aluzii la I.L. Caragiale, ca sã nu mai discutãm de Psalmi,

Apocalipsa sfântului Ioan, întãresc impresia de poet între

poeþi, de închinãtor al unui enorm imn/cantos/epopee

cãtre mare, cum au mai fãcut-o atâþia „mari” corifei ai

poeziei, pânã la modernii Walt Whitman, Ezra Pound.

Remus Valeriu Giorgioni ne face, pe viu, fãrã

anestezie, o operaþie pe poezie deschisã, mustind de viaþã

ºi pasiuni ale cunoaºterii, debordând de imaginaþie ºi de

idei, dovadã cã lumea cu Marea, cosmosul cu Soarele ºi

Planetele, universul cu infinitul constelaþiilor, sunt un

vis care încape în fantezia unui prodigios poet.

Remus Valeriu Giorgioni, Marea, o frescã livrescã,

prozopopee, prefaþã de Cornel Ungureanu, prezentare

pe coperta IV de Ion Cocora, Editura Palimsest, 2018.

Serban
Codrin
,
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Conturul masiv, cu linii drepte, al vechii cazãrmi, datând de pe
timpul Imperiului Austro-Ungar, s-a zãrit la o curbã, apoi încã
puþin ºi intrarã pe poarta mare, pregãtitã sã se deschidã pentru
înalþii oaspeþi. În faþa porþii, pe trotuarul celãlalt, pe lângã copaci,
pe lângã uluci, în ºanþul care mãrginea strada, adunând apele de
ploaie, mulþime de femei sta neclintitã, cu privirile îndreptate
spre poarta masivã, respingãtoare a închisorii. Baticurile lor în
mare majoritate negre, erau pigmentate, în acea scenã de masã,
cu unele colorate, care dãdeau o notã veselã, ridicolã,
neverosimilã, unei scene, în care domnea jalnicul.

În jurul lor, pe lângã copaci, adãpostite pe cât se putea de
ploaia mãruntã ºi deasã, tot felul de lãdiþe, valize, adunate într-o
îngrãmãdire de bâlci.

– Aveþi zi de vorbitor?
– Da, tovarãºe ministru, rãspunse Lepãdatu, abordând tonul

oficial. Era vorba, doar, despre o vizitã de lucru.
Sunt nevestele celor care au zilele fixate. Nu este încã ora la

care sã înceapã primirea coletelor.
Maºina oficialã, dupã ce trecu prin poarta înaltã, sub privirile

santinelelor în poziþie de „smirnã”, încetini, angajându-se pe aleea
cu pietriº. Scotea un scârþâit supãrãtor de sub anvelope, aruncând
câte o pietricicã, asemenea unui proiectil, printre gardienii rãmaºi
înþepeniþi, care pe unde apucaserã, toþi cu mâna la chipiu, salutând.
Mai trecu printr-o poartã zãbrelitã, intrã într-o curte mare, în care
se þinea careul ºi se opri în faþa celor trei trepte, care conduceau
la biroul comandantului penitenciarului.

Directorul sãri ca ars de pe banchetã, dupã care, deschise
cu un gest plin de curtoazie, portiera înaltului oaspete.

Andrei îl mustrã pentru gest. Se poate tovarãºu’? Dupã care
coborî, fãcu câþiva paºi prin curte, pentru a-ºi dezmorþi trupul,
aruncã o privire la clãdirea cu zeci de ferestre zãbrelite, cu fier
vopsit negru, iar prin interior de scânduri, care blocau privirea,
obstacolul lemnos fiind evazat spre cer, pentru a permite un
contact cu natura…

Simþea nevoia sã facã ceva miºcare, sã-ºi dezmorþeascã
mãdularele înþepenite dupã atâta drum. De la ferestrele birourilor,
surprinse multe priviri pe furiº, ale gardienilor aflaþi la post. La
douã dintre ferestre fãrã obloane, aflate în reparaþie, deþinuþi în
zeghe, apãreau, cu toate cã li se ordonase sã nu aparã la ferestre.
Aveau cu toþii, oarecari speranþe, în aceastã vizitã, fãcutã de un
„om mare”.

În clãdirea administraþiei o plãcutã surprizã. Curãþenia care
domnea peste tot. Totul lucea. Directorul, avusese grijã, sã atragã
din timp atenþia personalului în legãturã cu vizita la nivel înalt,
fãrã sã specifice numele personajului. Era un secret de serviciu.

Peste tot erau lozinci mobilizatoare, cu partidul muncitoresc român,
cu prietenia faþã de U.R.S.S., cu clasa muncitoare. Tablourile
marilor dascãli ai omenirii erau peste tot, ca ºi a celor din
conducerea partidului – tovarãºii Dej, Ana Pauker, Vasile Luca,
Emil Bodnãraº, Iosif Chiºinevschi ºi soþia sa Liuba. Bineînþeles,
Theohari Georgescu, tovarãºul care conducea ministerul de
Interne, nu putea lipsi. Mai erau ºi portretele altor tovarãºi pe
care, bineînþeles, îi cunoºtea din anii de detenþie. Cu toþii colaborau,
îndeplinind hotãrârile superioare ale partidului.

Andrei fu condus de un plutonier burtos, cu pãrul alb, pe care
îl asemãnã instantaneu, cu Moº Teacã, în biroul directorului. Îi
plãcuse mult acel text al lui Bacalbaºa.

Aici, trona tabloul încadrat cu pânzã roºie, plisatã, a
Generalisimului Stalin. Zãbovi câteva secunde, în dreptul acestuia,
ca ºi cum ar fi vrut sã-l salute pe ilustrul personaj. Dupã câteva
minute pãrãsi biroul mergând la grefã, unde un grup de gardieni
îl aºteptau în „poziþie de drepþi”, înconjuraþi de vrafuri de dosare
ºi bibliorafturi. Salutã cu tovãrãºeasca bunãvoinþã, pe acei
funcþionari plasaþi parcã pe resorturi, interesându-se despre felul
în care-ºi duc munca, cum îºi îndeplinesc sarcinile de serviciu,
cum lucreazã cu cei aflaþi în detenþie, pentru crearea omului nou,
timp în care-l ignorã cu desãvârºire pe director.

Prietenia nu funcþiona aici, acum. Dispãruse complet acest
moment de intimitate colegialã, frãþeascã. Acum Andrei, era
ministrul aflat în exerciþiul funcþiunii, iar directorul nu era decât
un biet subaltern, gata sã primeascã observaþii, chiar mustrãri
sau avertismente, pentru eventualele abateri, pe care superiorul
le constata.

Trecând prin birou, coborî apoi spre bucãtãrie, condus de un
tip înalt ºi uscãþiv, cu un pãr scurt roºu ºi cu doi dinþi lipsã în
partea de jos, care rãspundea de obiectiv. Interesându-se de meniul
din acea zi, gustã din vârful unei linguri, din ciorba de zeamã de
varzã, care dupã expresia mulþumitã a fizionomiei lui, ar fi putut
fi interpretatã drept de o calitate mulþumitoare. Avu prudenþa, sã
nu întrebe ce cantitate de carne s-a utilizat în prepararea acestor
enorme cazane, care fierbeau la plita încinsã cu lemne, care
trosneau sub pãlãlaia flãcãrilor. Uitã, de asemenea, sã întrebe pe
gardianul, cu misiunea de dietetician, câte calorii are meniul zilnic,
dacã porþiile sunt egale ºi ajung la toþi deþinuþii.

Din bucãtãrie, trecu în magazia de alimente, unde butoaiele de
varzã ºi castraveþi muraþi erau asemenea celor din peºtera lui Ali-
Baba. Erau munþi din conserve, din tablã, cu mazãre, mai puþine
cu linte, ceva cutii din lemn cu marmeladã, care se tãia cu cuþitul
ºi mulþi, mulþi saci cu arpacaº. Totul era stivuit cu mare grijã, ca
ºi pe rafturile, pe care stãteau rânduite sute de pâini negre, rotunde,
unele cu un strat alb de mucegai, aºezat peste fãina cu care erau
pudrate.

În magazia de efecte, adresã mai multe întrebãri. La unele,
gardienii se cam codeau sã rãspundã, uitându-se unii la alþii. De
exemplu, întrebã la cât sãpun are dreptul deþinutul. Unul dintre
gardieni se pripi rãspunzând plin de el: asta deþinutul primeºte de
la familie. Andrei insistã cu întrebarea. Bine ºi dacã familia nu a
primit veste de la el, sau dacã este pedepsit o perioadã ºi nu
primeºte pachet? Ce-i de fãcut? La spãlãtor se spalã doar cu
apã, de la robinet? Pãduchii ºi râia sunt aºa de cumsecade încât
nu intrã în pielea lui? Ce pãrere aveþi voi?

Careva, îngãimã ceva, în bãrbie, iar ministrul ceru sã vadã
rezerva de sãpun din magazie.

Undeva, la capãtul magaziei, în spatele unor cutii cu acel
cunoscut dezinfectant, deparazitant, aºa numitul D.T.T., exista o
ladã cu calupuri de sãpun de casã, nu prea multe însã, fãcute în
penitenciar, oricum, nu mai mult de douã duzini. O cantitate
egalã era ºi din acel sãpun popular, care se distribuia populaþiei
salariate, pe cartelã, simbolic numit „Cheia”, fabricat la fabrica
„Stela”, de pe ªoseaua Colentina, în Bucureºti.

În spatele înaltului oaspete se formase o  întreagã suitã. La un
moment dat, întorcând capul ºi privindu-i cum încercau sã vadã
fiecare peste umãrul celuilalt ceea ce se petrece, socoti cã e
momentul potrivit sã adreseze câteva întrebãri, privind modul în
care se desfãºoarã munca, pe linie politicã, pe linie sindicalã. Ce
greutãþi au în munca de zi cu zi, despre protecþia individualã ºi
chiar despre cum îºi petrec orele libere.

În faþa rãspunsurilor, mimica lui nu exprima nimic. Tovarãºul
ministru nu se arãta nici mulþumit, nici nemulþumit. Primea
rãspunsuri din partea unor oameni, cu o autoritate rece, care
dupã convingerea sa le sporea prestigiul, situându-l pe linia justã,
plinã de tact, a unui ministru democrat, interesat de bunul mers al
instituþiei pe care o conducea, fãrã a-ºi exterioriza prin nimic pãrerile.

Rãspunsurile subordonaþilor ºi ceea ce constata el personal, în
cadrul vizitei, gândea el, vor forma obiectul unor discuþii ºi critici
în cadrul ºedinþei fulger, pe care-ºi propusese sã o convoace, la
nivelul Direcþiei, cu toþi factorii de rãspundere ai penitenciarului, în
finalul vizitei de lucru.

Terminând aceastã inspecþie sumarã se reîntoarse în cabinetul
directorului. Aici, împreunã cu fostul camarad, reluându-ºi tonul,
oarecum, amical îi spuse:

– Tovarãºe Lepãdatu, am vãzut cam cum merg treburile aici la
tine, în administraþie… Aº dori, acum, sã stau de vorbã ºi cu
bandiþii.

– S-a fãcut frate Andrei! rãspunse directorul, cu acel apelativ
care începuse sã deranjeze superiorul. În câteva minute îi aduc
pe platou. Apoi schimbând registrul, ca ºi cum ar da raportul,
salutând cu mâna la chipiu, scandã: zis ºi fãcut tovarãºe ministru!
cu un glas care trãda o nuanþã glumeaþã.

Deschizând uºa, strigã gardianului de pe salã, cu un ton cu
timbru rãsunãtor:

– Toatã lumea la careu. ̂ Nþeles Petcule? Da?!
– Da s’trãiþi, tov. director! Dupã care gardianul salutã ºi ieºi

rapid în curte. În câteva clipe, glasul lui se reproduse asemenea
unui ecou prelungit, în alte ºapte-opt glasuri care strigau precipitat:
„Toatã lumea la careu”.

Un zgomot asurzitor de uºi metalice care se trântesc, de voci
umane dând ordine, de zgomot de bocanci troncãnind pe scãri ºi
culoare, de chei deschizând broaºte ruginite ºi de altele care
zornãie în inelul lor, grupate toate într-un ansamblu sonor
dizarmonic, stânjenitor pentru un auz neadaptat, ilustra în fond,
un fapt banal, cotidian. Un scârþâit infernal, rezultat din
anchilozarea acelor mecanisme uzate în timp, stridente prin
sunetele lor, care se asociau cu strigãtele imperative care se
rãspândeau pânã departe în fundul curþii, unde erau cazaþi cei
scoºi la muncã ºi dormeau în barãci, în timp ce în vechea clãdire
erau deþinuþi cei de la celular, reprezenta spectacolul pus în scenã,
de regizorul acestei montãri, tovarãºul director Lepãdatu,
promovat de partidul celor ce muncesc, pentru meritele dovedite
în ilegalitate. Toþi deþinuþii erau politici. Nu exista picior de deþinut
de drept comun.

Deodatã, dupã colþul clãdirii începurã sã aparã grupuri de
indivizi zdrenþãroºi, cu haine peticite, mulþi cu haine ºi calotã în
dungi, siluete cenuºii ale unor fiinþe, vlãguite, lipsite de
personalitate. Era o turmã, în „zeghe”, mânatã de bastoanele de
cauciuc ale gardienilor. În gloata care se apropia ºi începea sã se
ordoneze în careu, se vedea foarte bine, fiecare ºtia unde-i era
locul. Figuri stranii, feþe nebãrbierite, pãºind mecanic în aºteptarea
unui nou ordin, care sã porunceascã ce au de fãcut. În clipa, în
care ordinul „aliniaþi”, se auzea rãsunând peste capetele lor,
amãrâþii aceºtia, încercau sã se alinieze cuminþi, cãutând a-ºi
simþi „cotul” unul altuia, cu o supunere specificã recrutului, aflat
în prima lunã de instrucþie.

Îmbrâncindu-i ºi rãcnind zadarnic gardienii, totul lua un aspect
de masã polimorfã, fantomaticã, care umplea curtea interioarã a
închisorii, într-o îngrãmãdire de fiinþe umane cu aspect de
vagabonzi ºi cerºetori.

Ministrul, avându-l în dreapta pe director, privea de la fereastra
biroului, toate aceste manevre ºi impresionat de marele numãr al
celor ce umpleau platoul, îºi pregãtea în minte cuvintele pe care
urma sã le adreseze acelor bandiþi nenorociþi, de mai toate vârstele.

Îºi dãdea seama, sub aspectul acela mizer, se ascundeau
oameni cu minþi luminate, unii care avuserã funcþii înalte în stat,
alþii doar oameni bogaþi care susþinuserã materialmente partidele,
în special partidul Naþional Þãrãnesc, ºi partidul Liberal, mai
puþini, ca numãr, fiind cei din partidul Social-Democrat, din care
mulþi trecuserã ºi se alipiserã cu multã dibãcie, de partea noii
puteri, cum era cazul tovarãºului ªtefan Voitec. Nu putea spune
orice în cuvântul sãu. Trebuia ticluit cu mare tact. De fapt, putea
spune orice. Ei nu aveau cum sã reacþioneze. Erau niºte obidiþi,
pe care nu-i bãga nimeni în seamã. Orice ar fi fost, trebuia totuºi,
sã le arate bunãvoinþa noului regim care avea misiunea de a-i
reeduca ºi a le oferi o ºansã de a trãi ºi activa în câmpul muncii,
în noua societate, contribuind la progresul ei, la prosperitatea
întregului popor muncitor. Era mândru cã îi vedea pe aceºtia în
spatele gratiilor. Reacþiunea trebuia anihilatã, pentru cã noua
orânduire sã izbuteascã, sã izbândeascã, sã construiascã un viitor
luminos în Republica Popularã Românã, unde democraþia –
popularã învinsese.

Trebuia sã fie ferm, cu fraze scurte, hotãrâte, care sã dozeze
bine ideile. Totodatã, era necesar sã sublinieze marile cuceriri ale
partidului unic, care ºtia sã aprecieze meritele oamenilor. El era
trimis aici, pentru a traduce linia, cuvântul partidului clasei
muncitoare.

Prestigiul lui politic, trebuia sã predomine, modul în care gândea
masa aceasta umanã, trebuia suprimat prin fermitatea celor
exprimate de el.

Reflectând la cele câteva fraze pe care le avea de rostit,
recapitulate în minte, era mulþumit de linia pe care avea s-o
abordeze.

În câteva minute, ordinea careului era desãvârºitã. Coborî
împreunã cu directorul ºi cu „politicul”, alãturi de câþiva gradaþi
ºi doi civili. Era în hainã civilã, cu capul descoperit. Vântul tãios
de toamnã, burniþa rece, îl fãcurã, deîndatã, sã-ºi dea seama, cã ar
fi fost mai cuminte, sã-ºi ia ºapca ºi mantaua de ploaie. Se gândi
pentru o secundã sã se reîntoarcã în birou, unde le lãsase. Renunþã
însã. Pornise astfel ºi nu înþelegea sã dea celor ce-l urmãreau, o
dovadã de slãbiciune. Pãºind mândru, ajunse la câþiva metri de
careul care-l aºtepta ordonat ºi disciplinat. Liniºte deplinã, nici
mãcar o ºoaptã. Gardienii, doar ochi ºi urechi, supravegheau

deþinuþii.
Expus privirilor pãtrunzãtoare ale unora, pline de duºmãnie

ale celor mai mulþi, pieziºe ale altora, avea o þintã dreaptã, care
dovedea hotãrâre în luarea deciziilor. Nu era oricum, un climat
foarte confortabil. Îºi dãdu însã, repede seama, cã el dicteazã în
faþa acestor sclavi, pe care la un simplu ordin, poate sã-i batã, sã-
i schingiuiascã ºi de ce nu, sã-i omoare. Erau niºte simple numere
din registrul grefei. Nu mai contau ca oameni. Nu mai fãceau
parte din societate. Erau niºte „paria”, cuvânt pe care-l auzise la
un interogatoriu cu un diplomat de carierã, anchetat la birourile
din Kretzulescu. Îi plãcuse cuvântul ºi chiar îl plasase la vreo
douã anchete. Nimeni nu avusese curajul sã-l întrebe ce înseamnã.
Era mândru de acest cuvânt enigmatic. Era perfect aplicabil,
considera el, la niºte bandiþi, care nu meritã niciun fel de
consideraþie.

Cu oarecare emoþie, pe care nu ºi-o putea explica, îºi fixã
privirea asupra unuia din faþa sa. Era un bãrbat înalt, având o
þinutã dreaptã, slab, cu pomeþii obrajilor ieºiþi mult în afarã, cu
ochii adânciþi în orbite, nebãrbierit, globii oculari lucind în bãtaia
reflectorului care lumina curtea ºi care parcã arunca flãcãri din
acea privire aparent fãrã vlagã. Înfãþiºarea era a unui preot misionar.
Purta o hainã subþire din doc albastru, ruptã. O parte a cãmãºii,
cândva albã, atârna în pãrþi peste pantalonii peticiþi cu pânzã de
sac ºi cusuþi cu fire de paie, iar în picioare purta o pereche de
ghete evident mai mari, care prin faptul cã nu aveau ºiret, le târa
dupã el, cu greutate.

Ce o fi fost? Se va interesa la grefã. Poate un fost magistrat,
poate un om mare din minister, vreun patron, ori vreun neam de
boier, bãgat în politicã. În tot cazul expresia figurii lui trãda ceva
din mãreþia trecutã. Pãstra un prestigiu, pe care starea mizerã, nu
împiedica, totuºi, ca expresia figurii lui sã pãstreze încã o anumitã
distincþie, pe care veºmintele sãrãcãcioase, nu fãceau decât sã-l
scoatã mai mult în evidenþã.

Cercetã fugitiv ºi alte chipuri, cãutându-ºi parcã un sprijin.
Aceleaºi priviri sfidãtoare, superioare, se citeau mai pe toate
feþele. Era ciudat, cum oamenii aceia zdrenþãroºi ºi peticiþi,
îmbrãcaþi ca niºte clovni sau cerºetori, puteau încã radia atâta
prestanþã.

Asta îl enervã la culme. ªtia doar, avea pe biroul sãu toate listele
cu foºtii demnitari burghezi, care trebuiau ridicaþi. Acest lucru s-a
întâmplat la scurte intervale, în câteva etape. Foarte puþini mai erau
cãutaþi sau lãsaþi în libertate, drept capcane pentru alþii. Era o tehnicã
ale cãrei rezultate s-au vãzut. Avea liste, foarte precise, care
cuprindeau pe toþi cei ce au ocupat funcþii ministeriale sau de
secretari de stat, între cele douã Rãzboaie Mondiale. Pe biroul lui
era lista completã cu toþi deputaþii, toþi senatorii, toþi ambasadorii,
toþi înalþii prelaþi, toþi generalii, toþi înalþii magistraþi, toþi cei din
ºefia partidelor ºi toþi cei care au fost în conducerile judeþelor,
sectoarelor, chiar ºi al cartierelor, de la cei mai mãrunþi, la ºtabii de
pe vremuri. Membrii tuturor partidelor, aºa zis istorice, cei care
conduseserã comisii de tineret, studenþi, sau de femei, academicienii,
membrii de organizaþii locale ºi de ce nu chiar elevi de liceu,
cuprinºi în organizaþii clandestine, cu scop subversiv, etcetera,
etcetera, erau încondeiaþi, cu nume, prenume, an de naºtere, adresã,
studii, avere ºi de multe ori cu fotografia individului. Desigur,
erau vizaþi ºi toþi membrii fostelor organe de poliþie politicã, în
frunte cu cei ai Siguranþei, dar ºi ai jandarmeriei ºi poliþiei vechi,
care la început au fost folosiþi de noua putere drept „cozi de topor”,
pânã s-au fãcut primele ºcoli, pe baze ideologice noi, sãnãtoase,
recrutându-se oameni tineri, cu o origine socialã bunã, sãnãtoasã,
crescuþi de partid, pentru a deveni ofiþeri ºi subofiþeri de bazã ai
nou createi structuri a securitãþii statului democrat popular. Aºa s-
a procedat ºi în cadrul Miliþiei pusã în slujba poporului. La
jandarmerie s-a renunþat, fiind socotitã ca aparþinând societãþii
putrede, burghezo-moºiereºti.

Listele astea, cuprindeau numele celor cu funcþii, începând de
la 1918 încoace, indiferent de vârstã ºi starea fizicã în care aceºti
indivizi se aflau. Toþi cei care figurau pe liste trebuiau închiºi ca
politici. Au fost ºi câþiva care depãºiserã nouãzeci de ani. Ordinul
era însã ordin! Tovarãºii consilieri sovietici erau foarte atenþi la
chestiunea asta ºi urmãreau cu atenþie derularea acþiunii. Omul
lor de încredere, tovarãºul Saºa Nicolschi, nu admitea nici o
lipsã. Trebuiau gãsiþi toþi ºi aduºi în spatele gratiilor.

Acum se lucra la relocarea acestor bandiþi, a acestor netrebnici,
pe închisori: la Piteºti – studenþii, la Târgºor elevii, la Fãgãraº
foºtii poliþiºti ºi agenþii Siguranþei, vreo patru mii la numãr,
înghesuiþi în vechea cetate a Fãgãraºului, pe care, de altfel, o va
inspecta în delegaþia aceasta. La Aiud, Gherla, Ocnele Mari, membrii
de partid PNÞ sau PNL ºi câþiva PSD-iºti. La Sighetu-Marmaþiei
– demnitarii importanþi, marii prelaþi, câþiva academicieni cum ar
fi George Brãtianu, cel cu PNL „georgiºtii”, Maniu ºi alþii, unii,
surprinzãtor de tineri, ºefi la tineret, ca unu Iosif Toma Popescu,
rãtãcit printre atâþia moºnegi. La Târgu Ocna, ofticoºii, la Mislea
ºi Miercurea Ciuc femeile ºi…

Înºiruirea îi fu scurtcircuitatã de anunþul directorului care ca
un adevãrat zbir se rãsti în porta voce.

– Atenþie! Drepþi! Tovarãºul  ministru al Securitãþii vã va
spune câteva cuvinte.

Ministrul îºi drese glasul, teatral ºi în acelaºi timp diplomatic.
Care era apelativul cu care li se va adresa? Cuvântul tovarãº
utilizat în noua societate, pe stradã, în relaþiile birocratice cu
administraþia sau organele statului, nu-ºi avea rostul, atunci când
trebuia sã le vorbeºti unora decãzuþi din drepturi. Oamenii aceºtia
se aflau în afara societãþii. Ei reprezentau pleava ei. Nici ei, nu
aveau dreptul ca sã se adreseze gardienilor, grefei sau directorului
cu tovarãºe, ci doar cu domnule, ceea ce credea Burlacu, le
convenea. Cu domnilor în nici un caz nu li se putea adresa.
Cuvântul acesta ilustra societatea în care exploatarea omului de
cãtre om, devenise astãzi o amintire urâtã, care nu mai merita sã
fie pomenitã. Termenul trebuia uitat, scos din limba românã, ca
de altfel multe alte cuvinte ºi expresii uzitate, încã. Era mult de
muncã pentru ridicarea nivelului ideologic al maselor, multã
perseverenþã era necesarã ºi aceasta pe o mare bucatã de timp.

Începu discursul cu glas domol dar ferm. Refuzã conul din
tablã a portavocei. Ridicã apoi glasul, intrând direct în subiect.

– Mi s-au raportat câteva lucruri grave petrecute aici. Am aflat
cã unii dintre voi, nemulþumiþi de regimul din penitenciar, încearcã
prin comportarea lor nesãnãtoasã, sã contravinã la ordinele date
prin regimul intern de disciplinã, îndemnând la nesupunere, la
revoltã, la greva foamei ºi la alte fapte de acest fel... De aceea, în
calitatea mea de reprezentant al ministerului ºi al statului, m-am
deplasat aici, pentru a cãuta sã lãmurim lucrurile. Vã întreb ce
nemulþumiri aveþi? Ce suferinþe aveþi?

– Ni-e foame, se auzi un glas din mulþime.
– Daþi-ne mâncare, daþi-ne pâine, completarã alte glasuri din

extrema cealaltã.
– Nu vi se dã?
– Mâncare proastã, cu viermi, rãcni un altul. Pâine puþinã, tare

ºi cu mucegai, completã cel de alãturi.
– Apã de bãut, cu nisip, ºopârle ºi mormoloci, adusã din vale

ºi pe sponci…

(continuare în pag.17)
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– Pâinea ºi aºa puþinã e mucegãitã ºi tare ca piatra… strigã din
rãsputeri o fiinþã în zeghe, un sfrijit, care de abia se þinea pe
picioare, undeva în fundul careului. Un altul, fãrã dinþi, preluã
ideea, completând: gardienii mãnâncã la popotã pâine caldã,
rumenitã, mirosul ei ne face sã salivãm cu toþii, ca în proza aia a
lui Rabelais…

Andrei se gândi ce dorea sã spunã omul acela, despre Rable.
Poate cã ei erau niºte epave…

– Nu e adevãrat! Nu-i adevãrat! Strigã cu furie, directorul,
congestionat la faþã. Dupã câteva secunde, cu un alt ton, continuã,
vrând sã fie convingãtor, ºi-apoi puþin mucegai face bine,
penicilinele astea care se întrebuinþeazã acum, cu care se trateazã
astãzi infecþiile, antibioticele cum se cheamã ele sunt toate leacuri
obþinute din mucegaiul crescut pe ciuperci. Dupã care, curtenitor,
se îndreptã cãtre superiorul sãu, cu un glas ºi mai domol, adresându-
i-se: nici vorbã tovarãºe ministru… nu vã luaþi dupã ei…

– Nu aºa, tovarãºe director, tunã ministrul cu autoritate, fãcând
semn cu mâna cãtre deþinuþi… Sã nu vorbim în contradictoriu,
sã fim disciplinaþi.

Directorul nu se aºtepta la o asemenea atitudine. Se retrase un
pas, resemnat.

În faþa tãcerii, care se lãsase peste întreaga adunare, dregându-
ºi glasul, tovarãºul Burlacu continuã:

– Noi înþelegem, mâncarea care vi se dã nu este la fel cu cea cu
care aþi fost obiºnuiþi. Este totuºi un regim de hranã, care dupã
calculele noastre, asigurã acele calorii necesare precum ºi
vitaminele trebuincioase bunei funcþionãri a organismului uman.
Vã rog, sã nu uitaþi ce efort imens face statul nostru socialist, ce
fonduri uriaºe se cheltuiesc pentru hrana celor internaþi. Aceºti
bani s-ar putea utiliza pentru creºe, grãdiniþe, ºcoli, locuinþe pentru
oamenii muncii de la oraºe ºi sate, pentru construcþii de spitale,
ºosele, cãi ferate, teatre, cinematografe, universitãþi…

– Dupã ce ne-aþi luat totul, ne mai spui cã vã costãm parale
multe. Daþi-ne drumul ºi scãpaþi de povara cheltuielilor, vorbi în
bãrbie, ca pentru el, un bãtrânel gârbov. În liniºtea de mormânt
din careu, vorbele se auzirã cu o claritate nebãnuitã.

Ministrului nu-i plãcu. Era înfruntat. De cine? De o umbrã.
Îºi puse în gând sã vadã cine era personajul, precis un vierme al
vechii burghezii.

Îºi continuã, însã, cu-n aparent calm, alocuþiunea.
– Nu foamea este aceea care vã îndeamnã la nesupunere faþã

de ordinele tovarãºilor gardieni. Regulamentul de ordine
interioarã trebuie respectat cu stricteþe, altfel pedepsele sunt aspre
ºi trebuie aplicate cu fermitate.

Cred însã, cã este altceva la mijloc. Acea mentalitate veche,
burghezã, a acelora dintre voi, care nu înþeleg sã se lepede de
atitudinea ostilã noii orânduiri democrat-populare. Reacþionarii
nu au ce cãuta în viaþa omului nou, al bunului mers a lucrurilor,
liniºtii ºi ordinii, pe care o instaureazã clasa muncitoare, împreunã
cu omul simplu de la sate, alãturi de intelectualitatea progresistã.

Noi înþelegem sã ajutãm pe aceia care au o comportare justã ºi
sãnãtoasã, dar dacã sunt elemente care primejduiesc liniºtea ºi
vor sã pescuiascã în ape tulburi, fiþi siguri, vom ºtii sã demascãm
cu toatã energia, fãrã nici un fel de cruþare pe cei ce vor sã se
opunã bunului mers al societãþii noastre comuniste, al istoriei pe
care noi o fãurim, alãturi de marele popor sovietic.

– De ce vã bateþi joc de familiile noastre, care cheltuiesc ultima
leþcaie pentru a ne trimite un colet ºi noi nu-l primim? Daþi vina
pe poºtã. ªi-l împart gardienii, aºa ca sã se ºtie! Au venit ai
noºtri cu pachete la poartã. La noi ajung fãrâmãturile ºi câteodatã
nici acelea. Gardienii ciopârþesc totul, pâinea, brânza, o bucãþicã
de ciocolatã, rup pachetele de þigãri, conservele se desfac, totul
se înjumãtãþeºte. ªi rufele se despicã. Comuniºtii primeau la
Doftana, pachete de la „Ajutorul Muncitoresc Roºu”, care
cântãreau pânã la cincizeci de kilograme. Pachetele noastre n-au
voie sã depãºeascã trei kile. Deþinuþii Doftanei aveau dreptul la
cel puþin o carte poºtalã pe lunã, vorbitor ºi pe deasupra aveau la
dispoziþie o bibliotecã. Noi ne-am îndobitocit complet. N-am
mai vãzut literã tipãritã de ani ºi ani. Am uitat cum mai aratã
alfabetul. Comuniºtilor li se mai strecura ºi câte un ziar ilegal
prin coletele acelea mamut. Noi n-am mai avut o frânturã de ziar
de când suntem la reeducare, mãcar sã fi avut un colþ de gazetã sã
ne ºtergem cu el, la cur… Totul era spus pe un ton ferm, de un
politic mãrunþel, cam la 45 de ani, cu o bunã dicþie ºi un mascat
graseiaj.

Ministrul ezitã câteva clipe, mestecându-ºi furia care începea
sã-l cuprindã. Acest bandit, provenit din aceia care l-au arestat pe
el ºi pe tovarãºii sãi, care au înfundat puºcãriile pânã în 1944,
cunoºtea câteva elemente care erau adevãrate, dar ele nu trebuiau
vehiculate. Aici, între pereþii groºi ºi ferestrele zãbrelite, ele erau
pãstrate în siguranþã. Afarã, ele nu trebuiau cunoscute.

Considera cã ce spusese acelei gloate era în spiritul partidului.
Nu se putea realiza însã mare lucru în câteva minute. Munca cu
oamenii era grea. Va dura ani ºi decenii pentru a schimba o
mentalitate cu o sutã optzeci de grade. Îºi aduse aminte de
cuvintele tovarãºului Lenin, analizate în cadrul Învãþãmântului
de partid, „O revoluþie o câºtigi într-o zi, un rãzboi într-o sãptãmânã,
o concepþie o schimbi într-o generaþie”.

Se gândi, însã, cã mulþi din cei aflaþi aici, vor duce cu ei în
mormânt episodul acesta din viaþa lor. De aceea, considera cã e
mai bine sã aibã un ton ceva mai blând, mai lãmuritor, mai politic.
Partidul îl învãþase tactica cea mai potrivitã. Atunci când este
vorba de a câºtiga o cauzã în faþa duºmanului de clasã, calmul
clãdit pe baza ideologicã a materialismului dialectic ºi istoric
conduce indubitabil la victorie. În minte, îi veni o secvenþã din
conferinþa tovarãºului Silviu Brucan, care a susþinut o dizertaþie
pe aceastã temã, cu puþin timp înaintea plecãrii la Legaþia României
de la Washington.

La un moment dat, într-o lateralã a careului, un grup se încãierã,
iar gardienii începurã sã-i loveascã nemilos, cu bastoanele. Se
îndreptã cu tot alaiul spre locul acela. Câþiva deþinuþi vroiau sã-l
imobilizeze pe un coleg de detenþie care ar fi vrut sã vorbeascã.

Ministrul se opri în faþa lor. Spiritele se calmarã, iar ministrul
îl îndemnã pe recalcitrantul, tuns chilug, sã zicã ce are pe suflet.

Tânãrul înalt, chipeº, de pânã în 35 de ani, fãcu un pas înainte
ºi ieºi la raport. Rãcnind, vorbele cãpãtau un ecou neînchipuit,
între pereþii clãdirii celularului.

 – Ce înseamnã batjocura asta, domnule ministru? Sunt de
aproape trei ani de zile internat politic. Nu am fost condamnat,
nici mãcar judecat. Cât o sã mai stau aici? O sã-mi putrezeascã
oasele aici, în fortãreaþa asta, aºteptând sã fiu judecat pentru
ceva. Fie ºi o fantezie, dar sã ºtiu la ce sã mã aºtept… M-au luat
de lângã nevastã, care încã mai alãpta un plod de unºpe luni
juma’ ºi era gravidã în douã luni. Am pierdut ºirul lunilor ºi al
anilor. Nici tu pachet… Nici tu vorbitor… Am fãcut tot felul de
proteste, doar, doar m-or judeca ºi pe mine ºi voi primi o
condamnare, sã ºtiu cât am de stat. Da de unde! Bãtãi ºi carcerã,
carcerã ºi bãtaie! Trei zile fãrã mâncare, doar cu o felie de pâine
ºi puþinã apã. Dupã aia Zarcã, ºi iar Zarcã, cã-þi vine sã crezi cã
doar asta-i pe lume. ªi pe Monte Cristo l-au condamnat înainte
sã-l arunce pe insula aceea. Comuniºtii se vãitau cã erau pedepsiþi

la Doftana ºi bãgaþi la „celula H”. Era hotel de lux, pe lângã
Zarca noastrã cea de toate zilele, unde stai pe o podiºcã din lemn
umed, iar pe dedesubt curge un izvor. Stai numai în picioare ºi pe
gânduri. ªtim noi cum era la Doftana sau la Târgu-Jiu. Ne-au
povestit unii dintre ºefii de-acolo, veniþi ºi ei în vizitã… pe la
noi. Poate-mi spuneþi ce trebuie sã fac. Aveþi milã, condamnaþi-
mã odatã, mãcar sã ºtiu o socotealã, zbierã plin de deznãdejde în
glas, tânãrul care începuse sã tragã de haina ponositã în zona
pieptului, dezvelindu-l, în acelaºi timp începând sã se clatine.
Doi gardieni îl înºfãcarã de braþe, împiedicându-l sã cadã

Ministrul se întoarse brusc ºi se depãrtã, ca ºi cum nimic nu s-
ar fi întâmplat. Nu se putea ca cele spuse sã nu aibã un anume
efect, gândea el. Nu se putea ca în faþa acestei energii superioare,
oamenii din faþa lui sã nu renunþe în bunã mãsurã la atitudinea lor
duºmãnoasã. De aceea, considerã momentul potrivit de a coborî
tonul, utilizând o modalitate blândã, mai lãmuritoare. Partidul îl
învãþase cã aceasta este tactica cea mai cuminte, atunci când este
vorba de a câºtiga o cauzã în faþa duºmanului de clasã. Cu toate
cã burniþa mereu, nu-i mai pãsa de nimic. Intrase în rol, trebuia
jucat bine, pânã la capãt.

