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Are o privire parcã-ar ºti totul.
A nins undeva. Natura ofteazã.
Pieptul tãu se umflã gata sã sarã la mine,
Se dã la om vasãzicã,
Þine-þi sânii cocoanã în lanþ,
Cã acum or sã sarã
Peste uluca bluzei,
Or sã rupã nasturii, fereascã Dumnezeu,
Am mai vãzut eu nasturi pocnind
Precum castanele toamna.

Trecu ºi anotimpul acesta, al castanelor,
A nins undeva,
ªi eu tot sub descântecul tãu mã învârt,
Ca tãciunele în paharul de apã,
Pentru cine descânþi tu de deochi

Cu mine în paharul de apã?
Acum ploaia sã zicem cã e paharul,
ªi eu sunt eu – ºi tu eºti tu,
Dar tu descânþi cu mine
ªi sporovãeºti ceva,
Vorbeºte mai clar, sã ºtiu ºi eu ce fac
ªi cum se procedeazã cu mine
Ca sã am efect, spune-mi ºi mie,
Tu eºti vrãjitoarea – n-am zis cotoroanþa
Fiindcã nici unul nu îndeplinim
Baremul de vârstã.
Însã dacã îþi descântã una tânãrã
E ºi mai ºi – aºa cã dã-i înainte,
Nu vezi cum mã topesc?
Am ajuns la trãiri, cum mai trãim?
Da, ninge, a nins, o sã ningã undeva,
Potopind cu alb.

Mândrie Vasile GRIGORESCU
Editorial

Persoanelor mai puþin familiarizate cu oraºul Bolintin Vale, faptul cã aici se investesc sume considerabile pentru
achiziþia ºi restaurarea unor monumente istorice (caz izolat, dacã nu chiar unic în judeþele sud-dunãrene dupã
mãrturia unui responsabil în domeniu) sau cã de peste 25 de ani se sprijinã apariþia unei reviste culturale de
anvergurã naþionalã, le-ar putea face impresia cã au de-a face cu o localitate cu un înalt nivel de dezvoltare.

În realitate, nici populaþia oraºului nu este impresionantã – abia 13.000 de locuitori – ºi nici economia, bazatã pe
servicii în administraþie ºi educaþie. Aceste câteva informaþii aratã destul de limpede cã resursele oraºului sunt mai
degrabã modeste, mai ales dacã þinem cont de sprijinul nedrept de mic primit de la autoritãþile centrale ºi judeþene. Din
câte ne-am putut da seama, localitãþi cu un potenþial asemãnãtor, ba chiar evident superior, preferã sã-ºi canalizeze
resursele cãtre proiecte de infrastructurã ºi sociale, cel mult cãtre vreo echipã de fotbal ori ceva asemãnãtor, cãci edilii
respectivi þin seama de sãnãtosul dicton „pâine ºi circ”, cel care asigurã liniºtea socialã, însã mai deloc progresul.

Desigur cã ºi la Bolintin Vale se aflã în desfãºurare proiecte de infrastructurã ºi deloc puþine. Numãrul ºi amploarea
celor din ultimii ani sunt fãrã precedent pentru perioada postbelicã. Îmi place sã cred, deºi sunt sceptic, cã ºi în alte
locuri din România se întâmplã cel puþin pe jumãtate la fel.

ªi totuºi, în pofida dezechilibrului între resurse ºi nevoia de modernizare socio-edilitarã, la Bolintin Vale se investesc
sume considerabile în infrastructura culturalã. Astfel, de curând am asistat la finalizarea lucrãrilor de restaurare la
imobilul monument istoric ªcoala Veche, viitor Centru Cultural, ale cãrui costuri au depãºit douã milioane de euro. În
aceastã toamnã au început lucrãrile de restaurare la monumentul istoric Primãria Veche (funcþiune cultural-educativã)
ºi demersurile pentru restaurarea altuia, Poºta Veche, cu destinaþia de bibliotecã orãºeneascã.

Înþelegem aºadar cã Bolintinul din Vale nu vede în CULTURÃ un consumator ineficient de resurse, ci o „minã de
aur” cu un filon inepuizabil. Considerã cã prin exploatarea lui se poate asigura un mediu propice pentru a dezvolta
economic oraºul (cu adjectivele de rigoare: durabil, regenerabil, sãnãtos, ecologic...), apoi cultura este un vehicul
perfect pentru promovarea valorilor proprii, pentru construcþia unei identitãþi inconfundabile ºi de aici pentru un
ataºament mai solid faþã de acest loc în condiþiile în care restul þãrii suferã o dramaticã „hemoragie” de cetãþeni spre
câteva mari oraºe sau spre Occident.

CULTURA bine administratã aduce prosperitate ºi stabilitate, iar lipsa ei nu numai cã imbecilizeazã, ci ºi
radicalizeazã oamenii în jurul unor idei fãrã fundament. Radicalizarea se traduce în rupturã socialã, ceea ce induce
o lipsã de empatie, de solidaritate, bulversarea modului în care ne raportãm la principii ºi valori, incapacitatea de
a mai face „front comun” împotriva ameninþãrilor.

La Bolintin Vale s-a înþeles pericolul lipsei de investiþii în culturã ºi din toatã „sãrãcia” s-au luat mãsuri ºi s-au
direcþionat resurse importante cãtre acest domeniu. Pe timpul nenorocitului val al pandemiei recent încheiat, rata
de infectare în oraº s-a menþinut printre cele mai reduse din judeþ ºi din þarã. Fenomenul încã nu poate fi explicat
raþional. Totuºi, îmi place sã cred cã numãrul mai mic de infectãri se datoreazã existenþei aici a unui grad de empatie
mai mare decât altundeva, cuantificat într-un procent superior al vaccinaþilor, specific comunitãþilor cu un nivel de
culturã ºi educaþie ridicat.

Cultura devine astfel capabilã sã ofere motive de mândrie pentru comunitatea bolintineanã ºi un exemplu ce ar

fi bine sã-i inspire ºi pe alþii.

Gabriel Dragnea, Zorica Laþcu sau

colindul uitat al unei lumi amorþite

pag. 2

Nicolae Dan Fruntelatã, Sud, pânã

la capãt

pag. 3

pag. 4

Titus Vîjeu, Un virtuoz „proscris”

al literaturii române: Dimitrie

Bolintineanu

Neagu Udroiu „Sud” – deschis cãtre

toate punctele cardinale

pag. 9

Nicolae Scurtu, Nicolae Cartojan ºi

Arhivele Statului; I.A. Bassarabescu

ºi „Casa ªcoalelor”
pag. 10

Ioana Ruxandra Fruntelatã, La

aniversarea profesorului universitar

(e) dr. Nicolae Constantinescu

pag. 12

Ion Andreiþã, Mireasa furatã

pag. 13

ªerban Codrin, Dorel Viºan,

actorul pe aceeaºi scenã cu poetul

pag. 15

Alexandru Cazacu, Sãrbãtorile

îndurãrii

Gheorghe Dragomir, România:
(re)educatã prin proiectul iliescian al
„capitalismului de cumetrie”, cel
bãsist al „statului mafiot” ºi cu un
final aºteptat, wagneriano-iohanist, al
„statului eºuat” pag. 18

Emil Pãunescu, Un reuºit moment

de diplomaþie culturalã

pag. 16

pag. 24

Florentin Popescu, Acum mai bine

de cincizeci de ani... Un colind

studenþesc de neuitat
pag. 30



22222

Melancolia ºi
carnavalul post-

adevãrului
Puþine întâmplãri, redate de mass-media sub

þipãtorul ambalaj al breaking-news-ului, nu te duc

cu gândul la douã stãri: una preponderent

individualã, melancolia, alta fiind apanajul

colectivitãþii, carnavalul.

Dupã evenimente ºocante emoþional, la care

suntem martori ºi participanþi direct implicaþi, ne

liniºtim reflectând asupra lor ºi asupra mediului din jur. Melancolia post-factum trebuie

depãºitã pentru a reveni în carnavalul neobosit al unei lumi unde orice, oriunde, oricând

ºi chiar acum pare a fi posibil. Orice predicþie, chiar pe termen mediu-scurt, orice

probabilitate (în ciuda teoriilor ºi practicilor ei) pare a fi inutilã. Toate redutele spaþiului

public par cucerite de cãtre atotcuprinzãtorul ºi neiertãtorul post-adevãr. Iar în zona

privatã conceptul de „debate” este deturnat de sterilitatea concluziilor.

Melancolia este reprezentatã într-un mod unic ºi greu de înregimentat unui anume

curent literar-artistic de excentricul Mateiu Caragiale (1885-1936) în romanul „Craii

de Curtea Veche”. Apãrutã în 1929, lucrarea a fost votatã drept cel mai bun roman al

literaturii române din secolul douãzeci. Acest roman, având un imens succes, constituind

lectura preferatã intelectualilor ºi în general a persoanelor exigente calitativ. Se manifestã

chiar o formã de fascinaþie la unii admiratori ai romanului, de la memorarea unor pasaje

întregi, pânã la a reface ºi identifica traseele personajelor. Totul se axeazã în paginile

lui Mateiu Caragiale pe lumea crepuscularã în care stilul surclaseazã net epicul, cu trei

protagoniºti principali (extrem de diferiþi) Paºadia, Pantazi, Pârgu, plus autorul, care în

decadenþa sfârºitului de secol nouãsprezece, într-un Bucureºti extrem de „levantin”, se

lanseazã pe de o parte în dezbateri esenþiale (specificul românesc, sensul istoriei, destinul

omului), iar pe de alta în escapade prin birturi, taverne ºi case de toleranþã unde îºi

consumã vitalitatea în cele mai rafinate moduri. Peste tot apar descrieri de o melancolie

subtilã ºi un lirism diafan despre „jadis et naguère”, în spatele cãruia se ascund îmbinãri

de inefabil ºi trivial. O melancolie pe care nimeni pânã la Mateiu (fiu al marelui

dramaturg I.L. Caragiale), cu o viaþã relativ scurtã, plinã de bizarerii ºi frustrãri, nu a

propus-o drept formã de sondaj a teritoriului aflat în „anticamera Balcanilor”. O

melancolie ce încearcã sã explice de ce aici totul este prezent, plin de calitãþi, dar nu are

puterea sã dureze ºi cum totul se trãieºte cu o maximã intensitate, apoi dispare brusc,

asemenea personajelor din roman: „Strãjuiau pe înãlþimi ruine semeþe în falduri de

iederã, zãceau cotropite de veninoasa verdeaþã surpãturi de cetãþi. Palate pãrãsite aþipeau

în paragina grãdinilor unde zeitãþi de piatrã, în veºmânt de muºchi privesc zâmbind

cum vântul toamnei spulberã troiene ruginii de frunze, grãdinile cu fântâni unde apele

nu mai joacã. Beteala lunii pline se revãrsa peste vechi orãºele adormite; pâlpâiau pe

mlaºtini vãpãi zglobii. Puhoiul de lumini poleia noroiul metropolelor uriaºe aprinzând

deasupra-le ceaþa ca un pojar.”.

Carnavalul cu atmosfera lui dominã un roman celebru al lui Fãnuº Neagu (1932-

2011), „Frumoºii nebuni ai marilor oraºe”. Textul s-a dorit a fi o replicã datã crailor de

Curtea Veche de un autor spumos, care a marcat literatura contemporanã, devenind o

figurã emblematicã a mediului literar prin opera sa expansiv metaforicã, stilul sãu fiind

inconfundabil. Cei trei crai mateini deveniþi în romanul lui Fãnuº Neagu „frumoºii

nebuni”, sunt un cântãreþ de muzicã uºoarã, Radu Zãvoianu, un fotbalist, Eduard Valdara,

la echipa patronatã de ministerul de interne ºi un poet ce a cunoscut închisoarea politicã,

Cornel Raminþkila. Rolul de cãlãuzã (mai puþin prezentã ca întindere ºi rol) este luat de

Tudor Fluture, la care se adaugã misterioasa Asta Dragomirescu. Aceasta din urmã

formeazã un chinuitor triunghi amoros cu poetul ºi cântãreþul Zãvoianu. Aventuri ºi

amintiri aflate între strident ºi neverosimil, dar salvate de descrieri ludice arborescente

ce apar la fiecare paginã încearcã, ºi în mare parte reuºesc, sã propunã teza prefacerii

unei lumi maculate, carnavaleºti, oferind o utopie redatã într-un decor bucureºtean (ºi

nu numai) marcat de schimbãri sociale ireversibile. Apariþia romanului în plin regim

comunist (chiar cãtre finalul deschiderii relative a acestuia) abordând fãrã menajamente

teme tabu, erorii principali având un alter-ego în realitate, miza replicii la adresa

romanului lui Mateiu (ce mult timp nu fusese reeditat, fiind considerat decadent), toate

au dus la o canonizare a romanului care propunea fericirea prin evadarea din carnavalul

grotesc al prezentului în metaforã. „Ninge cu patima iernilor de demult. Ca o poruncã

de a ne simþi fericiþi. Pe drumuri ºi mai ales în hanuri. Ninge cum nu mai credeam cã

cerul mai ºtie sã ningã ºi-n suflet mi s-au deschis trei rãsãrituri de ianuarie în care caii

noºtri s-au bãtut cu lupii pe Dunãrea îngheþatã. Ninge dintr-o lume în alta, pãmântul

nãzuind spre stele, ninge într-o luminã violetã – ieºiþi în prag de searã ºi priviþi: ninge

sau cad din cer pereþi de mãnãstire?”

Mateiu Caragiale a fost printre primii care a deschis subiectul despre specificul local,

cu fatalitãþile ºi oportunitãþile sale, iar Fãnuº Neagu a vorbit, utilizând metafora, despre

lucruri pe care puþini le abordau public într-o lume de carnaval funest care era dictatura.

Astãzi, departe de secolul nouãsprezece, dar ºi de anii ºaizeci ai secolului trecut,

melancolia ºi carnavalul (sub forme directe sau induse) par foarte prezente într-un

decor al post-adevãrului care pulverizeazã reperele, relativizându-le. De noi depinde sã

nu se producã o altã „rinocerizare”. Iar cãrþile celor doi autori ne vor þine mereu partea.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

În loc sã ne bucurãm de succesiunea anotimpurilor, ne întristãm în umbrele

toamnei, lãcrimând lângã neputinþa noastrã de a schimba cursul acestei vieþi

trãite în restricþii generatoare de deznãdejde ºi resemnare. Am deschis din nou

uºa unei ierni care nu mai vine în zgomot de clopoþei, ascunºi în buzunarele

îngheþate ale copiilor, mirosul cozonacilor se risipeºte rapid în casele în care se

zâmbeºte greu, iar cerul parcã ºi-a epuizat resursele pentru a îmbrãca pãmântul

cu nenumãrate flori albe de ger care, odatã ajunse la picioarele omului ºi la

rãdãcina copacilor se transformã în lacrimi. Colindele sunt ca ecourile unor

glasuri tânguite ale copilãriei îndepãrtate. Buna Vestire trebuie sã vinã ºi anul

acesta, indiferent cine o anunþã. Poate fi un înger, poate fi Dumnezeu coborât

din cer în chip de bãtrân binevoitor sau în ochii mamei plângând singurã lângã

vatrã sau lângã caloriferul rece. Dar eu, totuºi, aº prefera un copil care sã-mi

vesteascã naºterea lui Hristos, bãtându-mi la uºã, fotografiindu-i privirea cu

care nu mã voi mai întâlni, poate, niciodatã. Dincolo de tristeþea acestor rânduri,

doar încrederea în mersul înainte ne poate face sã deschidem ochii dimineaþa ºi

sã transformãm zorii într-un nou colind care sã ne elibereze de stihiile care

încorseteazã zborul ºi sufletul.

Un astfel de sentiment l-am avut citind versurile unei poete care continuã sã

trãiascã doar în memoria unora, prea puþini pentru a reuºi sã echilibreze balanþa.

Ea este Zorica Laþcu, iar versurile ei reprezintã punctul de intersecþie dintre

libertatea controlatã într-un regim comunist ºi gratiile unei lumi care nu a

cunoscut-o niciodatã aºa cum ar fi meritat: „Cuvintele, pe care nu le-am spus,/

Sunt tot atâtea trepte ce pogoarã, /Cu sufletul tot mai adânc, m-am dus,/ Pe

treptele tãcerii, ca pe-o scarã.// Ca-ntr-un cuprins de peºterã boltit,/ M-am

coborât în lumea nerostirii,/ ªi-n cutele de piatrã i-am gãtit,/ Acolo-n fund, un

ascunziº Iubirii.// Cuvintele pe care nu le-am spus,/ Sunt tot atâtea trepte de

tãcere:/ Adânc în mine, mai adânc m-am dus,/ Acolo, unde orice vorbã piere./

/ De-acolo, din limanul necuprins,/ Din lumea fãrã mal a nerostirii,/ Pe treptele

tãcerii s-au prelins/ Din ascunziº, luminile iubirii” (Tãcere, din vol. „Poezii”,

Ed. Sophia, 2008).