– Dupã cum ºtiþi, începu cu un totul alt ton, care nu avea nimic
comun cu al personajului care le vorbise pânã atunci, patria
noastrã merge pe un nou drum, unul firesc. Eliberaþi de sub
jugul fascist de cãtre glorioasa armatã sovieticã, bucurându-ne
de sprijinul ºi prietenia marii noastre aliate de la rãsãrit, U.R.S.S.,
noi, toþi oamenii cinstiþi din þara asta, luptãm din rãsputeri pentru
lichidarea rãmãºiþelor trecutului, pentru respectarea drepturilor
omului, pentru o viaþã mai bunã, demnã ºi liberã…

O închipuire nãlucã aparu în urechile lui, un ropot de aplauze,
lozinci ºi multe steaguri roºii, un public numeros, iar toatã sala
în picioare scanda: „URSS bastion al pãcii e!”,

„Ana-Luca ºi cu Dej, bagã spaima în burgheji!”, „P.M.R.,
P.M.R”, „Gheorghiu-Dej – Gheorghiu-Dej”.

Odatã cu ultimele cuvinte ale cuvântului sãu, icneli de tuse se
auzirã ici-acolo, apoi mai multe, din ce în ce mai multe, pânã
când toþi „bandiþii” fãcurã front comun, începând sã tuºeascã
într-un veritabil cor, pe mai multe tonalitãþi. Gardienii începurã
sã loveascã în neºtire, în dreapta ºi în stânga, pe unde nimereau
cu bastoanele, iar pe mãsurã ce loveau, tusea se amplifica fonic,
luând aspectul unei savante compoziþii dodecafonice…

Era inutil sã încerce sã se facã auzit. Nu putea rãspunde la
acest vuiet spasmodic, enervant peste mãsurã. Prin acest element
nou de nesupunere, neprevãzut în regulament, nici mãcar de
cãtre gardieni, cu care nu avusese prilejul de a se întâlni, se vãzu
nevoit sã-ºi întrerupã discursul. Având mintea înfierbântatã, se
gândi la director care nu fusese capabil, el ºi oamenii lui, sã-i
facã pe aceºti netrebnici ai societãþii sã respecte disciplina ºi sã-
ºi manifeste respectul cuvenit faþã de reprezentanþii partidului.

Încercã sã continue cu un glas apãsat, când concertul de tuse se
mai potoli.

– Pentru a vã face sã vã daþi seama de adevãrata situaþie ºi a
conºtientiza care este realitatea, þin sã precizez:

Greºesc, aºadar, cei care cred cã prin sfidarea plinã de batjocurã,
prin comportarea lor duºmãnoasã, vor reuºi sã punã beþe în roate
progresului ºi vieþii celei noi, pe care partidul nostru o clãdeºte.
Greºesc aceia dintre voi, care mai sperã ca vremurile de huzur ºi
de exploatare a omului de cãtre om, se vor mai întoarce vreodatã.

Cu mult mai indicat este ca fiecare individ, resemnându-se, sã
caute mãcar aici, sã se încadreze câtuºi de puþin, ritmului de viaþã
nouã, dând dovadã de supunere ºi respect faþã de construcþia noii
societãþi.

Aceasta este comportarea pe care o recomand ºi care este calea
spre a fi oameni liberi, care sã se încadreze în câmpul muncii, al
construcþiei noii societãþi democratice, aflatã în plin progres social,
urmând calea construirii socialismului victorios, dupã exemplul
luminos al Uniunii Sovietice, cu acel ideal al umanitãþii,
construirea societãþii comuniste, visul de aur al întregii omenirii
progresiste.

Anumite categorii sociale se aflã aici, unde pânã mai ieri, ne-
am petrecut ani grei de temniþã, noi cei de astãzi, care deþinem
puterea. Dar noi, nu þinem seama de acest lucru. Pe noi nu ne
intereseazã, dacã între cei de aici sunt foºti demnitari, foºti moºieri,
ori foºti patroni sau intelectuali cu vederi politice diforme. Noi
nu dorim prin aceasta sã ne rãzbunãm ºi sã ne luãm rãsplata
suferinþelor trecute, îndurate. Nu, Nu! Noi vrem a vã face sã
înþelegeþi un singur lucru, anume cã atitudinea duºmãnoasã nu-
ºi mai are rostul, atâta timp cât huzurul ºi exploatarea omului de
cãtre om, au fost eradicate de societatea cea nouã progresistã.
Acele noþiuni nu mai au ce cãuta în era democrat-popularã  ºi
apoi în cea socialistã, pentru cã nu au nimic comun cu gândirea
marxist-leninistã. Concepþiile acelea ne aduc aminte de sclavagism.
Pentru cei care au cunoscut biciuirea, exploatarea nemiloasã,
acestea nu se vor putea uita nicicând… dar nici nu vor mai reveni
cândva.

Fostul meu patron, pe vremea când îmi fãceam ucenicia ca
electrician în metalurgie, mã snopea în bãtaie ºi mã þinea într-un
beci, închis zile întregi, uneori ºi fãrã apã; iar atunci când îmi
dãdea drumul, mã scuipa în obraz, mã pãlmuia ºi mã batjocorea
în tot felul…

Un glas plin de revoltã, tunã dintr-unul din rândurile din fundul
careului.

– Minciunã!... Minciunã!...
Andrei amuþi. Toate capetele se întoarserã spre locul din care

se auzi glasul.
– Cine a vorbit? strigã congestionat la faþã, scrâºnind din

dinþi, tovarãºul director Lepãdatu.
– Eu, rãspunse plin de curaj un bãrbat înalt, slãbãnog, uºor

adus de spate, aflat în din mulþimea cenuºie. Plin de demnitate
fãcu un pas în faþã.

– Banditule, vino aici în centru, sã fii vãzut de cãtre toþi bandiþii
tãi.

Deþinutul, cu alurã care se vedea a fi fost a unui individ care
practicase sportul, cu bãrbia teºitã ºi faþã cu trãsãturi drepte,
nebãrbierit, pe care se citeau urmele suferinþei, trãgând un picior
bãgat într-un bocanc scâlciat, fãcu câþiva paºi ºi ajunse în faþa
ministrului, unde fu oprit cu un baston în piept, de cãtre un
gardian burtos ºi cu mustaþã pleºuvã, înspicatã în alb ºi negru ºi
îngãlbenitã de nicotinã.

Trupul, care fusese odatã masiv era îmbrãcat cu un cojoc fãcut
din lânã tricotatã ºi cu guler din blanã provenit de la un palton
vechi de damã. Se vedea cã era confecþionat de cineva din familie,
care izbutise sã i-l dea într-un pachet. Pantalonii erau destul de
scurþi, din doc, albaºtri, arãtând cã sunt de cãpãtat. Conformaþia
gambelor trãdau o activitate muscularã intensã cândva, iar pielea
era abundent acoperitã de pãr.

– Cum ai îndrãznit? se repezi gardianul ºef, punându-i mâna
în gât. Cu o încleºtare a dinþilor care-i accentuau profilul ieºit al
mandibulei, fãcând evidente eforturi, în ciuda taliei mai mici,
arãtându-se prizonierului, cât de „forþos” poate fi.

– Lasã-l tovarãºe! spuse ministrul, cu aerul îngãduitor al
superiorului, dându-l într-o parte cu un gest elegant pe fiorosul
paznic. Cine eºti dumneata? îl întrebã cu acelaºi glas plin de

blândeþe, care cãuta sã mascheze ura din sufletul sãu.
– Nu mã cunoºti, Domnule ministru? Uitã-te bine la mine.
Andrei îl privi cu atenþie. Unde mai vãzuse chipul acesta? În

urmãtoarea clipã îºi reaminti. Obrazul acela nebãrbierit, se
transformã într-o clipitã, în memoria lui, într-o figurã impozantã
radiind de prospeþime. Þinuta aceea desperecheatã ºi ridicolã, se
topi instantaneu în linia impecabilã a costumului la „douã rânduri”,
confecþionat din cea mai finã stofã englezeascã.

– Nu te cunosc! parã ministrul cu un ton plin de emfazã.
– Ei bine, domnule îþi aduc eu aminte, întãri cu dârzenie, cel

agresat, însoþindu-ºi cuvintele, printr-un gest cu braþul drept
ridicat ºi lãsat brusc în jos. Sunt fiul fostului dumitale patron, de
la atelierul acela metalurgic din zona Griviþa, în care dupã cum
spuneai erai schingiuit ºi rupt în bãtãi, erai þinut în carcerã, umilit
ºi scuipat în faþã.

În momentul acela, unul dintre gardieni se nãpusti cu bastonul
de cauciuc asupra capului celui ce se încumetase, iar el cu îndârjire
apãrându-ºi capul cu mâinile, continua sã vocifereze. Gestul plin
de abnegaþie al primului om al legii, fu urmat de un al doilea, un
slãbãnog înalt cu fruntea îngustã, cu chipiul îndesat pe ceafã. Sub
potopul de lovituri se prãbuºi într-o bãltoacã, pe care ploaia
mocãneascã o produsese încã din primele minute. Cu un efort
supraomenesc, omul care îngenunche, luã în cãuºul palmei, apã
din mica depresiune în care se acumulase, ºi-ºi umezi obrazul,
ºtergând ceva din sângele care ºiroia, dintr-o umflãturã la unul
dintre globii oculari.

Nu se lãsã ºi din poziþia acea, total incomodã, în care se afla,
rosti cu glas suficient de puternic.

– Exploatatorii dãdeau pachete de Crãciun la salariaþii
schingiuiþi. Ei, da exploatare! Aºa a fãcut ºi mama, care þi-a
pregãtit un pachet cu mâncare ºi haine absolut noi ale fratelui
meu, care îþi erau pe mãsurã… ºi pe care tata i le adusese de la
Paris.

Gardienii sãrirã din nou, îl apucarã de sub braþ pe nenorocit ºi
dupã ce-i mai articularã câteva bastoane, sub privirea demnitarului,
care pãrea cã nu mai aude, nu mai vede, ºi care nu pãrea deloc
deranjat de scenã.

Vãzându-se în picioare, deþinutul primi un pumn direct în
gurã, care îi rupse un dinte. Cu spume de sânge ºi salivã la gurã,
reuºi sã mai argumenteze tulburãtorul sãu discurs, rostind destul
de clar, destul de tare:

– Dar când tata te-a scos de la pârnaie, de la Poliþia din sectorul
de verde, rugându-l pe comisarul Scãrlãtescu, sã-þi dea drumul,
când acesta din pramatie de comunist nu te scotea? Era de-a
dreptul epuizat. Alura lui sportivã era astãzi o umbrã.

Omul îngãimã ceva ca pentru el, dar în liniºtea de catedralã din
curte, se desluºi foarte clar:

Voi comuniºti faceþi mult caz de cinste, ori dacã lucrurile stau
aºa…

Ministrul renunþã la morga diplomaticã, democraticã,
protocolarã. Deveni, brusc, agresiv.

– Îndrãzneºti sã mã insulþi? Îþi dai seama cu cine stai de vorbã
bandit nenorocit? Un alt gardian, care vroia ºi el sã se evidenþieze,
îl bruscã ºi el pe cel revoltat.

– Cu fostul ucenic ex-ploa-tat, rãspunse rãspicat bãrbatul,
care cãpãtase din nou vlagã.

– Bestie de exploatator, rãcni ministrul scos din fire ºi înainte
de a-l lovi cu pumnul în faþã, agilii gardieni îl luarã în primire cu
pumni, picioare ºi bastoane pânã când bietul nenorocit se prãbuºi în
bãltoaca de la picioarele lui, ei continuând sã-l loveascã fãrã milã,
împreunã cu alþi paznici, care-ºi pãrãsiserã locul lor, vrând sã arate
cu toþii ºefului lor ºi ministrului, deopotrivã, cât de vigilenþi ºi
devotaþi sunt.

Cei supravegheaþi îndeaproape, rupserã rândurile. Vociferau ºi se
apropiau de scena cumplitã, care nu era un unicat prin bãtaie, dar
sigur era o premierã prin dialogul purtat cu un personaj de un
asemenea calibru.

Furia gloatei, crescuse ameninþãtor. Braþele se agitau
ameninþãtoare. Mulþi dintre deþinuþii care rupseserã rândurile,
invadaserã curtea. Directorul se agitã sã restabileascã ordinea.
Se crease un vacarm de nedescris, gata, gata, sã ia proporþiile
unei rebeliuni.

Ministrul gãsi cã e mai prudent sã se retragã. Porni cu paºi
grãbiþi spre cancelarie, urmat de director ºi apoi de întreaga suitã.
Afarã gardienii responsabili, ºtiau ce aveau de fãcut. Deþinuþii
intrau în clãdire printre coloane formate din gardieni flancaþi de
o parte ºi de alta, fiecare bandit primind cu nemiluita, bastoane ºi
ciomage pe unde se nimerea.

Rãmânând doar cu directorul, rãsuflã uºurat. Se prãbuºi în
fotoliul de la birou, respirând adânc, ca dupã o mare încercare.

Un hohot de râs, scos din pieptul acelei mase umane compacte,
inundã întreaga curte. Era cea mai mare batjocurã, pe care puteau
s-o încaseze niºte conducãtori care supravegheau deþinuþi. Cu toate
bastoanele primite în cap, de fiecare dintre deþinuþii care treceau
în ºir indian printre cele douã laterale de gardieni, drept bun
venit la intrarea celularului, posedau încã energia sã hohoteascã,
fãrã nici o sfialã. Pãreau mulþumiþi, precum mireasa care trece
prin arcul floral, realizat de cãtre domniºoarele de onoare, la
ieºirea din bisericã, dupã cununie, numai cã aici, în loc de flori,
fluturau bastoanele de cauciuc ale zbirilor.

– Ei bine, la asta nu m-aº fi aºteptat, în ruptul capului, tovule
Gheorghiþã Lepãdatu, fu prima replicã a lui Andrei, glãsuit pe
acelaºi ton de altãdatã al tovarãºului de luptã. Bandiþii ãstora, nu
le-a intrat în cap încã, faptul cã sunt niºte nimeni, niºte scursuri
ale societãþii noastre.

– Când îþi spuneam, nu m-ai crezut pe deplin. Ei, acum te-ai
lãmurit personal, frate Andrei, continuã pe acelaºi ton familiar
directorul penitenciarului.

– M-au convins, ce e drept, dar asta nu le-o iert. Auzi atitudine
de deþinut faþã de un ministru… Câtã sfidare…

Andrei Burlacu spunând acestea se plimba agitat prin încãpere,
ca un leu furios în cuºcã. Venise aici, sã facã ordine ºi sã o
impunã ca lege. Fusese nevoit sã se retragã ca un laº, din faþa
scenariului acelei zavere.

Era o înfrângere pe care demnitatea lui de mare comunist, de
membru important al partidului, n-o putea admite. Ura clocotea
la suprapresiune, în cazanul sufletului sãu. Trebuia sã se rãzbune.
Trebuia sã-ºi ofere o satisfacþie, cât mai curând, curând de tot!
Avea nevoie de o victorie! Se gândi pentru o clipã, sã aducã
acolo în cancelarie, pe acel nemernic care-l înfruntase, care-l
insultase, pentru a-i aplica o corecþie cu propria mânã, pe care nu
i-o putuse administra acolo, afarã, în faþa gloatei.

Se gândi apoi, sã cheme pe câþiva din cei implicaþi în rãzvrãtirea
din curte, punându-i în lanþuri ºi sã-i îmbarce în duba închisorii,
trimiþându-i vreo douã-trei zile, fãrã raþia zilnicã, fãrã apã, într-o
direcþie necunoscutã nici lui.

Renunþã însã rapid la toate aceste idei. Bandiþii îºi vor primi
pedeapsa. Lucrurile trebuiau sã-ºi urmeze fãgaºul lor legal, în
timp.

El avea nevoie de o altã mulþumire imediatã. Simþea cã o
satisfacþie, cât de mãruntã, ar fi fost capabilã sã cicatrizeze lezarea
orgoliului.

(urmare din pagina 16)
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România

INVITAÞIE LA BALUL MASCAT AL PANDEMIEI!
Motto: A vrea sã înãbuºi

revoluþiile pacifiste, faci sã devinã

inevitabile revoluþiile violente.

(J.F. Kenedy)

Trãim vremuri caracterizate de

confuzie, de teamã, nervozitate ºi

lipsa de încredere într-un viitor

prosper ºi paºnic, când „pãstorul

îºi vinde ºi trãdeazã oile”, þinea

sã ne atragã atenþia duhovnicul românilor, cuviosul pãrinte Iustin

Pârvu.

Asistãm cu neputinþã la agonia democraþiei occidentale care,

treptat a fost înlocuitã cu o adevãratã dictatura a tehnocraþiei care

sugrumã drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, ajungându-se la un

control total, inclusiv al vieþii personale, folosind drept pretext,

apãrarea ºi securitatea colectivã în faþa terorismului, crimei

organizate, anarhiei ºi pandemiilor.

Cetãþeanul occidental ºi nu numai a descoperit cam târziu cã

este înºelat în aºteptãrile sale de cãtre cei cãrora le-a încredinþat

mandatul sã le apere interesele în fata abuzurilor de putere din

partea autoritãþilor ºi instituþiilor statului, sã-i asigure prin

elaborarea de legi drepte accesul la sãnãtate ºi educaþie în condiþii

decente, sã-i fie protejat dreptul la muncã ºi la proprietate privatã,

sã fie respectat ºi consultat în treburile cetãþii.

Din pãcate, realitatea durã pe care o trãim a trezit din adormire

conºtiinþa ºi respectul de sine al oamenilor, care treptat au gãsit

drept soluþie organizarea de proteste stradale pentru a-ºi face

auzite nemulþumirile ºi a-ºi exprima îngrijorarea privind direcþia

în care se îndreaptã societatea umanã, aflatã deja în plinã

„schimbare la faþã” a modului de guvernanþã ºi organizare

spiritualã a lumii contemporane, sub controlul ºi atotputernicia

Inteligenþei Artificiale ºi a roboticii, care în mod pervers au pãtruns

în viaþa noastrã cotidianã.

Ca sã reiau ideea pãrintelui Pârvu, cei aleºi ca „pãstori” sã

conducã destinele popoarelor le-au vândut ºi trãdat corporaþiilor

transnaþionale, care fasoneazã în funcþie de propriile interese,

politicile sectoriale guvernamentale.

„Europa socialã”, sau „Europa cetãþenilor”, s-a transformat

astãzi, aºa cum o caracteriza europarlamentarul britanic, Nigel

Farage, pãrintele BREXIT, în: „Europa tehnocraticã care a

devenit un monstru, care sub aparenþa blândã, ascunde o

dictaturã de cea mai rea speþã... popoarelele nemaifiind stãpâne

pe propriul destin.”

La vremea respectivã aceastã atitudine a fost taxatã drept

extremistã ºi provocatoare, da, iatã cã astãzi, în plinã crizã sanitarã

ºi economicã, Europa se manifestã ca un organism suprastatal,

un adevãrat Cronos hotãrât sã înghitã copiii neascultãtori ºi sã

pregãteascã o lege a „securitãþii globale”, un fel de Patriot Act,

pentru îngrãdirea dreptului la exprimare liberã a presei ºi

cetãþenilor în timpul manifestaþiilor stradale ºi confruntãrilor cu

forþele de ordine.

Ca sã fie „tacâmul complet”, la nivelul Consiliului European

ºefii de state ºi guverne, cu excepþia Poloniei ºi Ungariei, au fost

de acord ca accesul la fondurile de relansare economicã ºi pentru

combaterea pandemiei de covid-19 sã fie condiþionat de modul

în care sunt respectate normele statului de drept, fãrã însã a se

preciza care sunt criteriile de evaluare ce vor sta la baza acestor

verificãri, cine va fi însãrcinat cu aceste anchete ºi în ce texte din

tratatul european sunt stipulate asemenea prevederi.

Realitatea este clarã ºi amarã ºi ne demonstreazã încã odatã cã

aceste „inovaþii” în mecanismul de funcþionare al UE au fost

introduse ºi susþinute de Germania ºi þãrile nordice care vor sã

limiteze la maximum accesul la fonduri þãrilor din sud-estul

Europei, considerate ca fiind vulnerabile la corupþie ºi irosirea

banilor europeni pe proiecte neviabile.

Ca urmare, bugetul pe 2021-2027 nu a putut fi votat, cãutându-

se acum soluþii pentru a ocoli avizul negativ al celor douã state,

ori de a spori presiunile asupra lor pentru a le „convinge” sã

cedeze. Potrivit ministrului polonez de justiþie, Zbigniew Ziobro,

„Criteriul statului de drept este doar un pretext, un cuvânt frumos

care sunã bine la urechi, dar este vorba de o aservire

instituþionalã”.

Pe un alt plan, nici situaþia din SUA nu este mai rozã, campania

pentru alegerea preºedintelui adâncind ºi mai mult fractura

existentã în societatea americanã, radicalizând susþinãtorii celor

douã forþe politice aflate într-un rãzboi deschis ºi fãrã menajamente

pentru acapararea puterii în stat. Charles Sannat, diplomat al

ªcolii Superioare de Comerþ ºi al Centrului de Studii Diplomatice,

sublinia cã: „Actuala crizã din SUA nu este numai de încredere,

ci este o crizã de sistem ºi de model. Relansarea economicã este

doar un vis, o promisiune din partea administraþiei americane.”

Dacã „pãstorii” care conduc destinele popoarelor s-ar apleca

pentru a studia modul în care, în vremuri de cumpãnã pentru

istoria umanitãþii, adevãraþii lideri, ataºaþi idealurilor supuºilor

lor au gãsit soluþii pentru ieºirea din situaþii complexe, ar putea

întâlni exemple de urmat în gândirea plinã de înþelepciune a lui

Pitagora, Aristotel, Platon sau Socrate, ca sã ne referim doar la

câteva figuri emblematice ale filosofiei antice. Vom reaminti în

rândurile ce urmeazã câteva sfaturi înþelepte pentru conducãtori

ºi pentru electorat din partea lui Pitagora, care sunt utile ºi actuale:

„Un Senat de 100 de capete e mult prea mult! Puþini

legiuitori, dar înþelepþi! Puþini rãzboinici, dar viteji! Puþin

popor, dar mulþi cetãþeni... Poporule! Dacã îþi doreºti bunã

rânduialã în ce priveºte politica, fereºte-te de o organizaþie

fãrã vlagã, administraþie fãrã putere ºi de luxul ospeþelor.

Acestea trei dau intodeauna naºtere la vrajbã în viaþa civilã

ºi în gospodarii ºi ca urmare la nãruirea statului ºi a familiei...

lucrul cel mai ruºinos al unei stãpâniri este pândirea ºi

spionarea oamenilor.”

În secolul XXI, agresiunea „statului de drept”, prãdãtor asupra

libertãþilor cetãþenilor, se va baza pe trei dezvoltãri practice ce

vor schimba sistemul de organizare spiritualã a societãþii omeneºti

în contextul globalizãrii ºi atotputernicia Inteligenþei Artificiale.

Yuval Noah Harari, premiul Nobel pentru literaturã, le explicã

astfel în cartea sa „Homo Deus – une breve histoire de l’avenir”

(Ed. Albin Michel, 2017):

„- Fiinþele umane îºi pierd valoarea economicã ºi militarã, iar

sistemul politic ºi militar va înceta sã-i mai acorde mare valoare;

- Sistemul va continua sã acorde o valoare fiinþelor umane

numai în mod colectiv, nu individului, dar vor pierde autoritatea

lor individualã pentru a fi gerata prin algoritmi exteriori;

- Sistemul va continua sã gãseascã valoare ºi utilitate practicã

individului unic, dar acesta va fi nouã elitã a oamenilor hibrizi, a

supraoamenilor, mai degrabã decât a maselor populare.”

Aruncând o privire scrutãtoare asupra evoluþiilor politice,

economice, sociale ºi militare ale primelor douã decenii ale

secolului XXI constatãm cu îngrijorare cã am pãºit deja spre o

nouã etapã a civilizaþiei post-umane, marcatã de: crizã economicã

(2008); resetarea geopoliticã a Orientului Mijlociu („primãvara

arabã” ºi recentul acord încheiat de Israel cu EAU ºi Bahrein la

Washington la 15.09.2020, urmat de negocieri secrete pentru a fi

semnat ºi de Sudan, Arabia Sauditã, Yemen; rãzboiul din Siria);

ocuparea Crimeei de cãtre Rusia; pandemia de covid-19; rãzboiul

Armenia-Azerbaidjan pentru Nagorno-Karabach; tensiunile

Turcia-Grecia privind exploatarea gazelor, tensiuni China-India

s.a.m.d.

Toate aceste evoluþii încãrcate de energii negative sunt de fapt

rezultatul confruntãrii biblice între copiii luminii ºi copiii

întunericului, este o încleºtare a forþelor globalizãrii ºi a celor

care apãrã suveranitatea naþiunilor, identitatea lor spiritualã,

obiceiurile ºi tradiþiile. Este o luptã spiritualã a forþelor vizibile,

luminoase cu cele oculte, care a trezit din somnambulism

popoarele europene ºi nu numai, în momentul în care adevãratul

stat de drept a fost acaparat de statul subteran a cãrui domnie

deasupra legii a devenit sufocantã, oamenii nemaiputând respira

în voie aerul reconfortant al libertãþii.

Important este cã în majoritatea statelor europene ºi în SUA

asistãm la un fenomen dãtãtor de speranþã ºi anume trezirea

intelectualã ºi culturalã a elitelor care conºtientizeazã cu întârziere

cã soarta politicã a þãrilor le aparþine ºi este nevoie ca ele sã se

poziþioneze în fruntea miºcãrilor care militeazã pentru

independenþã ºi suveranitate naþionalã a popoarelor ºi pentru

limitarea intervenþiei organismelor supranaþionale în treburile

interne.

Tot mai des, la manifestaþiile de stradã organizate pentru a

protesta împotriva modului de gestionare a crizei sanitare ºi

restricþiilor impuse de rãspândirea pandemiei de covid-19, se

aud voci puternice care cer respectarea libertãþilor cetãþeneºti, a

demnitãþii umane, a dreptului la educaþie ºi munca, iar sloganurile

protestatarilor francezi împotriva „legii securitãþii globale”, „Jos

mãºtile”, „Trãiascã libertatea”, au fost preluate ºi de protestatarii

din Italia, Germania, Spania, Grecia.

Recent, cu ocazia organizãrii la opera din Roma a spectacolului

omagial cu opera „Nabucco” de Verdi, în momentul interpretãrii

Va pensiero, care evocã prin corul sclavilor evrei eliberarea din

Babilon, spectatorii aflaþi în sala s-au ridicat în picioare solicitând

bis, pentru a cânta apoi alãturi de cor ºi orchestrã. Afost un

moment emoþionant care a amintit de momentele revoluþionare

care au premers unirea Italiei.

Liga Nordului foloseºte acest mesaj al corului sclavilor asupriþi

pentru a ilustra miºcarea de eliberare a oamenilor din Nord faþã

de cei din Sud. În Europa ºi SUA, miºcãrile separatiste s-au

multiplicat în ultimii ani, îmbrãcând forme tot mai perverse, de la

autonomie financiarã, culturalã, la autonomie etnicã ºi teritorialã,

devenind ameninþãri potenþiale pentru existenþa statelor naþionale.

Europa cetãþenilor s-a metamorfozat într-un spaþiu izolat,

carantinat, unde oamenii sunt trataþi ca niºte condamnaþi la

domiciliu obligaþi sã poarte „brãþara electronicã” pentru a li se

monitoriza deplasãrile. Trãim într-o lume tristã, în care democraþia

a eºuat, iar atotputernicia instrumentelor de control ale „statului

de drept” se afirmã în tot ºi în toate. Statul, prin mãsurile

neinspirate luate, a distrus economiile europene, a mãrit gradul

de îndatorare, a limitat drastic circulaþia persoanelor ºi

capitalurilor, a restrâns piaþa forþei de muncã. Dar pentru a drege

busuiocul ºi anestezia vigilenta cetãþenilor conducãtorii europeni

ne propun o nouã gãselniþa în construirea unei Uniuni Sanitare

Europene.

În ciuda restrângerii activitãþilor Parlamentului European ºi a

celorlalte instituþii ºi agenþii ca urmare a pandemiei, nimeni nu

îndrãzneºte sã propunã reducerea personalului tehnic, diminuarea

semnificativã a retribuþiilor sau mãsuri serioase de reducere a

cheltuielilor de întreþinere a sutelor de imobile ºi spaþii de lucru

închiriate ori cumpãrate pentru gãzduirea acestor organisme

europene supranaþionale. Aceasi situaþie ar putea fi aplicatã ºi în

privinþa funcþionãrii NATO, în condiþiile în care PIB-urile ºi

economiile statelor europene s-au prãbuºit, iar semne de

însãnãtoºire nu se vãd la orizont. Tot în sensul uºurãrii poverii

fiscale, poate cã ar trebui ca la nivelul Consiliului NATO sã se

punã în discuþie suspendarea obligaþiilor statelor membre de a

contribui la cheltuielile militare cu 2% din PIB. Pentru a se

înþelege mai bine situaþia realã în care se afla economiile celor

mai puternice state europene, Germania ºi Franþa, vom prezenta

mai jos câteva cifre lãmuritoare, astfel:

- PIB-ul Germaniei în 2020 a scãzut cu 5,8%, iar nivelul

datoriei publice a atins 75% în 2020, însã pentru 2021 se estimeazã

o creºtere a datoriei la 85%;

- Datoria publicã a Franþei s-a cifrat în iunie 2020 la 2638,3

miliarde euro, adicã 114,1% din PIB, iar conform proiectului

legii finanþelor pentru 2021, prezentat de ministrul Bruno le

Maire, PIB-ul se va prãbuºi cu 10%, iar datoria publicã va

reprezenta 116% din PIB. Guvernul francez nu are altã soluþie

decât de a creºte nivelul datoriei, deoarece Franþa a fost „surprinsã”

de pandemie cu întârzieri nepermise de competitivitate, cu ºomaj

de masã persistent, cu o datorie publicã ridicatã, cu nemulþumiri

sociale ºi lipsa unei marje de manevrã bugetarã. Bruno le Maire

asigura cã datoria trebuie rambursatã, însã realitatea îl contrazice,

experþii în economie ºi finanþe þin sã precizeze cã datoria nu ar

putea fi achitatã chiar dacã BCE ar ºterge o parte, restul ar trebui

sã o plãteascã cineva. ªi acel cineva este, spre ghinionul sãu,

contribuabilul spoliat deja de propriile economii prin creºterea

impozitelor, scumpirea vieþii de zi cu zi, pierderea locurilor de

muncã.

Cum fiecare rãzboi genereazã sau este generat de o crizã

economicã ºi acest „rãzboi” cu pandemia are propria sa raþiune

de a exista ºi de a fabrica peste noapte „miliardari” îmbogãþiþi

prin afaceri cu statul, stat care devine în final beneficiarul crizelor.

Zorii unei noi reaºezãri geostrategice a lumii

Parteneriatul Regional Economic Global (RCEP)

RCEP, care exclude SUA ºi India, semnat la Hanoi

(15.11.2020) de cãtre China cu: Japonia, Coreea de Sud, Australia,

Noua Zeelandã, Vietnam, Laos, Malaezia, Singapore, Brunei,

Indonezia, Filipine, Thailanda, Myanmar, Cambogia, reprezintã

30% din populaþia lumii ºi 30% din PIB-ul mondial. Tratatul

care aratã cã Asia se proiecteazã în lume „post-covid” cuprinde

20 de capitole incluzând comerþul, investiþiile, proprietatea

intelectualã, þine sã evidenþieze cã este primul acord comercial

încheiat între cele trei principale economii ale regiunii: China,

Japonia, Coreea de Sud. Semnat virtual sub preºedinþia

Vietnamului, care asigurã conducerea ASEAN, RCEP va intra

în vigoare odatã ce va fi ratificat de cel puþin ºase state ASEAN

ºi alte trei state. „Este o victorie a multilateralismului ºi liberului

schimb”, a subliniat premierul chinez, Li Keqiang, iar premierul

vietnamez, Nguyen Xuan Phuc a completat precizând cã: „Tratatul

merge în direcþia întãririi reluãrii economice dupã pandemie”.

„Semnarea Tratatului este extrem de importantã pentru realizarea

ordinii economice internaþionale, liberã ºi deschisã”, a susþinut

Hiroaki Nakanishi, preºedintele principalei confederaþii patronale

nipone, Keidan Ren. China ºi-a adjudecat rolul de iniþiator al

acestei operaþiuni politico-diplomatice complexe, care îi conferã

poziþia de lider regional.

RCEP este concurentul Tratatului de Liber Schimb Transpacific

(TPP) promovat de preºedintele Obama din care SUA s-a retras

în 2017 la iniþiativa preºedintelui Trump, când a declanºat ºi

rãzboiul comercial ºi al monedelor cu China. La Forumul de

Cooperare Economicã Asia-Pacific (APEC) care a urmat,

preºedintele Xi Jiping în intervenþia sa (în spaþiul virtual) a

subliniat cã þara sa este motorul comerþului mondial ºi permite o

deschidere mai largã a porþilor economiei naþionale, avertizând

totodatã asupra pericolului pe care îl reprezintã protecþionismul.

„Deschiderea este cea care permite unei þãri sã meargã înainte,

iar izolarea o frâneazã. Nicio naþiune nu se poate dezvolta

menþinând porþile închise.” Vice-ministrul chinez de externe, QIin

Gang, asigura cã: „Nouã ne este egal cine va fi la Casa Albã.

Ceea ce vrem este o relaþie calmã ºi mai bunã cu SUA”. APEC

numãrã 21 de state ºi reprezintã 60% din PIB-ul mondial ºi 47%

din comerþul planetar.

Unul din planurile mai puþin vizibile puse în dicutie în cadrul

acestor întâlniri RCEP iniþiate de China este de a crea o monetã

virtualã, pe principiul Bitcoin, cu acoperire în aur, ceea ce ar

însemna o renunþare la folosirea monedei americane – USD

în tranzacþiile comerciale regionale, vizate de aceast Tratat.

G-20 Ryad (Arabia Sauditã)

(continuare în pag.19)
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O altã platformã de cooperare economico-comercialã post-

covid, care atestã rolul Chinei de lider mondial care este în mãsurã

sã-ºi impunã propria agendã la nivelul organizaþiilor regionale

sau cu vocaþie globalã, în detrimentul SUA care prin vocea

preºedintelui Trump a criticat utilitatea unor asemenea organisme

ºi menþinerea lor în viaþã. G-20 virtual, este pentru prima datã

gãzduit de o þarã arabã, pentru regele Salman al Arabiei Saudite

este o bunã ocazie de a-ºi cosmetiza imaginea în contextul

scandalurilor legate de violarea drepturilor omului ºi îngrãdirea

dreptului la libera exprimare al jurnaliºtilor. Într-o scrisoare

deschisã semnatã de 45 congresmeni americani adresatã

administraþiei Trump se cerea boicotarea lucrãrilor G-20,

argumentându-se cã: „Nu trebuie sã legitimãm un regim care

violeazã drepturile omului ºi îngrãdirea drepturilor femeilor de a

participa la viaþa socialã.”

Preºedintele Trump, care are o relaþie specialã cu regele saudit,

a preferat sã ignore acest apel, limitând însã intervenþia sa la G-

20 la o scurtã prezentare a rezultatelor mandatului sãu în plan

intern, fãrã sã facã referiri la probleme de politicã externã, dupã

care a pãrãsit video conferinþa pentru o partidã de golf.

Nici din partea Comisiei Europene ºi Consiliului European nu

a fost o reacþie fermã la demersul celor 65 europarlamentari care

în scrisoarea adresatã celor douã organisme, solicitau boicotarea

G-20 din cauza „gravelor încãlcãri ale drepturilor ºi libertãþilor

cetãþenilor de cãtre un guvern care a creat cea mai mare închisoare

pentru ziariºti, unde sunt þinuþi în detenþie nejudecaþi 34 oameni

ai presei”. Amnesty International Franþa a iniþiat o petiþie adresatã

preºedintelui Macron în care solicitã intervenþii pe lângã guvernul

saudit pentru eliberarea din închisoare a ziariºtilor ºi a altor

persoane arestate pentru apãrarea drepturilor omului, ca gest de

bunãvoinþã în deschiderea lucrãrilor forumului. Cunoscând

interesele economico-financiare ale Franþei în relaþia cu Ryadul,

intervenþia organizaþiei a rãmas fãrã rãspuns, regele Salman

reuºind sã capteze interesul ºefilor de state ºi guverne ai G-20

pentru douã zile (21-22 noiembrie), cu subiecte referitoare la

implicaþiile pandemiei ºi mãsurile ce ar trebui luate pentru

relansarea economiei mondiale ºi ajutorarea þãrilor sãrace afectate

serios de crizã sanitarã ºi cea economicã. Interesant cã þãrile

membre G-20 au cheltuit 11.000 miliarde dolari pentru a salva

economia mondialã ºi trebuie sã se pregãteascã pentru „bomba

cu efect întârziat” a datoriilor þãrilor sãrace, care potrivit OCDE

a atins 700 miliarde dolari. Miniºtrii de finanþe ai G-20, întruniþi

la 21.11.2020, au cãzut de acord asupra unui „cadru comun”,

implicând pentru prima datã China ºi creditorii privaþi pentru a

suporta o parte a datoriei þãrilor sãrace, pentru restul apelându-se

la Dreptul de Tragere Specialã (DST) al FMI. De reþinut cã la

aceastã întâlnire virtualã la nivel înalt a G-20, un grup de tineri,

reprezentând noua generaþie, a þinut sã facã o serie de recomandãri

în favoarea unui viitor durabil ºi echitabil:

„- Þãrile G-7 ºi G-20 sã accelereze realizarea obiectivelor

dezvoltãrii durabile ºi sã respecte angajamentele luate în cadrul

Acordului de la Paris;

- Þãrile G-7 ºi G-20 sã garanteze integrarea socio-profesionalã

a tinerilor, îndeosebi prin stimularea antreprenoriatului ºi printr-

o generalizare a accesului la împrumuturi cu dobândã zero ºi la

formarea profesionalã pentru viitor;

- Þãrile G-7 ºi G-20 sã promoveze ºi sã întãreascã

multilateralismul, necesitate operaþionalã în lume unde

ameninþãrile sunt la toate frontierele, de naturã sanitarã ºi

solidaritatea internaþionalã (întãrirea Ajutorului Public pentru

Dezvoltare) sau a fiscalitãþii (lupta împotriva erodãrii bazei fiscale);

- Este nevoie de o nouã diplomaþie orientatã spre viitor,

începând cu o diplomaþie participativã în G7 ºi G-20.”

Prin vocea ºefei delegaþiei tineretului francez, Constance

Courtalon, s-a exprimat îngrijorarea ºi temerile noii generaþii

privind ce va urma dupã pandemia de covid-19.

Preºedintele Vladimir Putin a prezentat la G-20 o adevãratã

listã cu problemele ºi mizele majore care stau în faþa întregii

lumi, ºomajul ºi sãrãcia constituind riscuri majore, deci G-20 are

rolul de a lua mãsuri pentru a împiedica cã situaþia economicã sã

se degradeze. În ciuda unor semnale pozitive, riscul principal

rãmâne, ºomajul masiv pe termen lung, botezat ºomaj de masã

stagnant, cu creºterea sãrãciei ºi dislocarea socialã pe care o

antreneazã. „Ca urmare, este necesarã luarea de mãsuri

suplimentare pentru a evita ca situaþia debitorilor, îndeosebi þãrile

în curs de dezvoltare sã nu se deterioreze mai mult ºi ca inegalitãþile

sociale sã nu se multiplice în contextul pandemiei. Trebuie sã ne

strãduim sã frânãm protecþionismul ºi sã se renunþe la sancþiuni

economice unilaterale ºi sã se relanseze canalele de aprovizionare.”

Incertitudinea ºi modelele mentale: De ce înebuneºte

lumea?

Mãsurile periodice de izolare ºi carantinare, care tind sã se

permanetizeze, au produs serioase modificãri ale modului în

care creierul uman nu mai rãspunde la modelele mentale actuale

ºi aceasta ne face confuzi, anxioºi, violenþi în limbaj ºi

comportament fizic. Se constatã cã deja când ieºim, chiar ºi

pentru puþin timp din izolare, comportamentul nostru social este

schimbat, devenim irascibili, suspicioºi, virulenþi în luãrile de

poziþie, chiar ºi pe subiecte banale, intoleranþi. Aceasta tensiune

acumulatã ºi gata sã explodeze se simte ºi la nivelul organizaþiilor,

mai mari sau mai mici, care se confruntã tot mai des cu provocãri

dincolo de gestionarea situaþiilor profesionale curente.

Cercetãtorii de la MIT (Messachutts Institute of Technoogy) s-

au aplecat asupra subiectului ºi au publicat un studiu în revista

„Nature Neuroscience”, în care se susþine cã: „Relaþiile sociale

sunt la fel de necesare ca hrana, iar izolarea socialã reprezintã un

risc de mortalitate la fel de important ca tutunul ºi alcoolul.”

Pandemia ne-a luat simþul mirosului ºi gustului, dar ºi atingerile,

însã chiar dacã suntem „condamnaþi” la izolare, fiindu-ne limitate

ieºirile la aer, totuºi avem încã ºansa de a gândi liber, de a medita

profund cine suntem ºi care este rostul nostru în aceastã viaþã,

reuºind astfel sã construim modele mentale luminoase ºi

încrederea cã important în aceasta nu este criza însãºi, ci ceea ce

facem pentru a nu ne lasã copleºiþi de ea.

Specialiºtii vorbesc de venirea valului trei al crizei, care de

fapt va fi un val al sãnãtãþii mentale pentru tineri, de aceea se

sugereazã autoritãþilor europene sã pregãteascã o strategie pentru

a þine seama de consecinþele psihologice ale pandemiei ºi

diferitelor forme de izolare, pentru cã existã riscul de creºtere a

tulburãrilor anxioase, atacurilor de panicã ºi stãrilor de depresie

care ar putea provoca comportamente sinucigaºe.

De aceea se recomandã sã avem grijã de noi înºine ºi sã

ascultãm ºi sã interpretãm corect semnalele transmise de corp, sã

îmbunãtãþim imunitatea organismului, sã fim atenþi la o alimentaþie

sãnãtoasã ºi la somn.

Concluzii ºi unele ºtiri de ultimã orã

- Politica internaþionalã ia câteodatã alura unei vaste „commedia

dell arte”, unde actorii mascaþi îºi adreseazã cuvinte jignitoare ºi-

ºi dubleazã improvizaþia, de aceea am dat ºi titlul articolului ca o

invitaþie la balul mascat al pandemiei, pentru cã ai senzaþia cã

trãieºti într-un þinut numit „absurdistan”;

- Domnia stãrii de alertã ºi urgenþã în pandemie nu sunt altceva

decât un îngrijorãtor prezent perpetuu, în faþa cãruia se ºterg

trecutul ºi viitorul. „Trecutul numai lumineazã viitorul, spiritul

coboarã în tenebre.” (A. Tocqouville)

- Pentru tânãra generaþie, viitorul se anunþã sumbru. Criza

climaticã ºi explozia inegalitãþilor s-au unit într-un mariaj al

nebuniei cu reantoarcerea la rivalitatea între puterile emergente ºi

creºterea mizelor de securitate. La aceasta se adãugã precaritatea

devenitã structuralã ºi o îndatorare masivã care va sfârºi prin a

apãsa greu pe umerii fragili ai noii generaþii;

- În ultimele douã decenii, creºtinismul european a fost þinta

atacurilor, multe biserici ºi lãcaºe de cult au fost incendiate ºi

vandalizate sub privirile indiferente ale autoritãþilor ºi populaþiei

civile, pierzându-se sensul sacru al creºtinismului, care trebuie

sã reziste cruciadei laicitãþii ºi unui islam tot mai agresiv ºi

intolerant salasuit în inima bãtrânului continent. O societate în

care oamenii sunt indiferenþi în fata distrugerilor ºi banalizãrii

locurilor sfinte tradiþionale, este în plinã crizã existenþialã ºi

Europa cetãþenilor imaginatã de pãrinþii fondatori este în plinã

crizã identitarã, îºi neagã rãdãcinile spirituale iudeo-greco-latine

creºtine, ºi se lãsã îngenuncheata de un islam europenizat violent

ºi sectar. Pandemia de covid-19 a adâncit aceste falii între sacru

ºi profan, între Orient ºi Occident.

- Globalizarea este prost înþeleasã, sau a fost prezentatã în

mod voit ca reprezentând astãzi haosul, amestecarea raselor,

haos economic, politic ºi social, liberã circulaþie, rãzboaie hibride,

migraþie necontrolatã de populaþii din zonele de conflict,

globalizarea sãrãciei, a molimelor, catastrofelor naturale. Dar,

globalizarea ar trebui sã însemne ºi o mare resetare a lumii, a

sistemului de guvernanþã ºi organizare spiritualã a societãþii, o

ºansã pentru construirea unei lumi mai bunã, mai echilibratã, în

respectul demnitãþii umane, protecþiei mediului, eradicarea sãrãciei

ºi a maladiilor generate de subnutriþie ºi lipsa unei protecþii sanitare

eficiente.

- China ºi Germania, ca viitoare superputeri ale lumii ºi-au

împãrþit cu grijã sferele de influenþã economico-comerciale ºi

politico-militare: China a preluat controlul ºi leadeship-ul regiunii

Asia-Pacific în detrimentul SUA, iar Germania se afirmã tot mai

clar drept lider al Europei, care prin forþa sa economicã ºi militarã

tinde sã-ºi facã simþitã prezenþa în fostele colonii franceze ºi

britanice din Africa ºi America Latinã. Excedentele comerciale ºi

financiare ale celor douã þãri sunt folosite ca arme inteligente în

purtarea unor rãzboaie hibride (economice, financiare, monetare)

pentru acapararea ºi devorarea þãrilor pe care le controleazã prin

îndatorare publicã. ªi China ºi Germania au înþeles cã este mai

ieftin ºi mai „curat” sã cumperi o þarã îndatoratã, decât sã o

bombardezi ºi sã o distrugi.

- SUA rãmân captive în continuare gândirii strategice a

secolului XX, care aºezã în centrul intereselor de securitate

naþionalã declanºarea de rãzboaie armate devastatoare care

perturbau stabilitatea unor regiuni, cu costuri enorme de vieþi ºi

distrugeri materiale, pentru a satisface foamea de resurse naturale

a corporaþiilor care dicteazã direcþiile de politicã externã ale

administraþiilor americane, indiferent de coloratura politicã. Dupã

ocupaþia militarã se instalau guverne marionetã, se trecea cu

sârguinþã la prãdarea a tot ceea ce se putea fura, inclusiv artefacte

care fãceau parte din patrimoniul spiritual al acelor popoare.

- Campania pentru alegerea preºedintelui american a evidenþiat

existenþa unei fracturi puternice la nivelul societãþii americane ºi

dispariþia unui spaþiu minim de consens pe probleme majore, iar

prestaþia celor doi candidaþi a oferit lumii întregi un spectacol

jalnic, asezonat din plin cu un limbaj suburban ºi cu ameninþãri

cu cãtuºe. Am asistat la douã Americi aflate într-un conflict

ireconciliabil, care a adus la suprafaþã dramele ºi prejudecãþile

(urmare din pagina 18)

unui trecut obsedant, marcat de rasism, deþinere individualã de

arme ºi folosirea lor pentru „repararea nedreptãþilor”, o America

care pare a se pregãti de un rãzboi civil. Studiile efectuate de

sociologi indicã faptul cã, în mod ciclic, societatea americanã

este zguduitã de „convulsii morale”, rãzboaie.

- Conform presei americane, New-York este denumit „oraºul

morþii” ca urmare a numãrului mare de decese de covid-19, 650

într-o zi, fapt pentru care s-au creat blocaje la crematorii ºi cimitire,

iar cadavrele sunt înghesuite în camioane frigorifice staþionate în

cartierul Brooklyn în aºteptarea rudelor defuncþilor pentru a

efectua identificarea ºi ridicarea în vederea înhumãrii sau

incinerãrii. Din pãcate, autoritãþile sunt puse în situaþii dificile,

întrucât rudele defuncþilor nu se prezintã pentru a întocmi

formalitãþile legale din cauza scumpirii exagerate a serviciilor

funerare ºi lipsei de posibilitãþi financiare. Pânã în prezent,

pandemia a fãcut 18.000 victime în New-York, care se confrunta

înainte de declanºarea molimei cu peste 100.000 persoane fãrã

adãpost.

- Pandemia de covid-19 ar putea declanºa explozia unei alte

pandemii, de rujeolã, întrucât din cauza restricþiilor impuse de

covid mai multe þãri au întrerupt vaccinarea copiilor. OMS

estimeazã cã 94 milioane de copiii nu au fost vaccinaþi fiind

expuºi riscurilor de contaminare.

- Pandemia de covid-19, a produs mutaþii semnificative ale

pieþei muncii, telemunca dovedindu-se o oportunitate de a reduce

cheltuielile de regie pentru sedii, mijloace fixe etc. ºi o mai bunã

cuantificare a muncii individuale. Au dispãrut noi locuri de muncã

ºi profesii, dar au apãrut altele în zona noilor tehnologii, aflate în

stadiul de pionerat ºi experimentare, care vor constitui economia

viitorului.

- Actuala criza sanitarã ºi economicã a generat mutaþii

semnificative ºi tot mai diverse atât în mentalul individual ºi

colectiv, atât în privinþa modului de participare la viaþa socialã,

cât ºi în privinþa organizãrii vieþii de familie. Asistãm azi la un

fenomen deja generalizat în majoritatea þãrilor europene ºi anume

de evadare din zona oraºelor în favoarea retragerii în mediul

rural, pentru o viaþã tihnitã, în mijlocul naturii ºi cu dorinþa de a

lucra cu propriile mâini pãmântul pentru a te bucura cu „sudoarea

frunþii”, de roadele sale. Aceastã nouã tendinþã este de fapt

rãspunsul înþelept la mãsurile de izolare socialã luate de multe ori

abuziv de cãtre autoritãþi, a cãror eficienþã s-a dovedit a fi

îndoielnicã. Cu siguranþã cã prin aceastã dinamicã socio-

profesionalã de la oraºe la sate se vor dezvolta rapid economii

societare care vor contribui la o mai mare coeziune în comunitãþi

ºi o valorificare mai bunã a resurselor umane ºi a potenþialului de

antreprenoriat îndeosebi în rândul tineretului.

- Referindu-ne la România, observãm cu ochiul liber ºi cu

amãrãciune cã suntem pe cale sã ne autodistrugem prin mãsurile

heirupiste, de multe ori abuzive ºi contradictorii luate de actualul

guvern, atât în privinþa îngrãdirii rãspândirii pandemiei, dar ºi cu

privire la mãsurile ce ar trebui luate pentru salvarea locurilor de

muncã ºi antreprenorilor romani aflaþi deja din punct de vedere

financiar, în moarte clinicã. Dar, ghinion! Preocuparea obsesivã

a preºedintelui Iohanis ºi a guvernului sau, este de a „combate”

zilnic „ciuma roºie” – PSD, vinovat inclusiv pentru rãspândirea

pandemiei ºi schimbãrile climatice. Este jenant cã în calitate de

preºedinte sã te transformi în agentul electoral cel mai vocal al

PNL ºi sã fii procupat numai de organizarea alegerilor

parlamentare pentru a scãpa de „ciuma roºie” din parlament, deºi

starea de sãnãtate a naþiei ca urmare a pandemiei a devenit tot mai

precarã. Asemenea atitudine sfidãtoare la adresa Constituþiei ne

aminteºte de nãravurile unui lider autocrat, fãrã ca societatea

civilã ºi instituþiile statului sã reacþioneze pentru a sancþiona

asemenea derapaje de la democraþie. Pe un alt plan, în plinã crizã

economicã care a dus la creºterea gradului de îndatorare la 45%

din PIB, tu preºedinte ºi ºef de guvern sã te lauzi cu noul

parteneriat strategic încheiat cu SUA care presupune noi achiziþii

de armament ºi echipamente militare de ordinul a 3-4 miliarde de

dolari ºi de cedare unor companii americane extinderea ºi

modernizarea capacitãþilor nucleare de la Cernavodã, care ne vor

costa alte miliarde de dolari, înseamnã cã ori eºti inconºtient ori

trãdãtor de þarã, sau poate amândouã la pachet. Pierzând controlul

ºi asupra producerii electricitãþii, înseamnã cã vom lua „lumina”

de la unchiul Sam, dar existã ºi posibilitate de a avea neºansa cã

acest parteneriat strategic sã ne întoarcã la folosirea „opaiþului

tradiþional românesc”, denumit ºi lampa lui „Ilici”, amintindu-ne

de „parteneriatele” cu URSS de unde ne „luam” lumina.

În încheiere, vã doresc dragi cititori ai revistei „Sud” sã vã

pregãtiþi temeinic pentru a convieþui cu inamicul nostru-covid-

19, care se pare cã ne va însoþi pânã în 2025 alãturi de alte

provocãri, sã-i îmblânzim efectele prin mãsuri naturale de

imunizare, bucurându-ne de tot ce ne oferã natura, cu convingerea

cã ºi de aceastã datã românii, neam de supravieþuitori, vom pãcãli

boala ºi vom renaºte prin credinþa cã Maica Preacuratã Nãscãtoare

de Dumnezeu ne va lua sub acoperãmântul Sãu, pe noi truditorii

Grãdinii Sale.

Bucuraþi-vã de fiecare rãsãrit ºi apus de soare ºi respiraþi

adânc aerul ameþitor al libertãþii, cât mai avem aceastã

ºansã.

Sãrbãtori cu lumina în suflet ºi binecuvântãri ºi pandemie

suportabilã!
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Planeta stã acasã

Frunzele stau acasã
nu mai pleacã din copacii încoronaþi
pãsãrile stau acasã
puii lor s-au fãcut mari
dar nu mai zboarã spre lume
þãrile ºi-au pus lacãt la cer
la râuri, la drumul de fier
nisipul nu mai urcã lipit de
tãlpile cãlãtorilor
pânã în vârf de munte
unde zãpezile nu se mai topesc
au rãmas unde s-a întâmplat sã cadã
cu fulgii în balans
aºteptând ca soarele sã facã dreptate
blând sau nemilos
dar ºi el stã acasã
inima mea, îndrãgostitã
nu mai sare din piept
sã o întâlneascã pe a ta
la jumãtatea drumului ca altãdatã
fiindcã ºi inima ta stã acasã
degeaba încerci sã-þi deschizi pieptul
cuþitul rãmâne acasã, în teacã
va rugini cu urma de sânge pe lamã
numai ziua de azi pleacã
fãrã prea multe cuvinte
poeþii lumii sunt inspiraþi
au acum la discreþie
tragedii, drame inexplicabile
sã hrãneascã din belºug monstrul
pe care îl numesc poezie.

ªi eu...

ªi eu sunt dintre cei sechestraþi
acolo unde m-a prins ordonanþa militarã
ºi eu am ieºit la luminã
cu picioare de gelatinã
uimindu-mã cât de mult a crescut drumul pânã la
primul magazin alimentar
ºi cât s-au înãlþat copacii de când nu i-am vãzut
au fãcut flori, frunze, fructe
ce harnic e uneori timpul
acum vrea sã vadã cum mã descurc
mersului îi mai taie din avânt
ochilor le mai înhaþã din orizont
goneºte pãsãrile care mã ademenesc
sã mã ducã acolo unde ai putea sã ai tot ce-þi doreºti
chiar ºi ani buni, frumoºi
prietenele mele, pãsãrile albe sunt libere, eu nu
ºi totuºi, noapte de noapte
zbor spre þãri necunoscute fãrã paºaport
fãrã bagaje, fãrã hartã, fãrã restricþii
chiar fãrã aripi
ºi sunt mulþi care zboarã la fel ca mine
ne salutãm pe drum, suntem buni prieteni.

Încotro?

Vãzutele ºi nevãzutele îmi spun
sã mã grãbesc
întreb nedumeritã: unde, Doamne?
nu vreau sã plec de aici, nu încã
dar toate mã îmbrâncesc afarã
din textul
unde eram o literã blondã
din cuvântul iubire
Încotro, Doamne?
Nu existã semne indicatoare
Încotro, pãmânt?
Încotro cer, iarbã, vulturi
poate voi ºtiþi mai bine încotro mergem
din ce în ce mai mulþi
degeaba þin ochii deschiºi
nu vãd nicio cale, doar un glas
rosteºte: eºti doar experiment, cifrã, cod
fiecare dimineaþã – un cadou
îl desfac încet pânã se face searã
vine noaptea – un alt cadou
lãsat la uºã
aud stelele chicotind
deschide repede, deschide-te
greu se mai trezesc oamenii!

Hei, sunt vremuri bune pentru poezie
adicã multã nefericire, nebunie din belºug
moarte la discreþie.

Oraºul poartã mascã

Plopul din faþa blocului meu
poartã mascã
strada pe care alerg poartã mascã
fluturii poartã mascã
toþi purtãm mascã
nu ºtim pânã când, pânã unde
nimic nu e clar, definitiv
vorbim înãbuºit, ºoptind, gemând
vorbim conspirativ din priviri
cerul poartã mascã
stelele scrâºnesc
îngerii nu se mai apropie de noi
suntem contagioºi
putem îmbolnãvi materia, antimateria
câinele vecinului ºi-a înghiþit masca
ºi a murit
drumul ce duce la spital, la piaþã
e plin de mãºti albe, albastre, negre
fiecare pãstrând încã rãsuflarea
fiinþei care le-a abandonat
ºi ea abandonatã la rãscruce de timp
purtãm mascã
masca nu poartã nicio vinã
doar zâmbetul mascaradei...

Trãim?

Trãim ºi nu înþelegem ce trãim
suntem într-un film
cu roluri scrise definitiv
mie nu-mi place personajul meu
nici replicile
demolându-mi imaginea
din altã prestaþie
unde aveam parteneri celebri
filmul ãsta e horror, multe cadavre
personajele stau izolate, mãnâncã, beau,
se sinucid fãrã artã
obeze ori scheletice
personajele principale stau în umbrã
nu se vãd, nu vorbesc
da, e noul val al cinematografiei
pe unde este uºa de intrare a realitãþii
a unui aer concret
producãtorul e fericit
regizorul va lua Globul de aur
sau Globul pãmântesc
în care ne ghiceºte viitorul.

Nimeni nu mai vrea sã fie salvat

Vine îngerul sã-mi povesteascã
despre X, despre Y
despre vecinii de la vest, de la est
îi spun cã nu mã intereseazã
am lumea mea, cu alte populaþii ºi legi
vine îngerul sã mã convingã sã ies din casã
fiindcã nu e casa mea, cum credeam
vine îngerul ºi mã roagã sã ies
din hologramã, sã ies din dramã
sã-mi trãiesc existenþa realã
sã plec mai repede
fiindcã aici va fi întuneric, pustiu
se vor bate pentru un trup viu
pentru un sunet adevãrat
nimeni nu rãspunde
nimeni nu mai vrea sã fie salvat
îngerul de flãcãri strigã: fugi
Dar unde? Totul e flacãrã...

Sfârºitul, la început

La început, sfârºitul era onest
dacã nu punem la socotealã febra
de la prima întâlnire,
din vina lui sau a mea, nu ºtiu
apoi ne-am dat seama cã nu
era un sfârºit la vedere, nici la auzite
era un sfârºit single, independent
mondialist, cu liberã circulaþie
prin toate canalele terestre, aeriene
cum de ne-a dibuit prin puzderia galaxiilor
tocmai aici s-a gãsit sã testeze, sã experimenteze
i-am înghiþit multe, vrând-nevrând
cum ºi el ne înghiþea ad libitum
ne-au uimit cunoºtinþele lui
de geografie, istorie, fizicã, astronomie
orientându-se în spaþiu cu o precizie absolutã
posedã arta tristei figuri, chimia lacrimilor
noi eram bine, dar el nu, sã ne fie ºi mai bine
sã respirãm mai profund
voia sã ne antreneze pentru marile salturi cuantice

partea bunã e liniºtea absolutã
una giganticã, asurzitoare, bubuitoare
unde sã te ascunzi
în adâncul pãmântului unde fierbe lava
dar ºi acolo se fac uneori pauze lungi
când pãmântul se bucurã
de o vacanþã binemeritatã
pleacã pe muntele Venus, la Marea Liniºtii
de acolo ne trimite salutãri, bezele
cum a mai fãcut ºi altãdatã.

Noul sistem solar

Întreaga zi
am umblat prin oraºul sistemelor
am umblat prin sistemele de iluminat, de încãlzit
de alimentare, de ventilare
ale poemelor
am umblat prin subteranele cuvintelor
de care oamenii sunt atât de legaþi
funcþionau...
funcþiona chiar ºi sistemul de îmbunãtãþire
a relaþiei cu Dumnezeu
fiecare sistem avea subsisteme
de supraveghere audio, video performante
am strãbãtut kilometri de metafore
am auzit ritmuri ºi rime ciudate
m-a oprit la un moment dat
un poem suprarealist
era supraveghetorul
m-a scos la suprafaþã reproºându-mi
cã nu aveam costumul de protecþie adecvat
afarã, lumea se integrase în noul sistem solar
unde poezia era la vedere
fãrã cuvinte, fãrã sunete, fãrã autor.

Cum ar putea sã mã recunoascã?

Cum ar putea sã mã recunoascã?
port mascã, mãnuºi, ochelari
mi-am tras ºi vizierã
ca un veritabil cavaler teuton
mã conformez
sperând cã Ea va fi puþin derutatã
între atâþia eroi libertini din carnavalul veneþian
petrecând zi ºi noapte
când se va apropia de mine
îi voi spune cã eu nu sunt eu
masca are o vrajã specialã
metamorfozeazã chipul ºi vocea
îi voi spune cã sub
masca mea simplã, nesofisticatã
se ascunde o fiinþã neobiºnuitã, extraordinarã
care poate schimba întreaga lume
doar cu un cuvânt
mã gândesc zi ºi noapte la acel cuvânt
pe care sã-l rostesc dintr-o rãsuflare
din adâncul fiinþei, cu toatã convingerea.

Vreau înapoi

În cochilia mea, aºa cum era
micã ºi proastã
unde nimeni nu mã urmãrea
sã-mi bage pe gât ordonanþe, restricþii
nu vreau sã fiu
în stare de urgenþã
în stare de alertã
în stare de catastrofã
în stare de orice
pe pãmântul încã nobil ºi generos
oferindu-ne apã, aer, luminã
vreau înapoi bucuria îmbrãþiºãrii
vreau înapoi viaþa mea
aºa cum era, micã ºi proastã
care ziua întreagã râdea ºi cânta
ºi þopãia liberã pe strãzi.

Prudenþa perfidã

Am avut aripi la picioare
ºi mi le-au tãiat
am avut cuvinte curajoase
ºi mi-au astupat gura
am cunoscut fericirea
ºi m-au izolat
fericirea, consideratã contagioasã
a fost internatã în spital
analizatã, injectatã, ventilatã
dupã un timp am fost anunþatã
cã e la morgã
fãcuse victime
mai multe decât Covidul, care prudent
stãtea pe hol, aºteptând.

(Poezii din volumul în pregãtire Planeta stã acasã.)

Victoria Milescu
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Timpul Zmeu

Aº putea sã mint frumos

aºa cum fac aproape toþi poeþii de rând.

Sã spun: da, mamã, am crescut.

Iatã-mã-s deasupra brazdelor de cenuºã -

furtuna ce se vrea adiere,

ploaia ce mângâie în tãcere þãrâna,

luna ce-ºi împleteºte în lacuri

cosiþele de fatã bãtrânã.

De-atâtea rãscruci iþite pe cale,

zãrile se înãlbesc în pãrul meu

timpul se înalþã ca un zmeu, eu cobor...

în umbra lui cât bobul de grâu încolþit sunt, mamã.

Dau din mâini ºi din picioare la tine în pântec

ºi nimeni nu mã aude, nimeni.

Cãrãri

În goana de a prinde prea lesne

fericirea în braþe

ne scapã iubirea printre degete.

Inima se micºoreazã

privirile devin nefireºti-

zvârcoli de ºarpe

în carne zidul se izbeºte

pânã sufletul devine livid

ca o gutuie gata sã cadã

din toamna prea asprã.

Alãturi la bine ºi la greu

doamna în rochie neagrã

îmbrãþiºeazã aºteptãrile

scuipã în palme

ºi secerã

secerã...

Prin sat trece un suspin de lumânare

Viscolul s-a întors ºi bate ca un diavol furios

pe credinciosul care-ºi duce pãcatele la moarã

agale.

De moara din capãtul satului depinde viaþa,

de clopotul bisericii care bate mereu la ore

exacte.

Atunci oamenii viseazã fiecare

dupã nevoile sufletului ori ale trupului.

Pãsãrile mutã pe turlã soarele.

Prunci nenãscuþi planteazã busuioc

din poartã în poartã. Îngerii îl stropesc.

Ochiul Domnului coboarã ca un miel

sãrutã praful de pe ulicioarã

rugãciunile se înalþã ca buruienile

ºi-n dor de firesc nepãmântesc cresc.

Ferestrele caselor sunt ca ochii plânºi

neºterºi de mâini de mame.

Lacrimile se adunã ca grâul în hambare.

Zilele trec – care pline cu de toate.

Mâini tremurânde îºi sprijinã

bãtrâneþea în bastoane ºi parcã în

trupul lor încovoiat de neputinþã

o vãd pe Maica Sfântã cum suspinã.

Mâinele strãlucind ca un hãu

Mi-am pãstrat o minã de plumb

sã nu-mi fugã sufletul

sã rãmân stâncã dincolo

de hãurile pregãtite sã mã înghitã,

în cãlcâie mi-am aruncat slãbiciunile ºi toate

ofurile

de aceea picioarele ºtiu sã rabde ce inima nu

poate duce

mai departe de lacrimã.

Pe acoperiºul ei

o pisicã încordatã reînvaþã din mers dragostea

de înãlþimi

de viaþã

chiar ºi atunci când plouã ºi fulgerã cu amintiri

ºi urletele se adunã ca într-un spital de nebuni

hotãrâte sã ocupe pentru sine o parte

în timp ce eu încerc

sã exist

discern

uit de...

Spre alt þãrm

Deasupra cerului meu -

acest delfin obosit sã mai zbenguie forme de cruci

se scurge un zâmbet de lunã ratat

vulturii ciugulesc dimineþile crescute în palme.

Scrutez depãrtãrile...

undeva cineva mã aºteaptã.

Din mine pleacã un armãsar negru

nu încerc sã-l opresc

un altul se va naºte din zorii sihaºtri –

nisipuri miºcãtoare

mã învaþã sã tind spre piramide.

Fiecare particulã e o treaptã

spre desãvârºirea clepsidrei

focul ºi vântul îºi au rostul lor.

Uit cât cer fericit destramã rãni în pãsãri albe

câte stele se scufundã pentru mine în mare.

Adorm. Lângã mine un jaguar veºnic neliniºtit

þine de cald neclintirilor polare.

Mâine voi ridica cu aceeaºi îndârjire crucea din

piept.

Mihaela Aionesei

George Nica

Prima minipseudoglossã naivã a unui anonim

în care motivul psalmului naºte în suflet

tristeþile trecãtorului suferind,

cititã confesional pãrintelui Pamfil

Mã vei dori, ºtii, Doamne, dar fi-va cam târziu,

O noapte ºi-ncã-o noapte vor trece nesfârºite,

Privind oriunde-n zare va fi doar un pustiu

Cu nori trecând spre margini cu feþele cernite.

Eu am plecat prin lume cu vechile-mi dureri

Pe care mi le-ai dat spunându-mi sã le scriu,

Nu-mi voi gãsi odihna-n niciuna dintre seri,

Mã vei dori, ºtii, Doamne, dar fi-va cam târziu.

Voi poposi-ntr-o vreme-n grãdina

de morminte,

Doar luna-mi va fi martor ºi crucile-nvechite,

Nu va fi nimeni, Doamne, tristeþea sã-mi alinte,

O noapte ºi-ncã-o noapte vor trece nesfârºite.

Cu inorogu-alãturi prin multe primãveri,

Îmi voi zidi cetatea sub ceru-þi cenuºiu,

Mã voi lipsi de drumul de-a merge nicãieri,

Privind oriunde-n zare va fi doar un pustiu.

Mã vei gãsi în iarba nespuselor cuvinte,

Hrãnind cu ele gândul motivelor dorite,

Topindu-mã-n iluzii într-un amurg fierbinte

Cu nori trecând spre margini cu feþele cernite.

Eu am plecat prin lume cu vechile-mi dureri,

Voi poposi-ntr-o vreme-n grãdina cu morminte,

Cu inorogu-alãturi, prin multe primãveri

Mã vei gãsi în iarba nespuselor cuvinte.

Cu nori trecând spre margini cu feþele cernite,

Privind oriunde-n zare va fi doar un pustiu,

O noapte ºi-ncã-o noapte vor trece nesfârºite,

Mã vei dori, ºtii, Doamne, dar fi-va cam târziu.

(Din volumul „Pseudoglosse”,

în curs de apariþie.)
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Razele soarelui pãtrundeau

uºor prin perdeaua de mãtase,

îndemnând-o pe Marina sã se

trezeascã pentru a se bucura de

prima zi de toamnã. Somnoroasã,

ea s-a ridicat din pat ºi a deschis

fereastra. Aerul rece al dimineþii

o revigoreazã, iar zâmbetul îi inundã faþa, simþinduse pe deplin

fericitã ºi împlinitã. Doar câteva zile o despãrþeau de momentul la

care visase încã din copilãrie: avea sã lanseze cartea la care muncise

neîntrerupt în ultimii ani, înconjuratã de familie ºi de bãiatul pe

care îl iubea cu tot sufletul. Ce îºi putea dori mai mult? Drumul

fusese unul dificil pentru ea: nimeni nu crezuse niciodatã în calitãþile

ei de scriitoare, uºile îi erau închise de fiecare datã când ea îºi

prezenta manuscrisele ºi doar de puþine ori reuºea sã fie pe podium

la concursurile la care participa. Nu îi lipsea talentul, doar cã avea

un stil deosebit, scrierile erau sensibile ºi transmiteau emoþie,

punea prea mult suflet în fiecare cuvânt pe care îl aºternea pe

hârtie, iar aceastã particularitate nu conduce întotdeauna la reuºitã.