Dacã nu ar fi existat un site în care sã ni se prezinte aspecte din viaþa ºi

activitatea poetei, cu greu am fi descoperit-o. ªi, cu toate acestea simt cã doar o

paginã de internet în marea de informaþii diverse nu este de ajuns. Nãscutã la 17

martie 1917 în Ungaria, în oraºul Mezötúr, tânãra Zorica Laþcu ajunge cu familia

la Braºov unde îºi petrece copilãria ºi tinereþea. Deºi având o inteligenþã deosebitã

ea este diagnosticatã cu o boalã consideratã geneticã, cu deficienþe locomotorii

ºi de vorbire. Între anii 1936-1940 urmeazã cursurile Facultãþii de Filologie,

Secþia Limbi Clasice – greacã ºi latinã, în paralel urmând ºi Filologia Modernã

– limba ºi literatura francezã. Talentul fiind cartea ei de vizitã, Zorica Laþcu

publicã primele poezii cu teme inspirate din mitologia greacã, în revista

„Gândirea” începând din anul 1941, acestea fiind apreciate de mentorul revistei,

Nichifor Crainic. Iatã câteva versuri în acord cu încercãrile noastre de a simþi

Crãciunul, altfel decât ni-l dicteazã acest timp care nu mai are rãbdare cu nimeni:

Tu nu mai ai, copile, azi,/ Crãciun cu ramuri verzi de brazi./ Colindul sfânt tu

nu-l mai ai,/ Cu glasuri coborând din rai./ ªi nu-þi mai vine Moº Crãciun,/ Cu

þurþuri - perie - pe zãbun./ ªi „Moº Ajun’” ºi „Dalbe flori”/ La Pruncul mic ºi

luminat,/ Tu nu mai vii la închinat.// Copil al veachului de acum,/ Opreºte-te o

clipã-n drum!/ Cãci vreau sã-þi cânt ºi vreau sã-þi spun,/ Încet Colindul de

Crãciun./ Sã ºtii ºi tu cã Dumnezeu,/ Fãuritorul tãu ºi-al meu,/ Copil ca tine S-

a fãcut/ ªi într-o iesle S-a nãscut./ ªi iar se naºte pentru voi,/ Copii ai vremurilor

noi! (Crãciunul, din vol. „Poezii”, Ed. Sophia, 2008). Datoritã deselor vizite

la Mãnãstirea „Sâmbãta de Sus” aflatã sub povãþuirea pãrintelui Arsenie Boca

se intensificã dorinþa poetei de a intra în monahism, fapt care se concretizeazã

în anul 1948. De aici înainte poeta face cunoºtinþã cu experienþele cumplite din

închisorile comuniste, arestãri efectuate pe considerente politice ºi din cauza

versurilor cu caracter religios. În acelaºi an 1990, când se redeschide Mãnãstirea

Vladimireºti, închisã tot de comuniºti, maica Teodosia Zorica Laþcu moare

împãcatã cu sine ºi cu Dumnezeu.

I.P.S. Bartolomeu Anania, în volumul intitulat „Memorii”, mãrturiseºte cã

poeta Zorica Laþcu fãcea parte din membrii cenaclului literar care avea loc în

casa soþilor Mureºan, alãturi de Lucian Blaga,Victor Papilian, Francisc Pãcuraru,

Titus Þifu ºi alþii. Despre Zorica Laþcu, acelaºi Bartolomeu Anania mãrturiseºte:

„pe lângã o minte foarte lucidã ºi o bogatã culturã clasicã, Zorica avea ºi un

talent real, unul dintre talentele pierdute, risipite, alungate în anonimat”.

Zorica Laþcu
sau colindul
uitat al unei

lumi amorþite

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

ªoapta

poeziei
În acest jurnal al meu de sudist

prin naºtere ºi prin credinþã,

evenimentele comentate nu se

supun unei cronologii anume, ele

vin dupã legea amintirii, a

întâmplãrilor de lecturã ori de

viaþã.

Am gãsit, între cãrþile dãruite

mie de prieteni, un volum de

poezie apãrut cu doi ani în urmã la Editura Rawex Coms a Ralucãi

Tudor, celebra editoare a grupului nostru, „Catacomba”.

Cartea se cheamã Exerciþii de respiraþie ºi este semnatã de

universitarul Ion Haineº, un prieten statornic din aceeaºi generaþie

cu mine, tot sudist ºi el, de la Cetate, oraº agãþat ca o barcã veche

la malul Dunãrii noastre.

L-am recitit ºi vreau sã adaug câteva gânduri la acelea pe care

le-am avut în urmã cu doi ani. Despre poezie, dar, mai ales,

despre poet. Despre un sentiment tulburãtor pe care mi l-a trezit

noua lecturã ºi pe care l-aº putea numi ºoapta poeziei.

Ion Haineº nu este un autor de clamat cu voce tare, versurile

lui sunt ºoptite, ca o poveste de dragoste care se spune la ureche,

cu discreþie, cu o teamã, parcã, de a exprima totul, lãsând multã

tãcere între cuvinte.

Cartea începe uºor, cu poezii de dragoste cuminte, pare cã

poetul ºi-a pus o hainã mai sobrã, închisã la gât, la toþi nasturii,

pentru ca, de la mijlocul cãrþii încolo, sã se amplifice într-un

cântec mai cuprinzãtor, ca un val al Dunãrii care roade malurile

cuvântului ºi-i dã mlãdieri de duh al adâncurilor.

Versul pare scris de mânã ºi de suflet, nu de calculatoarele care

ne-au ocupat viaþa: „Scrie-mi de mânã, cum îþi scriu ºi eu/ Vreau

sã citesc emoþia-n cuvinte,/ În scrisul feminin ca mai ‘nainte/

Mai înclinat, aºa cum e ºi-al meu”.

Viaþa are umbre, totul e dedus, misterul se întâlneºte cu verbul,

devine poezie: „Dar s-a-nserat ºi-a dispãrut de tot/ ªi-aceastã

dispariþie mã doare/ Aº vrea s-o strâng în braþe, dar nu pot/

Suntem doar umbre, umbre cãlãtoare”.

Ion Haineº se întoarce în copilãrie ca într-un fel de suflet unde

nu mai gãseºte anii care i-au apãrat fiinþa purã: „Nu pot sã îmi

mai fie scut/ Aºa cum îmi erau odatã,/ Dar eu mã-ntorc la

început/ La Sãptãmâna Luminatã”.

Poemele despre pãrinþii trecuþi „pe malul celãlalt” sunt de o

forþã neobiºnuitã: „L-am visat astã-noapte pe tata,/ Era îmbrãcat

ca un mire ºi gata/ Sã plece cu trenul invizibil din halta/ Fãrã

nume, cum n-a mai fost alta”.

Iatã ºi un poem de dragoste dedicat soþiei, Rosemarie, citabil în

întregime, un poem cu arome de Levant, cu o delicateþe de cântec

vechi din alte veacuri. Poemul se cheamã „Tu nu consumi”: „ªi

ceaiuri bei, tot ceaiuri aromate,/ ªi vinuri dulci, de-un roºu

sângeriu,/ ªi ronþãi dimineaþa ciocolate/ ªi chiar alune coapte,

mai târziu./ Miroºi a pâine proaspãtã pe care/ Ai frãmântat-o

chiar cu mâna ta,/ Tu eºti fãcutã din aluaturi rare/ Pe care, de-

aº fi sculptor, le-aº sculpta”.

Frumoasã carte de poezie ºoptitã mi-a dãruit prietenul meu,

profesorul Ion Haineº!

Cu adevãrat, o carte de exerciþii de respiraþie înlãuntrul poeziei.

O aºez ca atare printre bucuriile mele de lecturã.

Toamnã ruseascã ºi

vin sudic din Gruzia

- amintiri de cãlãtorie -
Mai cãtre sfârºitul veacului trecut, într-o lunã de toamnã, calmã

ºi luminoasã, nu ºtiu dacã nu cumva era chiar octombrie al meu,

am cãlãtorit, într-o delegaþie de scriitori români, la Moscova, la

congresul scriitorilor sovietici. „Delegaþia” e prea mult spus,

eram doi oameni, amândoi din

raionul Vânju Mare, preºedintele

Uniunii Scriitorilor din România

de atunci, marele prozator ºi

dramaturg Dumitru Radu

Popescu – el, bineînþeles, ºeful

delegaþiei, iar eu, cealaltã

jumãtate a grupului. Tata Iancu,

poetul Traian Iancu, directorul

administrativ al Uniunii, mi-a dat

în primire douã cutii cu sticle de

vin alb, „pentru protocol”, sã am

eu grijã de ele pânã ajungem în

capitala marelui stat rãsãritean.

Din fericire, când am ajuns pe

aeroportul ªeremetievo,

personalul care manevra

bagajele m-a ajutat substanþial,

a trântit o cutie cu vin pe banda

transportoare, totul a curs ca un

pãcat, bãieþii m-au privit cu un

rânjet triumfãtor.

Le-am rãspuns cu o urare tãcutã printre dinþi ºi ne-am început

periplul moscovit. Am stat la marele hotel „Rossia”, era bine,

bufetele de pe holuri desfãceau þigãri englezeºti, icre, sucuri de

fructe siberiene, pospaiul de bunãstare al perestroikãi iradia în

hotelul etalon. Afarã, oraºul era tot cum îl ºtiam. Uriaº, bulevardele

vântului de-a lungul râului, magazine beriozka vindeau suveniruri

ruseºti, în alimentare erau kolbasa, salamul roºu ºi muºtarul

tare, garciþa, care pãrea adus din expediþiile tãtarilor asupra marelui

oraº.

Congresul scriitorilor a fost, cel puþin pentru mine, extrem de

interesant. Grupul celor vechi, brejneviºtii, conduºi de bãtrânul

Mihalkov, autorul imnului sovietic (imn care a fost adoptat ºi

astãzi pentru Rusia lui Putin) ºi tatãl regizorului de geniu.

„Seniorii”, deci, publicaþi în ediþii-mamut în toate limbile sovietice,

Doamne, câte erau, vãrsând în contul beneficiarului sume

astronomice, atât cât sã întreþii o dacha, o viluþã în marginea

Moscovei, pe lângã apartamentul somptuos din Capitalã, maºina

aferentã ºi sã te omeneºti zilnic la restaurantul Casei scriitorilor,

cu icre negre ºi votcã ori ºampanie româneascã, dupã preferinþã.

Dupã ei, dupã seniori, venea un grup de scriitori de mare

valoare, cei care fuseserã traduºi în Occident, cei care fãceau

faima literaturii ruse contemporane. L-am cunoscut pe marele

boier kirghiz Cinghiz Aitmatov, interpretul nostru, un basarabean

þigãnos ºi cu sarcini multiple în lumea sovieticã, m-a ajutat sã-i

iau un interviu pentru „Luceafãrul” (cel de atunci).

Purta o blanã siberianã roºcatã, era toamnã caldã, dar ãsta era

stilul lui, purta pe braþul stâng o femeie frumoasã ºi plinuþã, o

englezoaicã, se pare, aºa era moda la ei, mi-a vorbit puþin despre

literatura lui, nu prea pãrea fericit cã þara lui adevãratã, Kârgâstan,

auzi, Kârgâstan, fãcea parte din Sovietskii Soiuz. El era un cãlãreþ

al stepelor, avea faþã rotundã ºi ochii cu tãieturã oblicã, mi-a

povestit uºor amuzat despre cãmiloiul nebun care alerga prin

proza lui în Ziua mai lungã decât veacul, convins, poate, cã nu-

l prea înþeleg, dar s-a luminat ºi mi-a mai acordat câteva minute

când l-am aºezat de-a dreapta lui Gabo Marquez ºi i-am spus cã

ei amândoi sunt printre idolii mei literari.

Apoi, Valentin Rasputin, siberianul ascetic, marele povestitor

al dramelor din necunoscuta Siberia, al despãrþirii de Matiora,

cel care ne fãcuse sã vedem un altfel de rãzboi mondial în Trãieºte

ºi ia aminte. Mi-a plãcut ca om mult mai mult decât Aitmatov.

Mi-a explicat cã nu stã la Moscova, ci la Irkutsk, cã nu iubeºte

Moscova, cã Siberia e patria lui, i-am povestit cã am zburat de la

Moscova la Irkutsk spre Ulan Bator ºi am privit de sus Sfântul

Baikal, îmbrãcat în pãduri imense, atunci l-am simþit comunicând,

vibrând dincolo de cinismul lui aparent.

Când scriam aceste rânduri am aflat dintr-o revistã de culturã

care mai pãstra blazonul vechii prese literare, „Cultura” lui

Augustin Buzura (atunci trãiau încã amândoi, ºi revista ºi Gusti

Buzura), dintr-un articol al criticului C. Stãnescu, om pe care-l

respect ºi-l admir, cã, în primãvara lui 2015, la Moscova, a murit

marele prozator siberian. Era varã tristã la Bucureºti ºi mi s-a

fãcut deodatã urât ºi frig.

Cu cei doi scriitori, în grupul lupilor aflaþi la maturitate, erau

Bondarev, Abramov, Solouhin, Astafiev, era Jenea Evtuºenko,

poetul care dãduse recitaluri pe stadioanele americane, rebelul

care fusese acceptat ºi în brejnevism pentru cã era un fel de

„marcã a libertãþii de expresie”, un rãspuns la adresa celor care

atacau puterea sovieticã.

Evtuºenko era prieten cu D.R. Popescu, venise de mai multe

ori la Bucureºti, nu putea sã uite cã prima þarã strãinã în care

avusese voie sã cãlãtoreascã fusese România.

Acela care în august 1968 scrisese un poem zguduitor, „Tancuri

la Praga”, care se termina aºa: „Peste mormântu-mi, fãrã de

bocete,/ sã scrie simplu ºi-adevãrat:/ «Aici zace poetul rus

Evtuºenko,/ la Praga – de tancuri ruseºti sfârtecat!»”

La marea recepþie oferitã la Kremlin de liderul Mihail Gorbaciov

în onoarea participanþilor la congresul scriitorilor, într-o salã

somptuoasã, cu mese care se îndoiau de bunãtãþi, peºte din apele

Siberiei, fructe din Georgia ºi Basarabia, brânzeturi, bâline

ruseºti, sticleau sucuri de meriºor, cu borjomi, nu era pic de

bãuturã alcoolicã, „pãtatul” Gorbaciov pornise marele rãzboi cu

spiritul rus botezat în lacrimã de votcã. Jenia Evtuºenko ne însoþea

la recepþie, a stuchit

cãtre masã ºi a strigat

ca un apucat: „Asta e

bãtaie de joc! Unde-i

votca ruseascã? Icre

fãrã votcã? Ruºine!”

Cei din jur ne priveau

jenaþi, dar poetul a

hotãrât cã trebuie sã

rãspundem acestei

jigniri plecând la un bar

unde esenþa Rusiei încã

se mai gãsea. Noi nu

eram ahtiaþi dupã cheful

lui, dar, ca sã evitãm

scandalul, l-am urmat.

Am ajuns la un bar

moscovit, am bãut o

votcã cu gheaþã, l-am

ascultat recitând, a

plãtit o pãlãrie de bani

ºi ne-am vãzut de treabã.

Dincolo de aceste douã grupuri de scriitori sovietici, desigur,

completate cu multe alte nume, erau cei tineri, cei care, dupã anii

’90, au încercat sã zboare. Dar Sovietskii Soiuz s-a spart, fostele

republici ºi-au adunat ºi scriitorii ºi au cãutat sã-ºi continue viaþa.

Dupã terminarea congresului, au fost organizate douã-trei

cãlãtorii în þarã pentru invitaþii strãini. Politicos, am fost întrebaþi

unde am vrea sã mergem. Politicos, noi am optat pentru Chiºinãu.

Cum era normal, ne-am întâlnit cu un grup pestriþ, americani,

francezi, iugoslavi, bulgari etc. în avionul de Tbilisi. Am stat

câteva zile în Gruzia, þarã ciudatã, sudicã pânã la disperare,

semãnând uneori cu Oltenia noastrã natalã. Am mâncat pâine

coaptã în þest de pãmânt, pui fript pe cãrbuni, am bãut vinul alb,

subþire ca vinul din nisipurile Bechetului. I-am cunoscut pe

gruzinii cei expansivi ºi specialiºti în toasturi, pe cei care încheiau

toastul cu un sec „Beau pentru patria mea ºi pentru Uniunea

Sovieticã!”, urare ce-i lãsa cam palizi pe colegii ruºi, deoarece se

vedea clar care era patria adevãratã a gruzinilor.

Am fost la mese prieteneºti care durau o jumãtate de zi, mese

la care femeile gruzine ale casei nu aveau loc, ele stãteau pe lângã

pereþi, în picioare, erau atente sã nu le lipseascã nimic musafirilor,

doar când începeau cântãrile în cor se apropiau de masã ºi þineau

isonul subþire.

Ne-am simþit bine acolo în Gruzia, am respirat în munþi unde

pãzea umbra marelui haiduc Data Tutashia, unde icoanele de la

Mþeta pãreau cã te privesc direct în ochi, ne-a mirat peste poate

cultul târziu al gruzinilor pentru tãtucul Stalin cel crud ºi pentru

mama lui de la Gori, „mama Gruziei”, se vede cã biciul ºi cizma

se uitã ºi se iartã în istorie.

Am fost în piaþa din Tbilisi, era un belºug oriental care sfida

austeritatea moscovitã, era un dezmãþ de fructe, de carne, de

brânzã, de verdeþuri ºi legume sudice.

Era o þarã care ºtia sã trãiascã, avea cu ce, dar n-a fost lãsatã

aproape niciodatã sã se bucure de asta.

Þarã frumoasã ºi mândrã ca regina Tamar, ca un vers amplu

din nemuritorul Viteaz în piele de tigru al lui ªota Rustaveli.

Aºezatã, ca ºi România, între continente ºi pofte imperiale.

De câte ori vine toamna, îmi amintesc acea cãlãtorie ºi simt

nevoia sã-l sun pe marele meu prieten, D.R. Popescu ºi sã-l

ascult vorbind olteneºte. Mai avem amintiri, am mai pus câte

ceva deoparte în viaþa noastrã. Promit sã mai adaug în aceastã

rubricã generoasã ºi alte amintiri de cãlãtorie...

Valentin Rasputin

Cinghiz Aitmatov
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Flash-back

Titus Vîjeu

(continuare în pag. 5)

În cronica cititã în

Programul de searã „Cãrþi

noi” al Radioului Naþional din 1 august 1932,

Perpessicius arãta cã „o carte nu numai frumoasã, dar de

veritabilã greutate este ultima monografie a domnului

N. Petraºcu despre Dimitrie Bolintineanu. Nu vom intra

astã-searã în toate amãnuntele. Dar vom reþine cã însuºi

d. Petraºcu simte nevoia sã justifice, nu numai sã reclame

un credit pierdut de-a pururi pentru poezia lui

Bolintineanu. Toate textele pe care le produce, aproape

toate, sunt fãrã ecou pentru epoca de astãzi. Este încã o

problemã Bolintineanu, nu numai a omului de inimã, a

idealistului ºi revoluþionarului de la 1848, sau a

nefericitului ministru mort sãrac în România averilor

senzaþionale ale miniºtrilor, sã nu fie de deochi, pe

sprânceanã, este o problemã a prozatorului ºi cãlãtorului

Bolintineanu ºi N. Petraºcu îi acordã toatã atenþia.”

Din nefericire restul textului a dispãrut din arhiva

SRR, dar acest util preambul a fost salvat ºi inclus în

masiva ediþie „Perpessicius. Cãrþi noi – cronici

radiofonice 1929-1947" alcãtuitã, cu inimaginabilã trudã

de doi mari editori: Sanda ºi Valeriu Râpeanu care, la

capãtul unor ani buni de cercetare ºi transcriere ºtiinþificã

a textelor pãstrate în arhiva principalei instituþii de

culturã a þãrii, au reuºit sã redea efigia de-a dreptul eroicã

a cãrturarului care a deþinut cronica literarã la Radio de

la începuturi ºi pânã la instaurarea regimului comunist.

Am fost martorul acestor eforturi ale soþilor Sanda ºi

Valeriu Râpeanu, pe care le-am sprijinit pe cât am putut,

în calitatea mea de director de onoare al editurii Casa

Radio, luptându-mã cu inerþia manifestatã de câþiva

preºedinþi ai Societãþii Române de Radiodifuziune pentru

disponibilizarea fondurilor necesare tipãririi acestei

culegeri de texte excepþionale pentru cultura românã. Pe

unul dintre liderii (evident, politici) ai instituþiei din

strada Berthelot ce nu pãrea a deþine vreo informaþie

despre Dumitru Panaitescu a trebuit sã-l conving cã

Perpessicius nu fusese un autor latin, cum i se pãruse, ci

pseudonimul literar glorios al unui mare intelectual care

contribuise decisiv la impunerea valorilor literare

naþionale, începând, desigur, cu Mihai Eminescu.

Nu doar în rândurile despre monografia lui Nicolae

Petraºcu (frate al pictorului Gheorghe Petraºcu) gãsim

remarcabile formulãri despre viaþa ºi opera poetului

nãscut la Bolintin Vale. Comentând „multiplele atenþii,

ba chiar ºi devoþiuni” cunoscute la noi

cu ocazia centenarului comemorãrii lui

Johann Wolfgang Goethe, Perpessicius

nu uitã sã aminteascã faptul cã „istoricii

literari au urmãrit pas cu pas de calcul

verterian (sic!) în Manoil, romanul lui

Bolintineanu” (cronica din 11 aprilie

1932). Câteva luni mai târziu (19

decembrie 1932) Perpessicius aduce în

discuþie un text al lui Caragiale

(redactat sub forma unei conferinþe)

care „n-a fost rostit niciodatã” despre

Literatura ºi artele române în a doua

jumãtate a secolului XIX în care se aflã

aceste rânduri despre roman (reproduse

în cel de-al treilea volum de la Cultura

Naþionalã al ediþiei Zarifopol):

„Romanul? Dar romanul e viaþa, nu a

unui individ ci a unei societãþi întregi,

cu tot cortegiul ei de necazuri, de

porniri, de devotamente, de

meschinãrii, de dragoste, urã, rãutate,

bunãtate, invidie, admiraþie, de josnic,

de sublim, de brutal, de eteric, de egoist,

de altruist, în fine, toate varietãþile de

care sufletul omului, în virtuozitatea lui

recunoscutã, este capabil”.

Splendidã acoladã a unei specii

epice cuprinzãtoare pe care marele I. L.

Caragiale s-a ferit s-o abordeze, el

oprindu-se în proza sa remarcabilã pe

limesul reprezentat de nuvelã. Or,

credea el, „Romanul este pe lângã

nuvelã ca un stejar uriaº pe lângã o

rãsurã altoitã; sau, mai bine, novela este

pe lângã Roman, ca o camee pe lângã o

statuie.”

Bolintineanu a fost unul din primii

scriitori români ce s-au încumetat sã atace „genul proteic”

al romanului marcând „pruncia” acestuia, cum frumos o

spunea Perpessicius: „afarã de romanele lui Filimon ºi

Bolintineanu apãruserã pânã la data când scria Caragiale

doar douã din romanele lui Duiliu Zamfirescu ºi Dan al

lui Vlahuþã. Bucuria lui e bucuria pãrintelui, a mamei –

ºi mama era în cazul acesta literatura românã – când îi

vine pe lume întâiul nãscut.”

Deºi cercetãrile lui Nicolae Cartojan, titularul catedrei

de istoria literaturii române vechi de la Universitatea din

Bucureºti impuseserã ideea cã „Tainele inimii” al lui

Mihail Kogãlniceanu fusese scris la 1850, devansând

„Ciocoii vechi ºi noi” al lui N. Filimon ºi „Manoil” al

lui Bolintineanu, meritele acestei triade fondatoare vor

rãmâne practic inseparabile. La fel, faptul cã peste ani

Al. Piru va demonstra cã „Aprodul Purice” (1837) al lui

Costache Negruzzi cuprinde „detalii de culoare, portrete,

descrieri, discursuri, dialoguri în maniera de mai târziu a

lui Bolintineanu ºi chiar Eminescu din Scrisoarea III”

nu diminueazã rolul de pionier în domeniu deþinut de

nefericitul poet din Bolintin.

ªi, dupã cum avea s-o dovedeascã Vladimir Streinu

„cel mai însemnat poet al românilor (e vorba, bineînþeles

de Eminescu), pânã a fi el însuºi, adicã cel mai însemnat

poet postromantic de oriunde, a trecut mai întâi prin forma

de ucenic al înaintaºilor Eliade, Alecsandri, Bolintineanu

ºi alþii. În artã, ca pentru orice activitate din lumea

noastrã, nu se zboarã decât de pe un punct terestru, sau,

oricum, de pe un fundament” („Pagini de criticã literarã,

IV – marginalii, eseuri” – ed. Minerva, 1976, p. 353).

Bolintineanu a fost deci un astfel de „fundament” nu

doar pentru Mihai Eminescu, ci ºi pentru o întreagã

pleiadã de autori ai secolului. Pentru cã, aºa cum observa

acelaºi distins cãrturar Vladimir Streinu, concepþia

aproape misticã în forþa cuvântului „se aflã la originea

blestemului din poezia noastrã popularã ºi deopotrivã

cea cultã, de la Eliade ºi Bolintineanu pânã la Arghezi.

Asemenea formulãri înfricoºãtoare sunt cunoscute

poporului mai cu seamã din acatistul Sfântului Vasile

cel Mare ºi acestea nu au pereche ca forþã expresivã, deºi

se rostesc în versurile lui Shakespeare cu care blesteamã

vãduva Anna pe viitorul Richard al III-lea ºi regele Lear

pe fiicele sale.” (op. cit. pag. 400)

Aº spune cã, în pofida unor evaluãri critice vãdind

complexul de superioritate al emitenþilor, care în general

au ignorat contextul apariþiei sale în literatura românã,

Bolintineanu n-a fost niciodatã un caz clasat al amintitei

literaturi. Un singur exemplu: colecþia de „clasici români

comentaþi”, giratã de profesorul Nicolae Cartojan la

editura Scrisul românesc aducea noi explorãri în

universul literar al autorului nostru. Colaboratorii seriei

sus-pomenite s-au ocupat în ediþiile propuse cititorilor

din anii ’30 nu doar de relieful unor creaþii

binecunoscute, ci ºi de evaluarea acelora peste care pãrea

a se fi aºezat pentru totdeauna uitarea. Astfel, în volumul

masiv (peste 500 de pagini) publicat de George

Baiculescu despre dramele istorice ale lui Vasile

Alecsandri (Despot Vodã, Fântâna Blanduziei, Ovidiu)

„se dau pentru întâia oarã analizele dramelor lui N.

Scurtescu ºi D. Bolintineanu, inspirate tot de domnia lui

Despot Vodã”.

Cartea în cauzã apãrea în 1939, la ºase decenii ºi

jumãtate dupã ce, încheindu-ºi calvarul din bolniþa

Pantelimon, poetul se mutase în pãmântul natal de la

Bolintin Vale, dupã ce cortegiul pãrãsise capitala, trecând

– dupã cum povesteºte acelaºi Nicolae Petraºcu – prin

dreptul Cotrocenilor, loc sacru pentru cel ce ºtia cã Biblia

tipãritã de domnitorul Cantacuzin în limba românã îi

deschisese larg porþile graiului în care îºi scrisese opera

cuprinzãtoare. Iar la exact trei decenii de la apariþia

monografiei lui Petraºcu vedea lumina la Editura

Tineretului, în colecþia Oameni de seamã studiul lui Ion

Roman despre Dimitrie Bolintineanu, ce dezvoltã în fapt

prefaþa publicatã de autor la volumul „Poezii” (aceeaºi

editurã, 1959), o antologie a creaþiei lirice a poetului

paºoptist. Erau reunite acolo Melodii române ºi alte

cântece patriotice, Legende istorice, Basme, Florile

Bosforului, Macedonele, Reverii ºi Diverse, Nemesis ºi

alte satire. Fiind vorba de o culegere ce se adresa prioritar

ºcolãrimii epocii, prefaþa în cauzã, ce izvora din raþiuni

didactice, vãdea limpede empatia unui istoric literar

onest, cu o bogatã activitate la catedrã, faþã de un scriitor

important al secolului anterior, care purtase în exil

„imaginea patriei în inimã, deplângând insuccesul

revoluþiei ºi arãtându-se gata sã renunþe la orice fericire

personalã, pentru fericirea obºteascã”. Evident, eºafodajul

ideatic ºi limbajul critic erau îndatorate timpului, în care

ofensiva proletcultistã nu se stinsese.

Redactatã în timpul unicului lustru de relaxare

ideologicã din vremea comunismului vasta lucrare

„Dimitrie Bolintineanu ºi epoca sa” de Teodor Vârgolici

(editura Minerva, 1971) reprezintã – alãturi de

„Introducere în opera lui Dimitrie Bolintineanu” a

aceluiaºi istoric literar – reperele unei relansãri culturale,

centratã pe personalitatea artisticã a unui scriitor

interceptat la o sutã de ani dupã moarte, prin analiza

vremii pe care a strãbãtut-o, cu suiºuri ºi coborâºuri

UUUUUn virn virn virn virn virtuoz „prtuoz „prtuoz „prtuoz „prtuoz „proscris” al litoscris” al litoscris” al litoscris” al litoscris” al literererereraturiiaturiiaturiiaturiiaturii
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impresionante.

Autor a cãrui virtuozitate literarã se impusese încã

de la începuturi, Bolintineanu va fi avut întreaga viaþã

sentimentul „proscrisului” dupã cum arãtase încã într-o

poezie de primã tinereþe. Strãbãtând o perioadã istoricã

plinã de turbulenþe politice, scriitorul a suportat

„detaºarea” unor contemporani, unii dintre ei capitali,

precum Titu Maiorescu. Valoarea liricii sale fusese

perceputã cu oarecari rezerve deºi în „Direcþia nouã

în poezia ºi proza românã” (1872) Maiorescu

consemna – cu referire la poeziile de mult uitatului

Th. ªerbãnescu – faptul cã „de la cele dintâi

încercãri ale dlui. Bolintineanu (...) nu cunoaºtem

poezii a cãror limbã sã fi produs auzului aceeaºi

plãcere ca poeziile citatului autor”. ªi chiar dacã-l

socotea în rândul „scriitorilor estetici” – împreunã

cu Alecsandri ºi Odobescu – pentru aceºtia doi

criticul nutrea un interes mai mare decât pentru

Bolintineanu. Aceastã „limitare criticã” a stârnit

reacþia vehementã a lui B. P. Hasdeu (ocultat de

Maiorescu) ºi care-l va socoti pe poetul nostru drept

una din „somitãþile cugetãrii româneºti”

nemeritând un astfel de mefient tratament.

În treacãt fie zis, prin atitudinea sa rezervatã

Maiorescu avea sã contribuie la consolidarea

amiciþiei literare dintre Dimitrie Bolintineanu ºi

George Sion „victimã” a intransigenþei

maioresciene, acesta devenind editorul celor douã

tomuri de „Poesii” (ed. Socec &Co,1877) ale

confratelui dispãrut cu cinci ani mai devreme.

De notat ºi faptul cã autoritarul Titu Maiorescu

fusese interesat de o legãturã culturalã solidã cu

Philarète Chasles (1798-1873), conform epistolei

din 10 decembrie 1860 cãtre Ms. Gîrleanu – rue St.

Louis 24 Paris. Aflat el însuºi în capitala Franþei,

Maiorescu vroia „sã tipãreascã” la acest cãrturar,

profesor la Collège de France (catedra de limbi ºi

literaturi strãine moderne) ºi care, peste ani, avea sã

devinã în 1871 membru al tinerei Academii Române.

Fãrã îndoialã cã la data publicãrii Noii direcþii... criticul

va fi ºtiut cã acela care întreþinuse ºi stimulase interesul

pentru limba ºi literatura românã al eruditului profesor

francez fusese mai tânãrul sãu prieten Dimitrie

Bolintineanu, un eficient cicerone în explorarea spaþiului

cultural românesc.

Existã de altfel o carte (semnatã de fostul decan al

facultãþii bucureºtene de litere, profesorul Dimitrie

Pãcurariu ºi de simpaticul lector de limbã ºi literaturã

francezã Claude Pichois) care aduce numeroase dovezi

ale acestei legãturi esenþiale nu doar între doi cãrturari ai

epocii, ci ºi între douã culturi, una solidã, recunoscutã în

plan universal ºi o alta emergentã, pe cale de afirmare dar

deþinând strãvechi valori umaniste.

Cred cã reeditarea acestei lucrãri cu titlu pirandellian

(„O carte ºi ºapte personaje”), apãrutã în anul 1976 la

editura Cartea Româneascã ar fi un bun prilej pentru

relansarea interesului faþã de Dimitrie Bolintineanu.

Literat ºi om politic de frunte, acesta trecuse prin focul

contestãrilor ºi prin febra remanierilor guvernamentale.

Dintr-o scrisoare a lui C. A. Rosetti adresatã lui Anastase

Panu (1810-1866), datatã 2 iuniu (3 iuliu) aflãm cã

„Bolintineanu, Ordescu ºi-au retras demisiunile”. Deci

„Bolintineanu zice c-a rãmas, fiindcã domnul s-a hotãrât

sã nu schimbe nimic în stat, sã nu þie samã de ce a iscãlit

la Stambul nici în privinþa statului, nici în privinþa

mãnãstirilor”. Momentul era complicat, domnitorul Cuza

luase decizia secularizãrii averilor mãnãstireºti ºi întãrea

poziþia þãrii în raport cu Înalta Poartã.

Mai înainte însã de a se fi afirmat în politica

româneascã la vârf, Bolintineanu cunoscuse, încã de

tânãr, o certã recunoaºtere literarã. Aflãm de pildã în

manualul „sãrdarului Dimitrie Gusti, profesor de

literaturã româneascã” despre Prozodia româneascã

pentru junimea moldo-românã studiind în clasele

colegiale din Academia Mihãileanã exemplificarea

„stanþelor regulate” definite de autor drept „acele când

într-o poezie fiecare din ele vor avè tot acel numãr de

versuri, tot acea înorânduire de rime ºi numãrul

silabelor din fiecare vers corãspunzãtor va fi

deopotrivã” un fragment din O fatã tânãrã pe patul

morþii, scrisã de D. (iar nu T. cum crede Gusti)

Bolintineanu la 1842. Faptul cã doi ani mai târziu ea

devenise lecturã de manual e, oricum, remarcabil:

„Amarã e moartea când omul e june,

Când ziua e blândã, când traiul e lin,

Când pasãrea cântã, când floarea ne spune

Cã viaþa e dulce ºi n-are suspin.”

...Iatã-mã deci cãutând în „ostrovul bolintinean”

înconjurat de apele timpului câteva din însemnele

unei existenþe scriitoriceºti ce mã impresionase

cândva, copil fiind, la lectura unor stihuri amare

precum acestea:

„Proscris în a mea þarã, eu nu mã voi re-ntoarce,

ªi ochii mei în lacrimi va-nchide un strãin;

Dar cãtre voi adesea gândirea voi întoarce,

ªoptind al vostru nume în ultimu-mi suspin.”

Nu ºtiu dacã ele mai miºcã încã pe cineva într-un

moment în care Europa însãºi pare a se fi umplut de

milioanele de „proscriºi” români. Dar sper ca ele sã

poatã ajuta la întregirea imaginii unui ales cãrturar

pornit în lume dintr-o aºezare din Câmpia Românã

cãreia i-a preluat numele în semn de recunoºtinþã ºi de

cinstire.

Cuprinsul volumului „D. Bolintineanu” de N. Petraºcu
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Rudy Roth (Eduard Rudolf Roth), poet, jurnalist, grafician, cercetãtor, nãscut la 13.08.1979, în Bucureºti, este licenþiat al Facultãþii de Relaþii Economice

Internaþionale din cadrul ASE Bucureºti. Este doctor în ºtiinþe politice, cu un master în Relaþii Internaþionale (University of Kent, Marea Britanie) ºi unul în

Administraþie Publicã Electronicã (Universitatea din Bucureºti). A lucrat timp de 13 ani la Radio România, a publicat articole de politicã externã, dar ºi poezii în

revistele: „Discobolul”, „Steaua”, „Tribuna”, „Arca”, „Vatra Veche”, „Alternanþe”, „Neuma”, „Lumina literarã ºi artisticã” etc. Ca grafician, a ilustrat volumele

Paºii profetului ºi Lauda somnului de Lucian Blaga ºi Ultimele noduri de Mircea Albulescu, volume apãrute la Editura Ars Longa, Iaºi. Este preºedinte director

fondator al revistei „Leviathan” ºi redactor-ºef adjunct al revistei „Occident Românesc” din Spania, unde s-a stabilit din 2012. Am selectat câteva poezii, în

ordinea anilor în care au fost scrise, din Geometriile contradictorii ale singurãtãþii, volum apãrut în 2019, prefaþat de acad. Dumitru Radu Popescu, versurile

ilustrând nu numai talent ºi mãiestrie, ci ºi o racordare perfectã la lirica româneascã actualã, relevând o legãturã consecventã cu þara natalã a cãrei culturã a fost

asimilatã ºi topitã în formule sensibile, adânci ºi sugestive. La fel ca în faþa unui tablou, de care te depãrtezi fãcând câþiva paºi înapoi pentru a-l desluºi mai bine,

aºa ºi Rudy Roth, aflat în strãinãtate, surprinde cu mai multã acuitate cele mai percutante ºi semnificative elemente de plasticitate ale limbii române, astfel încât

expresivitatea lingvisticã apare într-o luminã revigorantã generând idei ºi înþelesuri noi. (Victoria Milescu)

POATE

Poate-mi laºi doar vise de lut,

Poate-þi las doar vise de ploi,

Poate curge un nou început,

Într-un dans al ideii de noi...