În ciuda descurajãrilor constante, Marina nu renunþase niciodatã

la pasiunea care o însufleþea ºi se ridica de fiecare datã chiar ºi

atunci când credea cã nu mai are putere. Simþea cã, într-o zi,

lacrimile i se vor usca ºi cã împlinirea va ºterge urmele dezamãgirii.

Marina era o fatã simplã ºi delicatã. Fusese crescutã cu multã

dragoste de bunici, dar avea golul acela în suflet, cã pãrinþii nu i-

au fost alãturi când avea nevoie. Avea inima plinã de iubire ºi se

ataºa imediat de oameni, suferind enorm atunci când unii prieteni

o pãrãseau, dar niciodatã nu putea sã le poarte ranchiunã. Nici

mãcar celor care îi rãneau sentimentele spunându-i cã nu are talent

ºi cã nu îºi va îndeplini niciodatã visul. Întotdeauna ea gãsea

puterea sã îi ierte ºi sã le zâmbeascã. Viaþa i se schimbase radical

atunci când, la scurt timp dupã ce terminase Facultatea de Litere,

l-a cunoscut pe Adrian, marea ei iubire. Adrian era avocat, un

bãrbat raþional ºi conectat la realitate, exact opusul Marinei, care

era o visãtoare ºi o romanticã incurabilã. Chiar ºi aºa, chimia

dintre ei a fost incredibilã ºi, din ziua aceea în care s-au cunoscut

în Herãstrãu, nu s-au mai despãrþit. Alãturi de el, Marina a simþit

primii fiori ai iubirii, acel tremur despre care scrisese de atâtea ori

în poveºtile ei, fãrã sã-l fi experimentat vreodatã. Iar tot ceea ce

simþea era mult mai intens ºi mai frumos, negãsind nici mãcar

cuvintele pentru a reda acele sentimente. Pentru ea, Adrian era

totul, gãsind în el ºi figura paternã care îi lipsise atât de mult în

timpul copilãriei: el o încuraja, îi dãdea sfaturi, o ajuta în tot ceea

ce avea nevoie, iar Marina era uimitã de maturitatea de care dãdea

dovadã ºi îl aprecia pentru tot parcursul lui academic ºi profesional.

De când îl cunoscuse, viaþa îi era frumoasã ºi seninã. La rândul

lui, Adrian o iubea pe Marina, deºi uneori avea îndoieli pentru cã

rãnile cauzate de fosta relaþie încã erau recente, mai avea nevoie de

timp sã se vindece ºi sã îndrãzneascã din nou sã viseze.

Marina coboarã scãrile ºi, din bucãtãrie o ademeneºte mirosul

de pâine prãjitã ºi cafea. O îmbrãþiºeazã pe mama ei spunându-i cã

nu o va mai lãsa niciodatã sã plece de lângã ea. Cu ochii în lacrimi,

mama îºi cere din nou iertare ºi îi promite cã îi va fi mereu alãturi.

Apoi încep sã punã la punct ultimele detalii cu privire la eveniment,

pentru cã totul trebuia sã fie impecabil ºi de neuitat. Cum era

aproape 11 dimineaþa ºi nu avea niciun mesaj de la Adrian decide

sã îl sune, dar îi intrã mesageria vocalã. Marina merge în sufragerie,

se aºeazã pe canapea ºi începe sã îºi rãsfoiascã volumul. Încã nu

îi venea sã creadã cã numele ei avea sã fie la vedere în toate

librãriile din capitalã: Simt cã nu mai pot sã respir de atâta fericire,

spuse Marina în ºoaptã.

Aþipise câteva momente, când îi sunã telefonul ºi inima îi tresare,

gândindu-se cã era Adrian, dar nu, era prietena ei care voia sã o

invite la o plimbare în parc. Au ieºit, au povestit ºi s-au bucurat de

naturã, de frunzele galbene ºi ruginii ºi de mirosul de toamnã.

Deºi era relaxatã, se tot gândea la Adrian ºi nu înþelegea de ce nu

i-a dat niciun semn pânã atunci, dar apoi s-a gândit cã nu are motiv

de îngrijorare ºi cã atunci când el va avea timp o va contacta.

Adrian era plecat de câteva luni pentru un stagiu la Paris, dar avea

sã se întoarcã pentru lansarea Marinei, urmând ca apoi ºi ea sã îl

însoþeascã în Franþa. Imediat dupã apus, cele douã prietene s-au

întors spre casã, iar Marina era tristã pentru cã nu avea nici un

mesaj de la prietenul ei, motiv pentru care abia a reuºit sã adoarmã

spre dimineaþã, dupã o noapte în care s-a întors de pe o parte pe

cealaltã. Dimineaþa, fãrã sã stea prea mult pe gânduri a pus mâna

pe telefon. Niciun rãspuns. A mai aºteptat câteva ore ºi a încercat

din nou. Niciun rãspuns. Abia spre searã, pe la ora 6, Adrian îi

rãspunde:

– Bunã, am fost ocupat, am avut niºte prezentãri, niºte seminarii,

apoi am adormit pentru cã eram frânt.

– Nicio problemã, dragul meu, am fost puþin îngrijoratã, deºi

nu aveam motiv. Mi-e dor de tine, abia aºtept sã ne vedem. Þi-ai

luat biletul de avion?

– Aaa, nu, încã nu. Nu mai pot sã vorbesc acum, deja ne strângem

pentru o altã discuþie. Îþi scriu apoi. Trebuie sã închid.

– Bine, dragul meu, mult spor ºi ne auzim mai târziu.

Marina era oarecum îngrijoratã dupã scurta discuþie pe care a

avut-o cu Adrian, simþea cã el nu era deloc în apele lui ºi nu ºtia

dacã motivele erau strict legate de muncã ºi de stagiu sau dacã

aveau legãturã cu ea. I se pãruse distant ºi rece, nici mãcar nu i se

adresase, nici mãcar nu îi promisese cã o sunã, menþionând doar

cã îi va scrie. Îi treceau multe gânduri prin cap ºi, cu toate cã

încerca sã le reprime, simþea cã ceva rãu era pe cale sã se întâmple.

Pe la ora 10 seara telefonul a anunþat-o cã are un mesaj de la

Adrian: Marina, nu ºtiu cum sã îþi spun, nu vreau sã te rãnesc,

dar eu nu mai sunt sigur de ceea ce simt, în cele douã luni

petrecute la Paris mi-am pus multe întrebãri privind relaþia

noastrã, nu ºtiu dacã avem un viitor comun, am nevoie de mai

mult timp ca sã îmi pun gândurile în ordine, sã îmi dau seama ce

simt cu adevãrat. Nu pot sã te sun pentru cã aº suferi sã te simt

tristã, sã te aud plângând. Nu o lua ca pe o despãrþire ci ca pe un

moment de pauzã, pe care te rog sã mi-l oferi pentru cã am

nevoie sã îmi dau seama ce simt ºi ce vreau sã fac. Iartã-mã

pentru cã te rãnesc ºi te dezamãgesc acum, dar ºtii cã am preferat

mereu sinceritatea. Te îmbrãþiºez, mult succes la prezentare, o

sã fie minunat, sunt sigur!

L-a citit o datã ºi încã o datã ºi tot credea cã este o glumã, nu îi

venea sã creadã cã bãiatul alãturi de care era de aproape doi ani se

despãrþea de ea printr-un mesaj pe telefon, cu o sãptãmânã înainte

de prezentare, moment în care ar fi trebuit sã se revadã. Lumea

întreagã i se nãruise, era un ºoc ºi nici mãcar nu înþelegea ce se

întâmplã. A mers în camera mamei, i-a arãtat mesajul, iar expresia

de pe faþa acesteia a fãcut-o sã înþeleagã cã nu este o farsã. Punând

mâna pe telefon l-a contactat, dar fãrã rãspuns. Nici în acea searã,

nici în serile ºi dimineþile urmãtoare. Marina era distrusã, îi dispãruse

zâmbetul de pe faþã, iar acum era tristã ºi întunecatã, plângea fãrã

încetare, încercând sã gãseascã o explicaþie pentru decizia lui

Adrian. În niciun moment de când plecase la Paris nu îi dãduse de

înþeles cã ar avea nevoie de o pauzã ºi cã are îndoieli. Nu înþelegea

ce s-ar fi putut întâmpla acolo pentru ca el sã ia o decizie atât de

drasticã. Deºi mai erau doar câteva zile pânã la eveniment, Marina

era distrusã ºi nu mai avea puterea sã se gândeascã la acea zi pe

care o aºteptase atâta timp. Nu mânca, nu ieºea, nu vorbea, deºi

zilnic toate prietenele veneau în vizitã încercând sã o încurajeze sã

nu renunþe la prezentare din cauza despãrþirii, pentru cã era visul

ei, era încununarea muncii ºi merita din plin sã se bucure de acea

zi. Dar ea doar suspina ºi plângea, refuzând sã vorbeascã cu cei

din jur, din ce în ce mai îngrijoraþi pentru ea.

La Paris, Adrian se reîntâlnise cu Andreea, cea care îi fusese

logodnicã, marea lui iubire, întâlnire care a condus la decizia

drasticã pe care o transmisese Marinei. Deºi credea cã o uitase ºi

cã se vindecase dupã trista despãrþire de Andreea, atunci când a

revãzut-o Adrian ºia dat seama cã încã mai avea sentimente pentru

ea. Era extrem de confuz pentru cã, în acelaºi timp se gândea ºi la

Marina, simþea cã este prins între douã iubiri: prima iubire, despre

care se spune cã nu se uitã niciodatã, reprezentatã de Andreea, o

avocatã de succes, pe care el întotdeauna o admirase ºi iubirea care

îi redase viaþa dupã suferinþa pricinuitã de despãrþirea de Andreea,

reprezentatã de Marina, care îl cucerise cu inocenþa ºi felul ei

special de a fi. Simþea cã orice ar alege, tot ar suferi ºi de asta îi

ceruse timp Marinei, chiar dacã era conºtient cã acel mesaj avea sã

îi cauzeze o suferinþã enormã. În timp ce Marina abia reuºea sã se

ridice din pat ºi sã iasã puþin la aer încercând sã se gândeascã la ce

avea sã facã, Adrian retrãia alãturi de Andreea vremurile apuse ºi

se plimbau de mânã pe strãzile Parisului. Adrian nu se mai gândea

la Marina, care continua sã sufere din cauza lui ºi îºi fãcea planuri

cu Andreea, fiind bucuros cã a regãsit-o. Doar cã Andreea, vãzându-

l atât de entuziasmat, i-a spus cã ºi ea s-a bucurat sã îl revadã ºi sã

petreacã acele momente, dar ea nu se gândea sã facã planuri

împreunã. Atunci ºi aripile lui Adrian s-au rupt ºi a înþeles ce

greºealã enormã a fãcut atunci când s-a despãrþit de Marina, urmând

doar o iluzie, regretând amarnic.

Înduplecatã de rugãminþile mamei ca sã nu renunþe la prezentare

ºi încurajatã de prietenele ei, Marina a decis cã prezentarea va

continua chiar dacã era distrusã sufleteºte. S-a trezit dimineaþa, ºi-

a pus rochiþa turcoaz, ºi-a fãcut câteva bucle ºi a încercat sã îºi

astupe cearcãnele cu puþinã pudrã. Nu mai simþea nici fericire nici

împlinire: visul ei devenise doar un act pe care trebuia sã îl ducã la

capãt pentru cã aºa plãnuise de ceva timp ºi nu putea sã anuleze

totul. Atât. Nu fusese nicicând o actriþã bunã, dar ºtia cã trebuia sã

zâmbeascã, sã vorbeascã cu toþi invitaþii, sã le mulþumeascã pentru

cã sunt alãturi de ea într-un moment atât de special, sã le spunã cã

este fericitã ºi împlinitã. ªi mai trebuia sã inventeze o scuzã pentru

absenþa lui Adrian, avea sã spunã cã un proces important l-a

împiedicat sã îi fie alãturi. Nu era obiºnuitã sã mintã ºi nu ºtia dacã

avea puterea sã ducã acea farsã pânã la capãt. I se pãrea nedrept ca

visul ei sã se fi transformat în doar câteva zile într-o mare farsã.

În tot acest timp, Adrian încerca sã îºi gãseascã puterea sã o

sune, sã îi cearã iertare ºi sã îi spunã tot ce s-a întâmplat. Nu avea

curaj, îi era prea ruºine de cum se comportase, fiindu-i teamã cã

Marina nu avea sã îl ierte pentru cã o înºelase. Decide cã ar fi mai

bine sã se întoarcã la Bucureºti, dacã ar fi luat primul avion, ar fi

ajuns la timp pentru sesiunea de autografe, Marina s-ar fi bucurat,

iar apoi, i-ar fi povestit tot, fãrã minciuni, cu riscul ca aceasta sã

nu îl ierte, dar mãcar ar fi avut conºtiinþa împãcatã. Da, era cea mai

bunã idee ºi, fãrã sã mai stea pe gânduri, s-a îndreptat spre aeroport.

Zborul avea sã i se parã interminabil. Se gândea la Marina, la

faptul cã a fãcut-o sã sufere distrugând o zi atât de importantã

pentru ea. Spera doar cã o vã aparã la timp pentru a mai salva ceva

din ziua aceea, pentru a-i oferi un zâmbet. Spera ca ea sã îl ierte ºi

ca totul sã fie ca înainte. Îi pãrea rãu ºi era dezamãgit de sine

însuºi.

– Vã mulþumesc mult pentru cã îmi sunteþi alãturi, este o

bucurie imensã sã fiu înconjuratã de atâþia oameni dragi, care

m-au susþinut întotdeauna. Reuºita mea de astãzi este ºi a voastrã,

pentru cã aþi contribuit la împlinirea acestui vis, motiv pentru

care vã sunt profund recunoscãtoare.

Lacrimi calde au început sã îi curgã din ochii triºti, împreunându-

se sub bãrbia tremurândã.

– Nu pot sã vã mint, nu sunt pe deplin fericitã pentru cã, de

lângã mine lipseºte o persoanã foarte importantã, bãiatul pe

care îl iubesc ºi cãruia îi datorez acest volum. L-am cunoscut

întro zi de toamnã, ca aceasta, eram în parc ºi încercam sã

scriu. Rupeam nervoasã paginile din jurnal, pentru cã nu eram

mulþumitã de ideile aºternute pe hârtie. Iar el s-a oprit, a adunat

hârtiile ºi mi-a spus cã sigur în tot ceea ce am scris voi regãsi o

idee bunã, doar cã trebuie sã am încredere. Nu l-am crezut, dar,

paradoxal, punctul de plecare al romanului meu este reprezentat

chiar de un gând scris atunci, pe una din hârtiile aruncate.

Adrian mi-a fost alãturi, m-a încurajat ºi m-a ajutat sã îmi

continui lupta pentru a-mi îndeplini visul. Astãzi, visul meu este

realitate, încã nu pot sã cred cã numele meu se regãseºte pe

coperta unei cãrþi. Sunt tristã pentru cã Adrian nu este lângã

mine, deºi mi-aº fi dorit enorm. Chiar ºi aºa, îi dedic aceastã

carte, cu multe mulþumiri pentru sprijin ºi încredere, dar mai

ales pentru iubirea care mi-a înseninat viaþa în ultimii doi ani.

Publicul a început sã aplaude, în timp ce Marina îºi ºtergea

lacrimile. Cu siguranþã ei nu ºtiau cã era vorba de o despãrþire

între cei doi ºi erau impresionaþi de cuvintele frumoase ºi de

povestea lor de iubire. Cu toate cã era tristã, îmbrãþiºãrile ºi

aprecierile celor prezenþi i-au transmis energie pozitivã, iar Marina

reuºise sã zâmbeascã din când în când.

Stewardesele încercau sã îi liniºteascã pe pasagerii extrem de

îngrijoraþi dupã ce comandantul anunþase cã vor fi nevoiþi sã

aterizeze de urgenþã din cauza unei defecþiuni la aripa stângã.

Adrian se gândea doar cã în acest caz nu va mai ajunge la timp,

nici mãcar pe finalul evenimentului ºi era dezamãgit de modul în

care se comportase. Nu avea ce sã facã, important era sã ajungã ºi

sã vorbeascã cu Marina, sã clarifice situaþia ºi sã o ia de la început.

Cuprins de aceste gânduri, nici nu ºi-a dat seama când avionul a

început sã piardã din altitudine, când mãºtile de oxigen au început

sã cadã, când oamenii þipau din ce în ce mai speriaþi cã se prãbuºesc.

Încerca sã îºi scoatã telefonul ºi sã scrie un ultim mesaj, dar chiar

atunci aripa avionului s-a rupt ºi prãbuºirea a fost iminentã. În

faþa morþii, gândul lui Adrian a zburat la Marina, cerându-i iertare

ºi spunându-i cã o iubeºte.

Prezentarea luase sfârºit, iar Marina însoþitã de mama ºi de

prietenele ei aºteptau un taxi chiar în faþa librãriei, când i-a sunat

telefonul. La celãlalt capãt, o voce gravã o anunþa cã avionul spre

Bucureºti în care se afla ºi Adrian s-a prãbuºit ºi cã nu existã

supravieþuitori. În doar câteva secunde, Marina a revãzut toate

momentele alãturi de Adrian: ziua când s-au cunoscut, serile în

care mergeau de mânã în parc, nopþile când ea îºi cãuta alinare la

pieptul lui, dezamãgitã de refuzul editorilor. Îl vedea aievea, în

ziua în care a luat zborul spre Paris, zâmbitor ºi optimist ca de

fiecare datã, spunându-i cã lunile vor zbura ºi cã vor fi din nou

împreunã. Simþea cã nu mai are control asupra corpului, nu voia

sã accepte cã, de aceastã datã, Adrian nu îºi va mai þine promisiunea.

Cu sufletul distrus de atâta suferinþã, Marina pãºeºte în cimitir.

Pãrinþii lui Adrian au insistat sã aibã un mormânt chiar dacã nu au

reuºit sã recupereze rãmãºiþele lumeºti. Marina se aºazã ºi, cu

ochii în lacrimi, începe sã îi vorbeascã, ºtiind cã, oriunde s-ar afla,

el o va auzi: Nu înþeleg de ce mereu, atunci când te visez, îþi ceri

iertare. Nu am ce sã îþi iert, nu sunt supãratã pentru cã mi-ai zis

cã vrei o pauzã. ªtii doar cât te iubesc. Sunt supãratã cã ai luat

acel zbor ºi cã nu o sã te mai vãd niciodatã. Cum sã învãþ sã

trãiesc fãrã tine? Cum sã zâmbesc fãrã tine? Cum sã umplu

acest gol din inima mea? Doar în vis te mai pot avea, în vis te

vãd ºi te simt aievea, te vãd zâmbind, te aud râzând, te îmbrãþiºez

ºi te privesc. Mi-e dor de tine, Adrian, ºi te iubesc mai mult ca

oricând! Sufletul meu îþi aparþine ºi întotdeauna vei face parte

din inima mea!

Lacrimile Marinei se confundau cu stropii reci de ploaie, în

timp ce gãsea drumul spre casã. Era o loviturã grea pentru ea ºi

suferea enorm, dar cineva, de undeva, îi dãdea putere sã se

ridice ºi sã îºi continue viaþa. Nu era singurã ºi nu avea sã fie

niciodatã. Avea un înger pãzitor. Un înger pãzitor care o va

ajuta sã treacã peste toate obstacolele cu zâmbetul pe buze, sã

gãseascã mereu motive de bucurie, sã lumineze viaþa celor

din jur cu prezenþa ei, sã îi sensibilizeze cu scrierile ei.Vor

trece anii ºi lacrimile i se vor usca, dar rãnile sufletului nu i se

vor închide niciodatã. Va încerca sã iubeascã din nou ºi sã

zâmbeascã alãturi de alt bãiat, dar amintirea lui Adrian va

rãmâne veºnicã. Poate cã va plânge din nou gândindu-se cã

în clipa despãrþirii nu mai erau împreunã, dar Marina ºtie cã,

înainte de a pãrãsi lumea, sufletul lui Adrian a strigat-o, i-a

cerut iertare ºi i-a spus cã o iubeºte. În sufletul ei, Marina ºtie

cã a pierdut pentru totdeauna marea ei iubire, dar cã a câºtigat

un înger pãzitor…

Cristina
Elena Simion

(Tutana – Argeº)

Înger pãzitor
Premiul al III-lea la Festivalul Naþional de

Literaturã „Marin Preda”, ediþia a XVII-a, 2020 ºi

Premiul revistei „Sud”
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În aceste zile, în care revista „Sud” vede lumina tiparului, se

desfãºoarã o ediþie „on-line”, de avarie, a celui mai mare târg

de carte românesc. Gaudeamus se consacrase ca un moment

de vârf al culturii scrise de la noi, propice pentru schimbul de

idei ºi promovarea producþiilor editoriale. Trecerea lui în mediul

virtual reprezintã o loviturã puternicã – sperãm cã nu fatalã! –

pentru ºi aºa slãbitele puteri ale celor care activeazã în domeniul

editorial. Ar fi fost de aºteptat ca mãcar prin intermediul unei

manifestãri organizate de o instituþie a statului român sã se fi

acordat unele facilitãþi, ajutoare cãtre operatorii culturali atinºi

de biciul nãprasnic al pandemiei. Am în vedere aici anularea

taxei de participare ºi acoperirea, mãcar parþialã, a costului

transportului cãrþilor comandate. Revista ºi Editura „Sud” au

participat în ultimii ani la târg, cu un stand propriu ºi nu au

avut ce regreta. Oferta de anul acesta ne-a dezamãgit ºi am

decis cã-i mai util sã retrãim clipele frumoase din anul trecut

decât sã investim bani ºi timp într-un proiect on-line care nu-i

sprijinã pe editorii mici. Vom rememora aºadar întâmplãrile

trãite la ediþia de anul trecut prin intermediul unui text inedit,

„rãtãcit” prin sertarele Redacþiei noastre.

Gaudeamus este momentul când cartea îºi recapãtã rangul

cuvenit ºi timp de cinci zile cititorii, supuºii benevoli, i se închinã

cu respectul cuvenit, într-o atmosferã sãrbãtoreascã, ca de

carnaval, cu clovni, prinþi ºi prinþese, toboºari ºi trâmbiþaºi în

costume de paradã. Standurile editurilor, frumos amenajate, îºi

aºteaptã vizitatorii dispuºi sã cunoascã noutãþile acestei ediþii.

Printre acestea, pentru prima oarã ºi nou înfiinþata editurã „Sud”

a Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã „Bolintineanu”

(ACTIB) din Bolintin Vale, care vine însã pentru a doua oarã cu

un stand propriu (primul în 2018). De aceastã datã, ambiþiile

sunt ºi mai mari. În spatele acestei etalãri editoriale este însã o

muncã intensã de pregãtiri, de la contractare ºi pânã la proiectul

de amenajare a spaþiului, de organizare, pânã la detalii mai puþin

ºtiute care au fost rezolvate nu uºor dar cu finalitate onorantã de

membrii Asociaþiei, cu sprijinul financiar al Consiliului Local ºi

al Primãriei oraºului Bolintin Vale. ªi s-a vãzut din prima zi cã

cei mai mulþi vizitatori au fost surprinºi de faptul cã o localitate

micã ºi-a permis o astfel de reprezentare la nivel republican. Dar

sã detaliem desfãºurarea în ordine cronologicã.

Marþi, 19.11.2019, orele 14:00-19:30

Preambul. Amenajare stand nr. 143 (suprafaþã 5×2=10 mp)

BOLINTIN VALE – EDITURA SUD – ACTIB

Astfel inscripþionat, standul era vizibil de departe. Prezenþi:

Vasile Grigore, Ciprian Necºuþu, ªtefan Crudu, Marian Grigore,

Gabriel Dragnea, Saºa Ghiþã ºi Alexandra Firiþã, sositã din Italia

special pentru eveniment. Toþi pentru unul, unul pentru toþi. La

final, la stand au fost expuse cãrþi mai vechi (editura RawexComs)

ºi noi (editura „Sud”), ceramicã tradiþionalã hand-made,

reproduceri de artã neoliticã de Ciprian Necºuþu ºi revistele „Sud”.

Miercuri, 20.11.2019 (9:00-20:00)

Deschidere oficialã ora 12:00. Amfitrion: poetul Mircea

Dinescu. La standul nostru s-a fãcut safteaua. Cãutate au fost

monografiile, revista ºi ceramica.

Lansare de carte ora 14:00: Milica Dan, „ªcoala veche, ºcoala

nouã”, respectiv monografia ºcolii gimnaziale Bolintin Vale, la

130 de ani de la inaugurare. Editura Sud. Au prezentat: ªtefan

Crudu, prof. Constantin Bãrbuþã, autoarea ºi prof. Nicolae

Constantin. A doua lansare: „Monografia comunei Ciorogârla.

Paºi prin timp...”, 2 volume. Autor: Nicolae Stoica. Au prezentat:

prof. Constantin Bãrbuþã, editoarea Raluca Tudor, coordonatorul

standului, Vasile Grigore, prof. Nicolae Constantin ºi evident,

autorul. Foarte mulþi vizitatori, mulþi dintre ei cumpãrând

exponate diverse. A urmat pentru toþi cei prezenþi sau în trecere

gustãri: covrigi ºi licori din Bolintin. Toþi cei care au rãsfoit

cãrþile, revistele ºi mostrele expuse ºi-au exprimat plãcuta

surprindere de a gãsi o mare varietate de titluri, manifestându-ºi

sincer aprecierea pentru standul bolintinenilor. Surpriza cea mai

onorantã a fost vizita discretã a preasfinþitului Ambrozie,

episcopul Giurgiului, care a apreciat la superlativ întregul stand

ºi chiar a cumpãrat multe cãrþi ºi alte exponate, drept pentru care

îi suntem recunoscãtori, nu numai pentru binecuvântarea

pãrinteascã. Tot la stand a poposit ºi preacuviosul stareþ al

mãnãstirii Comana, Mihai Muscariu. Atât de multe momente

înãlþãtoare în aceastã primã zi ne-au copleºit pe bunã dreptate.

Joi, 21.11.2019, 9:00-20:00

Deºi deplasarea la Bucureºti de la Bolintin a fost dificilã din

cauza traficului din oraº, am aºteptat cu nerãbdare ºi aceastã zi.

Mulþi vizitatori, îndrumaþi cu profesionalism de ªtefan Crudu

care a explicat cu rãbdare ºi laudativ exponatele, în principal

cãrþile. Conform programului, la ora 14:30 a fost lansatã cartea

lui Alexandru Ghiþã-Saºa, „Sonete lângã somnul tãu... ºi alte

stihuri”, Editura Sud. Foarte mulþi auditori. Au cuvântat: Gabriel

Dragnea, George Tei, Sanda Firiþã, Alexandru Cazacu, Elena

Iordan ºi autorul. Pe lângã ei, membrii Asociaþiei, prof. N. Scurtu,

Laurenþiu ºi Iuliana Ghiþã, Ionel Nicolai, Constantin Florescu,

Roxana Cocora, Gabriela Costache, Sandu Tudor, Nicu Radu,

Ion Dumbravã, Bogdan Andrei, Simona Panait, Ana Marinescu,

Elena Iordan, Daniela Dinescu. Autografe, discuþii aprinse cu

bunã dispoziþie alimentatã cu covrigi de Bolintin, plãcinte Tanþa

Chiva ºi vin. Ne-a onorat standul ºi dl. Cornel Nistorescu,

jurnalist cunoscut.

Vineri, 22.11.2019, 9:00-20:00

Trafic de groazã cu deplasare cu viteza melcului prin Bucureºti

(durata 2 ore 40 minute!). În plus frig, ploaie ºi vânt, condiþii care

au îngreunat deplasarea. Am gãsit ºi soluþia: interzicerea ploii în

Bucureºti. Aºteptãm cu speranþã ºi aceastã zi. De la începutul zilei

s-a constatat creºterea apreciabilã a numãrului de vizitatori, de

toate vârstele, în pofida vremii potrivnice. Bravo lor! La ora

14:30 s-au lansat volumele de poezii ale lui Gabriel Dragnea,

„Altharul lui Cronos”, ed. Sud, 2019 ºi Alexandru Cazacu,

„Mesaje pentru Iulia”, 2019. Au fost prezentaþi de Vasile Grigore

ºi ºi-au exprimat aprecierea numeroºi invitaþi. Autorii ºi-au prezentat

creaþiile lirice ºi apoi pe rând, Ghiþã Saºa, care a ºi recitat din cele

douã cãrþi, Vilia Banþa care s-a referit la cei doi ºi cãrþile lor. În

continuare, d-na Luminiþa Cornea, colaboratoarea de marcã a

revistei „Sud”, venitã special de la Sf. Gheorghe pentru a fi alãturi

de prietenii din Bolintin, a apreciat sincer creaþia celor doi poeþi.

La fel, dl. George Tei, care a recitat câteva poezii reprezentative

precum ºi Alexandra Firiþã, poetã bolintineanã cunoscutã care a

subliniat frumuseþea poeziilor celor doi autori, prieteni, membri ai

Asociaþiei Bolintineanu ºi editorialiºti ai revistei „Sud”. În final,

despre Alexandru Cazacu a vorbit d-na Daniela Mitu. În faþa

standului, în timpul acesta au fost prezenþi ºi Neagu Udroiu,

Nicolae Dan Fruntelatã, ªerban Codrin, Iuliana Paloda ºi Florentin

Popescu, Gabriela Stanciu Pãsãrin. Cel mai tânãr vizitator al

standului nostru a fost Mihai, un bebe de cinci luni, a cãrui mãmicã

a cumpãrat douã ceºti de ceramicã. Dupã amiazã, aleile târgului

erau pline. Pe la ora 20:30 a început o fulguialã uºoarã care s-a

transformat treptat în lapoviþã ºi ninsoare. Dimineaþa, acoperiºurile

caselor erau albite de fulgii de nea.

Sâmbãtã, 23.11.2019

Timp de deplasare: doar 40 de minute. Aºa da, dar am ajuns

prea devreme. Oricum, va fi o zi plinã, cu foarte multe lansãri, la

toate editurile. La fel ºi pentru editura „Sud”.

La ora 14:00, Vasile Grigore a prezentat proiectul „Restaurare-

consolidare ºi valorificare a monumentului istoric ªcoala veche

în vederea amenajãrii Centrului Multicultural Bolintin Vale”.

Clãdire emblematicã pentru localitate ºi nu numai, ºcoala veche a

fost în atenþia autoritãþilor locale, în frunte cu primarul Daniel

Trãistaru ºi reprezintã o prioritate pentru asigurarea condiþiilor

pentru multele proiecte culturale pe care Asociaþia Bolintineanu

le va desfãºura.

A urmat lansarea volumului d-lui profesor doctor Nicolae

Scurtu, „Cercetãri literare – scriitori giurgiuveni”, editura „Sud”,

2019. O lucrare de top a unui istoric literar deosebit de important

pentru cultura românã, colaborator permanent al revistei

„Sud”, care onoreazã editura „Sud” ºi cercetarea literarã

giurgiuveanã. Au vorbit dl. Mircea Coloºenco ºi dl.

Emil Pãunescu, giurgiuvean, fost director al Muzeului

Judeþean Giurgiu, cunoscãtori redutabili ai vieþii literare

giurgiuvene. D-na Luminiþa Cornea, profesor doctor cu

origini giurgiuvene a vorbit în termeni laudativi despre

aceastã apariþie editorialã.

Din mulþimea de vizitatori ai târgului, destui s-au oprit

la standul nostru. Printre ei, d-na Stela Cãpitan, fostã

elevã a liceului din Bolintin Vale, absolventã 1963,

diriginte prof. Ion Carbarãu, care a impresionat întreaga

asistenþã prin amintirile sale. Miracole ale târgului. Dar

ºi marele ºi iubitul actor Florin Piersic, asaltat de

admiratori.

Duminicã, 24.11.2019

Ultima zi de târg a reprezentat o revãrsare de public

impresionantã care a dat strãlucire manifestãrilor de tot

felul la toate standurile unde lansãrile s-au succedat non-

stop pânã în ultimul minut. O grupã de dorobanþi complet

echipaþi a defilat printre standuri, acompaniatã de bãtãile

tobei. În acest context sui-generis s-a desfãºurat

momentul ultimei lansãri din acest sezon la editura „Sud”.

The last but not... cum ar zice mult apreciata ºi de ce nu,

iubita noastrã colaboratoare – de peste 23 de ani! – d-na

Victoria Milescu, profesoarã, jurnalistã, poetã consacratã ºi

multpremiatã în þarã ºi strãinãtate, un fel de perlã a coroanei

pentru revista „Sud” ºi nu numai. Volumul sãu „Cronicile

Sudului”, editura „Sud”, 2019, încununeazã eforturile fãcute într-

un scurt timp de Vasile Grigore pentru apariþia sa la târg (scoasã

de la tipar marþi, 19 noiembrie). La ora 13:30, o asistenþã

numeroasã era deja prezentã. D-na V. Milescu a argumentat

necesitatea cunoaºterii a cât mai multor poeþi sau scriitori actuali

pentru ca istoricii literari viitori sã consulte volumul, dar ºi variatele

modalitãþi de exprimare ale acestora, respectiv a celor ce nu au /

nu pot avea loc în revistele literare „sacre” ale Uniunii Scriitorilor

români. În calitate de vorbitor, dl. Lucian Gruia a scos în evidenþã

calitãþile d-nei Milescu de a sesiza valorile ascunse a atât de

multor creatori literari mai puþin vizibili ºi poate cu posibilitãþi

financiare mai reduse necesare ieºirii în spaþiul public. Iar revista

ºi acum ºi editura „Sud” îºi propune sã facã cunoscute producþiile

literare ale acestora, pe mãsura posibilitãþilor. Cartea s-a epuizat

repede. Dl. Emil Lungeanu, vizitând surprins standul nostru

înainte de momentul lansãrii, a remarcat cãrþile deja apãrute la

editura „Sud” ºi evident cã a observat ºi pe cea a d-nei Victoria

Milescu, de pe poziþia unui cunoscãtor al fenomenului literar

românesc actual. Au mai luat cuvântul ºi alte persoane dintre cele

prezente în carte. Pentru mine, faptul cã standul a fost remarcat ºi

de un profesor mai vechi al Liceului Teoretic Bolintin Vale, dl.

Constantin Botezatu, a fost o încântare pentru cã are încã vie în

minte imaginea ºcolii ºi Bolintinului din anii ’50, cu oamenii sãi.

Evident cã toþi membrii Asociaþiei care au fost de permanenþã la

stand (unii zilnic, de la amenajare pânã la final, alþii, ca de exemplu

Sonia Man, atunci când au fost disponibili), au participat la diferite

lansãri de cãrþi ale prietenilor sau ale unor autori cunoscuþi pentru

autografe, ori au cumpãrat cãrþi pentru ei ºi familia, ca ºi mine de

exemplu. Astfel cã ediþia din acest an a Târgului Gaudeamus, cu

toate imperfecþiunile sale organizatorice (unele impardonabile,

care au încãlcat prevederile contractuale, precum lipsa catalogului

tipãrit), s-a bucurat de o mare audienþã din partea iubitorilor de

carte, aceastã hranã spiritualã a omului dintotdeauna. Participarea

Asociaþiei ºi la ediþia din acest an – de data asta ºi cu editura

proprie – a reprezentat o modalitate vizibilã de cunoaºtere ºi

recunoaºtere a Bolintinului din Vale care, iatã, deºi mic d.p.d.v. al

întinderii ºi al populaþiei se aratã mare prin realizãri deosebite,

cartea fiind perenã. Am asistat la un spectacol sinergic deosebit

ca întindere spaþialã ºi combinaþie multicolorã de reclame, cãrþi ºi

reviste, muzicã de fundal ºi discursuri de prezentare, arome

discrete de cernealã ºi hârtie dar ºi puternice, care excitã simþul

olfactiv, de ceaiuri, parfumuri ºi, mai ales, de cafea de la vecinii

de stand. O mare sãrbãtoare trãitã, singura care-i apropie pe

oameni. La mai mulþi ani ºi de acum înainte!