Poate-mi plângi, poate-þi uit, poate iar...

Plouã lent peste aripi deschise

Într-o lume de poate ºi dar,

De concret ºi iubiri compromise.

Poate-mi uiþi, poate-þi plâng, poate-apoi...

Spasme reci mã inundã prin tine,

Te-am pierdut în ideea de noi,

Te-am pierdut în ideea de mine...

Bucureºti – 1 noiembrie 2006

CUMVA

Cumva acroºat de mirãri clandestine,

Prin nopþi mirosind a tãceri ºi petunii,

Þi-adulmec absenþa în umbre strãine

ªi-o numãr de patimi, de la streaºina lumii.

Cumva despuiat de mirãri transparente,

Prin nopþi locuite de tãceri inegale,

Încerc sã mã-nchid în emoþii latente,

Sã uit ºi de noi, ºi de buzele tale.

Dar când dimineaþa mi se face de tine,

ªi tâmpla-mi aºez lângã lacrima ta,

Te simt iarã Evã, zãmislitã din mine

ªi simt cã ºi eu sunt din tine, cumva.

Bruxelles – 21 octombrie 2007

CÂTEODATÃ

Câteodatã respir fiindcã tu mã respiri,

Iar departele tãu þi-l cuprind în detaliu

ªi te caut in cioburi ºi încerc potriviri,

Sã mã-nvãlui de tine, în al sorþii vitraliu.

Câteodatã vin însã, mirosind a departe,

A migdali desfrunziþi ºi a doruri strãine

ªi atunci lumea toatã iar în cioburi se-mparte,

A mea-n cioburi de lacrimi,

A ta-n cioburi din mine.

Bucureºti – 8 decembrie 2008

DINTÂI

Dezleagã-mã de sete în ploaia blasfemiei

ªi decojeºte-mi gândul la umbra ta dintâi,

Sãdeºte-mã în aºchii la stâlpul infamiei

ªi-n sensul altor braþe gãseºte-þi cãpãtâi.

Vreau vinul libertãþii sã-l beau pe datorie,

De tine sã mã lepãd în cupe stacojii,

Sã îþi tivesc uitarea cu-ntâia mea beþie

ªi sã-mi dezleg destinul cu visul meu dintâi.

Timiºoara – 12 februarie 2011

ALTEORI

Alteori mã mai pierd în aval de iubire

ªi pe apele vieþii mai plutesc în derivã,

Pânã când iar te aflu ºi-þi respir rãsãritul

ªi-n tãcerile tale mã înec deopotrivã.

Alteori mã gãsesc risipit de tãcere,

Haºurându-mi lumina în culorile lumii,

Pânã când mi te-apropii ºi-mi respiri agonia,

Ca în ziua când cerul s-a unit cu salcâmii.

Alteori pipãi timpul, ce-mi cade pe umeri

ªi simt umbra sorþii cum alunecã-n mine

ªi-atunci, nu ºtiu cum, mi se face de vise,

Tot de vise cu noi, tot de vise cu tine.

Palma de Mallorca – 14 iunie 2012

ACUM

Acum, când teama neputinþei

Îmi îngheaþã visele pe gene,

Încep sã mã doarã

Autopsiile cotidiene ale amintirilor

ªi lipsa oricãrei explicaþii

Pentru faptul cã de fiecare datã

Când închid ochii,

E iarnã.

Acum, când mã strãduiesc sã mimez

O stare de amnezie selectivã,

Începe sã mã apese

Faptul cã tãlpile tale

Degerã azi lângã tãcerile altuia.

Acum, când fiecare zi

E un sentiment de zãpadã,

Începe sã chinuie

Auto-deportarea noastrã

În Siberiile indiferenþei,

Dar mai ales

Memoria acelei duminici

Când, privind aurorele boreale,

Ne-am cuprins unul-altuia,

Pentru întâia oarã, privirea.

Porto Cristo – 24 iunie 2013

INEGAL

Inegal împãrþit

Între singurãtãþile noastre,

Timpul despãrþirii

Proiecteazã armonii asimetrice

Peste nefirescul fiecãrei tãceri

Îngrãmãdite între tine ºi mine

De inflexiunile trecutului...

Aºa cã nu va trebui sã ne mire

Dacã într-o zi,

Aflându-ne unul în faþa celuilalt,

Ne vom regãsi doi strãini,

Prizonieri în rutina rãsãriturilor amânate,

Neºtiind sã ne mai privim

Unul pe altul în ochi

ªi incapabili sã ne încredinþãm

Unul altuia sensul.

Amsterdam – 8 octombrie 2014

Rudy Roth

ÎNDÃRÃT

Îndãrãtul paºilor mei,

Semnele mute ale singurãtãþii

ªi eul copilãriei,

Hãituit de zâmbetul neconvingãtor

Al unui arlechin de hârtie.

Îndãrãtul paºilor tãi,

Tãrâmul poveºtilor nespuse

ªi tãceri asimetrice

Rãsucite-n spirale,

Ca-n dansul hipnotic

Al unui derviº rotitor.

Îndãrãtul paºilor noºtri,

Copii-soartã,

Trãgându-ne greºelile printre degete

ªi mimându-ne chemãrile

Cu gesturi desperecheate

ªi lipsite de noimã.

Palma de Mallorca – 24 august 2016

NIMENI

Nimeni nu mi-a spus vreodatã

Sã mã feresc de femeia

Care viseazã câmpuri de maci,

Pentru cã-n voluptatea narcoticã

A atingerii ei,

Eul meu îºi va pierde

Apartenenþa la sine.

Probabil cã de asta,

Chiar ºi dupã atâtea nopþi

De când tu ai plecat,

Iar eu nici mãcar nu ºtiu

Unde-am rãmas,

Nimeni altcineva

Nu-þi locuieºte absenþa,

Iar singura mea identitate

Zace în câteva neîmbrãþiºãri

Rãstignite pe aºternuturi,

De mângâierea discontinuã a singurãtãþii.

Palma de Mallorca – 3 decembrie 2017

DEGRABÃ

Întoarce-te degrabã în mine, iubito...

ªi lasã-þi izvoarele rãsãriturilor

Sã-mi orbecãie printre respiraþii,

Aºa ca în vremea

Când încã mai coexistam semantic

ªi când tãcerea nu ne era îmbibatã

În amnezia prenupþialã

A despãrþirii.

Întoarce-te degrabã în mine, iubito...

ªi mângâie-mi fiecare tresãrire

Cu buricul degetelor,

Exact ca-n nopþile de altãdatã,

Când întunericul transpira o stare de doi

ªi când niciun hiat nu-ºi gãsea locul

Printre atingerile noastre.

Întoarce-te degrabã, iubito...

Pentru cã vremea neiubirii a trecut

ªi pentru cã am înþeles deja amândoi

Cã timpul nu e decât o antimetaforã

A viselor nedesãvârºite.

Palma de Mallorca – 5 februarie 2018
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Nimeni nu s-a gândit, nici în visele

frumoase, cã se va termina cu perioada

comunistã. Ideea aceasta o avea în

minte, desigur, ºi tata. Nu credea cã se

va termina cu o epocã deja înrãdãcinatã

în poporul care a suferit ºi care a rãbdat

totul. Bineînþeles cã nu putea vorbi cu

nimeni despre aceste probleme. Nu ºtia

cine îl ascultã ºi cine informeazã

Securitatea. Simþea sabia cum îi atârnã

deasupra capului. Totuºi, are încredere

în tânãrul Grigore Soporan, atunci când terminã Facultatea de

Teologie, deci când considerã cã avea o anumitã maturitate în

gândire. Dupã cum am aflat mult mai târziu, cu el a început sã

discute „lucruri interzise”, adicã i-a spus câte puþin din suferinþele

lui din închisoare. Dar, cred, puþine. Desigur, era precaut. Abia

la Tãrlungeni, dupã anul 1970, seara, ascultau Europa Liberã –

ºtiu aceasta fiind ºi eu uneori de faþã.

La înmormântarea tatãlui meu, în anul 1981, îmi amintesc cã

au fost foarte mulþi preoþi, s-au þinut predici care s-au încadrat

tematic unei slujbe de înmormântare a unei feþe bisericeºti. Preoþii

care au vorbit au prezentat activitatea din parohiile pãstorite,

împlinirile pe plan duhovnicesc, realizãrile materiale înfãptuite la

bisericã, cimitir ºi casa parohialã, activitatea de colaborator la

Telegraful român, publicaþie a Mitropoliei Ardealului din Sibiu,

activitatea de stupãrit în care a pus multã dãruire... Nimic despre

viaþa de/din închisoare. În schimb, la înmormântarea mamei, în

anul 2013, cei prezenþi au aflat noutãþi despre viaþa preotului

Ioan Graure, despre care în perioada comunistã nu se putea

vorbi fãrã a suporta anumite repercusiuni. Eu ºtiam ceva, dar nu

vorbeam niciodatã despre asta. Era un subiect tabu.

La înmormântarea preotesei Ioana Graure, predica pãrintelui

Grigore Soporan a fost ascultatã nu numai cu sfinþenie, dar ºi cu

deosebit interes ºi curiozitate. Pãrintele Soporan a prezentat în

paralel cu viaþa mamei ºi viaþa tatãlui meu, cu sentimentul nobil

al celui care a simþit iubirea pãrinteascã a familiei preotului Ioan

Graure. Nu a înfrumuseþat nimic, nici nu avea ce. A vorbit despre

închisorile prin care a trecut, despre suferinþã, despre respectul

credincioºilor din parohiile pe care le cunoºtea, fiind prezent în

vacanþe în familia preotului Graure. Suferinþele ºi bucuriile

preotului Graure au fost împreunã lucrãtoare cu cele ale soþiei

sale, preoteasa Ioana. Atunci, pentru prima datã, au aflat

credincioºii din Tãrlungeni, unde a fost înmormântarea, dar ºi

cei mai mulþi dintre preoþii prezenþi, cã tata a fost deþinut politic

în acea cruntã perioadã dintre anii 1947-1955. Cum era de aºteptat,

pãrintele Grigore Soporan a evocat viaþa mamei în strânsã legãturã

cu viaþa pãrintelui Ioan Graure. Cuvintele încãrcate de dragoste,

rostite din inimã, aºa cum numai cel ce iubeºte o persoanã poate

s-o facã, au transformat predica într-o conferinþã, dezvãluind

adevãruri de mult ascunse care se cuvine a fi aflate.

Cu cele mai bune intenþii, implicându-se afectiv în prezentarea

lor, preotul Grigore Soporan a scos la luminã adevãruri de prea

multã vreme tãinuite. În sufletul meu, care am cercetat dosarul

preotului Graure de la Arhivele Securitãþii (C.N.S.A.S.) gândesc

aceastã predicã de amarã dezvãluire în paralel cu documentele de

condamnare la adresa învãþãtorului Ioan Graure din localitatea

Remuº, lângã Giurgiu. Iatã cum o persoanã îºi dã toatã silinþa sã

facã luminã acolo unde s-a suferit cumplit ºi o alta care acuzã pe

nedrept, bazându-se pe argumente inventate.

Din actele de la C.N.S.A.S., voi cita trei referate semnate de

aceeaºi persoanã, locotenent de securitate Cotar Gheorghe, care

au la bazã informaþiile date de un singur informator (om al

Securitãþii, Terpez ªtefan) care s-a infiltrat în grupul învãþãtorilor

din Remuº ºi din Oinacu. Acesta pretindea cã este prieten cu

Ioan Graure care îl considera ca atare, având încredere în el.

Primul referat este din 11 februarie 1951 ºi al doilea din 21

februarie 1951. Tata a fost arestat în 24 februarie 1951. Legãtura

între referate ºi arestare este foarte uºor de sesizat.

Citãm din primul referat: „Din informaþiile ce deþin, încã din

vara anului 1950, elemente ce fac parte din învãþãmânt, deºi fãrã

o culoare politicã în trecut, în unire cu elemente din PSDI (...), trec

la o reorganizare de subminare a Regimului nostru, prin aceea cã

duc o propagandã ostilã de la om la om ºi în cercuri restrânse, plus

cã intenþioneazã sã facã ºi au fãcut manifeste

ºi sã aibã ºi o activitate de sabotaj, în incendieri

a bunurilor Statului (...).

Prin introducerea unui informator, prieten

bun al lui Anculescu Alexandru, originar din

comuna Braniºtea (aproape de Oinacu, n.n.)

ºi cu care a fãcut ºcoalã în Germania, i-a

propus informatorului, cã dacã vrea sã facã

ºi el parte din grupa lui, deoarece el are un

numãr de cca. 40 de oameni care ar acþiona

oricând. Acesta, care între timp discutase cu

noi, a acceptat ºi îi face legãtura cu ºeful lui,

identificat ulterior în persoana învãþãtorului

Marinescu Anghel din com. Oinacu. Dupã

mai multe întâlniri cu acesta, i se propune

informatorului sã le facã rost de muniþie (...).

Dupã ce informatorul ia contact cu

Marinescu ºi Neagu, prin Marinescu, face

cunoºtinþã cu învãþãtorul Graure, din Remuº,

consãtean al lui Marinescu. ªi acesta este

activ în aceastã direcþie, ºi cum între timp

Marinescu face rost de o cutie de litere, de

gumã, se încearcã ºi face chiar o serie de

manifeste ce urmau a fi distribuite. Numãrul

lor din câte cunoºtea informatorul a fost

numai de vreo 15 buc. dintre care trei trebuiau

plasate de informator dar acesta nu le-a plasat

ºi ni le-a dat, care în copie se anexeazã.

Graure ºi Marinescu urma sã le distribuie,

dar din investigaþiunile întreprinse nu au

apãrut nicãieri.”

Al doilea referat, conþinând ºapte pagini,

are în final urmãtorul text cu „Propuneri. Faþã

de cele de mai sus, þinând cont cã elementele

principale ºi anume Marinescu Anghel

precum ºi Graure Ioan, în ultimul timp au

avut ezitãri faþã de informator ºi întrucât

credem cã cei care compun organizaþia aceasta

au o activitate subversivã mai mare decât cea

pe care o cunoaºtem noi, întrucât Graure Ioan

poate lua legãtura cu Ion Marian Pariseºti,

care apare ca legãturã superioarã (...) propun

sã fie recrutat învãþãtorul Ioan Graure, asupra cãruia deþinem cel

mai mult material compromiþãtor.”

Dintr-un alt referat (trei pagini format A4), din 26 februarie

1951, realizat de acelaºi lt. de securitate, aflãm urmãtoarele: „Ca

urmare la referatul din 21 februarie 1951, în legãturã cu activitatea

duºmãnoasã dusã de unele elemente pe raza Raionului Giurgiu,

în cadrul unei organizaþii subversive, referim urmãtoarele: pentru

verificarea materialului informativ ce-l deþinem în legãturã cu

aceastã organizaþie, în ziua de 24.II.1951, s-a trecut la reþinerea

numitului Graure Ioan, învãþãtor din comuna Remuº, Raionul

Giurgiu”. În finalul acestui referat, se fac propunerile: „Faþã de

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (XIII)
File de monografie:

(Va urma)

Familia preotului Ioan Graure ºi familia preotului
Grigore Soporan, septembrie 1970, Tãrlungeni

cele de mai sus, propunem ca sã se treacã la arestarea numiþilor

Graure Ioan din comuna Remuº, Marinescu Anghel, din comuna

Oinacu, Anculescu Alexandru zis Didilan (fãrã serviciu),

domiciliat în comuna Braniºte, Raionul

Giurgiu ºi Neagu Ion, student,

domiciliat în Bucureºti, Bd. Gh.

Dimitrov, nr. 123. De asemeni, sã fie

adus la aceastã regiune ºi numitul

Boºman Gheorghe, care se aflã

încarcerat în Penitenciarul Giurgiu,

pentru sabotaj, originar din comuna

Gogoºari, raionul Giurgiu”.

Toate acuzaþiile asupra acestor

oameni au fost transmise de un singur

informator, om al Securitãþii. Din cauza

lor, toþi cei enumeraþi mai sus au suferit

peste patru ani la Jilava, Poarta Alba,

Colonia de Muncã Peninsula, Valea

Neagrã.

În Oinacu, tot în perioada aceea, noi,

copiii, aveam jocurile noastre, dar luam

aminte ºi la treburile celor maturi. Parcã

îl aud pe tataie Ilie Graure:

– Pune, femeie, rogojina în bãtãturã cã

vine ãla cu ursul, sã-mi ia durerea de ºale!

Obicei din bãtrâni! Noi, copiii, priveam surprinºi spectacolul.

Vedem cum, în mijlocul bãtãturii, mamarea a aºternut o rogojinã

pe care, dupã ce a intrat ursarul cu Moº Martin, s-a aºezat tataie

pe burtã. La comenzile ursarului, Moº Martin a urcat pur ºi

simplu pe spatele bunicului nostru ºi a început sã-i calce oasele,

probabil dupã o tehnicã de el ºtiutã. Nu-mi amintesc dacã bunicului

i-a trecut durerea de ºale dupã ce l-a cãlcat ursul. Sunt sigurã cã a

fost mai mult decât un masaj de astãzi.

„Doftoria” aceasta era un bun leac în satele noastre de odinioarã.