ªtefan CRUDU

REMEMBER NOSTALGIC
TÂRGUL DE CARTE „GAUDEAMUS” 2019
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Un început de toamnã cu zile scurte unde imediat
dupã amiazã se face repede întuneric pe strãzile perlate
de briza Adriaticii. Un început de noiembrie apãsãtor cu
ameninþarea temutului ºi deocamdatã neînvinsului virus
ce obligã la nenumãrate precauþii ºi mai ales inspirã
teamã. O teamã ce se aºterne pretutindeni, în pieþele
Cavour ºi Tre Martini, în faþa castelului Sismondo ºi a
domului Santa Colomba, peste ruinele amfiteatrului
roman, sub arcul lui Augustus, peste podul lui Tiberiu.
ªi peste „vialele” largi ce duc cãtre litoral strãjuite de
somptuoasele case de vacanþã ce radiazã o sfâºietoare
singurãtate dupã cel mai prost sezon pe care l-au cunoscut
vreodatã. Ochii trecãtorilor osteniþi cu chipul acoperit
de mãºti ºi privirile în gol ale câtorva bãtrâni zãriþi
dincolo de ferestre demonstreazã cum te poþi obiºnui cu
pericolul unui inamic invizibil ºi omniprezent.

Aici la Rimini, de fiecare datã toamna, mergând pe
faleza din portul turistic, dar parcã mai ales acum, în
acest an ºi acest context al asediului social ºi afectiv
generat de situaþia sanitarã fãrã precedent, nu ai cum sã
nu te gândeºti la peliculele I vitelloni ºi La prima notte
di quiete.

Marele Frederico Fellini, nãscut la Rimini, al cãrui
centenar a fost sãrbãtorit cu discreþie anul acesta,
regizeazã în 1953 I vitelloni (Bãieþii pierde-varã) un
film parþial biografic, gratulat cu Leul de Aur veneþian.
Filmul prezintã momentele de rãscruce unor tineri într-
un oraº mic de provincie aflat la þãrmul mãrii. Neavând
niciunul dintre ei vreo ocupaþie („vitelonne” era porecla
datã în anii cinzeci celor care nu vor sã munceascã ºi îºi
petrec timpul prin baruri), plimbându-se pe strãzi fãrã
scop, stând la terase, întâlnindu-se la puþinele
evenimentele ale urbei (cum sunt carnavalul ºi un
concurs de Miss), complãcându-se într-un „dolce far
niente” presãrat cu pãguboase mici comisioane ºi
numeroase glume. Unul dintre ei scrie noaptea piese de
teatru sperând cã i se vor juca vreodatã, altul este un
jucãtor incurabil (interpretul acestui personaj este chiar
fratele regizorului, Riccardo care joacã onorabil) ºi
împreunã îºi fac mereu planuri de tot felul abandonându-
le ºi neavând curaj sã întreprindã nimic concret.
Bovarismul personajelor este tulburat de cãsãtoria forþatã
a unuia dintre ei cu fata pe care o lãsase însãrcinatã ºi
obligaþia de a-ºi întreþine familia în ciuda aventurilor

Alexandru CAZACU

Zile de noiembrie la Rimini
sale galante, de plecarea surorii care întreþinea întreaga
familie a altuia, de eºecul aspirantului dramaturg ºi de
plecarea celui mai mic dintre ei (alter-ego al lui Fellini)
la Roma. Dar scena cu aceºti bãieþi pierde-varã debusolaþi
ºi copleºiþi de nesiguranþã, însã sentimentali ºi gata
oricând sã se ajute unul pe celãlalt, care merg într-o zi
înnoratã ºi rece pe digul de unde privesc tãcuþi marea
este emblematicã pentru acest film ce a relansat cariera
deopotrivã a lui Fellini, cât ºi a marelui actor Alberto
Sordi. Rimini, deºi doar sugerat în peliculã, este în zilele
toamnei felliniene parcã la fel
de îngândurat ca ºi astãzi.

Valerio Zurlini realizeazã
în 1973 La prima notte di
quiete (Prima noapte de
liniºte) un film care debuteazã
chiar cu actorul principal
Alain Delon la vârsta unei
fotogenii decadente, cu barba
de trei zile, mergând într-o
amiazã tomnaticã pe faleza
umedã din Rimini, într-un
palton portocaliu cu gulerul
ridicat. Superstarul francez,
coproducãtor al filmului,
interpreteazã pe un profesor
de istoria artei ce alege sã fie
suplinitor la un liceu din oraº
contrar lipsei sale de vocaþie
didacticã. Dupã terminarea
orelor fãcute aproape cu indiferenþã ºi lãsând la
latitudinea elevilor participarea, profesorul îºi petrece
serile ºi nopþile mai puþin în compania partenerei sale
(care sacrificase multe pentru el), ci mai mult între
reprezentanþii unei anumite boeme a oraºului compusã
din diverse persoane interesate de viaþa de noapte ºi în
special jocuri de cãrþi, împrietenindu-se cu unii dintre
aceºtia, în special cu un tânãr medic cinic ºi extrem de
educat ce intuieºte evoluþia evenimentelor (jucat de
Giancarlo Giannini). Este atras de interesul pentru artã a
unei eleve ºi intrã într-o relaþie personalã cu aceasta
(interpretatã de balerina Sonia Petrovna). Aflã trecutul
ei misterios (fostã damã de companie, deºi minorã, chiar
cu acceptul mamei sale) ºi prezentul lipsit de

independenþã, fiind prietena oficialã a unuia dintre
interlopii notorii ai oraºului. În ciuda tuturor acestor
evidenþe, personajul principal, dupã o intensã noapte de
dragoste într-o casã de la malul mãrii decide sã fugã
împreunã cu eleva sa departe de Rimini. Mai întâi o
trimite pe ea cu trenul la Milano, urmând ca el sã vinã
dupã o discuþie cu partenera lui (Lea Massari, într-un un
excelent rol secundar) care exasperatã de
comportamentul straniu al profesorului se gândeºte la
sinucidere. Presiunea psihologicã a partenerei sale trãdate
ºi pasiunea mistuitoare pentru tânãra elevã (profesorul
gãsise un sens existenþei sale în iubirea pentru aceasta),
la care s-a adãugat oboseala ºi ceaþa care strângea oraºul,
face ca personajul principal sã nu se asigure la ieºirea pe

autostradã ºi maºina sa sã fie lovitã de un camion. Prima
noapte de liniºte, în care nu mai existã vise, fraza din
Goethe ºi titlul culegerii de versuri scrise de profesor
cãtre o iubire tragicã a sa din adolescenþã, soseºte brusc.
Accidentul îi este fatal. Imaginea de la începutul peliculei
cu plimbarea în port a profesorului precum ºi speranþele
ºi întrebãrile puse de elevã continuã sã se propage parcã
ºi astãzi pe strãzile aproape pustii din Rimini.

Douã filme cu interogaþiile, istoriile lor calme ºi
tulburãtoare deopotrivã, ce par sã ruleze continuu într-
un cinematograf deschis care nu este altul decât acest
oraº de care sunt legate indestructibil. Într-un noiembrie
aparte al anului 2020, a cãrui luminã irealã ivitã peste
bungalow-urile abandonate ale plajei are forma unui
zâmbet poate amar, dar ºi plin de speranþã.

Respectuoºi cu menirea publicaþiei noastre, care pe

lângã aspectele culturale are obligaþia de a face

cunoscute întâmplãrile mai mari sau mai mici ale

localitãþii ce o finanþeazã, am prezentat cititorilor, într-

un numãr trecut, un interviu cu edilul oraºului, care a

fost, în cea mai mare parte, bine primit. Celor câþiva

cârcotaºi vrem sã le reamintim cã „Sud”-ul a publicat

totdeauna astfel de materiale, nefiind nicidecum vorba

despre o „nouã tendinþã”.

Colecþia revistei este plinã de asemenea exemple.

Astfel, cu exact douãzeci de ani în urmã („Sud”, nr. 20,

anul 4, martie-aprilie 2000, p. 11) la alegerile pentru

fotoliul de primar al oraºului Bolintin Vale care urmau

sã aibã loc pe 4 iunie 2000 se înscriau nu mai puþin de

14 candidaþi. Sã ni-i amintim:

1. Trãistaru Dumitru – independent, pensionar, n.

1940;

2. Pâslaru Alexandru – PNL, ing. horticol, n. 1941;

3. Vintilescu Virgiliu – ApR, ing. auto, n. 1960;

4. Pãtraºcu Alexandru – PD, ing. horticol, n. 1943;

5. Ulmeanu Ion – PSDR-TP, maistru auto, n. 1949;

6. Chiva Alexandru – PRM, ing. petrolist, n. 1949;

7. Tudor Gheorghe – PSM, maistru constructor, n.

1939;

8. Minea Liana – PPR, medic, pensionar, n. 1941;

9. Marinescu ªtefan – PDSR, profesor, n. 1940;

10. Stan Aristide – PUR, ing. mecanic, n. 1948;

11. Foaie Emilian – PNR, administrator societate

comercialã, n. 1952;

12. Ciubuc Constantin – UFD, ing., n. 1958;

13. ªovãrel Marin – PSDR, ing. zootehnist, n. 1953;

14. Marciu Vicenþiu – CDR, medic, n. 1941.

ªi, de parcã numãrul candidaþilor nu ar fi fost suficient

pentru ca bolintinenii sã aibã de unde alege, niºte cetãþeni

mai glumeþi au avut ideea de a-l propune ºi pe al

cinsprezecelea, în persoana unui personaj pitoresc al

urbei.

«Având în vedere numãrul mare al candidaþilor la

postul de primar al oraºului Bolintin Vale, precum ºi

numeroasele promisiuni de „mai bine” ale acestora, un

grup de bolintineni cu simþul umorului au lansat „pe

piaþã”, în noaptea de 5 mai (data limitã a depunerii

candidaturilor) un „candidat pirat”, asigurându-i ºi

publicitatea necesarã (afiºul de mai jos). Publicitatea

a avut însã viaþã scurtã, în dimineaþa zilei de 6 mai

nemaifiind nici un afiº în oraº. Noi l-am procurat cu

„susþinute intervenþii” ºi cu „mari sacrificii”.»

Am reprodus ºi noi în aceastã paginã, preluat din

revista de atunci, afiºul electoral al candidatului cu

pricina.

Câºtigãtor al acelei confruntãri electorale a fost ing.

Alexandru Pâslaru.

Revenind la alegerile din septembrie 2020, candidaþi

la postul de primar al oraºului Bolintin Vale nu au mai

fost decât trei: un avocat (Daniel Bãrbulescu – Pro

România), un profesor de educaþie fizicã (Adrian

Gabriel Pintilie – PNL) ºi un inginer constructor

(Daniel Trãistaru – PSD). Câºtigãtor detaºat, prin

adjudecarea a peste douã treimi din voturi, a fost Daniel

Trãistaru, care, pentru realizãrile din primul mandat

de primar, a fost rãsplãtit de concetãþenii sãi cu un al

doilea. Locurile obþinute în Consiliul Local reflectã ºi

ele victoria zdrobitoare înregistratã de echipa

actualului edil: 11 pentru PSD contra 6 PNL.

Sã urãm succes în activitate noii-vechi echipe

bolintinene, pentru binele acestei comunitãþi ºi, prin

prisma revistei „Sud”, al culturii române.

Dupã douãzeci de ani sau... al

cincisprezecelea pentru Bolintin
Ciprian NECªUÞU
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În Italia, la Palermo, în Grãdina Garibaldi, se aflã un

frumos bust din bronz al românului Nicolae Bãlcescu:

„mare istoric ºi patriot român… mort aici, în Italia, la 28

noiembrie 1852, la numai 33 de ani”, scrie pe o plãcuþã de

sub acel bust.

Monumentul este din 1961 ºi a fost oferit de Academia

Românã cu ocazia centenarului morþii lui Bãlcescu, la 28

noiembrie 1952.

Nicolae Bãlcescu a iubit þara sa natalã, România, dar nu

a mai revenit pe meleagurile ei pânã la moarte… El care a

slujit cu pasiune, cu arma politicã, idealurile Revoluþiei de la 1848, dar a continuat sã

slujeascã acelor idealuri ºi din exil, din Italia, aici unde a folosit condeiul de istoric,

aici unde a scris valoroasa lucrare: „Românii supt Mihai Viteazul”, cartea fiind publicatã

postum de Alexandru Odobescu. Începutul este un adevãrat poem în prozã, o descriere

panoramicã, cinematograficã, a structurii geografice, a formelor de relief ale României,

þara lui de dor:

„Pe culmea cea mai înaltã a munþilor Carpaþi se întinde o þarã mândrã ºi

binecuvântatã între toate þãrile semãnate de Domnul pre pãmânt. Ea seamãnã a fi un mãreþ ºi întins palat, cap d-

operã de arhitecturã, unde sunt adunate ºi aºezate cu mãiestrie toate frumuseþile naturale ce împodobesc celelalte

þinuturi ale Europei, pe care ea cu plãcere ni le aduce aminte. Un brâu de munþi ocoleºte precum zidul o cetate,

toatã aceastã þarã ºi dintr-insul. Ici, colea se desfac, întinzându-se pânã în centrul ei, ca niºte valuri proptitoare,

mai multe ºiruri de dealuri nalte ºi frumoase, mãreþe pedestaluri înverzite, care varsã urnele lor de zãpadã, peste

vãi ºi peste lunci. Mai presus de acel brâu muntos, se înalþã douã piramide mari de munþi, cu creºtetele încununate

de o veºnicã diademã de ninsoare, care, ca doi uriaºi, stau la ambele capete ale þãrii, cãtând unul în faþa altuia.

Pãduri stufoase, în cari ursul se plimbã în voie ca un domn stãpânitor, umbresc culmea acestor munþi. ªi nu departe

de aceste locuri care îþi aduc aminte de natura þãrilor de miazã-noapte, dai, ca la porþile Romei, peste câmpii arse

ºi vãruite, unde bivolul dormiteazã alene. Astfel, miaza-noapte ºi miaza-zi trãiesc într-acest þinut, alãturi una de

alta ºi armonizând împreunã. Aci stejarii, brazii ºi fagii trufaºi înalþã capul lor spre cer; alãturi te ajunzi într-o

mare de grâu ºi porumb, din care nu se mai vede calul ºi cãlãreþ.”

În Amfiteatrul „Al. Odobescu” de la Facultatea de Filologie a Universitãþii Bucureºti, pe vremea când eram

studentã, se afla un bust, tot din bronz, al lui Bãlcescu, iar sub el se putea citi un text, un emoþionant gând al marelui

patriot ºi istoric, încã o dovadã a dragostei pentru România, þara sa de dor:

„La mia ultima parola sara anche un inno per te, la mia Patria molta carina”/ Ulltimul meu cuvânt va fi încã un

imn închinat þie, Patria mea dragã”…

Academia lui  Diogene

Vasile Szolga

Lumea aºa cum este

La sfârºitul deceniului doi al începutului celui de al treilea mileniu  creºtin, în Rai, se

produse o rumoare. La intrare apãruse, cerând sã meargã la Cel fãrã nume, în „zdrãngãnit”

de ciolane lovite ºi scârþâit de încheieturi înþepenite, acoperit de giulgiul lui negru, târând dupã Ea coasa cea veche

ºi ruginitã, dar purtând o mascã ce-i acoperea aproape întreaga faþã a hârcii ce-i þinea loc de cap, Moartea. La poarta

Raiului i se ceru sã se dezinfecteze pe oasele cei þineau loc de mânã, ºi apoi, dupã ce iscãli o declaraþie pe proprie

rãspundere, fu lãsat sã intre. Toþi locatarii Raiului îl cunoºteau, doar avuseserã de-a face cu el, dar totuºi nu se puteau

abþine sã nu se înfioare la apariþia ºi vederea lui. Majoritatea evitã sã dea nas în nas cu el (dacã nas putem sã-i zicem

celor douã gãuri de pe faþa lui, acum acoperite de masca de care vorbeam), ba unii o zbughirã ºi se ascunserã dupã

niºte noriºori mai albi sau mai murdari.

Trecu în zãngãnit de oase lovite, zgomot ce reverberã în atmosfera purã a Raiului, în tãcerea ce se lãsã la apariþia

Ei, ºi se îndreptã spre tronul unde Cel fãrã de prihanã ºi fãrã sfârºit îl aºtepta. Evident cã El ºtia de ce vine musafira,

motivul care o aducea pe cea în negru în faþa lui, doar cunoºtea tot ce miºcã în Cer ºi pe Pãmânt, dar totuºi o întrebã:

– Ce te aduce la mine Ciolãnimea ta?

– Doamne, am venit sã mã plâng de ce se întâmplã astãzi pe Pãmânt.

Dumnezeu o chestionã în continuare, deºi ºtia despre ce era vorba:

– Ce anume te deranjeazã?

Cea în negru îi rãspunse:

– A apãrut pe Pãmânt un concurent necinstit cu mine, la ce am eu de fãcut, luându-mi „caimacul” ca sã zic aºa.

Cicã acest concurent ar fi „os domnesc”. Poartã coroanã de-i zic oamenii „corona-virus”. Nu mai pot oamenii sã

moarã în rãzboaie, calamitãþi, accidente, de inimã rea, de bãtrâneþe sau de vreo boalã cunoscutã de când e lumea

lume, cã ei mor, acum, de „corona-virus”, chiar dacã mai au ºi alte, auzi cum le zice acum: „comorbiditãþi” în loc de

boli, sau beteºuguri, cum le ziceam din moºi-strãmoºi, ºi care le-ar scurta viaþa.  Dacã mai continuã starea asta, eu îmi

rup coasa, sau o dau la fier vechi ºi ies la pensie. Nu mai pot. La început mã mai consolam cã mureau de acest

„corona-virus” doar cei bãtrâni, cei peste 65 de ani, sau cei „expiraþi”, cum le zic ceilalþi, mai tineri, pe acolo pe jos,

pe Pãmânt, dar acu vãd cã a dat iama ºi în cei tineri, ba chiar ºi în copii, am auzit cã mai nou ar fi omorât ºi niºte copii

nenãscuþi. Nu mai pot, Doamne, dacã continuã aºa o sã ajung ºomer, deja mi-a scãzut leafa la 75% din ce am avut

înainte. Mã îngrozeºte ce o sã se întâmple dacã se mai introduce încã odatã starea de urgenþã ºi sunt obligat, datoritã

vârstei mele sã stau în casã, între patru pereþi, sã omor muºte ºi gândaci prin casã, ºi sã ies afarã doar douã ore pe zi.

Cum sã-mi fac eu treaba pentru care m-ai fãcut? Doamne fã ceva sã ne întoarcem la starea dinainte de aceastã aºa zisã

„pandemie”.

Dumnezeu îºi mângâie barba. Avea ºi Moartea dreptatea Ei ºi trimise un înger pe Pãmânt sã ajute la reîntoarcerea

lucrurilor la starea lor anterioarã adicã, sã întoarcã omenirea la starea dinainte.

Dar, acel înger nu s-a întors încã, pentru cã a fost pus în carantinã fãrã a putea pãrãsi izolarea sub ameninþarea

unei amenzi usturãtoare.

Românie,  þara mea
de dor. . .

Aceastã rubricã conþine texte selectate dintre

cele publicate pe pagina de Facebook a revistei

„Sud”.

PARCÃ N-Aª ªTI
de Geo Galetaru

Parcã n-aº ºti cã acolo,

în fundul camerei se ascunde ceva,

un pian dezacordat

sau

o funie pe care cineva urcã la cer

într-o tãcere absolutã,

cu unghiile albastre de neputinþã,

cu zilele ºi nopþile înfipte în craniu

ca niºte vâsle neputincioase,

spun toate acestea

dintr-o pornire irezistibilã

de a ghici lungimea asepticã a dorinþei,

cascada acestui somn umilitor

în care plutesc peºtii dezastrului,

parcã n-aº ºti cã inima aceea

e un fragment irevocabil

dintr-o casã mare, mare,

în care încãpem cu toþii.

O LACRIMÃ
de Nadia Linul Urian

O lacrimã cade tãcuta,

Hrãnind amintirea târzie

A celor plecaþi, ce nicicând

Nu se-ntorc... nu mai pot sã învie.

Pe candele-aprinse, mulþi îngeri se-opresc

ªi suflã un gând de iertare,

Pun faguri de rugã, prin liniºtea rece,

Cãci cei care mor, nu-s pierduþi în uitare.

S-au dus, înapoi nu mai vin,

Sub crucile grele-ºi dorm somnul de veci,

Iar lacrimi tãcute, le spalã mormântul,

Aprinzând candele mari, peste pietrele reci.

Un plâns, un suspin, o rugare

Lãsãm lângã cruci, la-nceput de brumar,

Promiþând cã ne-ntoarcem curând,

Nu la date înscrise în vechi calendar,

S-aprindem candele, lumini ca sã ardã,

Cu îngerii-n glas, sã-nãlþãm calde rugi

Ca odihna ºi pacea sã le fie tovarãº ,

Într-o lume mai bunã, sub pãmânt ºi sub cruci.

Virtual

„CORONA-VIRUSUL”
BATÃ-L VINA

,,,,,INTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITII
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Motto: Sono orgogliosa di portare nel mio sangue il tesoro dei miei antenati, la lingua rumena!

Milano – una città megalopoli nell’anima della pianura padana, una città fortezza dove la storia
di un’Italia moderna racconta la sua fiaba con ogni pietra della sua selciatura, con ogni pinnacolo
della cattedrale, con ogni mormorio dei passi passati nel tempo. Milano, la città dove Leonardo da
Vinci ha vissuto diciassette anni della sua illustre vita, sognando, creando, lasciando dietro di sé
la firma della sua genialità. Capitale della moda e del design, famosa per le sue case di moda e i
negozi chic, come quelli di via Monteleone, la Galleria Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo (il
centro commerciale più antico del mondo) ma anche per famose mostre, monumenti, eventi storici
e una vita culturale effervescente. Milano, città ambita da illuminati, aristocratici, popolani,
glorificata da artisti e poeti, a fine agosto con l’amaro in bocca, nascosta sotto la maschera di
passanti spaventati da questa tanto controversa pandemia, ha aperto le sue braccia accoglienti e ci
ha riparato nella calda luce pomeridiana. in cui, la
lingua rumena avrà il grado di regina. Sì. Il 31 agosto,
giorno della lingua rumena si è svolto un evento,
presso la libreria Bocca, fondata nel 1775 dai fratelli
Giovanni Antonio Sebastiano e Secondo Bocca a
Torino e poi a Parigi, Firenze, Roma e infine a Milano,
situata nelle Gallerie Vittorio Emanuele II , tra i negozi
di marchi famosi, i lussuosi caffè storici, un evento di
maggior importanza, almeno per noi rumeni della
penisola, in cui la lingua rumena sarebbe stata onorata
e messa in discussione. Un progetto interessante che
porta in primo piano la lingua rumena che sa cantare
meravigliosamente la vita e incantare le nostre anime.
Solo la parola rumena può unirci e mantenere viva
l’identità di una stirpe di gente coraggiosa e saggia.
Solo la lingua rumena, la nostra lingua madre, ci porta
la gioia di appartenere a una nazione che la storia ha
spesso messo in difficoltà e che sempre ha dimostrato
di non poter essere sottomessa.

L’evento culturale di grande carico emotivo,
organizzato dal Centro Culturale Italo-Rumeno con la
casa editrice Rediviva, fondatrice Violeta Popescu,
con la collaborazione della poetessa Florentina Niþã e
Silvia Storti, traduttrice dal rumena, ha avuto come
punto centrale la presentazione del libro Romania un viaggio nella memoria /
1957-1967 un decennio difficile / Passaggi e figure, dell’illustre ottantenne
docente milanese, Ida Garzonio, che sognava che alla fine degli studi alla
Facoltà di Lettere dell’Università di Milano e lo studio della lingua rumena,
che aveva appreso e approfondito in quegli anni,  avrebbe insegnato agli
studenti italiani la lingua rumena, desiderio che non si concretizzò, Ida,
dedicandosi alla carriera di docente di lingua italiana presso prestigiose scuole
superiori di Milano. Negli anni la troviamo, appassionata di musica, come
fondatrice di un importante gruppo corale: il Coro Polifonica Ambrosiana di
Milano, e successivamente ricoprendo diverse funzioni artistiche e
organizzative nell’Associazione Nuova Polifonica Ambrosiana per la quale
ha curato registrazioni e volumi documentari.

Il volume Romania un viaggio nella memoria è una testimonianza che la
lingua rumena nella sua bellezza e ricchezza ha affascinato molti stranieri per
studiarla e promuoverla. L’autrice dice. “ Ho studiato rumeno perché mi
piaceva, perché ero affascinata dalla cultura rumena .... cercavo la mia identità
ed ero convinta di trovarla in questa lingua e cultura di confine, che è riuscita
a resistere alle ondate di assimilazione “. Si tratta di un prezioso documento
letterario, un volume di memorie, un ritorno nel tempo e nella vita dell’autrice,
Ida Garzonio, che fa riferimento al periodo della sua giovinezza, gli anni ’60,
ma soprattutto un ricordo legato ad un’antica e nostalgica passione: la Romania
e i suoi valori culturali. Una passione e un interesse che sono nati in un
momento in cui c’era un contesto politico dittatoriale in Romania, durante la
cortina di ferro, quando i rapporti generali della Romania con l’Occidente e,
implicitamente, con l’Italia si sono interrotti.

Il volume è strutturato in tre parti comprendendo i ricordi vissuti durante i
tre viaggi di studi, che Ida Garzonio ha trasposto con grande sincerità, evocando
situazioni, figure degli amici che costituivano, in quegli anni, il suo piccolo e
lontano “universo rumeno”, una parte della sua vita lasciata nello scrigno del tesoro, sconosciuta
anche agli amici più stretti.

“Il periodo tra le due guerre aveva conosciuto un apogeo delle relazioni culturali e istituzionali
italo-romene, attraverso uomini di cultura rumeni (l’esempio più noto è quello del grande storico
Nicolae Iorga) e italiani (chiamo, da una lunga pleiade, solo Ramiro Ortiz) coltivarono e mantennero
una collaborazione straordinaria, concretizzata in importanti atti di cultura, tutti animati dal comune
spirito latino. Hanno creato reti a livello istituzionale (istituti culturali, dipartimenti di lingua
rumena all’interno delle università italiane) e hanno facilitato la penetrazione della letteratura
rumena nello spazio italiano traducendola in italiano” come confessa Violeta Popescu nella prefazione
del libro.

L’autrice descrive in dettaglio i tre viaggi compiuti in Romania nel decennio 1957-1967, con la
consapevolezza di restituire a quegli anni la verità storica e il clima socio-politico.

La seconda parte del volume contiene una preziosa raccolta di traduzioni, molte inedite, tratte da
varie opere di poeti e autori rumeni che Ida Garzonio ha conosciuto personalmente: Anatol E.
Baconsky (con il quale ha avuto una più lunga amicizia) e con cui ha avuto uno scambio di
lettere(una corrispondenza postale ricca), traduzioni letterarie realizzate tra il 1958-1970, pubblicate
su varie riviste, in volumi italiani, nel volumetto con traduzioni di colinde rumeni, edito da Dario
Memo a Milano, durante il Natale del 1966.

Cito qui traduzioni di Tristan Tzara, Eugen Jebeleanu, Veronica Porumbacu, Nina Cassian,
traduzioni di grande accuratezza e fedeltà del testo letterario. Nell’ultima parte del volume ci parla
e illustra con immagini la visita fatta alla chiesa evangelica fortificata di Harman, situata a Þara
Bârsei, a circa 10 km da Braºov, monumento storico che fa parte del Patrimonio dell ‘Umanità.

Tutti questi preziosi ricordi di Ida Garzonio sono affidati a uno scrigno contenente decine e
centinaia di libri, acquistati in quegli anni nelle librerie, e soprattutto nei vecchi negozi (tipo
antiquariato), di quaderni pieni di appunti, tante lettere (che compongono una corrispondenza
svolta in quegli anni con diversi autori e amici rumeni), oggetti acquistati dalla Romania (icone,
tessuti popolari, ecc.).

L’evento ha avuto anche una seconda presentazione del libro edito dalla casa editrice Rediviva,
l’antologia Inflorescenze, dei poeti della diaspora rumena, coordinata da Florentina Niþã e dal
quale Ida Garzonio, ha desiderato chefossero lette poesie in rumeno e lei, con la sua voce gentile,
-ci ha fatto l’onore di leggere la traduzione italiana, in un dialogo intenso, tanto che la lingua
rumena suonava come un tintinnio cristallino nelle Gallerie di Vittorio Emanuele II, stupendo e
deliziando i passanti.

Milano, a fine agosto, mi è sembrata più accogliente e più chiara, meno frettolosa e più umana,
più vicina alle nostre anime. Milano che sa ascoltare e applaudire la lingua rumena. Milano dove
ho scoperto l’amore per la lingua e la cultura rumena, nell’anima della Signora Ida Garzonio.
Grazie alla signora, professoressa Ida Garzonio! Grazie Milano!

La lingua rumena come un tintinnio

cristallino giornata della lingua rumena

a Milano
Alexandra FIRIÞÃ

Alexandra FIRIÞÃ

Motto: Sunt orgolioasã cã port în sângele meu comoara înaintaºilor mei, limba românã!

Milano – un oraº megalopolis în sufletul câmpiei padane, un oraº fortãreaþã unde istoria unei
Italii moderne îºi spune poveºtile cu fiece piatrã a caldaramului, cu fiece cupolã de catedralã, cu
fiece murmur al paºilor trecuþi peste timp. Milano oraº în care Leonardo da Vinci ºi-a trãit
ºaptisprezece ani din ilustra-i viaþã visând, creînd, lãsând în urmã semnãturã geniului sau. Oraº
capitalã al modei ºi a disign-ului renumit prin casele de modã ºi cochetele magazine, cum ar fi
cele de pe via Monteleone, Galleria Vittorio Emanuele II din Piazza Duomo (cel mai vechi
shopping mall al lumii), dar ºi prin renumite expoziþii, monumente istorice ºi o viaþã culturalã
efervescentã. Milano oraº râvnit de iluminaþi, aristocraþi, plebe, premarit de artiºti ºi poeþi, într-
un sfârºit de august cu gust amar, ascuns sub masca trecãtorilor înspãimântaþi de acesta mult
controversatã pandemie, îºi deschidea braþele primitoare ºi ne adãpostea în lumina caldã a unei

dupã amieze în care, limba românã va avea rang
de regina. Da. Pe 31 august, de Ziua Limbii
Române, eveniment desfãºurat la librãria Bocca,
fondatã în anii 1775 de cãtre fraþii Giovanni
Antonio Sebastiano ºi Secondo Bocca la Torino
ºi apoi la Paris, Florenþa, Roma ºi în ultimul rând,
la Milano, amplasatã în Galeriile Vittorio
Emanuele II printre magazinele cu mãrci în vogã,
cafenele luxoase istorice, avea sã aibã loc un
eveniment important, cel puþin pentru noi românii
din peninsulã, în care limba românã avea sã fie
onoratã ºi adusã în discuþie. Un proiect interesant
care aduce în prim plan limba românã care ºtie sã
cânte minunat viaþa ºi sã ne încânte sufletele.
Numai cuvântul românesc ne poate uni ºi þine vie
identitatea unei stirpe de oameni curajoºi ºi
înþelepþi. Numai limba românã, limba noastrã
maternã, ne aduce bucuria de a aparþine unui neam
pe care istoria l-a pus de multe ori în dificultate,
dar s-a demonstrat cã nu poate fi supus.

Evenimentul cultural, de o mare încãrcãturã
emoþionalã, organizat de Centrul Cultural Italo-
Român cu editura Rediviva, fondator Violeta
Popescu, cu colaborarea poetei Florentina Niþã ºi

a Silviei Storti, traducãtor de limba românã, a avut drept punct principal
prezentarea cãrþii „România un viaggio nella memoria/ 1957-1967 un
decennio difficile/ Passaggi e figure” („România un voiaj prin memorie /
1957-1967 un deceniu dificil – pasaje ºi figuri”) a distinsei profesoare
octogenare milaneze Ida Garzonio, care ºi-ar fi dorit mult ca dupã terminarea
Facultãþii de Litere de la Universitatea din Milano ºi a studiului limbii
române, pe care o învãþase ºi o aprofundase în acei ani, sã predea studenþilor
italieni limba românã, dorinþa care nu s-a materializat, Ida, dedicându-se
carierei de profesor de limba italianã la prestigioase licee din Milano. De-
a lungul anilor o gãsim, fiind pasionatã de muzicã, ca fondatoare a unui
important grup coral: Corul Polifonica Ambroziana din Milano, iar mai
târziu ocupând diverse funcþii artistice ºi organizatorice în Asociaþia Nuova
Polifonica Ambrosiana, pentru care a editat producþii de înregistrãri ºi
volume documentare.

Volumul este o mãrturie cã limba românã în frumuseþea ºi bogãþia ei a
pasionat pe mulþi strãini sã o studieze ºi sã o promoveze. Autoarea spune:
„Studiam limba românã pentru cã îmi plãcea, pentru cã mã fascina cultura
românã... Eram în cãutarea propriei identitãþi ºi eram convinsã cã am gãsit-
o în aceastã limbã ºi culturã de frontierã, care a reuºit sã reziste în faþa
valurilor de asimilare”.

Este un preþios document literar, un volum de memorii, o întoarcere în
timp în viaþa autoarei, Ida Garzonio, care se referã la perioada tinereþii sale,
în decada anilor ’60, dar mai ales o rememorare legatã de o veche ºi
nostalgicã pasiune: România ºi valorile ei culturale. O pasiune ºi un interes
care s-au nãscut într-o perioadã când în România exista un context politic
dictatorial, în perioada Cortinei de fier, când s-au rupt relaþiile generale ale
României cu Occidentul ºi, implicit, cu Italia. Volumul se structureazã în
trei pãrþi cuprinzând amintirile trãite în timpul celor trei cãlãtorii de studii,

pe care Ida Garzonio le-a transpus cu multã sinceritate evocând situaþii, persoane prieteni care au
alcãtuit, în acei ani, micul ºi îndepãrtatul sãu „univers românesc”, o parte din viaþa ei rãmasã în
scrinul cu amintiri, necunoscutã chiar ºi celor mai apropiaþi prieteni.

„Perioada interbelicã cunoscuse un apogeu al relaþiilor culturale ºi instituþionale româno-
italiene, prin oameni de culturã români (exemplul cel mai cunoscut fiind cel al marelui istoric
Nicolae Iorga) ºi italieni (îl numesc, dintr-o lungã pleiadã doar pe Ramiro Ortiz) care au cultivat
ºi întreþinut o colaborare extraordinarã, concretizatã în importante acte de culturã, animaþi fiind
cu toþii de spiritul latin comun. Aceºtia au creat reþele la nivel instituþional (institute de culturã,
catedre de limbã românã în cadrul unor universitãþi italiene) ºi au facilitat pãtrunderea literaturii
române în spaþiul italian prin traducerea lor în limba italianã”, aºa cum ne mãrturiseºte Violeta
Popescu în prefaþa cãrþii.

Autoarea descrie cu minuþiozitate cele trei cãlãtorii fãcute în România de-a lungul a unui
deceniu (1957-1967) cu dorinþa de a restitui adevãrul istoric ºi climatul socio-politic.

Partea a doua a volumului cuprinde o valoroasã colecþie de traduceri, multe inedite, realizate
din diverse opere ale poeþilor români ºi ale unor autori pe care Ida Garzonio i-a cunoscut
personal: Anatol E. Baconsky (de care a legat-o o lungã prietenie ºi cu care a putut sã poarte
corespondenþã), traduceri literare realizate între anii 1958-1970, publicate în diferite reviste, în
volume italiene, în micul volum cu traduceri de colinde româneºti apãrut la Dario Memo din
Milano în perioada Crãciunului din anul 1966. Amintesc aici traduceri din Tristan Tzara, Eugen
Jebeleanu, Veronica Porumbacu, Nina Cassian, traduceri de o mare acurateþe ºi fidelitate a
textului literar. În ultima parte a volumului ne vorbeºte ºi ilustreazã cu imagini despre vizita
fãcutã la biserica evanghelicã fortificatã din Hãrman, aflatã în Þara Bârsei, la cca. 10 km de
Braºov, monument istoric ce face parte din Patrimoniul Umanitãþii, moment care este încã viu în
memoria autoarei. Toate aceste preþioase amintiri ale Idei Garzonio sunt încredinþate unui cufãr
care conþine zeci ºi sute de cãrþi, cumpãrate în acei ani din librãrii ºi mai ales din vechile
consignaþii, de caiete pline de însemnãri, multe scrisori (care alcãtuiesc o corespondenþã purtatã
în acei ani cu diferiþi autori ºi prieteni români), obiecte cumpãrate din România (icoane, þesãturi
populare etc.).

Evenimentul a avut ºi o a doua lansare de carte apãrutã la editura Rediviva, antologia
Inflorescente a poeþilor din diaspora românã, coordonatã de Florentina Niþã ºi din care Ida
Garzonio a þinut sã se citeascã poezie în limba românã iarã ea, cu vocea-i blândã, ne-a fãcut
onoarea sã citeascã traducerea în italianã, într-un un intens dialog, astfel cã limba românã a
rãsunat ca un clinchet cristalin în Galeriile Vittorio Emanuele II, uimind ºi încântând trecãtorii.

Milano, într-un sfârºit de august, mi-a pãrut mai primitor ºi mai limpede, mai puþin grãbit ºi
mai uman, mai aproape de sufletele noastre. Milano care ºtie sã asculte graiul românesc ºi sã
aplaude. Milano unde am descoperit iubire pentru limba ºi culturã românã, în sufletul doamnei
profesoare Ida Garzonio. Mulþumim Milano!

Limba românã ca un clinchet cristalin

de ziua limbii române la Milano

Ida Garzonio, 30 august 2020
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L’église des Cordeliers, de son nom complet église Saint-

François-des-Cordeliers, est une église de la Vieille-Ville de

Nancy située au n°66 Grande Rue juste à côté du palais des

Ducs de Lorraine dont elle renferme les tombeaux. Le couvent

qui la jouxte est aujourd’hui partie intégrante du musée Lorrain.

Construite sous René II de Lorraine après la bataille de Nancy, elle est consacrée en 1487,

et elle jouxte le palais Ducal reconstruit à la même époque. L’église devint ensuite la sépulture

des ducs de Lorraine, précédemment inhumés en la Collégiale Saint-Georges, aujourd’hui

disparue.

L’édifice surprend par sa grande sobriété extérieure pour une longueur totale de 73

mètres et seulement 9 mètres de largeur. La grande nef unique, typique de l’architecture des

églises des Cordeliers, était décorée de nombreux vitraux, ainsi que de fresques dont il reste

une travée intacte au niveau du chœur.

Latéralement à la nef se trouvent des chapelles collatérales abritant les enfeux de certains

ducs de Lorraine. Juste avant l’autel, sur le côté droit,

se trouve l’impressionnant enfeu polychrome

renaissance du duc René II de Lorraine. L’autel

(rapporté) est décoré d’un retable polychrome de 1522,

tandis que la grande rosace refaite à l’époque classique

représente les armes de Lorraine. À gauche de l’Autel

se trouve la chapelle funéraire des Princes de Lorraine

fermée par une imposante grille aux armes de la

dynastie. Au sol, une trappe en bois cache l’accès au

caveau.

Une partie du plafond est recouverte d’une fresque

du XVIe siècle attribuée à Hugues de la Faye et qui

représente les Anges tenant les instruments de la

Passion. Une autre peinture à la détrempe est présente

sur les deux premières travées de gauche, proche des

gisants de Claude de Baudoche et de René de Beauvau.

Elle est dédiée à Notre-Dame-de-Consolation.

Au XIX
e siècle furent installées dans le chœur les

stalles en bois provenant de l’Abbaye de Salival et

datant de 1691. La chapelle Notre-Dame de Lorette,

chapelle funéraire des Ducs de Lorraine, est accolée

au niveau du chœur. L’édifice fut construit de 1609 à

1612 dans un style baroque italien avec une étonnante

coupole en trompe-l’œil.

Cette chapelle, créée par la volonté de Charles III

de Lorraine, renferme les dépouilles et les cénotaphes

de tous les ducs de Lorraine, aïeux de la famille de

Habsbourg-Lorraine et, de ce fait, le seul duc de

Lorraine à ne pas y être inhumé est François-Etienne

de Lorraine qui, devenu empereur du Saint-Empire,

fut inhumé en la nécropole des Habsbourg à Vienne

(Autriche) aux côtés de son épouse Marie-Thérèse.

Ainsi figurent les tombeaux suivants :

- Duc René II de Lorraine, avec son monumental enfeu polychrome renaissance dû à

l’architecte Jacques Vauthier et exécuté en 1511 ;

- Philippe de Gueldre, avec une sculpture de Ligier Richier ;

- Gisants de Henri III de Vaudémont, d’Antoine de Vaudémont et de Marie d’Harcourt,

ainsi que le tombeau du Cardinal Charles de Vaudémont par Florent Drouin.

Le graveur Jacques Callot et le peintre Jean Le Clerc sont inhumés dans le cloître attenant

à l’église.

L’église des Cordeliers entretient de longue date des liens particuliers à la maison de

Habsbourg-Lorraine. Dès les années 1760, l’empereur d’Autriche s’inquiète des tombeaux

de ses ancêtres et fait faire divers travaux de marbrerie. Il fait également dire des messes.

Marie-Antoinette, née princesse d’Autriche, fit une halte dans la chapelle de ses ancêtres

avant de rejoindre son futur époux Louis XVI.

À la Révolution, les tombeaux sont profanés et les cercueils éventrés. Toutefois, les

fossoyeurs prennent soin, en ensevelissant les os au cimetière de Boudonville, de les mettre

à part. À la fin des années 1810, Louis XVIII et François 1er s’émeuvent du triste état de la

chapelle ronde. Celle-ci est restaurée et les dépouilles ducales solennellement réinstallées le 9

novembre 1826. D’autres dépôts mortuaires ont lieu par la suite. L’empereur d’Autriche crée

une fondation en 1826 instituant un aumônier chargé de dire quotidiennement la messe, et

d’assurer un service funèbre solennel en novembre à la mémoire de ses ancêtres. Ce service

est assuré sans discontinuité jusqu’en 1914.

En 1867, François-Joseph 1er, empereur d’Autriche, vint également se recueillir sur le

tombeau de ses ancêtres.

Après la Première Guerre mondiale, un groupe de Lorrains, guidé par le maréchal Lyautey,

remet en place la messe solennelle à la mémoire des ducs et princes de Lorraine et de Bar. Cet

office, assuré de manière pérenne depuis 1934, a lieu à l’automne, généralement fin octobre.

Il est organisé par la Société d’histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain. La messe est

célébrée par le curé de la basilique Saint-Epvre, dont dépend l’église des Cordeliers. Elle est

parfois présidée par l’évêque de Nancy et de Toul.

C’est également dans la chapelle des Cordeliers que fut célébré, le 10 mai 1951, le

mariage d’Otto de Habsbourg-Lorraine et de Regina de Saxe-Meiningen, qui y célébrèrent

également leurs noces d’or le 10 mai 2001. Le 9 juillet 2011, une messe de requiem y a été dite

à la mémoire de l’archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine par l’Oratoire Saint-Philippe Néri

qui dessert la paroisse Saint-Epvre dont dépend l’église des Cordeliers. Quelque 350 personnes

y ont participé.

L’église
des Cordeliers

de Nancy
Jean

Yves-Conrad

Biserica
din Cordeliers

de Nancy
Biserica din Cordeliers, Saint-François-des-Cordeliers, este o bisericã din Vielle-Ville de Nancy,

situatã pe Grande Rue, nr. 66, chiar lângã palatul ducilor de Lorraine, ale cãror monumente funerare

le adãposteºte.

Construitã de René II de Lorraine dupã bãtãlia de la Nancy ºi terminatã în 1487, împreunã cu

palatul ducal ce a fost reconstruit în aceeaºi perioadã, biserica devine locul de înmormântare a

ducilor de Lorraine care pânã atunci erau înhumaþi la Colegiul Saint-Georges, astãzi dispãrut.

Edificiul surprinde prin sobrietatea exteriorului, acesta având lungimea totalã de 73 de metri, iar

lãþimea de numai 9 metri. Unicul ºi mãreþul naos, tipic pentru arhitectura bisericilor din Cordeliers,

era împodobit cu numeroase vitralii, precum ºi fresce din care s-a pãstrat intactã o traversã din

balconul unde era instalat corul.

Pe partea lateralã a naosului se aflã criptele unor duci de Lorraine. Chiar în faþa altarului, în

partea dreaptã, se vede impresionantul monument funerar multicolor în stil renascentist, al ducelui

Rene II de Lorraine. Altarul a fost decorat ca un panou policolor în 1522, în timp ce rozariul în formã

de trandafir de mari dimensiuni, refãcut în epoca clasicã, reprezintã arme din Lorraine. În stânga

altarului se aflã monumentul funerar al

prinþilor de Lorraine, înconjurat cu un

grilaj reprezentând arme ale dinastiei. În

partea de jos, o trapã de lemn mascheazã

intrarea în cavou.

O parte a plafonului este acoperita de

o frescã din secolul al XVI-lea, atribuita

lui Hugues de la Faye, care prezintã

„Îngerii purtând instrumentele pasiunii”.

O altã picturã decoloratã de vreme se aflã

pe primele douã traverse din stânga, în

apropierea efigiilor lui Claude de

Baudoche ºi Rene de Beauveau. Aceasta

este dedicatã Fecioarei Notre-Dame-de-

Consolation.

În secolul al XIX-lea au fost instalate

jilþuri din lemn provenind din Abbaye de

Salival, datând din 1691. Monumentul

funerar Notre-Dame de Lorrete al ducilor

de Lorraine formeazã un tot cu altarul, de

unde se oficia slujba religioasã. Edificiul

a fost construit între 1609 ºi 1612 în stil

baroc italian, cu o cupolã a cãrei picturã

amplifica impresia de mãreþie.

Aceastã capelã, creatã din voinþa lui

Charles III de Lorraine adãposteºte

rãmãºiþele pãmânteºti ºi cenotafele tuturor

ducilor de Lorraine, strãmoºii familiei

Habsburg-Lorraine, cu o excepþie,

singurul duce de Lorraine care n-a fost

înhumat aici, François-Etienne de

Lorraine, care, devenind împãratul

sfântului imperiu, a fost înmormântat în

necropola Habsburgilor din Viena (Austria) alãturi de soþia sa, Maria-Tereza.

Astfel, aici figureazã urmãtoarele morminte:

- Ducele Rene II de Lorraine, cu monumentala niºã funerarã în formã de arcadã, policromã în stil

renascentist, executata în 1511 de arhitectul Jacques Vauthier;

- Philippe de Gueldre, cu o sculpturã de Ligier Richier;

- Efigiile lui Henri III de Vaudemont, Antoine de Vaudemont, ºi Marie d’Harcourt, ca ºi mormântul

cardinalului Charles de Vaudemont, ridicat de cãtre Florent Drouin.

Gravorul Jacques Callot ºi pictorul Jean Le Clerc îºi dorm ºi ei somnul de veci în mânãstirea ce

se învecineazã cu biserica.

Biserica din Cordeliers întreþine, pe o perioada îndelungatã, legãturile de neam ale casei de

Habsburg-Lorraine. Încã din 1760, împãratul Austriei se intereseazã de mormintele strãbunilor sãi

ºi cere sã se facã diverse lucrãri din marmurã. De asemenea, el participã la slujbele religioase de aici.

Maria-Antoineta, nãscutã prinþesã de Austria, face o oprire la capela strãmoºilor înainte de a se

cãsãtori cu viitorul împãrat Louis XVI.

În timpul revoluþiei, mormintele sunt profanate ºi sicriele deschise. Totodatã, cei care supravegheau

au grijã sã îngroape osemintele în cimitirul Boudonville, pentru a le proteja. La sfârºitul anului 1810,

Louis XVIII ºi Francois I se înduioºeazã de starea jalnicã a capelei rotunde. Aceasta este restauratã,

iar rãmãºiþele pãmânteºti ale ducilor sunt reinstalate, cu solemnitate, la vechile lor locuri, la 9

noiembrie 1826. Împãratul Austriei înfiinþeazã o fundaþie chiar în acelaºi an, 1826, numind un

capelan însãrcinat sã oficieze zilnic slujbe religioase ºi sã asigure un serviciu funerar solemn în luna

noiembrie, în memoria strãmoºilor sãi, asigurat fãrã încetare pânã în 1914.

În 1867, Franz Josef I împãrat al Austriei, vine ºi el sã se reculeagã la locul de veci al înaintaºilor.

Dupã Primul Rãzboi Mondial, un grup de locuitori din Lorraine, îndrumaþi de mareºalul Lyautey,

reinstituie slujba solemnã în memoria ducilor ºi prinþeselor de Lorraine ºi de Bar. Oficierea acesteia,

permanentã din 1934, are loc toamna, în general în octombrie ºi este organizatã de Societatea de

Istorie din Lorraine ºi de Muzeul Lorraine. Slujba este celebratã de cãtre preotul catolic de la

Catedrala Saint-Epvre, cãreia îi este subordonatã biserica din Cordeliers. Ea este uneori oficiatã de

episcopul de Nancy ºi de Toul.

În plus, în capela din Cordeliers a fost celebratã, pe 10 mai 1951, cãsãtoria lui Otto de Habsburg-

Lorraine cu regina de Saxe-Meiningen, care vor celebra tot aici ºi nunta de aur la 10 mai 2001. Pe 9

iulie 2011, o slujbã de pomenire, o rugãciune pentru odihna morþilor a fost þinutã în memoria

arhiducelui Otto de Habsburg-Lorraine în oratoriul Saint-Phillippe Neri, care deserveºte parohia

Saint-Epvre de care depinde biserica din Cordeliers. La aceasta au participat în jur de 350 de

persoane.

(Traducere din limba francezã de Constanþa Crudu)

Église des Cordiliers de Nancy. Vue sur la façade principale
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Il 5 novembre 2020 – CENACOLO NEOLATINO.

Sotto il titolo “Cenacolo Neolatino” si sono riuniti in rete alcuni scrittori e scrittrici di lingua

rumena e spagnola che hanno recitato i loro componimenti all’interno di un reading a numero

chiuso. L’evento online, riservato ai partecipanti, nelle intenzioni degli organizzatori Cinzia

Baldazzi, scrittrice e critico letterario, Andrea Lepone le Officine Culturali Romani e il supporto

tecnico di Adriano Camerini, ha costituito la prima tappa di una serie di meeting letterari da

proseguire nelle prossime settimane. Al Cenacolo Neolatino prendono parte un numero di dieci

autori dalla Romania, Peru, Spania, Venezuela, Ecuador, Repubblica Domenicana. Una bella

iniziativa in cui gli autori possono conoscersi, avere un dialogo culturale interessante e costruttivo

e condividere la gioia di scrivere.

13 novembre 2020 – ARMONIE D’AUTUNNO – “UN

AUTUNNO DIVERSO ...”

L’ottava edizione del Laboratorio Creativo “ARMONIE

D’AUTUNNO” organizzato dalla Biblioteca Rumena “Grigore Vieru”

è stata diversa, sotto tutti i punti di vista. Le restrizioni imposte dalla

Pandemia hanno determinato agli organizzatori di agire con i mezzi

rimanenti, per garantire la continuità di un evento culturale di largo

respiro,

a cui tanti creatori e artisti dilettanti o professionisti hanno

contribuito con le proprie creazioni. Sotto la guida di padre Gheorghe

Vasilescu, la direttrice della biblioteca signora Gherghina Tofan e

tante altre persone di origine rumena, residenti in quella zona d’Italia,

l’attività torinese e stata organizzata quest’anno, online. Infatti,

attraverso l’arte, la letteratura, la musica, qualsiasi attività della Biblioteca

Grigore Vieru di Torino è vitale per tutti i rumeni, quando si parla di

cultura, questo significa, presentazioni di libri, audizione di musica,

mostra di pittura. Un’attività lodevole in cui l’età di partecipazione è

stata compresa tra i 7 ei 70 anni. Congratulazioni a tutti i partecipanti!

14 novembre 2020 AUTUNNO ROMANO ITALIANO

“Autunno romeno-italiano” è un progetto ideato come un duplex

culturale Romania - Italia, avviato dall’Associazione “Universo

dell’Amicizia” Iasi (2016 - Iasi, Torino e Ivrea, 2017 - Milano e

Iasi, 2018 - Roma e Iasi, 2019-Torino , Roma e Iasi) avendo in

programma eventi culturali che si sono svolti sotto il patrocinio

dei Consolati e dell’Ambasciata Rumena nella Repubblica Italiana,

con l’obiettivo di promuovere la cultura e le tradizioni rumene

offrendo così un’identità alle famiglie residente sul territorio italiano.

Arrivato alla quinta edizione, il progetto prosegue anche quest’anno,

questa volta in formato online, sabato 14 novembre 2020, alle ore

18.00 sulla pagina Facebook dell’Associazione “Universul

Prieteniei” Iaºi. Il reeding di poesie, in rumeno e italiano, è stato

presentato da 18 poeti rumeni stabiliti nella diaspora italiana (Elena

Agapi, Valeriu Barbu, Olimpia Danci, Alexandra Firiþã, Daniela

Forcos, Vasile Hatos, Mirela Leahu Varga, Elena Leica, Daniel

D.Marin, Daniela Mihãeº, Florentina Niþã, Lãcrãmioara Maricica

Niþã, Lidia Popa, Ofelia Prodan, Liliana Smerea Vacaru, Lidia

Stan, Gherghina Tofan, Rodi Vinau), in seguito a una breve

presentazione della città di Iaºi, autunno, con le foto di Rodica

Rodean e i commenti di due ospiti speciali il poeta Horia Zilieru e il console d’Italia a Iasi, il

signor Enrico Novella. oordinatori del progetto: Rodi Vinau e Rodica Rodean. Organizzatore:

Associazione „Universul Prieteniei Iasi in collaborazione con il “Cenacolo di Roma”.

Si è svolta dall’11 al 15 novembre 2020 la nuova edizione di Bookcity Milano, manifestazione

dedicata al libro, alla lettura e dislocato in diversi spazi della città metropolitana. La nona edizione

si svolge esclusivamente in formato digitale, per rispondere alle nuove direttive relative

all’emergenza sanitaria. Evento promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano

e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, composta da Fondazione Corriere della Sera,

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto ed Elisabetta Mauri e Fondazione

Arnoldo e Alberto Mondadori. Il successo dell’originalissima formula BookCity Milano ha

contribuito al riconoscimento di Milano nel 2017 dell’importante qualifica UNESCO per la Città

Creativa per la Letteratura.

Per l’ottava volta, la casa editrice Rediviva, fondata nel 2012, promuove il dialogo tra

culture, scrittori rumeni, italiani e non solo, saggi, narrativa, poesia con professionalità e passione,

è inserita nel programma SCRITTI DALLA CITTÀ MONDO, evento promosso per BookCity

da Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano, CITTÀ MONDO - Comune di

Milano. Per questa edizione Rediviva ha scelto di realizzare un video, che è online dal primo

giorno del festival, con gli interventi di Ida Garzonio, Alina Monica Turlea, Irina Turcanu

Francesconi e Violeta Popescu.

Nel programma, Rediviva ha scelto di presentare due libri recentemente pubblicati nella

collana Quaderni Romeni: “Romania. Un viaggio nella memoria. Paesaggi e figure. 1957-1967

un decennio difficile” di Ida Garzonio e „La Ciuleandra” di Liviu Rebreanu tradotti in rumeno da

Alina Monica Turlea e Alessio Colarizi Graziani, due libri che arricchiscono la conoscenza della

letteratura e della poesia rumena in Italia.

Eventi culturali
durante il tempo di
pandemia online

come risposta alla
domanda: come

sopravvirà la cultura?

Evenimente culturale pe timp

de pandemie desfãºurate on line

ca un rãspuns la întrebarea:

cum va supravieþui cultura?

5 noiembrie 2020 – CENACLUL NEOLATIN.

Sub titlul „Cenacolo Neolatino” a reunit scriitori ºi scriitoare de limbã românã ºi spaniolã care

au fãcut un numãr limitat de lecturi din creaþiile proprii. Evenimentul online, rezervat participanþilor,

la invitaþia organizatorilor, Cinzia Baldazzi, scriitor ºi critic literar, Andrea Lepone cu Atelierele

Culturale Române ºi sprijinul tehnic al lui Adriano Camerini, a constituit prima etapã a unei serii

de întâlniri literare care urmeazã sã fie continuatã în urmãtoarele sãptãmâni. La Cenaclul Neolatin

participã un numãr de zece autori din România, Peru, Spania, Venezuela, Ecuador ºi Republica

Dominicanã. O frumoasã iniþiativã în care autorii se pot cunoaºte ºi pot purta un dialog cultural

interesant ºi constructiv ºi îºi pot împãrtãºi bucuria scrisului.

13 noiembrie 2020 – ARMONII DE TOAMNÃ – „O TOAMNÃ ALTFEL...”

Ediþia a VIII-a a Atelierului de Creaþie „Armonii de toamnã” de la Biblioteca Româneascã

„Grigore Vieru” a fost altfel, din toate punctele de vedere.

Restricþiile impuse de pandemie au determinat pe

organizatori sã acþioneze cu mijloacele rãmase la

dispoziþie, pentru a asigura continuitatea unei manifestãrii

culturale de anvergurã, în care, mulþi creatori ºi artiºti

amatori ori profesioniºti ºi-au adus aportul cu creaþii

proprii.

Sub îndrumarea Pãrintelui Paroh Gheorghe Vasilescu,

a doamnei Gherghina Tofan ºi a multor alte persoane de

origine românã, trãitoare în acel areal al Italiei, Torino,

activitatea s-a fost organizatã anul acesta on line. De

fapt, prin intermediul artei, literaturii, muzicii orice

activitate a Bibliotecii „Grigore Vieru” din Torino este

vitalã pentru toþi românii când vine vorba de culturã,

acest lucru însemnând lansare de carte, audiþie muzicalã,

expoziþie de picturã. O activitate lãudabilã la care vârsta

de participare a fost cuprinsã între 7 ºi 70 de ani. Felicitãri

tuturor participanþilor!

14 noiembrie 2020 – TOAMNA ROMÂNO-

ITALIANÃ.

„Toamna româno-italianã” este un proiect conceput

ca un duplex cultural România-Italia, iniþiat de Asociaþia

„Universul Prieteniei” din Iaºi (2016 – Iaºi, Torino ºi

Ivrea, 2017 – Milano ºi Iaºi, 2018 – Roma ºi Iaºi, 2019

– Torino, Roma ºi Iaºi) având în program evenimente

culturale care s-au desfãºurat sub patronajul Consulatelor

ºi a Ambasadei României în Republica Italianã, având

ca scop promovarea culturii ºi a tradiþiilor româneºti

oferind astfel o identitate familiilor stabilite în diaspora

italianã.

Ajuns la ediþia a V-a, proiectul continuã ºi în acest an,

de data aceasta în format online, sâmbãtã, 14 noiembrie

2020, ora 18.00 pe paginã de Facebook a Asociaþiei

„Universul Prieteniei” Iaºi. Recitalul de poezie, în limba

românã ºi italianã, susþinut de 18 poeþi români stabiliþi

în diaspora italianã (Elena Agapi, Valeriu Barbu, Olimpia

Danci, Alexandra Firiþã, Daniela Forcos, Vasile Hatos,

Mirela Leahu Varga, Elena Leica, Daniel D.Marin,

Daniela Mihãeº, Florentina Niþã, Lãcrãmioara Maricica Niþã, Lidia Popa, Ofelia Prodan, Liliana

Smerea Vãcaru, Lidia Stan, Gherghina Tofan, Rodi Vinau) cu o scurtã prezentare a oraºului Iaºi,

toamna, cu fotografii executate de Rodica Rodean ºi comentariile a doi invitaþi speciali, poetul

Horia Zilieru ºi consulul Italiei la Iaºi, domnul Enrico Novella. Coordonatori proiect: Rodi Vinau

ºi Rodica Rodean. Organizator: Asociaþia „Universul Prieteniei” Iaºi în parteneriat cu „Cenaclul

de la Roma”.

A noua ediþie a BOOKCITY MILANO a avut loc în perioada 11-15 noiembrie 2020, un

eveniment dedicat cãrþilor, lecturii, ce a fost dislocat în diferite zone ale oraºului. A noua ediþie a

avut loc exclusiv în format digital, pentru a rãspunde noilor directive legate de urgenþa sanitarã.

Un eveniment promovat de Departamentul de Culturã al Oraºului Milano ºi Asociaþia BOOKCITY

MILANO, format din Fundaþia Corriere della Sera, Fundaþia Giangiacomo Feltrinelli, Fundaþia

Umberto ºi Elisabetta Mauri ºi Fundaþia Arnoldo ºi Alberto Mondadori. Succesul formulei

extrem de originale BookCity Milano a contribuit la acordarea în 2017 de cãtre Milano a importantei

calificãri UNESCO pentru Oraºul Creativ pentru Literaturã.

Prezentã pentru a opta oarã, editura Rediviva, fondatã în 2012, promoveazã dialogul între

culturi, scriitori români, italieni ºi nu numai, cu profesionalism ºi pasiune, fiind inclusã în programul

SCRITTI DALLA CITTÀ MONDO, un eveniment promovat pentru BookCity de Biroul de

Reþele ºi Cooperare Culturalã al Primãriei oraºului Milano, CITTÀ MONDO – Municipio Milano.

Pentru aceastã ediþie, Rediviva a ales sã realizeze un videoclip difuzat online din prima zi a

festivalului cu intervenþiile: Ida Garzonio, Alina Monica Þurlea, Irina Þurcanu Francesconi ºi

Violeta Popescu.

În programul Rediviva a ales sã prezinte douã cãrþi publicate recent în seria Quaderni Romeni:

„România. O cãlãtorie în memorie. Peisaje ºi figuri. 1957-1967 un deceniu dificil”de Ida Garzonio

ºi „La Ciuleandra” de Liviu Rebreanu traduse în limba românã de Alina Monica Turlea ºi Alessio

Colarizi Graziani, douã cãrþi care îmbogãþesc cunoºtinþele literaturii ºi poeziei române din Italia.

Alexandra FIRIÞÃ
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Cea de-a VIII-a ediþie a Festivalului „Toamna
Culturalã Bolintineanã” a debutat sâmbãtã, 10
octombrie 2020, cu începere de la ora 10.30, cu un
eveniment dedicat unei personalitãþi fabuloase, boierul-
primar Constantin ªt. Bolintineanu (1840-1925),
creatorul Bolintinului modern, de la a cãrui naºtere s-au
împlinit 180 de ani.

„Ctitor” fãrã egal în epocã, filantrop ºi mecena,
activitatea lui Constantin ªt. Bolintineanu în slujba
capitalei Bucureºti ºi a satului natal, Bolintin Vale, este
foarte puþin cunoscutã. Scopul manifestãrii a fost de a
înlãtura, pe cât se poate, aceastã nedreptate istoricã.

Ziua a debutat cu o slujbã de pomenire pentru
Constantin ªt. Bolintineanu (1840-1925) ºi Dimitrie
Bolintineanu (1825-1872) ºi a continuat cu dezvelirea
plãcii comemorative dedicate lui Constantin ªt.
Bolintineanu, amplasatã pe clãdirea Primãriei oraºului
Bolintin Vale. În cadrul acestui moment au vorbit Ionel
Constantin (administrator public al oraºului Bolintin) ºi
Vasile Grigore (redactorul-ºef al revistei Sud). Acesta din
urmã a trecut în revistã deosebitele realizãri ale
personalitãþii aniversate, evenimente ºi edificii. dintre
care unele au rãmas în picioare pânã astãzi: „Înfiinþeazã
bâlciul de Sf. Dumitru, ridicã monumentul lui Dimitrie
Bolintineanu ºi construieºte mãreaþa clãdire a ªcolii
Vechi. El revine ca primar în vremea rãscoalei din 1907,
hotãrât sã schimbe din temelii mentalitãþile ºi sã
contribuie determinant la bunãstarea bolintinenilor sãi.
Asta pânã în 1916, când Bolintinul este ocupat de
trupele germane. Înnoieºte biserica ºi clopotniþa, precum
ºi ªcoala Veche ºi ridicã din temelii cãminul cultural,
Primãria, Pretura, Jandarmeria, fabrica de conserve,
abatorul comunal, ºcoala din Crivina, ºcoala ºi sfatul
sãtesc din Suseni ºi Malu Spart ºi multe altele. Chiar ºi

Constantin ªt. Bolintineanu în conºtiinþa prezentului
dupã moarte a lucrat în folosul bolintinenilor sãi. ªi-a
lãsat întreaga avere pentru înfiinþarea unui gimnaziu
industrial, ceea ce s-a ºi întâmplat dupã moartea
acestuia.”

Retraºi în liniºte la mãnãstirea Buna Vestire de lângã
Bolintin, în intimitatea unei agape organizatã de ACTIB
ºi revista Sud, în compania unui grup restrâns de prieteni
a fost sãrbãtorit poetul ºi jurnalistul Nicolae Dan
Fruntelatã pentru cei 74 de ani împliniþi. Despre biografia
ºi activitatea literar-editorialã a poetului nãscut în
Bãlãciþa judeþului Mehedinþi a vorbit în detaliu
profesorul, criticul ºi istoricul Nicolae Scurtu, cu aceeaºi
oratorie cu care ºi-a cucerit ºi obiºnuit publicul
ascultãtor: „Poetul ºi-a prezervat familia ºi în acelaºi
timp actul creaþiei. Este un poet care îmbinã elementele
tradiþionale de cea mai bunã calitate, apare câmpia,
grâul, domeniul pâinii, apar imagini deosebit de
interesante ºi, unele dintre ele, o sã vã mire, dar apar
pentru prima oarã în imaginarul poetic românesc.
Nicolae Dan Fruntelatã, pe lângã faptul cã este un poet
autentic, total, care a cunoscut foarte bine toate arterele
puterii de care s-a ferit întotdeauna cu mare grijã. Asta
înseamnã supremã inteligenþã a unui cãrturar care se
implicã în viaþa cetãþii ºi care lasã ceva cetãþii. Lasã o
operã extrem de interesantã, de variatã din punct de
vedere tematic ºi stilistic ºi care invitã la lecturã ºi la
meditaþie. De aceea nimic nu este mai important pentru
un scriitor, mai ales în timpul vieþii, dar ºi dupã aceea
decât un singur fapt: atât contemporanii, cât ºi
posteritatea sã-i citeascã opera. Acesta este omagiul
suprem adus unui creator ºi, mai ales, unui creator de
limbã, creator de literaturã, a unui creator de culturã
ºi de civilizaþie.” Însoþit de fiica dumnealui, Ioana
Ruxandra Fruntelatã – de altfel o colaboratoare valoroasã

Gabriel DRAGNEA

ºi apropiatã a ACTIB ºi, mai ales, a revistei Sud – în faþa
micului auditoriu, autorul a peste 30 de volume publicate
pânã în prezent a mãrturisit: „Prin cuvintele pe care le-
a spus prietenul meu, scriitorul ºi profesorul Nicolae
Scurtu, prin gestul dumneavoastrã, al bolintinenilor, mi-
a trecut, într-un fel, dorul de satul meu, care e departe
de aici, tocmai în Mehedinþi ºi care nu mi-a fãcut
niciodatã o asemenea onoare ºi bucurie. Asta apreciez
cu atât mai mult pentru cã, aici, la Bolintin, aici am
gãsit – aºa cum am ºi scris cândva – o a doua casã a
mea, o casã cu oameni deosebiþi, o casã de suflet în care
Vasile Grigore, Fane Crudu ºi toþi ceilalþi m-au primit
cu uºile ºi cu ferestrele ºi cu inima deschise. Vã mulþumesc
mult pentru clipa asta. Vã fãgãduiesc cã, ori de cîte ori
o sã am prilejul o sã vin la Bolintin, adicã o sã mã întorc
acasã, sã-mi gãsesc o parte din aceste amintiri. Vã
mulþumesc frumos, prieteni!”

Vizibil emoþionat de toatã aceastã atmosferã de la
mãnãstirea Bunavestire, creatã special pentru domnia sa
din partea ACTIB ºi a revistei Sud, dupã ce în preajma
tortului aniversar a primit urãrile de bine ale întregii
audienþe, poetul Nicolae Dan Fruntelatã a mai avut parte
de o surprizã. Invitatul de onoare al acestei manifestãri,
dl. Doru Dinu Glãvan (preºedintele Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România – UZPR) i-a înmânat o
distincþie frumos înrãmatã „pentru prodigioasa activitate
culturalã ºi jurnalisticã”: „Jurnalistul, poetul, scriitorul
ºi omul de culturã Dan Fruntelatã, membru important al
Uniunii Scriitorilor din România ºi un membru foarte
important al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România, azi, la 74 de ani primeºte distincþia Împliniri
Scriitoriceºti pentru prestigioasa activitate literarã ºi
jurnalisticã ºi devotamentul faþã de actul de culturã de-
a lungul unei bogate ºi fructuoase cariere.”

Pe treptele Primãriei - Leontin Zamfir, Vasile Grigore, Ionel Constantin La monumentul Poetului

Domnul Ionel Constantin
dezvelind placa comemorativã

Placa comemorativã Constantin ªt. Bolintineanu

Doru Dinu Glãvan ºi Nicolae Dan Fruntelatã
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Un fenomen natural spectaculos pe râul Argeº
Prof. Andreea-Narcise GRIGORE
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Un fenomen natural mai puþin obiºnuit a avut loc

în aceastã toamnã la Bolintin. Vestea surpãrii albiei

Argeºului în imediata apropiere ºi în aval de barajul

de la Crivina a atras atenþia micii comunitãþi ºtiinþifice

locale. Apariþia unui crater de mari dimensiuni, cu o

formã circularã aproape de perfecþiune, în chiar albia

rîului Argeº, adicã între maluri, meritã o cât de sumarã

explicaþie, deºi fenomenului ar fi trebuit sã i se fi dat

mai multã atenþie din partea specialiºtilor, meritând a

fi studiat cel puþin de studenþii Facultãþii de Geografie

din Universitatea Bucureºti

Vã reamintim cã în anul 1947 a început construcþia

barajului ºi a acumulãrii Bolintin Vale, punctul Crivina.

Nodul hidrotehnic a fost dat în exploatare în anul 1950.

La acest baraj, prima staþie de pompare este construitã

în 1960, iar a doua în 1965. La Crivina se face

denisiparea apei din Argeº, iar filtrarea este executatã

de staþiile de la Arcuda ºi Roºu. Acumularea de la

Crivina este formatã printr-un baraj frontal cu ºase

deschideri echipate cu stavile clapetã cu înãlþimea de

doi metri. Captarea este de tip lateral, dispusã pe malul

stâng. În continuarea captãrii au fost realizate douã

grupuri de deznisipatoare ºi douã aducþiuni casetate

(canale) spre Bucureºti. În 1965, din aducþiunea

Crivina-Roºu a fost derivat un canal care trece valea

Dâmboviþei în rambleu printr-un pod canal, în

apropiere de Dragomireºti Deal ºi care debuºeazã în

lacul Strãuleºti asigurând debitele necesare pentru

realizarea unei scurgeri salubre prin salba de lacuri de

pe râul Colentina.