Cunoscându-i vechimea, scriitorul Mihail Sadoveanu plaseazã

„doftoria” în epoca Sfântului ªtefan cel Mare ca leac pentru

durerile de ºale ale comisului Manole din romanul Fraþii Jderi:

„Cinstitul comis s-a lãsat dintr-odatã pe pajiºte, cu pântecele la

pãmânt ºi cu braþele împreunate sub frunte. La porunca ursarului,

Vasile (numele ursului n.n.) a pãºit cu miºcãri line în spatele

comisului º-a început a-l cãlca, pipãindu-l oarecum, de la ºale

spre grumaz ºi iar la ºale.” (Mihail Sadoveanu, Opere, 13, Fraþii

Jderi, ESPLA, Bucureºti, 1958, p. 665).

Ioana Boºman, cãsãtoritã Graure, elevã la ªcoala Normalã “Pia Brãtianu”,
Bucureºti, 1948, prima din stânga

Copia referatului din  26 februarie 1951
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Pentru cine nu-l cunoaºte ori îl

cunoaºte mai puþin, Theodor Damian este

astãzi poate cel mai cunoscut literator din

diaspora româneascã, mai ales cea din

S.U.A., unde, d-sa este preot, dar ºi poet

ºi prozator, un mare (poate cel mai mare)

animator cultural, militant pentru cunoaºterea ºi difuzarea culturii

româneºti în lume, fondator ºi totodatã director al Institutului

român de teologie ortodoxã din New York, recunoscut ºi apreciat

ca atare pe întregul mapamond. Nu în ultimul rând d-sa a întemeiat

în urmã cu douãzeci ºi ºase de ani o revistã cu titlu simbolic ºi

grãitor: Luminã Lunã / Gracious Light, care se difuzeazã din

America ºi pânã în Australia, din Franþa ºi pânã în India.

În ce-i priveºte pe cititorii ºi oamenii de culturã din judeþul

Giurgiu nu cred cã aceºtia sã fi uitat cã în urmã cu nu prea mulþi ani

la Biblioteca judeþeanã a avut loc o întâlnire în cadrul cãreia a fost

lansat cel mai nou (pe atunci) numãr al amintitei publicaþii. Dintr-

o simplã (aparent) lansare de revistã, întâlnirea de atunci s-a

transformat într-un adevãrat simpozion în care – chiar ºi aºa, fãrã

comunicãri de pãreri, s-au pus întrebãri ºi s-au dat rãspunsurile

aºteptate, într-un cuvânt totul a devenit de un interes aparte.

ªi asta s-a întâmplat, între altele, ºi pentru cã dl. Theodor Damian,

preot, profesor universitar (pânã mai deunãzi i-au ascultat prelegerile

ºi studenþi de la câteva cunoscute universitãþi bucureºtene), doctor

în teologie, nu este nici un înfumurat, un personaj „rece” ºi distant

ºi nici n-a fãcut/nu face niciodatã caz de înaltele titluri ori funcþii pe

care le-a avut/le are. Dimpotrivã, d-sa se dovedeºte a fi, de fiecare

datã, prietenos ºi apropiat, gata sã se angajeze în orice fel de

discuþie, în dialoguri pe orice temã, nelãsându-le amfitrionilor ºi

partenerilor de dialog impresia cã ar face, cumva, paradã de

cunoºtinþele sale personale ori de altceva.

Spun ºi scriu aºa aci fiindcã am avut prilejul sã-l însoþesc de

mai multe ori la diferite manifestãri culturale, dar mai ales la

întâlnirile lui cu cititorii din România, fiindcã dl. Theodor Damian

obiºnuia pânã nu demult, de îndatã ce venea în þara în care s-a

nãscut sã ia, cum s-ar zice, „pulsul” întâlnirilor cu publicul. La

Râmnicu Vâlcea, la Alba Iulia, în alte locuri d-sa era primit cu

entuziasm ºi cãldurã, întrucât românii sunt iubitori de culturã ºi

mai ales curioºi sã se întâlneascã cu un concetãþean care a fãcut

o bunã ºi frumoasã carierã culturalã ºi spiritualã peste hotare. ªi

nu oriunde, ci în cea mai bogatã ºi mai cunoscutã þarã din lume.

Cãrþile sale de poezie, de eseuri, de criticã literarã, de

memorialisticã (nu puþine la numãr, majoritatea scrise ºi publicate

în limba românã) l-au recomandat ºi-l recomandã în continuare

drept unul dintre cei mai valoroºi reprezentanþi ai diasporei

româneºti, cum aminteam la început, cu contribuþii importante la

patrimoniul cultural universal.

Prodigios (într-o carte de convorbiri pe care o realizam anul

trecut cu d-sa mã întrebam/ºi-l întrebam cum de-ºi gãseºte timp

pentru toate), dl. Theodor Damian a tipãrit de curând un nou

volum (Cateheze literare, Editura Rawex Coms, Bucureºti,

2020) – un jurnal de lecturã referitor la cãrþile de prozã ºi de

poezie citite între anii 2003-2020. Florilegiul de impresii, dacã

mi se permite sã-l numesc aºa, se adaugã ºi altor douã culegeri

anterioare (Roua cãrþilor, Editura Danubius, Bucureºti, 1998 ºi

Pasiunea textului, Editura Universalia, Bucureºti, 2002), în care

erau adunate cronici din anii 1993-1998 ºi, respectiv 1998-2003.

ªi atunci ºi acum textele au fost publicate mai întâi în revista

patronatã de autor, Luminã Linã, dar ºi în alte periodice din România.

Spre deosebire de op-urile anterioare, cel de acum cuprinde ºi

o secþiune intitulatã „English Pages” care (ne previne autorul)

„conþine cronici la cãrþi semnate în principal de autori strãini,

cele mai multe fiind publicate în revista americanã Sharing the

Practice, editatã trimestrial de cãtre Academy of Parish Clergy

din Statele Unite”.

Dl. Theodor Damian nu se considerã pe sine un critic ºi istoric

literar profesionist, nu ºi-a propus ºi nu-ºi propune o

sistematizare cu anume rigori textele încredinþate tiparului – ceea

ce nu înseamnã nici cã este un amator în materie ºi nici cã ar plãti

un anume bir superficialitãþii în analizele ºi consideraþiile pe

marginea lucrãrilor citite. ªi nici cã s-ar limita la cronici prieteneºti

de întâmpinare, altfel spus salutând prin superlative orice carte

care i-a cãzut ori în cade în mânã.

Autorul volumului de acum s-a apropiat cu înþelegere, dar ºi

cu multã acribie asupra „productelor editoriale” ale celor care i

le-au trimis la revistã ºi probabil cã dupã unele dezbateri cu sine

a descoperit o grilã de lecturã originalã, care-l individualizeazã

printre ceilalþi critici – aceea de catehezã (termen definit de cãtre

dicþionare drept „lecþie de catehism, de religie creºtinã”) ºi nici

cã putea gãsi un titlu de carte mai potrivit, „ca mãnuºa” pentru o

carte scrisã de un om al bisericii. Scopul d-lui Theodor Damian

este mãrturisit, de altfel, din capul locului: „Am urmãrit sã scot

în evidenþã dimensiunea teologicã, religioasã a operei, felul cum

sacrul poate fi ascuns în profan, implicit oferindu-i autorului o

cale pentru noile sale producþii literare... Dar cum am spus mai

devreme: oferi o directivã, cultivi o idee, dar depinde ºi de

pãmântul în care cade sãmânþa!”.

Paleta lecturilor este pe cât de largã (volumul are aproape trei

sute de pagini) tot pe atât de bogatã ºi de variatã. Sunt comentate

nu mai puþin de treizeci ºi unu de volume de prozã ºi alte douãzeci

ºi trei de poezie, cãrora li se adaugã recenziile în limba englezã

(treizeci la numãr).

Dl. Theodor Damian scrie cu realã plãcere ºi fãrã prejudecãþi

atât despre autori cunoscuþi, cu o operã în spate (Alexandru

Scurtu, Mihail Diaconescu, Aurel Sasu, Valeriu Anania, Vasile

Andru º.a.) cât ºi despre scriitori aflaþi la porþile consacrãrii, unii

dintre ei semnatari a puþine cãrþi (Horia Ion Groza, Eugen J.

Pentiuc, Maria Popescu, Daniel Lãcãtuº, Gabriel Gherasim,

Principiul lui Theodor Damian:

„La un autor trebuie sã descoperi valenþe ºi dimensiuni noi, nu sã-l critici”
Georgicã Manole º.a.).

Remarcabil este faptul cã autorul, dupã o atentã lecturã catã (ºi

reuºeºte!) sã gãseascã o marcã, o efigie, o direcþie care îl

individualizeazã pe cel comentat.

Fireºte, ea, marca în cauzã este impusã de grila de lecturã

amintitã mai devreme. Iatã câteva exemple: în prozã: George

Bãjenaru, alpinist al muntelui interior; O carte ca un izvor de

cãldurã (a aceluiaºi George Bãjenaru); Valeriu Anania: Scrisul

cu rug aprins în pustie; Progresul spre þintã între chronos ºi

kairos (despre o carte a lui Horea Ion Groza). În poezie: Zbor

spre iubire (despre o carte de Carmen Pricop); Gheorghe Puiu

Rãducanu în lumina cea linã; Aºa cum arzi în cuvânt (despre un

volum semnat de Mihaela Malea Stroe); Trandafirul ca frumuseþe

a spinului (despre o plachetã semnatã de Dumitru Ichim).

Mai trebuie adãugat cã notele de lecturã ale d-lui Theodor

Damian sunt scrise de cele mai multe ori cu mult suflet ºi simþire,

trãdându-l adesea pe poetul care sãlãºluieºte în fiinþa sa. Bunãoarã,

iatã ce putem citi într-un loc: „Scrisului lui (este vorba de Valeriu

Anania, n.n. F.P.), cum se vede ºi din poezia sa, este ca un cântec

de întãrire, ca marºul soldatului ce cântã sã-ºi întãreascã puterile,

sã-ºi dea curaj, dar ºi ca mod de a da slavã lui Dumnezeu, cam

aºa cum vorbeºte Fericitul Augustin despre cãlãtor...”, iar în

altul: „Trãind într-o lume ce se caracterizeazã prin consum,

vulgaritate ºi violenþã, Horia Ion Groza noteazã relativizarea

valorilor cu consecinþele ei negative, argumentând cã religia

reprezintã, de fapt, coloana vertebralã a unei societãþi sãnãtoase.

Cu cât mai mult viaþa omului post-modern este cuprinsã de patimi

ºi ispite cu atât mai imperativã devine chemarea la despãtimire, la

pocãinþã, la îmbunãtãþirea vieþii în Bisericã, la practicarea

virtuþilor, ºi mai ales la taina spovedaniei fãcutã pentru iertarea

pãcatelor.”, pentru ca în altã parte sã aflãm un adevãr axiomatic,

prin urmare indiscutabil: „Mesajul lui Traian Chelariu este

categoric. Dumnezeu este singurul lucru care dã vieþii noastre

sens. Tot ce este fãrã Dumnezeu este fãrã sens. Acest lucru este

evident ºi în sfatul pe care autorul îl dã poetului: „Orice poet

adevãrat coboarã pe Dumnezeu, în cuvinte. Prin fiecare vers al

poetului, adevãrat trece Duhul Sfânt ºi pânã ºi în tãcerile din

ceruri simþi prezenþa Logosului. Aºa mi se pare cã am simþit ºi

trãit ºi eu experienþa citirii acestui volum. În fiecare paginã am

descoperit prezenþa Logosului. Traian Chelariu L-a pus pe

Dumnezeu în cuvinte.”.

Depãºindu-ºi în chip voit simpla condiþie de cronicar sau

comentator, dl. Theodor Damian ne oferã într-adevãr o suitã de

cateheze, de lecþii de religie creºtinã, iar maniera în care o face ne

apropie cu cãldurã de fiecare carte, de fiecare autor, ca ºi cum am fi

într-o bisericã ºi am asculta cu pioºenie evocarea unui sfânt, a faptelor

petrecute într-o anume zi ºi într-o anume þarã, potrivit înscrisurilor

din Biblie – ceea ce îi conferã volumului calitatea de reper critic,

pentru cel care a realizat-o cât ºi pentru noi, cei care o citim.

A doua mare personalitate culturalã în ordinea din sumarul

albumului O istorie a literaturii române desenatã de mari

graficieni ai lumii, de Nicolae Ioniþã (despre care am scris ºi în

numãrul trecut al revistei noastre) este Diaconul Coresi (1500-

1583), intrat în istoria culturii române ca renumit tipograf. El a

colaborat la Octoihul mic slavonesc (1557), dupã care a publicat

în limba românã principalele cãrþi ortodoxe necesare cultului în

biserici: Întrebare creºtineascã, Tetraevanghelul românesc,

Tâlcul evangheliilor ºi Psaltirea.

Figura Diaconului Coresi a reþinut atenþia mai multor graficieni,

atât din Europa cât ºi din þãri mai îndepãrtate, cum ar fi Africa de

Sud, China, Brazilia, Venezuela sau India.

Sergio Raul Morettini din Brazilia l-a perceput pe vestitul

diacon ca pe un ins slab ºi înalt, cu obrajii strãjuiþi de o barbã

bogatã ºi stufoasã – un fel de continuare a doi favoriþi ce se

rãsfrâng de sub urechile mult alungite în jos ºi în sus. Ochii

personajului sugereazã o anume gravitate ºi chiar o uºoarã

încrâncenare, dar, în totul ºi o anume interiorizare, o siguranþã de

sine. Potcapul, mult înãlþat ºi el, conferã portretului originalitate

ºi o notã de hieratism dacã privim ºi bustul pe jumãtate acoperit

de o jiletcã ce nu pare a fi deloc un veºmânt preoþesc.

Pentru un alt brazilian, Alexander Moreira diaconul se

înfãþiºeazã ca un om de lume ºi e surprins ca într-o fotografie.

Personajul dã impresia ori cã se aflã într-un dialog cu cineva

nevãzut, ori cã abia s-a întors dintr-o colectivitate (probabil de la

bisericã sau de la atelierul în care se tipãresc cãrþile de cult).

Culoarea sepia sugereazã, pe de altã parte, descinderea din timpuri

istorice ceva mai îndepãrtate.

Wan Yongkui (China) aproape cã a renunþat cu totul la fidelitatea

pe care s-ar fi cuvenit s-o aibã faþã de portretul încetãþenit în

istoria culturii din România. El ne propune un Diacon Coresi

desenat din linii pe cât de simple tot pe atât de sugestive.

Personajul lui are o figurã aproape hexagonalã, latura de jos a

cunoscutei figuri geometrice fiind întreruptã de o barbã stufoasã,

gânditã ºi ea tot geometric, în câteva onduleuri ducând cãtre

ceafã. Barba ºi potcapul apar în culori cenuºii (de creion?), iar

faþa („hexagonul”) este cãrãmizie, fiind strãjuitã de mustãþi de

un negru intens ºi – ciudatã gãselniþã! – de un nas sub formã de

triunghi ascuþit, cu vârful în jos. De la rãdãcinile acestuia pornesc

cãtre urechi douã linii subþiri, ca douã fire de sârmã – comparaþie

care se susþine prin aceea ce respectivele „fire” au la capãtul lor

în locul urechilor douã dreptunghiuri. Ca ºi cum ar fi vorba de

douã cãºti ce ar acoperi cunoscutele organe auditive.

Pentru Nicolaj Kapusta (Ucraina) Diaconul Coresi este ceva

mai pãmântean, mai realist: are coatele sprijinite pe masã ºi þine în

mâini o carte groasã, pe care o priveºte cu atenþie, ca ºi cum ar dori

sã vadã dacã a scos-o de sub tiparniþã aºa cum ºi-a dorit sau

prezintã anume greºeli. O arcuire de zid din spatele lui (ca de boltã

a unei pivniþe sau hrube) sugereazã locul de muncã al prelatului,

Florentin POPESCU

Am citit despre...

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

ca sã fie limpede cã-ºi desfãºura activitatea în condiþii modeste.

Triana, grafician din Columbia ºarjeazã: Diaconul are potcapul

alunecat cãtre frunte, iar mâna dreaptã þine un fel de ºtampilã abia

ridicatã de pe filele de hârtie sprijinite în mâna stângã. Câteva linii

de deasupra „ºtampilei” duc în sus, ca ºi cum ar fi zgomotul, vãzut

grafic, al aplicãrii

instrumentului de tipãrit pe

amintitele file.

Dar poate cã portretul aflat

cel mai aproape de figura

realã a Diaconului Coresi este

cel semnat de V.

Jeevananthan din India. Bus-

tul ºi chipul tipografului,

plasat pe un fond viºiniu, ne

înfãþiºeazã un bãrbat cu faþa

prelungã ºi cu ochi

pãtrunzãtori, cu barbã bogatã,

cu un nas mare ºi buze

groase, toate acestea

denotând bãrbãþie, dar ºi

înþelepciune, realism, dar ºi

interiorizare. Parcã am avea

în faþã un ins descins printre

noi direct din adâncurile unei

lumi ancestrale, ori din lumea

statuilor orientale din bãtrâna Mesopotamie, dacã nu cumva mai

de departe.

Sigur, fiind indian, autorul desenului nu putea sã nu punã

portretului ºi unele linii ce trimit cu gândul la înfãþiºarea unor

personaje din Ramayana ori Mahabharata...

V. Jeevananthan (India)
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Gândul cã am putea avea o

revistã a noastrã la Bolintinul

din Vale îmi zumzãia prin cap

de pe vremea cenaclului pe care

domnul profesor Carbarãu îl

lansase între zidurile liceului

nãscut în prelungirea unui

gimnaziu industrial interbelic

numit „Bolintineanu”, cred

acum numit astfel nu dupã

numele scriitorului, cu tatã venit

din Ohrid, ci dupã al primarului

pe care l-am descoperit târziu,

pornind de la biografia sa impresionantã, de la câte a reuºit sã

punã pe roate în comuna natalã. Ideea în cauzã a trebuit sã aºtepte

ceva timp, mai exact pânã ce fiul profesorului, elev exemplar ºi

participant la cenaclu, de altfel ºi premiat în cadrul lui, e vorba

acum de publicistul Titel Carbarãu, absolvent cu Diplomã Roºie

al liceului din satul natal, ceea ce îi oferea ºansa de a intra la

facultate fãrã a mai susþine examen de admitere. A devenit jurnalist

cu acte în regulã ºi s-a afirmat ca un condeier autorizat. Când a

crezut cã a sosit timpul, a debutat editorial ºi a perseverat. Ca ºi

în cazul unei gazete de Bolintin: când a apreciat cã sunt condiþii

prielnice de temperaturã ºi presiune ºi-a dat drumul.