Amenajãrile hidrotehnice de la Bolintin Vale,

amplasate pe rîul Argeº, sunt vitale pentru existenþa

Capitalei, cãci de aici se asigurã 40% din apa potabilã

necesarã Bucureºtiului, 70% din apa industrialã, 95%

din debitul de diluþie necesar râului Dâmboviþa, 70%

din apa necesarã pentru primenirea apei din lacurile de

pe Colentina ºi a zonei industriale din sud-estul oraºului.

Intervenþiile antropice asupra Argeºului în zona

Bolintinului au modificat dramatic peisajul, având

repercusiuni directe asupra caracteristicilor naturale

ale rîului. Nu ne vom ocupa acum de ele, însã

promitem sã revenim asupra subiectului.

Fenomenul petrecut la sfârºitul lunii octombrie

2020 în albia rîului este doar unul dintr-o lungã serie.

El a avut loc pe fondul unei perioade îndelungate de

secetã, în care prin punctul Crivina a fost procesatã ºi

expediatã cãtre Bucureºti întreaga cantitate de apã

disponibilã, astfel încât în aval de baraj s-au mai putut

strecura doar câteva fire anemice. Consecinþa a fost

scãderea nivelului pânzei freatice de suprafaþã, ce a

dus la tasarea stratelor care o conþineau, având ca efect

„prãbuºirea” albiei sub forma craterului observat în

imaginile care acompaniazã acest articol.

Din ordinul celor care administreazã instalaþiile

hidrotehnice de la Crivina, golul a fost rapid umplut

cu saci imenºi cu nisip ºi cu balast împins de utilaje de

mare tonaj. Dupã prima sãptãmânã a lui noiembrie

2020 nu se mai cunoºtea nimic de pe urma craterului.

Cu acest prilej, albia a fost ºi ea „amenajatã”, astfel

încât rîul ºi-a pierdut încã odatã cele câteva aspecte

naturale greu recâºtigate, dându-i-se înfãþiºarea unui

canal oarecare.

„Tratamentul” la care este supus Argeºul în zona

Bolintinului reprezintã un episod dureros pentru cei

care iubesc natura. Din pãcate, cel mai important rîu

al acestui spaþiu este sacrificat intereselor Capitalei,

fãrã niciun beneficiu care sã se rãsfrângã asupra

nivelului de viaþã al riveranilor ºi cu atât mai puþin

asupra naturii înconjurãtoare.
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Ne-a devenit familiarã afirmaþia cã „principala industrie

a Bolintinului a fost ºi este educaþia”. Astãzi, Liceul

Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” este cel mai mare

din judeþul Giurgiu ºi unul dintre primele din þarã. Este

bine sã scoatem în evidenþã, ori de câte ori ne stã la

îndemânã, contribuþia acestei instituþii la

dezvoltarea comunitãþii. Arhiva Liceului

pãstreazã documente extrem de preþioase

legate de istoria locului, încã de pe vremea

Gimnaziului Industrial fondat de fraþii

Constantin ºi Athanasie ªt. Bolintineanu,

adicã din perioada interbelicã. Profitând de

aceste bogate fonduri ne-am gândit cã ar fi

bine sã aruncãm o privire asupra stãrii liceului

într-un moment de inflexiune, dramatic chiar,

din istoria recentã a localitãþii, petrecut în

anul ºcolar 1980-1981 când Bolintin Vale este

rupt de la judeþul Ilfov ºi alipit, împotriva

voinþei locuitorilor, recent înfiinþatului judeþ

Giurgiu.

Denumirea instituþiei era „Liceul Industrial

de Petrol Bolintin Vale” ºi era o unitate

subordonatã Ministerului Minelor, Petrolului

ºi Geologiei, Direcþia Organizare, Control,

Personal ºi Învãþãmânt, Serviciul Învãþãmânt.

Director al liceului era inginerul petrolist

Voicu Chiva.

Sã reamintim aici cã liceul primise numele marelui

Dimitrie Bolintineanu în anul 1967, pe care îl purtase cu

mândrie pânã la 1 septembrie 1973 când autoritãþile din

domeniul Petrolului, preluând liceul ºi transformându-l

din teoretic în industrial, îi vor anula onorantul titlu. ªi

astfel, prestigiosul Liceu Teoretic „Dimitrie

Bolintineanu” se transformã în Liceul Industrial de Petrol

Bolintin Vale.

Mãsura renunþãrii la titulatura „Dimitrie Bolintineanu”

a nemulþumit cetãþenii însã, în pofida unor cereri repetate

1980-1981 – un an de cumpãnã pentru
liceul bolintinean

Prof. Mihaela ENACHE
Secretar-ºef Florica IVÃNUª

ale unor intelectuali de frunte, precum prof. Ion Carbarãu,

situaþia nu a putut fi remediatã decât dupã cãderea

regimului comunist, adicã dupã 1989.

De fapt, nici disciplina „petrol” nu le era nici familiarã

ºi nici dragã bolintinenilor. Ei ar fi dorit mai degrabã un

liceu de construcþii ºi vor milita pentru înfiinþarea unui

al doilea liceu în localitate, cu acest profil, sau mãcar a

unei secþii, aºa dupã cum aflãm dintr-o adresã a

directorului Constantin Bãrbuþã.

În urma examenului susþinut pentru admiterea în treapta

I a Liceului Industrial de Petrol din comuna Bolintin Vale,

judeþul Ilfov, în vara anului 1980 fuseserã admiºi un numãr

de 210 elevi, absolvenþi ai claselor a VIII-a din comunele

Bolintin Vale, Floreºti-Stoeneºti, Ogrezeni, Vânãtorii Mici,

Crevedia Mare, Grãdinari, Roata de Jos.

Concurenþa cea mai mare fusese la profilul

Electrotehnicã: 40 de elevi, o clasã. Era urmatã de

Mecanicã, tot cu o clasã de 40 de elevi. Restul elevilor,

în numãr de 130, erau distribuiþi în cele patru clase ale

profilului Mine Petrol Geologie.

Ocupaþiile celor mai mulþi dintre pãrinþi erau

dintre cele manuale: membri cooperatori

(CAP), zidari, muncitori în fabrici ºi uzine.

Colectivul de cadre didactice era compus din

30 de persoane, în fruntea cãrora se afla

directorul ing. Chiva Voicu. Multora dintre

foºtii absolvenþi le va produce emoþie amintirea

celor care predau atunci:

Matematicã – Moromete Dobriþa, Bratu

Niculina, Nicolescu Floarea, Ionescu

Gheorghe;

Limba Românã – Mihãiþã Maria, Manolache

Elena, ªandru Ioana;

Limba Rusã – Marciu Anica, Grigoriu

Vladimir;

Limba Francezã – Zitti Ileana;

Biologie – Neagoe Dan;

Geografie – Roman Magdalena;

Istorie – ªandru Neculai, Bãrbuþã

Constantin;

Fizicã – Þopa Alina, Petcu Eugenia,

Pîrvãnescu Jana;

Chimie – Ionescu Violeta;

Educaþie Fizicã – Ivan Ion;

Cunoºtinþe Economice – Florescu Ionel;

Ingineri – Chiva Gheorghe, Petrescu Silviu, Badea

Marian;

Maiºtri instructori – Ivãnuº Ion, Neagoe Constantin,

Bratu Stan, Leonte Paul.

În ianuarie 1981, la mijlocul anului ºcolar, judeþul Ilfov

era desfiinþat, iar învãþãmântul bolintinean intra în cel

mai greu deceniu al existenþei sale.

Cu nostalgie, despre ºcoala de-altãdatã...
Nicoleta STAMATE

Apreciind în mod deosebit publicaþia noastrã

bolintineanã, doresc sã îmi aduc ºi eu o modestã

contribuþie la galeria cu imagini de arhivã a revistei

„Sud” trimiþându-vã o fotografie din luna septembrie a

anului 1971. În pozã apar elevii clasei a VII-a C de la

ªcoala Generalã Bolintin Vale împreunã cu doamna

profesor diriginte Angela Dumitrescu. Fotografia a fost

fãcutã în primele sãptãmâni ale anului ºcolar 1971-1972,

când, conform uzanþelor de atunci, elevii luau parte la

activitãþi în agriculturã, în cazul de faþã sãparea canalului

de irigaþie de la Malu Spart. Din pãcate, nu îmi mai

amintesc numele tuturor elevilor, dar pentru ca informaþia

sã fie cât mai completã, am notat totuºi numele

protagoniºtilor, atât cât mi-am amintit.

1. Dan Penescu

2. Marian Viºan

3. Ionel Dan (?)

4. Dana ?

5. ªtefan Bobe

6. ?

7. Dan Avram

8. Constantin Matache

9. Vasile Codin

10. Gabriela Dumitrescu

11. Rodica Zaharia

12. Constanþa Radu

13. Constanþa Coman

14. ?

15. Gabriela Florescu

16. Prof. Angela Dumitrescu

17. Mariana Bonis

18. Ecaterina Cristea

19. Emilia ?

20. ?

21. Nicoleta Lucaci.
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La începutul anului ºcolar 1980-1981 (de la dreapta): maistru Ion Ivãnuº, prof.
Ion Carbarãu, ing. Voicu Chiva (director), ing. Mircea Radu, prof. Ion Florescu...
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Un document medieval inedit despre câteva sate
dispãrute de pe valea Argeºului

Vasile GRIGORESCU

Unul dintre scopurile principale ºi asumate prin Statut de cãtre

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

(ACTIB) este îmbogãþirea arhivei istorice a zonei Bolintinului.

Urmãrind cu perseverenþã atingerea acestui scop, membrii

ACTIB, în aproape un deceniu cât a trecut de la înfiinþarea

instituþiei, au scotocit arhivele publice ºi particulare reuºind sã

adune o cantitate impresionantã de documente. Deºi unele au

fost publicate prin intermediul volumelor tipãrite sub auspiciile

Asociaþiei, imensa lor majoritate rãmân inedite. Prin rubrica pe

care o inaugurãm astãzi intenþionãm sã le aducem în atenþia

publicului, care poate astfel profita de conþinutul acestora,

valorificându-l pentru lucrãri viitoare sau plãcerea lecturii.

Hrisovul domnesc despre care vom face vorbire în continuare

se referã la niºte sate ºi întâmplãri localizate pe teritoriul actualei

comune Buturugeni, judeþul Giurgiu. Comuna aceasta se aflã pe

Argeº, la circa zece kilometri în aval de oraºul Bolintin Vale,

între viroaga Ilfovãþului ºi malul drept al râului.

Teritoriul comunei era strãbãtut cândva de Marele Drum al

Craiovei sau Drumul Olacului, cu un important punct de trecere

peste Argeº chiar aici ºi prin care se fãcea legãtura dintre Bucureºti

ºi capitala Olteniei.

Hrisovul s-a pãstrat sub forma unei copii a traducerii în limba

românã executatã dupã originalul slavon de cãtre Lupp dascãlul

în jurul anului 1743. Noi l-am transcris dupã documentul pãstrat

la Biblioteca Naþionalã a României, însã o altã copie a acestuia

am gãsit-o la Arhivele Naþionale Istorice Centrale din Bucureºti,

în Colecþia Achiziþii Noi, MCVII/I.

În privinþa satelor menþionate în document, vom face sublinierea

cã sunt astãzi dispãrute. Unele fizic, altele prin schimbarea

denumirii sau prin înglobare în alte sate. Astfel, Prisicenii au

fost înglobaþi în satul Buturugeni. Satului Gâºteºti i s-a schimbat

numele în Pãdureni. Despre satul Malu, prezentat în acest hrisov

ca moºie, ºtim cã a avut locuitori, cã nu a fost doar o „moºie

stearpã”, deoarece am întâlnit de mai multe ori niºte martori din

Malu, precum la 23 noiembrie 1608 (Documente privind Istoria

României. B. Þara Româneascã, sec. XVII, vol. 1 (1601-1610),

Bucureºti, Editura Academiei, 1954, nr. 318, p. 348), când sunt

amintiþi „popa Gorga ºi Lepãdat ºi Micul”. Satul acesta, dispãrut

încã din veacul al XVII-lea, se afla pe rîul Argeº, în amonte de

Prisiceni, spre Ogrezeni.

Tema principalã a hrisovului o reprezintã o neînþelegere în

privinþa unei stãpâniri. Observãm funcþionarea vechiului sistem

juridic românesc, în care se aplica solidaritatea de grup în cazul

sãvârºirii unor fãrãdelegi pe terioriul de competenþã al comunitãþii

respective. În situaþia de faþã, uciderea unei persoane ºi distrugerea

unui cuib de ºoim. Îndârjirea locuitorilor, cãrora în mod evident

li se face o nedreptate, reieºea din faptul cã deºi plãtiserã

deºugubina, adicã amenda, domnia continua sã le þinã sechestratã

garanþia (înstrãinatã între timp). ªi, de fiecare datã, judecata

domneascã dãdea câºtig de cauzã puternicilor vremii, cãci deºi

sãtenii cereau sã li se confirme plata deºugubinei, domnul se

încãpãþâna sã constate doar existenþa faptei, pe care, de altfel,

petenþii nu o contestau.

Suntem în mãsurã sã clarificãm ºi data iniþialã a achiziþiei

moºiei de cãtre vornicul Gheorghe Psoma, amintitã în hrisovul

de faþã într-un fragment în care în loc de voievodul Mihnea este

scris Mihai: „Însã aceastã mai sus scrisã moºie ºi rumâni o au

fost cumpãrat Gheorghe dvornic Psoma de mai nainte vreme,

încã din zilele rãposatului Mihai v[oi]v[o]d de la Mircea armaºul

ºi de la Stan logofãtul din Bucºani ºi de la Dragomir, feciorul

Frusinii, pãrþile lor toate ºi partea Vladului”. Tranzacþia se

petrecuse la 12 octombrie 1589, când era întãrit „Gheorghe vornic

sã þie satul Prisicenii din Vale, pãrþile ce le-au cumpãrat din

câmp, din pãdure ºi cu apa Argeºului ºi din bãlþi” (Ion I. ªucu, O

seamã de documente medievale inedite din Þara Româneascã,

în „Studii ºi Materiale de Istorie Medie”, IX, 1978, p. 161).

1607 (7116) octombrie 13. Radu Voievod ªerban întãreºte

lui Nica mare vistier stãpânirea asupra satului Priseceni de la

vad, cu rumânii ºi cu moºia ce se cheamã Malul. Pentru moºia

Malul s-a judecat satul Gâºteºti cu Gheorghe vornicul cã pe acea

moºie fusese omorât un om ºi s-a stricat ºi cuibul unui ºoim,

pentru care ucidere ºi stricare de cuib a plãtit satul Gâºteºti douã

deºugubini. Satul Gâºteºti nu s-a mulþumit ºi s-a judecat ºi la

Mihnea Turcitul ºi la Mihai Viteazul ºi acum. la Radu ªerban,

zicând cã acel om care a ucis sau care a stricat cuibul ºoimului n-

a fost din satul lor, dar niciodatã n-au putut jura cei 12 boieri

pentru aceasta. Copia traducerii documentului certificatã în 1836

la judecãtoria de Muscel, adeveritã în 1841 de Judecãtoria de

Vlaºca. Limba românã, alfabet chirilic. Biblioteca Naþionalã a

României, Arhiva Istoricã, Fond Documente Istorice sec. XV-

XIX, dosar 1817, cota 575/1b.

[notã: „Presentat la Curtea de apel sect. II din Bucuresci, 1873

noembrie 3. Greff. C. Christescu.”]

Cu mila lui Dumnezeu Ioan Radul v[oi]v[o]d ºi domn a toatã

Þara Rumâneascã, nepotul rãposatului bãtrânului Ioan Basarab

v[oi]v[o]d, dat-am domniia mea aceastã poruncã a domnii mele

credinciosului ºi sfetnicului ºi mai întâi cinstit boer al domnii

mele jupânului Nicãi vel vistier ºi cu feciorii lui câþi Dumnezeu

îi va dãrui ca sã fiie lui tot satul Prisiceni de la Vad, cu tot hotarul

ºi cu toþi rumânii ºi cu tot venitul, din câmp ºi din apa Argeºului

ºi din pãdure ºi cu moºiia ce sã numeºte Malul ºi du pretudindinea

dã preste tot hotarul. Însã semnile hotarile sã se ºtie: pã vâlceaoa

Ceretului ºi pe Calea Argeºului pânã la malul Ogrãzenilor. Însã

aceastã mai sus scrisã moºie ºi rumâni o au fost cumpãrat

Gheorghe dvornic Psoma de mai nainte vreme, încã din zilele

rãposatului Mihai v[oi]v[o]d de la Mircea armaºul ºi de la Stan

logofãtul din Bucºani ºi de la Dragomir, feciorul Frusinii, pãrþile

lor toate ºi partea Vladului. Iar mai pre urmã, satul Gâºteºti ei au

ridicat pârã înaintea Mihnii v[oi]v[o]d ºi aºa pâra pã Gheorghe

dvornicul cum cã s-au ucis un om pre acea moºiie ce sã grãeºte

Malul ºi au stricat ºi cuibul unui ºoim. Apoi satul Gâºteºti ei au

plãtit dooã ºugubini, una pentru acel om ucis, iar altã ºugubinã

pentru ºoimul dupã acea moºiie Malul, încã de multã vreme, din

zilele altor domni bãtrâni. Întru aceaia, Mihnea v[oi]v[o]d au

judecat dupã dreptate ºi dupã lege ºi au dat satului Gâºteºti lege

doisprezece boeri ca sã judece cum cã n-au fost acel om (carele

au ucis pre acel om) din Gâºteºti, nici au stricat cuibul ºoimului

iar din Gâºteºti. Apoi cei doisprezece boeri ei au cãutat ºi au

adeverit cum cã au fost oameni fãcãtori de rele cei din sat din

Gâºteºti, deci n-au vrut sã jure, ci au rãmas satul Gâºteºti dã lege

ºi dã judecatã.

Iar când au fost în zilele rãposatului Mihail v[oi]v[o]d, iarãºi

au ridicat pârã ºi iarãºi au pârât satul Gâºteºti pã Gheorghe

dvornicu cum cã au plãtit dooã ºugubine pentru acea moºiie ce

sã numeºte Malul. Apoi Mihail v[oi]v[o]d iarãºi le-au dat lege

12 boeri ca sã jure cum cã nu au fost acei oameni fãcãtori dã rele

din satul Gâºteºti. Apoi satul Gâºteºti nu au putut nicicum sã sã

apuce dã lege, ci au rãmas dã lege ºi a doua oarã.

Iar când au fost acum, în zilele domnii mele, iar nu au

vrut sã sã lase satul Gâºteºti nici aºa ºi iar au pârât ºi

pre cinstitul boerul domnii mele jupan Nica vel vistier

ºi iarãºi pâra cum cã au plãtit acele dooã ºugubini încã

din zilele altor domni bãtrâni, o ºugubinã pentru un om

ucis, altã ºugubinã pentru un ºoim.

Pentru aceia domniia mea singur am judecat dupã

dreptate ºi dupã lege ºi singur am vãzut domniia mea ºi

cartea Mihnii v[oi]v[o]d ºi a lui Mihail v[oi]v[o]d de

rãmas. Drept aceia singur am dat ºi domniia mea satului

Gâºteºti 12 boeri ºi a treia oarã ca sã jure cum cã nu au

fost acel om (carile au ucis pre acel om) din sat din

Gâºteºti ºi cum cã nu au stricat cuibul ºoimului om iar

din Gâºteºti. Apoi acei 12 boeri ei au umblat ºi bine au

adeverit cum cã au fost acei oameni fãcãtori de rele, cel

ce au fost ucis pre om s-au chemat pre nume [loc gol]

din Gâºteºti ºi cel ce au stricat cuibul ºoimului un þigan

anume [loc gol] din Gâºteºti. Apoi când au fost la zi ºi

la soroc au venit acei 12 boeri de au mãrturisit domnii

mele cum cã au fost acei oameni fãcãtori de rele din sat

din Gâºteºti ºi pentru aceia s-au luoat ºi acele ºugubini

din sat din Gâºteºti. ªi au rãmas satul Gâºteºti dã lege

ºi de judecatã ºi a treia oarã din naintea domnii mele ºi

dinaintea tuturor boerilor domnii mele. Însã acea mai

sus zisã moºie de la Prisiceni, partea lui Gheorghe

dvornicu o au fost cumpãrat cinstitul boerul domnii

mele jupân Nica vel vistier de la Gheorghe dvornicu

Psoma drept 283 taleri, douã sute optzeci taleri dã argint

bãtuþi. Pentru aceia singur am dat ºi domniia mea

cinstitului ºi credinciosului boerului domnii mele jupân

Nica vel vistier ca sã-i fiie satul Prisiceni de la Vad ºi

moºiia ºi rumâni ce s-au scris mai sus, stãpânitoare ºi

ohabnici ºi feciorilor lui, nepoþilor ºi strãnepoþilor lui

ºi de nimeninea sã sã nu sã clãteascã dupã zisa domnii

mele.

Iatã dar ºi mãrturie am pus domniia mea pã jupan

Radu cluceru Buzescu, i jupan Preda vel Ban de la

Craiova, i jupan Cernica vel vornic, i jupan Lupul vel logofãt, i

jupan Mârzea vel spãtar, i jupan Bãrcan vel stolnic, i jupan

Grigore vel comis, i jupan Stanciul vel paharnic, i jupan Leca vel

postelnic.

Ispravnic Lupul vel logofãt.

ªi am scris eu Bran logofãt în scaunul oraºului Târgoviºtea,

luna octombrie 13, 7116 (1607).

Acest izvod s-au scris pe limba rumâneascã dupe hrisovul cel

slovenesc de Lupul dascãlul slovenesc la ºcoala domneascã în

Bucureºti la leat 7251 (1743).

Az Lupp dascãlul slovenesc izpisah.

Prezedentu Judecãtorii de Muºcel

Copiia aceasta protocolindu-sã cu cel în original hrisov ºi

fiind întocmai, spre a fi crezutã s-au adeverit.

1836 noemvrie 4.

Prezedent stolnic Dumitrache Urianu.

Prezedentu Judecãtorii Vlaºca

Aceastã copiie fiind scoasã întocmai dupã cea în original copie

ºi dupã cererea ce au fãcut dumnealui Ghiþã, fiul rãposatului

polcovnic Gheorghe Carabelea, s-au adeverit cu a mea iscãliturã

ºi prin punerea peceþii Judecãtorii.

1841 martie 2.

Pentru prezedent (si).

[notã în creion cu litere latine: „Mãnãstirea Câmpulung,

Episcopia Argeº. Actele de cumpãrãturã cu traducerea hotarelor

Prisiceni.”]

Prisiceni 1607
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Brãila a avut de-a lungul timpului în fruntea urbei câþiva

„iubitori” de culturã care au dorit propãºirea ºi bunãstarea

oraºului. Pot spune cã ºi prin strãduinþa lor Brãila a avut un

nume falnic la sfârºitul secolului al XIX-lea. Nu se poate sã nu-

l amintesc pe Constantin C. Hepites, care a condus obºtea Brãilei,

cu unele întreruperi, în perioada 1840-1856. Dintre realizãrile

acestuia amintim amenajarea Grãdinii Publice ºi a Parcului

Monument, precum ºi a iluminatului public (felinare cu opaiþe).

În ultimii ani de viaþã, C.C. Hepites a înfiinþat Biblioteca publicã

ºi Muzeul Brãilei, desfãºurând totodatã o bogatã activitate

ºtiinþificã. Un alt primar destoinic, Radu Portocalã, a condus

Brãila între 1922-1925 ºi a întreprins mari reforme de

modernizare urbanisticã ºi administrativã a oraºului: crearea ºi

pavarea pieþei din faþa cimitirului Sf. Constantin, construirea

halelor din Piaþa Poporului, un nou bazin la Uzina de apã, ridicarea

cartierului din spatele Abatorului, împrejmuirea Abatorului ºi a

cimitirului Sf. Maria. Am amintit de aceºtia, dar nu l-am uitat pe

un alt primar care pentru a-ºi arãta dragostea faþã de oraº ºi-a

lãsat toatã averea Brãilei.

În 1846, la 24 iunie, se nãºtea la Brãila Dumitru Ionescu

singurul fiu al lui Ioan Neagu Ghelase ºi al Ilincãi, nãscutã

Brebenel, mici negustori din oraº. Preotul Alexandru Sudeþeanu

îi îndrumã paºii în primii ani de ºcoalã. Mai târziu, în 1870,

pentru cã avea o voce bunã, pãrinþi îl vor înscrie la Seminarul

Teologic Buzãu pentru a deveni preot. Dupã absolvire se întoarce

la Brãila ca institutor la ºcoala Brãºteanu de pe strada Rahovei,

dupã doar câþiva ani renunþã însã la profesia de dascãl, dupã ce

fusese transferat, fãrã voia lui, de la Brãila la o ºcoalã de la

mânãstirea Nifon (Buzãu). Se spune cã nu-ºi mai gãsea mângâiere

decât în cântãrile bisericeºti ºi cã-ºi atrãsese simpatia cãlugãrilor

de la mãnãstire pentru vocea sa dumnezeiascã. Se întoarce în

Brãila în 1872 ºi devine cântãreþ bisericesc la biserica Sf. Spiridon,

demolatã în anii 60 de cãtre comuniºti. Pentru tânãrul Dumitru

aceastã activitate era prea meschinã pentru ambiþiile lui, aºa cã a

luat hotãrârea de a intra în afaceri ºi în politicã. Pentru început se

asociazã cu dr. Apostoleanu, profesor de gimnaziu ºi Zamfirescu,

fiul unui bogãtaº pentru a deschide o librãrie. Cei doi parteneri

se retrag din afacere din cauzã cã înregistreazã o pierdere de

10.000 lei în primul an, însã Ionescu persevereazã ºi, încet-încet,

începe sã obþinã profit. Dupã ce trei ani la rând face bani buni din

negoþul de carte ºi papetãrie, îºi extinde afacerile luând în arendã

moºiile Bucu-Cornatele, din judeþul Ialomiþa ºi Cioara-Tãtaru,

din judeþul Brãila...

Nu doar ca om de afaceri s-a afirmat Dumitru Ionescu, ci a

fost o prezenþã activã în viaþa publicã brãileanã. Astfel, a fost

ales consilier (1880-1881) ºi preºedinte al Consiliului Judeþean

Brãila, deputat (1883) ºi senator de Brãila (1888) ºi ca o

încununare a meritelor sale, distinsul personaj a fost ales primar

al urbei în perioada 1906-1910. S-a cãsãtorit în 1875 cu Elena-

Zamfira ºi din pãcate nu au avut copii.

Poate o sã se întrebe distinºii cititori cu ce este mai important

acest primar faþã de ceilalþi înaintaºi sau predecesori. Un rãspuns

ar fi chiar în testamentul sãu, cãci Dumitru Ionescu a lãsat legatar

universal Primãria Brãila, aceasta urmând sã respecte o serie de

condiþii. La moartea filantropului a rãmas o importantã avere,

incluzând acþiuni la Banca Naþionalã, Banca Agricolã, Casa Ruralã

ºi Societatea de Asigurãri Agricola. Fostul primar deþinuse Palatul

Drd. Laura DUMITRESCU NICOLAU

Doi mari filantropi ºi un loc comun

Dumitru Ionescu Brãila

„Dumitru Ionescu”, fost Teatru Rally (imobil cu uzinã electricã

proprie ºi în care vor funcþiona, în perioada interbelicã, Teatrul

Comunal, Clubul Regal, Cinematograful sonor, Biblioteca

Comunalã, Biblioteca „Petre Armencea”, saloane de dans,

Hotelul Princiar, Restaurantul Regal, Cazinoul Universala, arena

Cinematografului Comunal, precum ºi opt magazine), terenuri

ºi imobile.

Teatrul Rally trecuse în anul 1900 în proprietatea lui Dumitru

Ionescu, care cumpãrase clãdirea cu preþul de 985.000 lei de la

foºtii proprietari, fraþii Rally. Astãzi „Donaþiunea Dumitru

Ionescu”, fostul Teatru Rally, actualul „Maria Filloti” se aflã în

proprietatea municipalitãþii.

Primarul Dumitru Ionescu moare la data de 19 mai 1919. Lasã

prin testament toatã averea  primãriei Brãila. Testatorul a impus

câteva condiþii Primãriei Brãila, astfel o parte din bani, adicã

suma de 300.000 de lei urmau sã fie folosiþi pentru refacerea

bisericii „Sfinþii Arhangheli”, care sã devinã ºi catedralã a

oraºului. O altã dorinþã era aceea de construire a unei maternitãþi

care sã fie ºi spital de copii (clãdirea urma sã fie ridicatã pe un

teren donat tot de cãtre acesta în suprafaþã de 750 de stânjeni

pãtraþi), a unei „grãdini de copii pânã la 8 ani” pentru copiii

sãraci ºi acordarea de burse pentru elevii nevoiaºi ai ºcolilor de

arte ºi meserii. Existau ºi alte prevederi pentru acordarea de

ajutoare societãþilor de binefacere, corului bisericesc al oraºului,

Bibliotecii Comunale ºi ªcolii de cântãreþi bisericeºti al Eparhiei

Dunãrii de Jos.

Nici catedrala ºi nici spitalul n-au fost realizate, din diverse

motive, drept pentru care rudele lui Ionescu aveau sã deschidã

un proces în perioada interbelicã împotriva Primãriei Brãila, pe

care o acuzau cã, în calitate de legatarã, nu a respectat testamentul

filantropului.

Odatã cu instaurarea comunismului ºi a tãvãlugului

naþionalizãrii, rudele nu mai aveau cum sã emitã pretenþii faþã de

moºiile ºi clãdirile lãsate moºtenire de primarul Dumitru Ionescu.

La finele Testamentului sãu, Dumitru Ionescu avea sã scrie:

„Celor ce m-au iubit, recunoºtinþa mea, celor ce m-au urât iertarea

mea ºi rugãmintea de a mã ierta pentru oricât le-am greºit în

viaþã. Celor ce se vor folosi de ajutorul ce-l las prin acest legat, le

recomand din inimã iubirea de dreptate ºi adevãr ºi mai presus

îndemn la muncã necurmatã ºi cinstitã, cãci numai în aceasta eu

am gãsit mulþumire în viaþã. Milã pentru cei nenorociþi ºi suferinzi

ºi dragoste desãvârºitã pentru religie ºi neam.”

De acum voi aduce în discuþie un alt personaj, care, în mod

curios, poartã acelaºi nume cu marele mecena anterior prezentat.

Este vorba despre Dumitru Ionescu-Brãila. Observãm cã faþã de

predecesorul sãu acesta îºi apropiase particula „Brãila”, semn

clar al provenienþei. Iniþial, când am luat cunoºtinþã, cu interes,

despre existenþa acestuia, fãrã prea multe date la îndemânã, l-am

crezut una ºi aceeaºi persoanã cu Dumitru Ionescu, primarul

brãilean. Numai cã activitatea filantropicã a lui Dumitru Ionescu-

Brãila s-a desfãºurat în perioada interbelicã, având din plin de

suferit în momentul instaurãrii regimului comunist. Rãmâne un

fapt curios ca doi oameni, purtând acelaºi nume ºi având aceeaºi

origine brãileanã sã fi binemeritat recunoºtinþa contemporanilor

lor.

Pentru prima datã pe Dumitru Ionescu-Brãila l-am întâlnit sub

forma unei... strãzi în satul Palanca, comuna Floreºti-Stoeneºti,

din judeþul Giurgiu, în momentul în care vizitam un conac de

epocã brâncoveneascã situat în apropiere. Am aflat atunci cã

atribuirea numelui sãu unei strãzi se datora contribuþiei deosebite

la construirea bisericii satului, cu hramul Sf. Apostoli Petru ºi

Pavel (inauguratã în anul 1938), precum ºi la dezvoltarea

învãþãmântului local. În toate aceste acte de binefacere fusese

acompaniat de soþia sa, Maria.

Informaþiile nu sunt prea bogate în privinþa soþilor Maria ºi

Dumitru Ionescu-Brãila, cel puþin nu la fel precum cele referitoare

la ilustrul sãu tiz, edilul brãilean.

Arhivele Naþionale Istorice

Centrale (ANIC) din Bucureºti

pãstreazã un dosar sub numele

„Dumitru Ionescu Brãila, plasa

Bolintinu, comuna Palanca”,

cuprinzând „Formular de

inventarierea ºi evaluarea

patrimoniului” în vederea aplicãrii

reformei agrare din 1945 (ANIC,

Fond MAD. Reforma Agrarã 1945,

Jud. Ilfov, 339/1949).

De aici aflãm despre conacul

deþinut în satul Palanca de Dumitru

Ionescu-Brãila cã ar fi fost „compus

din 3 corpuri de casã cu 28 încãperi

ºi una scarã de serviciu” (f. 2) ºi cã

era înconjurat de o „moºie” în

suprafaþã de 49,5 ha. Terenul era

alcãtuit din curtea conacului (530

mp), grãdina de zarzavat (0,5 ha),

lucernã (1 ha), plantaþia de pomi (1,5

ha), o a doua grãdinã de zarzavat

(0,5 ha) ºi 46,5 ha teren arabil (f.

1v).

Nu era deloc impresionant acest

inventar, aºa cã zeloºii tovarãºi care

procedau la preluarea averii fostului

moºier la începutul lui martie 1949

au avut grijã sã consemneze, cu o minuþiozitate demnã de o

cauzã mai bunã, toate mãrunþiºurile gãsite în gospodãrie. Au

rezultat nu mai puþin de patru pagini dactilografiate (f. 10-13)

pline de greºeli de ortografie ºi de nimicuri precum: „rochie

stabã”, „umeraºie lemn”, „pijema fãrã pantaloni”, „ceas pedulã

cu picior”, „chivetã de fondã”, „chivetã de faieanþã cu 2 rubunete”,

„tablãuri cu picturi”, „traburere de lemn”, „stricãrãtoare pentru

bulion stricatã”...

Continuându-ºi scotocirea vreme de mai multe zile, vajnicii

tovarãºi vor descoperi însã o micã comoarã, fapt pe care îl anunþau

cu o emfazã nedisimulatã (f. 6):

„Proces Verbal

Astãzi 4 martie 1949

Noi Ionescu Constantin Delegat din partea Comisiei Judeþene

P.M.R., Craioveanu Ioan în calitate de Ad-tor, constatãm prin

prezentul proces verbal cã astãzi data de mai sus am predat Tov.

Marin D. Tudose, primarul Comunei Palanca Jud. Ilfov un numãr

de douãzeci ºi opt monezi diferite dintre care o parte de argint

neputându-le evalua. Monezile au fost predate într-o cutie de

metal care au fost sigilate cu sigiliul Ministerului de Finanþe.

Aceastã predare s-a fãcut în prezenþa Tov. Stere Rãdulescu

care a asistat la gãsirea acestor monede la domiciliul Moºierului

D. Ionescu Brãila cu ocazia preluãrei averei acestuia ºi trecerea

ei în patrimoniul statului conf. Decretului Nr. 83/949 al Marei

Adunãri Naþionale.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în douã

exemplare dintre care s-a luat câte un exemplar de ambele pãrþi.”

Conacului preluat atunci i s-au dat diferite funcþiuni, printre

care ºi aceea de dispensar uman. Aºa înþelegea sã rãsplãteascã

regimul comunist faptele bune ale lui Dumitru Ionescu Brãila în

folosul dezvoltãrii comunitãþii în mijlocul cãreia trãia.
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Stoica, Maria, Dumitru Ionescu – mare filantrop ºi donator,
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Viaþa ºi faptele marelui filantrop ºi donator al oraºului Brãila

Dumitru Ionescu. Broºurã tipãritã cu ocazia comemorãrii,

organizatã de „Asociaþia cântãreþilor bisericeºti”, Filiala Brãila,

în ziua de 8 Noembrie 1928, Brãila, Editura Artistica, Tipo-

Litografie Arthur Orghidan,1928.

Conacul Dumitru Ionescu Brãila din Palanca
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

27.09.2020: Am votat o

datã ºi-am ales de douã ori
Dupã ºase sãptãmâni de campanie

electoralã mizerabilã pentru alegerile

locale s-a votat în plinã pandemie cu

riscurile asumate de alegãtori. Mascã,

mãsurare de temperaturã, dezinfecþie pe

mâini, la intrare în sala de vot. Mi s-a

scanat cartea de identitate, am semnat, iar identificat ºi apoi, cu

ºtampilicã (diametru 10 mm) am votat fãrã emoþii, dar ºi fãrã

speranþe de mai bine. Aºadar, se cheamã cã am ales. Aceasta a

fost pe la ora 15. Dar mai întâi am ales ºi ce-mi place cel mai

mult: târgul, la care am ajuns fãrã grabã pe la ora 10.30. Suficient

ca sã iau ce-mi propusesem, pentru mine dar ºi ceva comisioane.

Chiar ºi la acea orã mai era destulã marfã, suficientã ca sã aleg.

Dar, observabil la orice sortiment a fost preþul care nu a mai

scãzut cum se obiºnuieºte la sfârºit de târg. Poate doar cu un leu

per kilogram cum rãmãsese scris pe verso la

bileþelele cu preþul iniþial. E clar, cam la toate

legumele a scãzut de la 5 lei/kg la 4 lei/kg,

respectiv la tomate, ardei capia ºi gogoºari

dar ºi la castraveþi. Ardeiul gras era cu 2,5

lei/kg. Spre final, castraveþii s-au vândut ºi

cu 3-3,5 lei/kg, adicã acceptabil. Cam toþi

producãtorii au apreciat cã ploaia anunþatã ºi

mult aºteptatã pentru sâmbãtã noaptea, a fost

doar o speranþã deºartã. De fapt nici Cel de

Sus nu mai ºtie ce sã facã. Prea mulþi

politicieni s-au rugat sã nu plouã ca sã nu

afecteze prezenþa la vot. La fel ºi cei care au

cules în vii pe câmp (atâtea cate mai sunt).

Grãdinarii, din ce în ce mai puþini, n-au

avut câºtig de cauzã: m-au surprins cã deºi

munciþi ºi obosiþi tot mai doreau sã meargã

la votare. Bravo lor.

În târg, printre alþii, m-am întâlnit cu nea

Costel al lui Iorgu (printre cei mai vârstnici

bolintineni) care mi-a spus cã deja votase.

Încã odatã seniorii îºi fac exemplar datoria

cetãþeneascã. Pentru mine el este un caz

special. În vara anului 1944, pe când era

copil, a fost vecin cu marele cântãreþ Gicã

Petrescu în timpul refugiului ºi l-a vãzut

luând apã din puþul de vizavi ºi pe care l-a

nemurit ca fiind „cu cinci izvoare”. Dupã

amiaza îl lua ºi pe el cu maºina la Argeº. Nu

ºtiu sigur, dar e posibil cã mergea în târg (aflat în apropiere)

duminica dimineaþã pentru cumpãrãturi. În fine, azi târgul a mers

bine. Marfã multã, de calitate, a înroºit tarabele cãci legumele

sunt la maturitatea deplinã. La fel, multe zarzavaturi proaspete te

îmbiau. Chiar ºi spanac verde crud (5 lei/kg). Morcovii 2-3 lei/

kg, ceapa uscatã 2 lei/kg, iar cartofii 1 leu/kg cei mari ºi 0,5 lei/

kg cei mici. Am cumpãrat un sac de sãmânþã cã prea sunt ieftini.

Pepenii verzi, poate ultimii culeºi erau mici (1 leu/kg) ºi nu prea

erau cãutaþi. Strugurii altoiþi de masã completau oferta: 4 lei/kg.

Cei vinificabili s-au vândut duminica trecutã cu 1,6 lei/kg. Ofertã

de nerefuzat de flori în ghivece splendide, cu 10 lei/buc.

Supercalifragilistic. Am cheltuit cam mult azi ºi asta pentru cã

mi-am permis sã cumpãr de la un spoitor o minunatã maºinã de

cusut în bunã stare, marca Muller, foarte veche cu doar (!?) un

milion vechi, dupã negocieri. Pentru viitorul muzeu al

Bolintinului va fi o donaþie valoroasã, doar cã voi spune cã a fost

a bunicii dinspre mamã, Maria Danciu. Ce mai conteazã. Cineva

oricum a folosit-o.

Târgul a fost lãsat în voie, fãrã controale de vreun fel. Toatã

administraþia ºi poliþia localã se ocupau de siguranþa votului în

zona centralã ºi în satele componente. Cum am spus mai sus, am

votat la nãmiezi fãrã aglomeraþie. În comisie, aceleaºi persoane

ca ºi în alþi ani. Am devenit unul din cei care au votat, identificabil

ca persoanã. Posibil sã se fi ºtiut ºi pe cine am votat, cã doar

suntem în lumea lui „Big Brother”. Adicã a lui Sile Moacã de

acum 100 de ani. Oricum, am apucat ºi alegerile în pandemie ºi

am vãzut þigani fericiþi, mergând încolonaþi (ºi îndoctrinaþi) la

vot. Oare li s-o fi dat ceva de cineva? Eu m-am ales cu un pix

(cu care scriu) ºi o brichetã galbenã de la partidul acestei culori,

lãsate într-o noapte în cutia de scrisori. Tot e ceva. Cãci în rest

doar promisiuni. Dacã speri, de acord cu tine. O sã fie mult mai

bine. Cred cã aþi ghicit. E vorba despre sloganuri electorale, care

mai de care mai neinspirate, cu aceleaºi aromã artificialã, ca sã

ajungã la fiecare.

25.10.2020: Haltã pãrãsitã. Sf. Dumitru sau

Sf. Aºteaptã
Drezina Sf. Dumitru din care cobora cu mare falã spre

bucuria bolintinenilor ºi a atâtor altora din toatã þara nu mai

opreºte în halta Bolintin în acest an ºi nici nu se ºtie când vreodatã.

Este primul cadou postelectoral care ne demonstreazã demagogia

aleºilor. Ni s-a spus cã terenul târgului a fost predat

constructorului care va face reamenajarea conform unui proiect

care nu a fost supus unei dezbateri publice fireºti având în vedere

notorietatea ºi importanþa lui pentru populaþie. Proiectul prevede

doar târg sãptãmânal nu ºi bâlci anual care are nevoie de spaþiu

mare (era deja prea înghesuit cu atâtea instalaþii care necesitau

deplasarea tarabelor. Iar aceasta nu se mai poate face, spaþiile de

vânzare fiind fixe). Mai grav dupã pãrerea mea este faptul cã are

termen de realizare doi ani, ceea ce mi se pare exagerat de mult.

În spatele vorbelor în care am crezut stã dezinteresul faþã de

oamenii sãtui de promisiuni cu termene la Sf. Aºteaptã. Fãrã sã

mai vorbim de calitatea sub orice criticã a lucrãrilor efectuate în

salturi, heirupist ºi necontrolate de persoane specializate. Aºadar,

pânã vom vedea ce va ieºi vom avea parte de un târg împrãºtiat

nefiresc pe trotuarele neamenajate ale strãzii Republicii între ore

fixe pentru cã se blocheazã circulaþia (5-12 a.m.). Chiar ºi aºa,

ºmecherii au ales mai în faþã iar ceilalþi pe unde au apucat (tocmai

producãtorii). În decurs de doar 3 zile, patru „aleºi” ºi-au

improvizat din OSB-uri dughene fãrã autorizaþie (dar cu dedicaþie)

în care sã-ºi poatã vinde marfa la „botul calului”: trei pentru

grãtare ad-hoc ºi una pentru gogoºi simple cu 1,5 lei/buc. Observ

cã s-au scumpit ºi ele de la un leu. Ca ºi multe altele, ca de

exemplu cerealele. Astfel, un sac plin cu uruialã a sãrit într-o

sãptãmânã la 45 lei/sac de la 40 lei/sac. E bine cã-l gãsim,

producþia a fost micã. Ca de obicei, cheresteaua a sosit de ieri

dimineaþã. ªi aici au crescut puþin preþurile (de la 15 la 17 lei/

buc. o riglã de brad nefinisatã 70/50 mm). Vreme acceptabilã,

lume puhoi de la prima orã, marfã din belºug. Totul a þinut pânã

la ora 12 (de iarnã de azi). La ora 13, Ion cu ai lui mãturaserã ca

sã ºteargã urmele, resturile de ambalaje ºi de frunze de zarzavaturi

de pe carosabil, conform protocolului de încheiere. Nimic nu a

amintit de bâlciul care ar fi trebuit (conform calendarului ºi

tradiþiei) sã aibã loc. Nu am comentarii. Bâlciul a fost înfiinþat la

sfârºitul sec. XIX de cãtre Constantin ªt. Bolintineanu – pe

atunci primar – ca sãrbãtoare a comunei completând târgul

sãptãmânal înfiinþat în octombrie 1875. În mod fatal, pandemia

este motivul suspendãrii. N-am fi avut nimic de reproºat dacã

comunicarea autoritãþilor cu populaþia ar fi fost deschisã pentru

cã oamenii înþeleg situaþia. Sincer, regret spectacolul unic ºi

irepetabil al bâlciului. Am sãrit pastrama – ºi ea tradiþionalã – în

acest an. Au pierdut mult d.p.d.v. financiar toþi cei care-ºi

valorificau produsele meºteºugãreºti în locul ºi momentul cu

mare vad: ceramicã, împletituri etc. O singurã excepþie: o tanti cu

turtã dulce produsã la Gãeºti de la care am cumpãrat inimioare

pentru nepoþi. Atât, o urmã infimã din ce-ar fi fost. A mers bine

afacerea cu mici ºi gogoºi. Unii vor trãi (mai) bine. Oare cine va

împãrãþi/împãrþi Pãmântul? Cartea Sfântã zicea cã rasa galbenã.

Mai practici ºi mai agresivi, la noi în România vor fi în frunte cei

cu culoarea galbenã. În curând ºi Bolintinul va fi acoperit de

aceastã mantie, chiar dupã ce frunzele îngãlbenite de toamnã vor

cãdea. Veþi vedea, vã spune Moºu!

1.11.2020: Musca ºi COVID-ul

Musca fãrã mascã

Ca ºi pomul fãrã frunzã

Se aºeazã peste brânzã

Se saturã, ºi-apoi cascã.

Dimineaþã friguroasã (2 grade C), dar fiind fãrã ceaþã ne

alungã reþinerea de a merge în târg. Ploaia de ieri, rece ºi insistentã,

s-a dus spre rãsãrit lãsând cerul senin. Chiar ºi aºa am plecat

dupã ora 10 fãrã plan de cumpãrãturi. Neinspirat, am folosit

varianta centru – str. Republicii, pentru cã trecând pe la ora 8

dinspre Sabar pe str. Palãncii, aglomeraþia de maºini în parcarea

„vicinalã” strãzii era întinsã pe sute de metri. Dar nici aºa nu am

nimerit bine pentru cã de la Dispensar TBC era blocatã circulaþia.

Am fost nevoit sã trec pe varianta ocolitoare indicatã, respectiv

pe str. Viitorului, aflatã în amenajare. Ghinion, pentru cã era ca o

mlaºtinã - ciulama de noroi. Vai de maºinã. Dupã cum arãta

strada va fi tot o baltã ºi în viitor, chiar de va fi asfaltatã, dacã nu

va avea canalizare corespunzãtoare. Este blestemul bãlþii Crivina

pe care onor administraþia localã o umple cu gunoaie. Se observã

de când au reînceput ploile cã scurgerea nu este bine realizatã de

constructori ºi ca atare este mai rãu decât cu ºanþuri odinioarã.

Inspirat, un locuitor al strãzii a semãnat grâu de toamnã pe locul

destinat spaþiului verde ºi rãmas neamenajat ºi plin de pietre.

Decât sã mai creascã buruieni producem pâine ºi irigãm cu apa

care bãlteºte. Chestie de adaptare. Aºadar, am ajuns cam târziu,

dar am gãsit loc lângã poarta de intrare la cherestea. Am cumpãrat

douã pachete de rigle pentru gard (þintã atinsã) ºi un balot de paie

cu 10 lei. Lângã sensul giratoriu nu mai puþin de ºase poliþiºti de

la Rutierã dirijau circulaþia întreruptã pe str. Republicii unde se

desfãºura întins pe circa 600 m târgul.

Am vrut sã merg pe îndelete de la un

capãt la altul tur-retur dar o vânzãtoare

de legume de unde am luat o plasã cu

gogoºari în degradé (adicã roºii,

galbeni ºi verzi amestecaþi cu doar 10

lei), mi-a spus cã la ora 12 trebuie sã

evacueze locul cãci se închide târgul.

De aceea, în grabã am mai mers câþiva

zeci de metri doar. Oricum, am vãzut

cum sunt dispuºi vânzãtorii, începând

de la sensul giratoriu, în oglindã, de-o

parte ºi de alta a strãzii. Primii erau cei

cu mici, apoi brânzeturile ºi carnea,

legumele ºi fructele ºi în final,

manufacturatele ºi produsele

industriale. Privilegiate sunt douã mari

negustorese care au pile la

coordonatorii târgului ºi abia apoi

producãtorii adevãraþi. Cvasitotalitatea

vânzãtorilor nu sunt din Bolintin ºi de

la ei se iau doar taxe de „stand” (loc

de expunere primitiv, pe folie direct

pe asfalt). La ora aceea, deja îºi

strângeau marfa ºi mãturau asfaltul de

resturi pe care cu câte un fãraº cu coadã

îl strângeau în câte-o pungã. Nu ºtiu

însã unde le aruncau, mai mult ca sigur

pe marginea drumului la ieºirea din

localitate (unde ºanþurile sunt pline de gunoaie). Întrucât se zvonise

cã sunt poliþiºti în civil, toatã lumea purta mascã. Fructele de

sezon (mere de diverse soiuri, frumoase) erau scumpe: 3-4 ºi

chiar 5 lei/kg pentru început de sezon. Au apãrut ºi puieþii de

pomi fructiferi. Paradoxal, perele locale se vindeau de cãtre

spoitori care le aveau chiar din curþile lor. Adicã din cele cumpãrate

masiv în acest an ºi în care existau ºi peri cu fructe. Varza se

gãsea doar la o margine pentru cã nu se putea transporta la locul

de parcare aflat la mare distanþã. De aceea cumpãrã lumea de la

spoitorii care trec pe strãzile noastre sau ale satelor alãturate ºi

vând din cãruþe sau dube cartofi, ceapã ºi varzã. Varza în târg

foarte ieftinã: un leu/kg. În spaþiul triunghiular aflat în afara

lucrãrilor de amenajare a noului târg sãptãmânal (la care au început

lucrãrile de decopertare) se afla cheresteaua, cerealele, furajele ºi

cei cu fiare. Cerealele se scumpesc continuu (50 lei/sac). Chiar ºi

cheresteaua este mai scumpã decât în varã. La fel, micii s-au

scumpit încã de acum o lunã (3 lei/buc). Sã tot nu iei. Ca ºi

gogoºile simple, 1,5 lei/buc. Cu pofticioºii care sunt, afacerea-i

bãnoasã. Doi mici ºi-o tãrie/bere, 10 lei. Lângã intrare câteva

cuºti cu gãini ºi curci expuse direct pe pãmânt de niºte spoitori

care treptat vor stãpâni ºi târgul. Curcanii, de maxim 4-5 kg

fiecare, erau oferiþi cu 180 lei/buc. Scumpi, de parcã ar fi fost

exemplare de pãuni, sã-i iei de frumuseþe iar nu pentru naºi de

Anul Nou. Mare mizerie la brânzã ºi la carne. Muºtele, obraznice,

sfideazã frigul ºi COVID-ul ºi sug la disperare (ºi la vedere)

zemurile ºi zerul. ªi aºa, dacã nu mori de COVID, cauþi altceva,

ca sã suferi pe banii tãi. În concluzie, e toamnã iar ºi trebuie sã ne

pregãtim de iarnã. Printre multele griji de sezon e ºi vremea

încãlþãmintei adecvate bãlþilor mai numeroase ca altãdatã (mai

ales pe str. Republicii) ºi deci indispensabile dacã mergi în târg.

Prin urmare, la gumari înainte. Prevãzãtor, am oprit la grãmada

cu ºoºoni ca sã caut o pereche potrivitã. Doamna vânzãtoare,

vrând sã mã asigure cã aleg mãrimea corespunzãtoare m-a întrebat

cu sfialã dacã pot sã mã descalþ ca sã probez. Am avut curajul,

chiar de la þarã fiind, pentru cã-mi schimbasem ciorapii. Am

cumpãrat cu 20 lei/per. „Merçi madame” pentru delicateþe!

Circari la bâlci de Sfântul Dumitru, 1991
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Vasile Grigore, Despre oameni ºi ziduri. Cronicari ai arealului bolintinean, în colaborare cu

ªtefan Crudu ºi Marian Grigore, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020. „Pe lângã interesul documentar ºi

recuperator al unei asemenea opere, pe lângã faptul cã simpla lecturã a paginilor ce o alcãtuiesc este

fascinantã dincolo de orice aºteptãri, miza cãrþii se aflã în afara bibliotecilor ºi a cercurilor intelectuale. Ea

face parte dintr-un program susþinut de mai mulþi ani1 de fondatorii Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu (ACTIB), prin care se urmãreºte, pur ºi simplu, menþinerea ºi consolidarea, prin

culturã, a unei comunitãþi teritorializate, a unei identitãþi cu rãdãcini. Într-o lume globalizatã, în care

concreteþea percepþiei tradiþionale a spaþiului – exprimatã atât de frumos de locuitorii unui sat românesc

prin care am trecut cu vorbele: «Noi suntem aici la rãdãcina bradului» – este ºtearsã din toate «memoriile»

ºi «a fi local (...) este un semn de inadecvare socialã ºi de degradare», dupã cum scrie influentul sociolog

britanic Zygmunt Bauman în volumul «Globalizarea ºi efectele ei asupra omenirii» (1998), autorii

bolintineni se încãpãþâneazã sã cerceteze fiecare monument din «areal», sã «scotoceascã» prin arhive ºi

sã caute oameni în vârstã care-ºi aduc aminte «cum a fost», sã fotografieze ºi sã documenteze milimetric

orice mãrturie ce ar putea servi la înþelegerea «localului». Ei nu se lasã impresionaþi de discursurile

dominante ºi dominatoare ale adepþilor «nomadismului planetar», pentru cã se bazeazã pe fapte, iar

acestea aratã cã oamenii au «teritoriu» ºi «rãdãcini», au «ziduri» ºi «cronici» care-i ajutã sã afle cine sunt,

sã-ºi pãstreze valorile ºi sã se întoarcã «acasã», în comunitatea cãreia-i aparþin, de oriunde i-ar purta

drumurile prezentului.” (Ioana Ruxandra Fruntelatã)

Niculae Stoica, De la Miliþie la Poliþie, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020. ªcoala militarã a constituit

acea forþã mobilizatoare pe care nu o întâlneºti de multe ori în viaþã, poate doar o singurã datã. Aceastã

instituþie a fost cea care ne-a cãlit ºi ne-a format pentru lupta cu necunoscutul, motiv ce mã determinã ca

ºi pe aceastã cale sã aduc prinosul meu de recunoºtinþã doamnelor ºi domnilor profesori ºi ofiþeri

profesori, care, cu multã rãbdare, abnegaþie ºi devotament s-au preocupat de instruirea ºi pregãtirea

noastrã, transformându-ne în curajoºi ºi neînduplecaþi apãrãtori ai valorilor societãþii româneºti.

Vasile Grigore, Constantin ªt. Bolintineanu – Portretul unui ctitor, Bolintin Vale, Editura Sud,

2020. Neglijarea patrimoniului cultural local, a capitalului cultural moºtenit, care reprezintã o notã

generalã astãzi ºi devine evidentã la o simplã privire, intenþiile de declasare ºi chiar declasarea unor

imobile monument istoric, statut ce le asigura o minimã apãrare, ca ºi intervenþiile „nefericite” din

zona de protecþie sau chiar asupra lor, aratã cã sunt necesare eforturi conjugate, din toate direcþiile,

pentru o mai bunã cunoaºtere a rolului ºi importanþei patrimoniului în viaþa unei comunitãþi, ca ºi

pentru gãsirea unor cãi eficiente pentru protejarea, promovarea ºi valorificarea acestuia. Volumul de

faþã se doreºte a fi o contribuþie la atingerea acestui scop.

Stanca Gianina Mehedinþu, Norme de ortografie ºi punctuaþie în limba românã contemporanã.

Auxiliar didactic, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020.

Floricã Dan, Bea omule, rãcoarea mea, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020. „Noul volum, Bea omule,

rãcoarea mea, [...] depãºeºte faza spuselor concise, sugestive ºi memorabile pe linie pillatianã. Acum

versurile se aºeazã cuminþi, pe înþelesul tuturor, ca o apã liniºtitã, sub care se ascund înþelesuri subtile...

Cartea se citeºte ca o lecþie poeticã sugestivã, simplã ºi frumoasã , despre unicitatea acestei Românii, de la

mare la munte, pe ºes, dar ºi pe culmi, se opreºte ºi focalizeazã Bolintinul natal al autorului ºi nu în ultimul

rând cartea este un imn închinat omului.” (Vilia Banþa)

Corneliu C. Cristescu, Poeziile inimii, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020. „Privitã în ansamblu, cartea

este o mare rugãciune pentru sine, pentru ai sãi, pentru þarã, pentru toþi pãmântenii, în care Domnul este

un conviv aproape permanent. Este nu numai o carte de poezie, este ºi un îndreptar de viaþã adevãratã

pentru cei ce îl citesc. Cartea este o reuºitã ºi îl îndemn pe poet sã nu se opreascã aici ºi sã o scrie ºi pe

urmãtoarea. (Dan Floricã)

Reviste primite

la redacþie

George Apostoiu, Charles de Gaulle: Monarhul celei de a V-a Republici, Bucureºti, Editura Ideea

Europeanã, 2020. Cartea despre Charles de Gaulle apare într-un moment comemorativ: 130 de ani de

la naºterea ºi 50 de ani de la moartea marelui om politic francez. ªef al Franþei libere în timpul

Rezistenþei, al Guvernului provizoriu format cu trei zile înaintea debarcãrii aliaþilor în Normandia ºi

preºedinte la Franþei în douã mandate, între 1958 ºi 1969, generalul de Gaulle a fost una dintre

personalitãþile care au marcat cursul politic al Europei postbelice.

Alexandru Cazacu, O camerã single, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020. „Alexandru Cazacu scrie o

poezie ridicatã din aceastã lume a certitudinii sensibile, ca o plasã deasã de elemente ºi detalii, cu forme ºi

configuraþii, pe cât par de abstracte pe atât de fantastice fiind, încercând cu ele sã determine ceea ce s-a retras,

ba chiar sã reconstituie în amãnunt straturi diferite ale vieþii ºi fiinþei retrase. Este ca ºi cum din negativul unei

statui trebuie sã deducem bronzul ce s-a turnat ºi ni s-a luat. Partea vizibilã a lumii, cu elementele ei, este

descrisã exact cu ochiul care priveºte în afarã, iar relaþiile dintre elemente sunt întrevãzute de ochiul deschis

înlãuntru ºi aduse în câmpul evidenþei ca semne ºi manifestãri ale fiinþei ce s-a retras.” (Dumitru Velea)
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XVIII)
„Domnule doctor, cum a fost în iad?” „Doamne, cine sunt eu?”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, aþi slujit astãzi Sfânta Liturghie într-o zi

de duminicã când o veste cumplitã i-a îndurerat pe

toþi românii: teribilul incendiu de la Spitalul Judeþean

din Piatra Neamþ, unde au murit zece oameni, alþii

mai mulþi rãniþi, între care medicul de gardã, un

adevãrat medic erou care a arãtat partea bunã a

sufletului românesc. I-aþi pomenit la Sfânta Liturghie,

dar n-aþi uitat nici de tinerii medici

care tot astãzi au susþinut examenul

de rezidenþiat.

Îps. Ioan: Am spus în cuvântul

de dupã Sfânta Liturghie cã, în

clipele acelea, în jur de trei-patru

mii de absolvenþi ai Facultãþilor de

Medicinã au condeiul în mânã ºi,

cu vârful condeiului, mintea lor dã

examen pentru a pãºi în breasla

celor ce sunt îmbrãcaþi în alb, ca

îngerii lui Dumnezeu. I-am

pomenit la Sfânta Liturghie ca

Dumnezeu sã-ºi reverse harul peste

ei, cãci mâine vor sta lângã noi,

când nici mamã, nici sorã, nici

frate, nici prieteni n-o sã ne mai

poatã face nimic, decât Dumnezeu

ºi ei, medicii.

De asemenea, i-am pomenit

astãzi la Sfânta Liturghie ºi pe

fraþii noºtri de la Spitalul Judeþean din Piatra Neamþ,

care asearã au ars ca torþe vii. Erau lãsaþi în mila lui

Dumnezeu ºi a medicilor. Iatã, a venit vestea ca un

trãsnet peste toatã România; nu cred cã este român

care sã nu se fi gândit la ei, la ceea ce au pãtimit ei ºi

la medicul acela care, am auzit, a fost dus departe de

þarã, ca alþi confraþi de-ai lui sã-l salveze. Imaginaþi-

vã un salon de terapie intensivã în flãcãri ºi un medic

încercând sã stingã focul ºi sã salveze bolnavii! Sã-i

dea Dumnezeu sãnãtate! De-l voi întâlni vreodatã, am

sã-i pun urmãtoarea întrebare: Domnule doctor, cum a

fost în iad?

L.C.: Dupã ce aþi rostit aceste cuvinte, Înaltpreasfinþia

voastrã aþi îndemnat credincioºii prezenþi în bisericã sã

spunã cu toþii o rugãciune pentru cei ce s-au stins, dar

ºi pentru doctor ºi pentru ceilalþi rãniþi. Aþi început Tatãl

nostru ºi toatã lumea v-a urmat într-un singur glas blând,

mângâietor. Un moment cu adevãrat emoþionant! Într-

adevãr au fost clipe deosebite, de aceea am þinut sã

începem cu acestea. Totuºi, astãzi, este Duminica

samarineanului milostiv, iar din pericopa evanghelicã

aflãm parabola samarineanului milostiv (Luca 10, 25-

37). Vã rog sã ne spuneþi un cuvânt de învãþãturã în

legãturã cu aceasta.

Îps. Ioan: Aºa este, Duminica samarineanului

milostiv, dar eu aº zice cã am putea-o numi ºi Duminica

orbilor cu ochi. A orbilor cu ochi! ªtiþi cã Mântuitorul

l-a vindecat pe orbul acela de la Ierusalim, a fãcut

tinã ºi a pus pe ochii lui. Dar cei care au trecut pe

lângã cel cãzut între tâlhari l-au vãzut ºi au trecut

alãturea, spune Mântuitorul în parabolã.

Iatã, înainte de a spune aceastã pildã, Mântuitorul

porneºte de la un dialog real pe care l-a avut cu un

învãþãtor de Lege. În vremea aceea, un învãþãtor de

Lege ar fi corespondentul, astãzi, unui profesor de

teologie, în extensie, ºi unui profesor de Drept, pentru

cã tot ceea ce se întâmpla în poporul lui Israel se judeca

dupã Legea Noului Testament. Deci Vechiul Testament

este Legea Vechiului Testament, cum spunem noi,

românii, „unde-i lege nu-i tocmealã”. Deci acest om,

care cunoºtea bine legislaþia ºi tot ce este în scriptura

Vechiului Testament, vine sã-l ispiteascã pe Iisus.

Haideþi sã înlocuim ºi sã punem tot un substantiv

propriu în loc de Iisus.  Cine este, a fost ºi va fi Iisus?

Dumnezeu adevãrat din

Dumnezeu adevãrat! Deci acel

învãþãtor a venit sã-L ispiteascã

pe Dumnezeu! Sã-L ispiteascã

pe Dumnezeu! Mi-am pus

întrebarea ºi cercetatu-mi-am

sulul cãrþii vieþii ºi am vãzut cã

au fost momente din viaþa mea

când ºi eu L-am ispitit pe

Dumnezeu. L-am ispitit pe

Dumnezeu! Spovedesc ºi eu de

câþiva aniºori ºi niciodatã nu mi-

a spus cineva, sub omofor:

Pãrinte, pe lângã alte pãcate pe

care le-am fãcut, L-am ispitit pe

Dumnezeu.

De aceea vã îndemn ºi pe

dumneavoastrã ºi pe cititori:

Rãsfoiþi-vã cartea vieþii, sã vedeþi

dacã nu cumva, vreodatã, în vreo

împrejurare, L-aþi ispitit pe

Dumnezeu! Doamne, mãrturisesc, nu o datã, ci, poate,

de mai multe ori, Te-am ispitit. Iartã-mã!

ªi îi rãspunde învãþãtorul, întrebându-L ce sã facã

ca sã dobândeascã viaþa de veci. ªi-i spune

Mântuitorul: „Ce este scris în Lege? Cum citeºti?”

(Luca 10, 26). Învãþãtorul de Lege, se vede cã ºtia

bine Scriptura, îi spune: „Sã iubeºti pe Domnul

Dumnezeul tãu din toatã inima ta ºi din tot sufletul

tãu ºi din toatã puterea ta ºi din tot cugetul tãu” ºi

dupã aceea zice: „iar pe aproapele tãu ca pe tine însuþi”

(Luca 10, 27). Aici apare o micã gradaþie a iubirii,

adicã nimic în lume sã nu iubim mai mult decât pe

Dumnezeu, din toatã inima, nu cu jumãtate de inimã,

nu cu buzele... din toatã inima ta, din tot cugetul ºi cu

toatã puterea ta, iar pe aproapele tãu ca pe tine însuºi.

Deci iubirea noastrã trebuie sã cuprindã mai întâi

pe Dumnezeu, cel mai mult, apoi pe semenii noºtri ca

pe noi înºine, pe aproapele nostru, cum spune

Mântuitorul. La întrebarea cine este aproapele, ºtiþi

cã spune Mântuitorul aceastã pildã cu samarineanul

milostiv, cu preotul de la templul din Ierusalim care

coboarã, trece alãturea, cu levitul care era ºi el un

slujitor al templului, ºi vine samarineanul ºi se opreºte

asupra lui.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, consider cã este foarte

necesarã o explicaþie în legãturã cu acest „aproape” al

nostru, astãzi când mulþi oameni au nevoie de ajutor.

Îps. Ioan: Cuvântul acesta „aproapele” are o

dimensiune atât fizicã cât ºi spiritualã deosebitã. Astãzi,

cercetãm spaþiile siderale, spaþiul cosmic, se descoperã

noi stele, noi corpuri cereºti care se aflã la mii de ani

luminã de noi, dar, din nefericire, nu ne descoperim pe

noi ºi nu-i descoperim pe cei aproape de noi.

Poate cineva astãzi sã vorbeascã ºi sã ne vorbeascã

ore întregi, zile întregi, despre planetele din sistemul

nostru solar, dar, dacã îl pui sã vorbeascã despre el, s-ar

putea sã spunã o frazã, douã. Dacã l-ai pune sã

vorbeascã despre vecinul sãu, despre aproapele sãu,

poate cã þi-ar spune: Despre asta, altã datã!

Înainte de a merge în spaþiile siderale, haideþi sã

coborâm în noi, sã ne aflãm pe noi înºine ºi dupã ce

ne vom afla pe noi, urmãtorul pas va fi sã-l aflãm pe

aproapele nostru, ºtiind ce trãiri lãuntrice avem noi.

Astfel, nu-l vom mai judeca pe semenul nostru,

cunoscând câtã neputinþã avem noi. Aºa vom judeca

alt fel pe cei de lângã noi. De m-aº întâlni acum cu

Hristos, asemeni învãþãtorului de Lege din Evanghelie,

ºi eu I-aº pune o întrebare: Doamne, cine sunt eu? L-

aº întreba pe Hristos sã-mi spunã cine sunt eu, sã mã

ajute sã mã descopãr pe mine. Dacã m-aº descoperi pe

mine, în mod cert, cã v-aº cunoaºte mai bine pe

dumneavoastrã, aº cunoaºte mai bine lumea ºi L-aº

cunoaºte ºi pe Dumnezeu Cel ce m-a zidit, pentru cã

la întrebarea Cine sunt eu? Hristos Domnul mi-ar

spune mai întâi: piatra pe care a pus-o la temelia vieþii

ºi existenþei mele.

L. C.: Înþeleg, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã Hristos a

pus temelia vieþii ºi existenþei fiecãruia dintre noi. Vã

rog sã continuaþi.

 Îps. Ioan: În parabolã, Mântuitorul, dupã ce îi dã

cei doi dinari stãpânului casei de oaspeþi, cum se scrie

în Scripturã, spune: „Ai grijã de el ºi, ce vei mai

cheltui, eu, când mã voi întoarce, îþi voi da” (Luca

10, 35). Aici, este un cuvânt deosebit, spus de Hristos:

„când mã voi întoarce”. Orice îi vom da unui om cãzut

între tâlharii pãcatului din viaþa aceasta ºi-i vom întinde

mâna, orice îi vom da, ne va da Hristos însutit.

Oare se va dezminþi Hristos sã nu vinã? Va veni ºi

ne va rãsplãti pentru tot ceea ce am fãcut pentru cei

cãzuþi între tâlhari. Poate veþi zice: Pãrinte, eu, de la

casa mea pânã la bisericã, n-am întâlnit niciun om

cãzut între tâlhari. N-am întâlnit în toatã viaþa mea.

Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã n-ai întâlnit o

asemenea situaþie. Dar, în casa ta, probabil de câþiva

zeci de metri pãtraþi, nu cumva ai vãzut ºi ai întâlnit

un om cãzut între tâlhari? Dacã soþul, dacã soþia, dacã

fiii tãi pãºesc pe cãrarea Raiului, oare nu cumva sunt

cãzuþi între tâlharii pãcatului ºi-al fãrãdelegii?

Pentru toþi cei care se aflã în bisericã la sfintele

slujbe, aº fi în stare sã dau mãrturie în faþa oricãrui

legiuitor, cã sunt oameni cuminþi ºi aºezaþi, iubitori

de Dumnezeu ºi de þarã. Dar, despre unii, care nu pãºesc

mereu pragul bisericii, n-aº putea sã dau o asemenea

mãrturie. De aceea nu trebuie sã vã duceþi pânã la

steaua aceea despre care vorbeºte Eminescu, în poezia

La steaua, unde spune cã luminii i-au trebuit mii de

ani ca sã ajungã pânã la noi. Nu trebuie sã vã duceþi

departe, departe, în lumea spaþiilor siderale, sã cãutaþi

pe cineva cãzut între tâlhari!

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, un îndemn,

un sfat, pentru încheiere.

Îps. Ioan: Faceþi cea mai mare milostenie atunci

când puneþi o lacrimã ºi spuneþi o rugãciune pentru

soþ, pentru soþie, pentru copii, pentru vecini, dar ºi

pentru cei cu care lucraþi - rugaþi-vã ºi pentru ei! Sã

ne rugãm ºi pentru ei, sã ne ajute Dumnezeu sã le

punem pe rana sufletului o lacrimã ºi o rugãciune, ca

sã se întoarcã ºi ei, sã se ridice ca sã cãlãtoreascã cu

noi pe cãrarea Raiului. Dumnezeu-Hristos nu se

dezminte, sã nu uitãm! ªi va veni!
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