Soarta l-a smuls nemeritat de devreme dintre noi ºi dintre ai

lui. „Sud”-ul a rãmas. Spre cinstea lui ºi în egalã mãsurã a

„urmaºilor sãi Vãcãreºti”, cap de coloanã domnul Vasile Grigore

ºi ªtefan Crudu, alãturi de echipa coagulatã în acest scop, de la

numãr la numãr mai aplicatã ºi profesionistã. Cinste lor!

Sã fim lãmuriþi: puteam trãi ºi fãrã o revistã a noastrã, Capitala

cu ale ei pagini încãpãtoare poate absorbi ºi din producþia noastrã,

a sudiºtilor de azi, ceva-ceva. Dar, vorba este, de ce la alþii sã

prindã cheag acest mod de a spune ºi altora ce avem pe suflet ºi

la noi nu? Adicã, vreau sã spun, ce au în plus, la capitolul

producþii de interes, alte aºezãri de pe lângã noi? Cum ar fi de-

o pildã Urzicenii, Focºanii, Târgoviºtea, Vâlcea etc.? Sigur, nu

uitãm sã dãm Cezarului ce-i revine, dar asta nu ne scuteºte sã

gândim la ce se cuvine sã ne dãm nouã înºine

din câte ceva ce ne vine la mânã: sã reliefãm

de câte ori avem prilejul meritele domnului

profesor Carbarãu în a cataliza viaþa spiritualã

a aºezãrii de pe Argeº, sã-i apreciem cum se

cuvine meritele în formularea moºtenirilor

cãtre „fiul sãu Teodosie” (Titel nu i-a ieºit

din vorbã ºi i-a procurat satisfacþii pe mãsurã)

ºi sã considerãm revista „Sud” un dar

binevenit pentru noi toþi, beneficiari pe

termen scurt, mediu ºi lung al binefacerilor

sale. Rãsfoiþi gazeta, care coboarã spre noi

din cotloanele unde se nãºteau la vremea lor

publicaþiile patronate de spiritul patriotic ºi

enciclopedic al lui Dimitrie Bolintineanu –

„Dâmboviþa”, „Poporul Suveran”. Eventual

înainte de a începe a o citi. „Sud” devine un

nume impropriu, ceea ce nu înseamnã cã poate

fi abandonat. Dar rãmâne un fapt: revista vrea

ºi reuºeºte sã fie o gazetã deschisã spre toate

punctele cardinale, chiar cãtre toate

azimuturile. Adicã nu e nevoie pentru a fi

publicat în paginile sale sã prezinþi cã te-ai

nãscut în Vlaºca ori Teleorman. Fii de

oriunde, ai talent, eºti de-al nostru! ªi nu e

puþin lucru.

De curând, Bolintinul devine subiect de interes prin renaºterea

vechiului sediu al liceului, instalat peste drum, fie ºi cu regretul de a

„SUD” – deschis cãtre toate
punctele cardinale

fi anulat un vechi epicentru al

bolintineanismului. În acea incintã au

vieþuit clipe de mare intensitate ale

localitãþii. Dar printr-o contribuþie

remarcabilã, incinta de altãdatã, unde noi

eram chemaþi la examenul de admitere în

liceu – se întâmpla în august 1954 –

redevine frecventabilã ºi utilizabilã. Da,

vechile zidiri capãtã viaþã graþie unei

Primãrii active ºi unui primar cu vocaþie,

dl. Trãistaru, respirã cu demnitate, la

timpul prezent. Îmi propun sã revin cu altã

ocazie la acest subiect. Pânã atunci mã

mulþumesc a îndemna la proiecte cât mai

ambiþioase în marginea noilor stãri de

lucruri. Propuneþi-vã lucruri cât mai puþin

credibile, mergeþi dincolo de limite

tradiþionale. Este revista „Sud” deschisã

tuturor azimuturilor? De ce n-ar fi ºi noul

Centru Cultural din Bolintin-Vale deschis

cãtre toate punctele cardinale? Putem

începe printr-o iniþiativã: sã devenim

înfrãþiþi sub cât mai multe aspecte cu Ohrid,

oraºul de unde a venit Ianache, tatãl

Poetului, pentru a se stabili ºi cãsãtori în Bolintin. Canalele pot fi

administrative – direct între primãrii - ºcolare, sportive, turistice.

Asta, ca un început de drum spre dincolo de noi. Sã fim încrezãtori!

Orice cãlãtorie, doritã, este o lecþie ce poate prinde

bine o viaþã întreagã. Doritã în ce sens? Una e sã ajungi

în Siberia trimis la muncã silnicã – vezi Pohod na Sibir –

oricât de misterios ar foºni pe lângã tine Baikalul ºi

pãdurile nesfârºite ºi, vom recunoaºte, altceva dacã ai

ajuns în zonã trimis în excursie de sindicatul de ramurã

pentru a savura întinderile nesfârºite, cu gândul la bravul

soldat ªveik, nãscut pe aceste coclauri ca ºi atâtea alte

atracþii. Revin: orice plecare echivaleazã cu mersul în

amfiteatru pentru a asculta poveºti nemuritoare. E drept,

þine ºi de tine, mai ales de tine, cum pleci la drum. Cu

bagajele fãcute ori cu mâna goalã. Cum ar fi sã te vezi

paraºutat la Paris, sã zicem, ºi sã începi sã terorizezi pe

cei de alãturi:

– Ce e domne fierãria aia care stã sã-þi cadã în cap

una douã?

Sau privind spre Sacre Coeur:

– Ãºtia n-au mai ºtiut sã punã turla aia de bisericã

decât acolo, în vârful dealului?

ªi tot aºa.

Cãlãtoria, aproape sau departe de casã e un ritual,

împins pânã la religie, meritã sã vezi în orice un obiect

de interes, de cercetare, de admiraþie. Aºa vei constata,

întors acasã, cã ai ce povesti celor dispuºi sã-þi urmãreascã

paºii ºi respirãrile încinse de plãceri nebãnuite. Excursia

se dovedeºte o ºansã de a deveni mai bogat în toate, mai

înþelept, mai solid intelectual. Am considerat din

totdeauna plecarea la drum o binefacere. Datorez acestor

imixtiuni în viaþa altora o obligaþie de a învãþa din zori

ºi pânã în searã. De a mã considera un învãþãcel fãrã

dreptul la pauze de masã niciodatã binevenite când ai în

faþa ochilor porþiuni din harta Planiglobului. Ar suna a

pierdere de vreme acolo unde îndeletnicirea de bazã

constã în a privi ºi asculta, a nota, a juxtapune noutãþi

de tot felul pe fundaþiile generoase amenajate de ºcoalã,

familie, comunitate.

Îmi voi aminti totdeauna cu emoþie de prima mea

excursie peste graniþã. Terminasem primul an la ºcoala

profesionalã „Vulcan” ºi am fost selectat pentru o tabãrã

internaþionalã la Praga. Vreme de douã sãptãmâni bãtusem

þara în lung ºi în lat. Prilej de a vedea atâtea lucruri

îmbietoare pentru cultura noastrã generalã – monumente

istorice, construcþii atrãgãtoare prin istorie ºi înfãþiºare,

locuri evocând evenimente. Praga este în felul ei un

album seducãtor. Primãria oraºului, împodobitã ca o

mireasã, castelul Karlstein, tragicul Lidice („Îþi aminteºti,

Ioane, era iarnã…”), lacul Machovo Ozero. Despre

Austerlitz am auzit prima datã la lecþia de istorie predatã

în gimnaziu de doamna Aniºoara. Aº crede cã ºi azi locul

acela tremurã sub trepidaþia impusã de cei trei împãraþi

convocaþi pentru a se confrunta fãrã menajamente. O

coloanã fixatã în mijlocul pãºunii aminteºte de acel

episod de la începutul veacului al XIX-lea. Aici fiind,

Napoleon dicta „telegrafistului” de serviciu, Chape, sã

comunice la Paris hotãrârea sa ca din tunurile capturate

la Austerlitz sã ridice un obelisc care sã aminteascã

francezilor despre victoria de atunci. Se spune cã mamele,

ajunse în Piaþa Vendome, n-au ridicat ochii din pãmânt

pentru a nu li se aminti de pierdere copiilor, soþilor,

rudelor apropiate.

La Borodino când am ajuns, cu informaþii în vrac

despre drumul în zonã al împãratului francez, dar

dominat mai ales de spusele lui Tolstoi am realizat cã

steagul victoriei nu este înmânat pe viaþã numai cuiva

anume. Nevrând sã accepte acest adevãr, corsicanul s-a

dus cu Dumnezeu, s-a dus cu voie bunã în aºteptarea

cheilor Moscovei. S-a întors, dar nu chiar cum a venit

cãci iarna cumplitã a forfecat nemilos în rândul trupelor

ajunse sub zidurile Kremlinului.

Ajungeam la Ialta într-o primãvarã primitoare, graþie

unei excursii câºtigate drept premiu la un concurs ºcolar.

Invadat de denumiri ale locurilor care sunau zgomotos

ºi exotic, Baccisarai, de pildã, am uitat de toate când în

faþa ochilor a apãrut numele cunoscut: Livadia. Avea sã

aparã curând ºi locul unde fusese fãcutã fotografia

celebrã, cuprinzând ca într-o recreaþie lumi atât de

distanþate în spaþiu ºi timp: Roosevelt, Churchill, Stalin.

Punct de referinþã pe harta evenimentelor.

Peste ceva timp am ajuns la Potsdam. În castelul

german uºor recognoscibil dupã cât lemn a încastrat în

pereþii sãi am trecut în revistã întâmplãri de la sfârºitul

rãzboiului. Pe un perete fotografia ºtiutã, cu Truman,

Stalin, dar fãrã Churchill. Ai lui deciseserã prin vot

popular scoaterea Lordului Amiralitãþii din peisaj. A venit

noul premier – Atlee. Dacã priveai atent ºi alte poze din

grupajul fãcut sã ne aducã aminte una-alta, puteai sesiza

prezenþa unui chip de tot tânãr, viitor locatar la Casa

Albã – J.F. Kennedy fãcea parte atunci din grupul de

presã…

Referindu-ne la ultimul Rãzboi Mondial, ºocant

rãmâne pentru mine mersul la Hiroshima ºi Nagasaki.

Rãnile provocate de maºinãria atomicã scoasã din

buzunar de americani pentru a strica somnul prietenilor

la cataramã de mai târziu – japonezii. Oameni de bine

gândiserã corect: decât sã o aibã înaintea noastrã Hitler

ºi ai lui, sã-i grãbim noi naºterea acum, pe vreme de rãzboi,

cu gândul la pacea ce urmeazã. Un grup de savanþi

stabiliþi dincolo de Atlantic au mers în audienþã la Casa

Albã. Pacifist convins, preºedintele Roosevelt a refuzat

orice argument. Venise în SUA, pãrãsind o Germanie

ameninþãtoare, Einstein. A fost rugat sã intervinã în

argumentarea proiectului ce se va numi „Manhattan”.

Acesta i-a amintit liderului nord-american de o anecdotã

implicându-l pe Napoleon. Cu gândul la bãtãliile pe apã

contra britanicilor, Fulton, inventatorul motorului cu abur

îi propunea inovaþia sa ca argument pentru victorii

viitoare asupra lui Nelson ºi a celor de dupã el. Refuzul

era de aºteptat. În drum spre Sfânta Elena, surghiunitul

avea sã întâlneascã vapoare pe care scria numele lui

Fulton. Remarca fostului Împãrat: Refuzându-l, mi-am

pus coroana în mâna englezilor… Casa Albã a revenit

asupra rãspunsului sãu, dând mânã liberã Proiectului

oamenilor de ºtiinþã.

La Chicago, în cuprinsul Muzeului de ªtiinþã ºi

Tehnologie este amenajat ºi un sector privind începutul

de drum al sculelor ce aveau sã arunce în aer Hiroshima,

Nagasaki ºi atâþia cetãþeni nevinovaþi. „La douã mile de

aici”, explicã textele de pe pereþi, adicã sub stadionul

Universitãþii, se afla Laboratorul în care s-au apucat de

lucru Fermi ºi ai lui. Ai sub ochi, tu vizitatorul, fragmente

din caligrafia acestui proces ºtiinþific. Între altele,

reziduuri din prima pilã nuclearã. Ca ºi un pahar cu care

s-a închinat pentru succesul de laborator.

LA NORD  ªI  LA  SUD  DE  ELA NORD  ªI  LA  SUD  DE  ELA NORD  ªI  LA  SUD  DE  ELA NORD  ªI  LA  SUD  DE  ELA NORD  ªI  LA  SUD  DE  ECUCUCUCUCUAAAAATTTTTOROROROROR
Neagu UDROIU
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Nicolae
Scurtu

NICOLAE CARTOJAN

ªI ARHIVELE

STATULUI

Unul dintre cei mai strãluciþi cãrturari din perioada interbelicã

a fost, desigur, ºi Nicolae Cartojan (1883-1944), care prin

articolele ºi cãrþile sale de istorie literarã s-a impus în cultura

românã.

Profesor secundar la Giurgiu, la Mãnãstirea Dealu ºi

Bucureºti, Nicolae Cartojan a stimulat pasiunea pentru lecturã ºi

comentariul operelor literare.

În rãstimpul 1923-1930 a fost profesor de discipline auxiliare

ale istoriei la ªcoala Superioarã de Arhivisticã ºi Paleografie,

care fiinþa în cadrul Arhivelor Statului.

Recomandat de Ion Bianu, care i-a coordonat teza de doctorat

– „Alexandria” în literatura româneascã. Noi contribuþii,

tânãrul profesor Nicolae Cartojan colaboreazã la revista acestei

ºcoli, Hrisovul, elaboreazã ºi publicã, în colaborare cu Ion Bianu,

un excelent instrument de lucru, Album de paleografie

româneascã (1926) ºi susþine lecþii de un mare interes pentru

viitorii cercetãtori ai arhivelor naþionale.

Cele douã documente, necunoscute, pe care le restitui aici

sunt trimise de istoricul ºi numismatul Const Moisil (1876-

1958)1, care a organizat ºi a condus cu pasiune ºi pricepere

Arhivele Statului un timp îndelungat.

Aceste documente oficiale  ale Arhivelor Statului

demonstreazã, peste timp, rigoare, punctualitate, temeinicie ºi,

mai ales, o anume preocupare pentru tezaurul istoric al României.

Intelectualii aceºtia2 îºi cunoºteau, cu adevãrat, menirea ºi

misiunea ce li se încredinþase dupã multe deliberãri.

*

ARHIVELE STATULUI

Direcþiunea Generalã

Bucureºti, Strada Arhivelor, nr. 4

ªcoala Superioarã de Arhivisticã

ºi Paleografie

[Bucureºti, 24 august 1926]

Domnule Coleg,

Vã rog sã luaþi parte la conferinþa ªcolii superioare de

arhivisticã ºi paleografie, ce va avea loc vineri, 26 c[urent], ora 5

d[upã] a[miazã] la Arhivele Statului.

La ordinea zilei: 1. Fixarea începerii cursurilor, 2. Stabilirea

orarului pe 1926–1927, 3. Examenele de diplomã.

Director General,

Const. Moisil

*

ARHIVELE STATULUI

Direcþiunea Generalã

Nr. 1461

Bucureºti, 23 decembrie 1929

VI, Strada Arhivelor, nr. 4

Domnule Membru,

Sunteþi rugat a lua parte la ºedinþa Consiliului de Perfecþionare

de pe lângã Arhivele Statului, ce va avea loc, sâmbãtã, 28

decembrie anul c[urent], ora 5 d[upã] a[miaza] la Arhivele Statului.

La ordinea zilei:

1. Darea de seamã despre activitatea ºtiinþificã ºi culturalã ºi

despre situaþia financiarã pe anul 1929.

2. Numirea unei comisiuni de verificare a socotelilor.

3. Autorizaþii de selecþionarea ºi vânzarea unor pãrþi de

material arhivistic din Bucureºti ºi Iaºi.

4. Întocmirea unui regulament al Consiliului de Perfecþionare.

Director general ºi delegat al Consiliului,

Const. Moisil

[Domniei sale domnului Nicolae

Cartojan, membru al Consiliului de

Perfecþionare].

Note: Originalele acestor douã

documente, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

NICOLAE

CARTOJAN ªI

CONFRAÞII

SÃI

Profesorul ºi istoricul literar Nicolae

Cartojan (1883-1944) a fost, timp de un

deceniu ºi jumãtate dascãl de Limba ºi

Literatura Românã la Liceul „Ion

Maiorescu” din Giurgiu ºi la câteva ºcoli

din Bucureºti, unde a demonstrat o mare

pasiune pentru lecturã, studiu ºi inteligente

comentarii ºi analize literare.

Pentru remarcabilele sale merite la

catedrã a fost promovat în Ministerul

Instrucþiunii ºi al Cultelor, precum ºi în

învãþãmântul universitar, unde a creat ºi a

fost întâiul titular al catedrei de Istoria

literaturii române vechi.

În calitate de profesor ºi înalt

funcþionar al Ministerului Instrucþiunii a

prezidat concursuri de manuale ºcolare ºi

a întocmit un apreciabil numãr de referate

de tipãrire a unor cãrþi ºcolare atât de

necesare învãþãmântului secundar.

Un document elocvent, în acest sens

este ºi epistola profesorului ºi inspectorului

ºcolar Constantin Damianovici3, prin care

îi solicitã elaborarea unor rapoarte la cãrþile lui Chelaru, ªotropa

ºi Ion D. Þicãloiu.

Instruit la Bucureºti ºi în alte câteva centre universitare din

Europa, profesorul Nicolae Cartojan, el însuºi sau în colaborare

cu alþi confraþi, a publicat câteva cãrþi didactice de o realã valoare,

a întocmit rapoartele solicitate de inspectoratul ºcolar Constantin

Damianovici.

Rapoartele acestea impresioneazã, ºi astãzi, prin rigoare, prin

lectura integralã a cãrþii manuscrise ºi, desigur, prin observaþiile

ºi sugestiile pe care le propune.

*

Ministerul Instrucþiunii

Inspectoratul

Regiunii a VIII-a ªcolare – Bucureºti

Dragã Cartojan,

Îþi trimit trei manuscrise de Chelaru, pe care le-am cercetat,

dar nu am înaintat încã rapoartele.

Mai am douã cãrþi în manuscript: a) ªotropa ºi b) Þicãloiu,

pe care sper sã le vãd ºi sã þi le trec în curând.

Rogu-te, cautã sã le faci mai repede pe acelea ale lui Chelaru,

fiindcã mi-a telefonat de mai multe ori în acest scop d[omnu]l

Mãrgineanu.

Cu toatã prietenia,

C. Damianovici

Notã: Originalul acestei epistole inedite se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

I.A. BASSARABESCU ªI

„CASA ªCOALELOR”

Legãturile profesorului ºi prozatorului I.A. Bassarabescu

(n. 17 decembrie 1870, Giurgiu – m. 29 martie 1952, Ploieºti)

cu Editura Casa ªcoalelor au fost de lungã duratã. Au început

încã din anul 1911, când era inspector al artelor ºi literaturii în

aceastã prestigioasã instituþie, apoi a devenit referendar alãturi

de Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Artur Gorovei, Mihail

Dragomirescu, E. Lovinescu ºi alþii.

A publicat în aceastã preþioasã oficinã tipograficã câteva dintre

cãrþile sale, culminând cu douã ample tomuri de opere complete4

la care fac trimitere ºi cele douã epistole, inedite, pe care le-a

adresat profesorului ºi filosofului Nicolae Bagdasar (1896-

1971), director al Casei ªcoalelor în timpul ministeriatului

logicianului ºi cãrturarului Ion Petrovici.

Epistolele pe care le restitui, aici, evocã momente ºi secvenþe

din timpul celei de a doua conflagraþii mondiale, când prozatorul

I.A. Bassarabescu era chemat sã-ºi ridice drepturile de autor ºi

era permanent amânat din diferite motive.

Rezistã, cu tãrie, la tot felul de temporizãri, jigniri ºi atitudini

deloc conforme cu þinuta, etica ºi prestigiul unui distins dascãl,

unui apreciat narator ºi, în acelaºi timp, membru al Academiei

Române.

În epistola a doua expune, fãrã echivoc, atitudinea unui

slujbaº de la Casa ªcoalelor faþã de un intelectual care venise sã-

ºi încaseze drepturile literare ce i se cuveneau.

Deºi aceste epistole au un evident ton didactic, conþin, totodatã

ºi elemente de moralã, atât de necesare ºi astãzi.

Întârzierea ºi amânarea nepermisã a drepturilor de autor se

datorau ºi situaþiei financiare a Casei ªcoalelor din timpul

rãzboiului.

*

Ploieºti, 12 martie 1943

Scumpe domnule Bagdasar,

Azi, vineri, am fost la d[umnea]voastrã. M-am conformat

ordinului ce ai binevoit sã dai. Dar, ca un prim amorez de

melodramã, m-am ales doar cu... cântecul.

Marele meu noroc: Comitetul unde lucrai! Domnul director

Bucuþa5 ºi doamna Mãtasã6 m-au asigurat cã, pânã marþea viitoare,

lucrarea se va desãvârºi ºi va fi, deci, gata.

Dacã n-aº þine prea mult la ...tinereþea de care nu m-am

despãrþit încã, te-aº implora în numele... „bãtrâneþelor” mele sã

nu mã pui la o a doua crudã încercare. Se cãlãtoreºte atât de greu

cu trenul!

Sunt însã convins cã marþi, 10 martie, când voi veni, comitetul

se va îndura sã mi te lase ºi mie, iar eu voi avea norocul sã-þi

strâng mâna, mulþumindu-þi cu toatã prietenia. ªi tot atunci îmi

voi lua ºi Antologia filosoficã7 promisã.

Cu mulþumiri din inimã ºi cu vechea preþuire ºi afecþiune ce-

þi pãstrez neclintit, îþi zic la revedere cu drag,

I.A. Bassarabescu

*

Ploieºti, iunie 1943

Scumpe domnule Bagdasar,

Sub îndemnul unui curat sentiment de preþuire a delicateþei

dumitale, n-am vrut, sãptãmâna trecutã, când am fost la dumneata,

sã te mai inoportunez, adãogându-mã ºi eu, pe lângã atâþia, câþi te

obosesc.

ªi m-am adresat la birouri, unde mi se dase la vreme

asigurarea, fireºte, în baza binevoitului dumitale cuvânt autorizat,

cã în acea zi mi se va elibera cecu[l]. Dar... decepþie!!

Hârtia mea se rãtãcise. O figurã nouã pentru mine, domnul

G. n-o mai gãsea. În sfârºit, o descoperã, o citeºte ºi uitându-se

la mine cam pieziº, dispare ºi mã lasã sã aºtept. ªi am aºteptat

destul de mult cu perseverarea mea obiºnuitã, ori de câte ori mi

se iveºte ocazia sã studiez... când descopãr vreun tip bizar.

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Invitaþia adresatã lui Nicolae Cartojan de cãtre  Constantin Moisil
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INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

1 Constantin Moisil, istoric, specialist în numismaticã, heraldicã, sigilografie ºi arhivisticã. Autorul cãrþii Monedele dacilor ºi a altor contribuþii deosebit de valoroase.
2 Nicolae Florescu, Nicolae Cartojan regãsind calea spre Padova, Bucureºti, Editura Jurnalul literar, 2001.
3 Constantin Damianovici (1882-1942), profesor, critic literar ºi publicist. A predat limba latinã ºi românã în oraºul Giurgiu. A colaborat la revista Viaþa nouã, în perioada 1905-1916, cu

recenzii, cronici literare ºi folclor. A tradus din Cicero ºi din francezã. Este autorul cãrþii Preocupãri culturale (1914).
4 I.A. Bassarabescu, Opere complete, Bucureºti, «Casa ªcoalelor», 1939–1940. Volumul 1, 360 pagini ºi Volumul 2, 364 pagini.
5 Emanoil Bucuþa (1887-1946), poet ºi prozator. A fost referent la Casa ªcoalelor.
6 Elena Mãtasã (1901-1989), prozatoare. A fost referentã la Casa ªcoalelor.
7 Nicolae Bagdasar, Antologie filosoficã, Bucureºti, Casa ªcoalelor, 1943, 734 pagini.
8 Inebranlabil – care nu se lasã doborât; neclintit, ferm, inflexibil.

În sfârºit, iatã-l reapãrând plin de satisfacþie, ºi de rândul

acesta ºi de oarecare amabilitate, ca sã-mi spuie cã... „nu se

poate”. Era firesc atunci, sã-l întreb când o sã se poatã.

A dat din umeri cu nepãsare ºi mi-a spus cã „asta nu se ºtie”.

Îi citeam în ochi bucuria cã a putut sã mã repeadã, iar eu, speriat

am venit la dumneata.

Funcþionarul avusese grijã sã-ºi înarmeze ºi ºeful cu motive

inebranlabile8, lãsând sã se întrevadã ceea ce urmãrea: cã numai

dumnealui se pricepe în arta contabilitãþii ºi cã peste sfatul sãu

nu se poate trece uºor.

Din fericire, am trecut ºi eu cândva demnitãþi administrative:

prefect, inspector general ºcolar, inspector al artelor ºi literaturii

chiar la Casa ªcoalelor, iar în anul 1911, sub ministerul lui C.

Arion ºi administraþia lui Mihalache Popescu, ºi cunosc

trucajurile ºi... sufletul micilor slujbaºi, când vor sã-ºi...

„menajeze” «ºeful».

Ori de câte ori, însã, am bãgat de seamã satisfacþia lor

inferioarã de a-ºi închipui cã au reuºit sã provoace în jurul lor

un gol de explozie, eu i-am repezit. E tocmai cazul de acum.

Dar cine e acest Catone al negaþiei, rãsãrit deodatã cu aere de

santinelã gratuitã ºi nepoftitã, pesimist ºi temãtor ca o bunicã de

imprudenþele nepoþelului?

Atitudinea atât de puþin reverenþioasã cu care am avut

nenorocul sã fiu împroºcat de domnia-sa, m-a împins fãrã voie

la comparaþie ºi am gãsit mult mai urbani ca domnia-sa atâþia

aprozi, care mi-au deschis uºa la unele birouri.

Dar eu cunosc de aproape pe domnul profesor Bagdasar ºi

ºtiu cã domnia-sa nu va tolera ca, peste cuvântul dumisale

autorizat, sã sarã, fie ºi cu perfidie, orice ilustrã mediocritate

rãsãritã deodatã din cine ºtie ce sertar tras, prin imprudenþã,

întocmai ca un Pierrot inutil ºi impostor.

Iar eu sã fiu silit sã îndur un calvar neprevãzut ºi, poate,

nemeritat. De aceea aºtept, cu toatã încrederea, numai de la

dumneata, întreaga satisfacþie la plângerea discretã ºi intimã ce-

þi adresez.

Cu neclintitã preþuire ºi afecþiune prieteneascã, îþi mulþumesc

din toatã inima.

I.A. Bassarabescu

Notã: Originalele acestor epistole, necunoscute, se aflã la

Arhivele Naþionale ale României din Bucureºti, Fondul Nicolae

Bagdasar.

O POEZIE

NECUNOSCUTÃ A

LUI MIRCEA DEM.

RÃDULESCU

Un caz special în literatura românã îl reprezintã ºi

poetul, prozatorul, dramaturgul, publicistul ºi

memorialistul Mircea Dem. Rãdulescu (1889-1946),

care în timpul vieþii s-a bucurat de o atenþie sporitã din

partea cititorilor ºi a unor critici literari, iar în

postumitate a fost complet neglijat.

Existã, desigur, mai multe cauze de ordin istoric,

sociologic ºi literar care vor trebui, cândva, cercetate ºi

explicate cu rigoare ºi detaºare emoþionalã.

S-a stins din viaþã la vârsta când alþi scriitori îºi

publicã operele esenþiale, când se impun istoriei ºi

criticii literare prin cãrþi care îi definesc ºi îi reprezintã

cu adevãrat.

Recent, prin cercetãri susþinute în arealul cultural

ºi literar al þinutului Giurgiu, am identificat o

emoþionantã poezie de dragoste a lui Mircea Dem.

Rãdulescu, Reverie, în care autorul imagineazã un dialog

între eul auctorial ºi iubita sa.

Elaboratã în timpul rãzboiului, mai exact, în 12

septembrie 1917, când se afla cu armata în Iaºi, capitala

temporarã a României, ºi fãcea parte din echipa

redacþionalã a publicaþiei România, la care colaborau

cei mai importanþi scriitori ai momentului.

În aceastã poezie de o fermecãtoare delicateþe

întâlnim elemente specifice romantismului: noaptea,

stelele, dorul, iubirea, fericirea în contrast cu

„neîndurarea sorþii”, precum ºi unele cuvinte din

recuzita simbolismului: simfonie, parfum ºi smãlþuit.

Se impune sã afirm cã toate aceste cuvinte

graviteazã ºi accentueazã ideea de reverie, de vis, care

este o dominantã a romantismului.

Aceastã poezie, care se constituie într-o bijuterie

ideaticã ºi stilisticã este, de fapt, un omagiu de adoraþie ºi credinþã

adus celei care, peste doi ani, în 1919, îi va deveni soþie.

*

REVERIE

Privind sclipirile din stele,

Pe diafana bolt-a nopþii,

Cu inima micuþei mele

Eu stau la sfat, în pragul porþii.

O strâng la pieptu-mi plin de dor

Îi cânt iubirea-mi fermecatã...

Iar ea adoarme-ncetiºor...

ªi se-nfioarã, adoratã.

Crâmpeie dulci de fericire,

Din viaþa noastrã se desprind...

ªi-ntr-o vrãjitã nãlucire

Apar ca-n vis, uºor zâmbind...

Superba nopþii feerie,

Strecoarã-n suflete-armonii...

Acorduri largi de simfonie...

Parfum subtil de reverii...

Mircea Dem Rãdulescu - Reverie

Epistola lui Nicolae Cartojan

Cu inima micuþei mele,

Uitând neîndurarea sorþii,

Privesc ºiragul de mãrgele,

Din bolta smãlþuit-a nopþii.

Mircea

12 septembrie [1]917

Notã: Originalul acestei poezii necunoscute a lui Mircea

Dem. Rãdulescu se aflã în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu

din Bucureºti.
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ETNO-LOG

Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Profesorul univer-
sitar emerit Nicolae
Constantinescu a
împlinit în octombrie,
2021, senioriala
vârstã de 80 de ani,
oferindu-le, astfel,
discipolilor domniei-

sale, printre care am onoarea ºi bucuria sã mã numãr,
prilejul de a mãrturisi despre personalitatea ºi opera
maestrului.

Parcursul profesional al lui Nicolae Constantinescu,
fiu de învãþãtori din Fierbinþi-Târg, poate fi considerat
exemplar. Format sub cãlãuzirea lucidã ºi înþeleaptã a
profesorului Mihai Pop, la Facultatea de Filologie a
Universitãþii din Bucureºti, a intrat în învãþãmântul
universitar dupã absolvirea facultãþii. Sub îndrumarea
prof. univ. dr. docent Mihai Pop, ºi-a susþinut doctoratul
în anul 1971, cu teza Rima în poezia popularã
româneascã, publicatã în volum în 1973 la Editura
Minerva ºi devenind un titlu de referinþã pentru
cercetãrile de poeticã folcloristicã.

De-a lungul timpului, opera universitarului
bucureºtean a crescut pe mãsura preocupãrilor sale pentru
înþelegerea culturii populare româneºti în contextele sale
genetic ºi generic, în istorie ºi geografie, în succesiune
ºi secvenþialitate, dar ºi la intersecþia cu aºa-numita
culturã scripturalã ori cãrturãreascã.

Douã cãrþi ale profesorului Nicolae Constantinescu,
esenþiale pentru orice tânãr care doreºte sã se iniþieze în
etnologie, sunt Lectura textului folcloric (1986) ºi
Relaþiile de rudenie în societãþile tradiþionale. Reflexe
în folclorul românesc (1987; republicatã în anul 2000,
într-o formã revizuitã ºi completatã, sub titlul Etnologia
ºi folclorul relaþiilor de rudenie). În prima este conturatã
viziunea autorului asupra interpretãrii culturii populare
tradiþionale, privitã, în întregime, dar ºi în segmentele
ei, ca „text” cu limite, coerenþã ºi mesaj ce poate fi
descifrat de un bun cunoscãtor. În cea de-a doua, pentru
care i-a fost acordat Premiul „Sim. Fl. Marian” al
Academiei Române, se sintetizeazã ºi se aplicã pe teren
românesc principalele concepte ºi idei din teoriile
rudeniei, subiect axial în disciplinele etnologice. Nu
numai temele importante sunt de interes major în aceste
douã volume, ci ºi, mai ales, modul în care le trateazã
Nicolae Constantinescu, didactic în cel mai bun sens al
cuvântului, pornind de la atenta redefinire a conceptelor
ºi de la istoria cercetãrilor ºi deschizând apoi poarta spre
bogãþia de nuanþe a folclorului românesc, a riturilor,
credinþelor ºi practicilor ce trebuie privite în legãturile
lor de adâncime ºi de suprafaþã ºi în devenirea lor
permanentã pentru a le înþelege semnificaþiile ºi funcþiile.

Probabil cã una dintre cele mai importante lecþii de
etnologie pe care le-am deprins de la profesorul Nicolae
Constantinescu este aceea a responsabilitãþii faþã de
„ogorul” nostru, cum îi spune domnia-sa, adicã faþã de

cultura vie, trãitã, a oamenilor din jur, moºtenitori ºi
purtãtori, pe cãile informale ale oralitãþii, ai unei
cunoaºteri ºi sensibilitãþi ce se rafineazã de milenii,
alcãtuind indispensabila ºi mirabila tradiþie.

Parcurgând mai departe opera etnologului universitar,
selectãm doar câteva dintre titlurile volumelor publicate
în anii de lucru la catedrã ºi în mediile ºtiinþifice ºi
academice naþionale ºi internaþionale: Romanian Folk-
Culture. An Introduction (The Romanian Cultural
Foundation Publishing House, Bucharest, 1999);
Etnografie ºi folclor românesc. Note de curs – partea I,

(Editura Fundaþiei „România de Mâine”,
Bucureºti, 2001, în colaborare cu Alexandru
Dobre); Laboratorul Boiºoara, (Editura
Patrimoniu, Râmnicu Vâlcea, 2003, volum
coordonat); Basm (articol în Dicþionarul
general al literaturii române, Academia
Românã, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 2004, literele A/B, p. 393-398);
Folclor (manual elaborat în cadrul Proiectului
pentru învãþãmântul rural, Program
postuniversitar de conversie profesionalã
pentru cadrele didactice din mediul rural,
cofinanþat de Guvernul României, Banca
Mondialã ºi Comunitãþile rurale, Bucureºti,
2006, în colaborare cu Ioana-Ruxandra
Fruntelatã); Folclorul, cum poate fi înþeles.
Studii ºi articole de etnologie româneascã,
1968-2008 (Ediþie, postfaþã ºi rezumate în
limba englezã de Ioana-Ruxandra Fruntelatã,
Editura Universitãþii din Bucureºti, 2011);
Patrimoniul cultural imaterial din România.
Repertoriu. II A/ Patrimoine culturel
immatériel de Roumanie. Répertoire. II A

(Ministerul Culturii, Comisia Naþionalã pentru
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, traducere
în lb. francezã de Cristiana-Monica Papahagi, Editura
Etnologicã, Bucureºti, 2014, volum coordonat); Cultura
antropologicã. Studii, cronici, comentarii (Ediþie,
prefaþã, note de Cãtãlin D. Constantin, Editura
Etnologicã, Bucureºti, 2016).

Caracterizând opera ºtiinþificã a lui Nicolae
Constantinescu, Ioan St. Lazãr remarcã „o rãbdare ºi
minuþie analiticã, mergând pânã la «filigran», o largheþe
de spirit care-l face sã ia în seamã multiple contribuþii

ale antecesorilor pânã sã-ºi expunã punctul de vedere
personal (ceea ce þine de principiul «lecturii plurale»), o
metodã quasi-didacticã de persuasiune prin
«problematizarea» subiectului ºi «învãþarea prin
descoperire» împreunã (sau interactivã) a adevãrului, în
fond, o metodã de antrenare a co-participãrii (auditorului
sau) lectorului (...)” („Profesorul Nicolae Constantinescu
– exponent principal al ªcolii «Mihai Pop»”, p. 189-
193, în Exigenþele ºi utilitatea lecturii etnologice. In
honorem Nicolae Constantinescu, Narcisa ªtiucã, Adrian
Stoicescu (editori), Editura Universitãþii din Bucureºti,
2012, p. 192).

ETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLOROROROROR

La aniversarea profesorului universitar (e)

dr. Nicolae Constantinescu
Pentru cei ce i-au fost studenþi, masteranzi sau

doctoranzi ºi au ajuns etnologi, mai mult sau mai puþin
experimentaþi, Nicolae Constantinescu a fost ºi rãmâne
un maestru exigent ºi binevoitor, mereu dispus sã
dialogheze, sã citeascã ºi sã formuleze observaþii care
netezesc trasee profesionale accidentate ºi aratã drumuri
noi. Otilia Hedeºan subliniazã cã „Nicolae
Constantinescu a fost primul din generaþia sa care a girat
public, prin scrieri la prima vedere constatatoare, dar
analizate contextual, indirect polemice, activitatea
etnologilor noilor generaþii, în special a celor din ceea
ce s-ar putea numi «generaþia optzeci»” („Profesorul
Nicolae Constantinescu la 60 de ani”, p. 23-35, în Nicolae
Constantinescu, O bio-bibliografie, Editura Detectiv,
Bucureºti, 2011, p. 35). Iordan Datcu surprinde, de
asemenea, atenþia specialã acordatã de Nicolae
Constantinescu scrierilor tinerilor etnologi: „Le citeºte
cãrþile de debut ºi, când este cazul, ºi pe urmãtoarele, îi
citeºte în volume colective, cum au fost Etnologica ºi
Symposia, ºi remarcã la ei noutatea perspectivelor,
«aplicarea în perfectã cunoºtinþã de cauzã a unei noi
episteme, proprie sau mai apropiatã etnologiei ºi
antropologiei»” („Nicolae Constantinescu ºi cartea de
etnologie”, p. 52-53, în Nicolae Constantinescu, O bio-
bibliografie, op. cit., p. 53).

Ca toþi profesorii de vocaþie, Nicolae Constantinescu
pledeazã  pentru autonomizarea discipolilor odatã
iniþiaþi: „Formarea în preajma unor magiºtri comuni nu
înseamnã, neapãrat, urmarea aceloraºi drumuri, aceasta
fiind chiar calea depãºirii condiþiei de emul sau, mai
grav, de epigon (...)” (Nicolae Constantinescu, „Nãscuþi
în ’07: generaþie ºi destin”, p. 9-17, în Centenar Mihai
Pop 1907-2007. Studii ºi evocãri, Ediþie îngrijitã de
Ioana Fruntelatã, Adrian Stoicescu, Rodica Zane, Editura
Universitãþii din Bucureºti, 2007, p. 11).

O altã lecþie a profesorului este implicitã pentru cei
care-ºi înþeleg profesia (ºi) ca pe o misiune: el se situeazã
pe drumul deschis de Hasdeu ºi Densusianu, susþinând
instituþionalizarea etnologiei filologice în peisajul
academic românesc. Împreunã cu Silviu Angelescu ºi
Pavel Ruxãndoiu, Nicolae Constantinescu a fondat, în
1990, o Catedrã de Etnologie ºi Folclor la Facultatea de
Litere a Universitãþii din Bucureºti (în prezent, aceastã
catedrã are statut de „colectiv” în cadrul Departamentului
de Studii Culturale al aceleiaºi facultãþi), ai cãrei membri

au construit douã programe de studii cu specializare
etnologicã, unul de licenþã ºi unul de masterat.

Nicolae Constantinescu, aºa cum îl cunosc toþi
studenþii, masteranzii, doctoranzii ori colegii domniei-
sale de breaslã ºi de preocupãri, este un profesor „altfel”,
care ºtie întotdeauna sã surprindã auditoriul cu o
comparaþie ineditã, cu o informaþie rarã, cu o glumã ori
un fragment de istorie personalã, având un talent ºi o
dãruire pentru munca de la catedrã ºi de dincolo de ea ce
atrag afecþiunea ºi admiraþia necondiþionate.

Profesorul universitar (emerit) dr. Nicolae
Constantinescu este Profesorul de Etnologie de la care
avem enorm de învãþat.

Prof. univ. (e) dr. Nicolae Constantinescu

Prof. univ. (e) dr. Nicolae Constantinescu la curs
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În dimineaþa aceea,
Emil se trezise târziu, pe
sub-prânz. Nu dormise mai
mult de trei ceasuri, cu
mintea frãmântatã de
povestea lui Chercea ºi-a
clanaretei lui. „Ca boierii!
Ca boierii!” – vorbea
singur, în dodii, prin curte,
vãrul Mãrin al lui Chiþu;
casã lângã casã, aceeaºi
bãtãturã, doar c-un pârleaz
între ele. „Ce-l laºi sã
doarmã atâta, tuºã Florico?
a uitat de sapã ºi de coada
vacii?”. „Lasã-l, maicã, o fi

ºi el obosit”… „Ce obosit, tuºã, c-am auzit cã mai mult
se plimbã, ba pe la ºcoalã, ba pe la cãminul cultural, ca
boierii, în inspecþie… zice lumea”.

Emil urmãrea dialogul dintre nepot ºi mãtuºã, din
camera lui, odaia de sus, de zile mari, pãstratã pentru
oaspeþi ºi rude de departe; dar cum oaspeþi nu le treceau
pragul, rudele nu prea se mai
înghesuiau nici ele în vremile astea,
din urmã, fiecare cu necazurile lui,
mama hotãrâse ca în camera aceasta
sã stea el, bãiatul cel mare, când
vine pe-acasã.

Emil ieºi pe splaiul sãlii, dãdu
bunã dimineaþa – „mai pe la prânz!
mai pe la prânz!”, bodogãni vãrul
Mãrin, trecând pârleazul în
pomostul lor – ºi-o strigã pe Maricica, sora mai micã
decât el cu zece ani, sã-i toarne apã sã se spele; „ca
boierii! ca boierii” – se auzi, înfundat, de dincolo de
pârleaz.

Fãcu câþiva paºi prin curte, îºi dezmorþi oasele ºi se
aºezã pe o buturugã, privindu-ºi mama care, cu spatele
la el, trebãluia în polatã, la pregãtirea mesei. Desculþã,
ca totdeauna cât pe cer pluteºte un petec de soare. Emil
îi observã, pentru a câta oarã? cãlcâiele brãzdate de
crãpãturi adânci, ca niºte tranºee câºtigate în bãtãlia dusã
zi de zi cu pãmântul, care nu se lãsa supus. O privea cu
atenþie ºi încerca sã-ºi imagineze cum va fi arãtat fiinþa
aceea subþire ºi înaltã, fragilã ca un lujer de regina nopþii,
cum îºi amintea ea uneori, ºi tata confirma cu duioºie,
care la ºaptesprezece ani se mãrita cu un bãrbat de 29 de
ani, trecut prin primul rãzboi mondial, de care se
îndrãgosti de cum îl vãzu. Avu chiar curajul sã fugã cu el
– sã se lase furatã, cum se zice la þarã – deºi taicã-su o
logodise c-un alt tânãr din sat, aranjament între familii,
pe mãsura pretenþiilor lui. Neam de preoþi, de unde ºi
numele, Ilie Preoteasa; cu bun cheag de-acasã, el se
fãcuse negustor. Îi mergea bine, cumpãrase pãmânturi,
pãdure pe Vediþa, vii pe Pandra, deschisese ºi-o prãvãlie,
de care lipise ºi-o cârciumã. Se ajunsese, avea ºi slugi în
curte. Tot pe-atunci, satul îi scosese porecla: Bãlângã.

Pe Florica, fata cea mare, o retrãsese de la ºcoalã dupã
trei clase, cu toate cã aceasta ar fi dorit sã înveþe carte. N-
are nevoie, decretase taicã-su, i-ajunge cât a-nvãþat, ºtie
sã scrie ºi sã citeascã, gata. Suratele ei începuserã sã iasã
la horã; ea se uita dupã ele, cu jind, printre uluci. „Calul
bun se vinde din grajd, nu trebuie dus la târg” – era
legea tatãlui, peste care nu se putea trece. Iar, acum,
Florica, fata cuminte ºi ascultãtoare, fugea de-acasã cu
bãrbatul pe care-l vãzuse doar de câteva ori – bãuse în
cârciuma lor o þuicã, împreunã cu perceptorul Musculiþã
al lui Chilarez – ºi se îndrãgostise din clipa în care-l
vãzuse. Semn c-o plãcuse ºi el, de-asta îl invita pe
perceptor la cârciuma lui Bãlângã. ªi Florica fugise cu el
în sãptãmâna nunþii planificate de taicã-su, cu trei zile
înainte de-a se cununa cu alesul acestuia.

Nu se ascunseserã pentru un timp, cum era obiceiul,
pânã când se mai împãcau cei pãgubiþi cu gândul. Marin
Antoniþã era ºi el om de vazã în sat, secretar la primãrie;
era ºi de neam bun, dar sãrac; adicã, fusese sãrac, pentru
cã dupã rãzboiul pe care-l fãcuse de la început pânã la
sfârºit, 1916-1918, a fost împroprietãrit cu cinci hectare
de pãmânt; zece pogoane! ziceau þãranii, convinºi cã
cifra aceasta mai mare impresioneazã pe ce-l ce-aude. Îºi
adusese nevasta în casa veche, bãtrâneascã, în care locuia
împreunã cu maicã-sa Anica, vãduvã a aceluiaºi rãzboi.
(Emil îºi aminti, din spusele tatãlui, cã bãrbatul Anicãi,
adicã bunicul sãu, Ion, luptase alãturi de cei doi fii, Marin
ºi Chiþu, ºi murise în luptã, sub ochii lor – dar asta-i
poveste pentru altãdatã).

Trecuserã ca la trei-patru sãptãmâni, de când Florica
ºi Marin trãiau fericiþi în cãsuþa lor. El se ducea de douã
ori pe zi la slujbã, la primãrie, dimineaþa ºi dupã-amiaza,
aºa era programul. Tânãra norã învãþa treburile casei de
la soacrã ºi pregãteau împreunã mâncarea. Cei doi nu
ieºiserã încã în lume. Duminica erau bucuroºi sã fie unul
lângã altul, sã-ºi vorbeascã, sã se cunoascã, sã se
iubeascã.

În cea de-a patra duminicã, pe sub prânz, cum stãteau
ei cuminþi în odaia lor, se auzi zarvã mare în curte ºi-un
bubuit de armã sparse sticla cerului. Bãlângã, cãlare,
sãrise cu calul peste grad, ºi striga din ºa: „Antoniþã, ieºi
afarã sã te-mpuºc!”. Cei doi, în casã, înmãrmurirã. Marin
îºi reveni mai repede, trase pantalonii pe el, îºi puse ºi
cãmaºa ºi-i spuse tinerei neveste stai cuminte, mã duc eu
sã vãd ce vrea. Ieºi pe splaiul sãlii, în capul scãrilor, cu
uºa rãmasã deschisã în spatele lui. Cu-un gest rapid îºi
descheie cãmaºa, nasturii sãrirã-n lãturi ca niºte alice ºi,
arãtându-i pieptul gol, îi zise: „Trage, nebunule, dacã
asta þi-e pofta!”.

În aceeaºi clipã, apãru din casã Florica ºi se aºezã în
faþa bãrbatului ei, acoperindu-l: „Tatã, dacã vrei sã-mi
omori bãrbatul, împuºcã-ne pe-amândoi, trage întâi în
mine”. Tatãl, Ilie Preoteasa (alias Bãlângã) înfierbântat
ºi surprins de înfãþiºarea pe care o luarã lucrurile, zise
doar atât, cu glas tunãtor: „Bine! Mai vorbim noi!” – ºi
descãrcã puºca în aer. Detunãtura sperie calul, care, lovit
de pinteni în burtã, se ridicã în douã picioare, nechezã
lung-prelung, îºi scuturã coama, ºi sãri din nou gardul,
pornind într-un galop nebun pe ºosea.

Mult timp n-au ºtiut unii de alþii: ginerele de socru,
socrul de ginere – iar la mijloc, Florica suferea cel mai
mult. Pânã la urmã, cel care a cedat primul a fost socrul.
Sentimentul de tatã ce-ºi iubeºte (orice s-ar întâmpla)
fiica, dar poate ºi pentru cã Marin Antoniþã ajunsese, din
secretar, notarul primãriei. Sunt martori care confirmã cã
l-au auzit lãudându-se cã are ginere notar.

Cãruþa cu dragoste

Trecuse anul ºi mai bine, când Marin Antoniþã primi
vorbã la primãrie de la socru-su Ilie Preoteasa cã-i aºteaptã
duminica viitoare la el, pe amândoi. Florica ºi Marin
înjghebarã un fel plocon ºi, puþin temãtori, se duserã:
doi kilometri ºi ceva, în sus, spre Dealul Zidului. Ilie
Preoteasa îi aºtepta în curte, sub un umbrar. Cu un semn
din mânã, îi pofti sã se aºeze. Imediat, apãru o slugã cu o
tavã, o sticlã cu vin ºi trei pahare. „Supãrarea nu mi-a
trecut – ieºirã cu greu cuvintele, de sub mustaþa stufoasã
– dar eu zic sã n-o arãtãm ºi lumii”. Apoi, mai liniºtit,
cumpãtat: „Nu vreau ca fata mea sã acire la pâinea ta.
Avea zestre bunã, dar dacã nu m-a ascultat, asta e. Îi dau
ºase pogoane de pãmânt, ca sã aibã pâinea ei asiguratã.
Îi dau ºi maºina de cusut Singer, rãmasã de la biata mã-
sa, moartã pe când Florica avea nouã ani, care o-nvãþase
cum s-o foloseascã. ªi poate sã-ºi ia ºi îmbrãcãmintea ce
i-a rãmas acasã, ºi alte þoale, dacã vrea”.

(Emil îºi aminteºte cum mama Florica îi povestise
câte ceva, pe când era el micuþ, dar bun sã þinã minte,
despre mama ei, Maria. Se zicea cã se trage din neam de
greci; taicã-su venise din Grecia ºi se stabilise în
Potcoava, ºapte kilometri de Perileti. Era un fel de
negustor-antreprenor de mori cu valþ, o noutate pe vãile
astea, pe Vedea, pe Vediþa, pe Dorofei, pe Iminog. Aducea
mori cu valþ (nu se ºtia de unde le achiziþiona) ºi le monta
în locul morile cu piatrã – fãina ieºea mai albã ºi mai
finã, dar ºi grecul câºtiga bani frumoºi de la comunitãþile
sãteºti. Florica îºi amintea cã mama Maria vorbea o
româneascã ciudatã care, deºi era înþeleasã, o uimea pe
copilã. Iar mama îi spunea: Sã ºtii cã numai tata, bunicul
tãu, este grec; noi, partea femeiascã, eu, mama mea, mama
mamei mele ºi aºa mai la vale, suntem românce din
Macedonia, armânce, de-asta nu mã înþelegi tu prea bine.
Poate ºi de-asta (se gândea Emil, care nu ºtia dacã bunica
Maria se nãscuse în Grecia sau în România) a murit aºa
de tânãrã, lãsând-o pe Florica de numai nouã ani – dorul
dupã locurile lor vechi-strãvechi).

Florica nu dori decât sã-i trimitã maºina de cusut
prin cineva; era mare ºi grea, trebuia transportatã cu o
cãruþã. Marin mulþumi socrului pentru cele trei hectare
de pãmânt – ºi se ridicã. Se sãltã ºi Florica – ºi pornirã
spre poartã, fãrã sã se uite înapoi. Ilie Preoteasa, rãmas în
scaun, îi urmãri cu privirea cum pleacã. Pe masã, sticla
cu vin neatinsã ºi paharele goale de-alãturi vãduveau
locul de o bucurie neîmplinitã.

…Emil nu putea sã iasã din minune: ce curaj, ºi de
unde, trebuie sã fi avut fiinþa aceea fragilã, de numai 17
ani, sã-ºi înfrunte tatãl furios, cerând sã moarã împreunã
cu bãrbatul ei?! Îºi priveºte mama, o femeie în vârstã ºi
cam dodoloaþã în ultima vreme – grijile, maicã, munca,
viaþa care n-a fost deloc uºoarã – pe obrazul cãreia încã
palpitã urme de trandafiri înfloriþi.

Se scuturã din umeri, îndepãrtând vedenia. În faþa
ochilor îi rãsãrirã alte imagini cu mama, mai vechi, ºtiute
tot din auzite. Trãiau bine ºi liniºtiþi în cãsuþa lor modestã
ºi, de n-ar fi cuvântul prea spãimos, s-ar putea spune cã

erau fericiþi. Lujerul se împlinea frumos, lui Marin îi
dispãruse grimasa dobânditã-n rãzboi, care-i
schimonosea din când în când chipul tânãr. Pãmântul,
opt hectare acum, sporit prin zestrea nevestei, îl lucrau
niºte neamuri, dându-le grâu ºi porumb cât sã le ajungã,
ºi chiar sã prisoseascã, pentru hrana lor, a pãsãretului ce
umplea curtea ºi-a unui porc, nelipsit de Crãciun.

Toate-au mers bine, pânã când a pãtruns ºi-n sate
cerbicia luptei dintre partidele politice. Veneau liberalii
la putere? – se schimba toatã funcþionãrimea din
comunã: de la primar pânã la vãtãºel ºi omul (sau femeia)
de la mãturã. Veneau þãrãniºtii? – moriºca se-nvârtea
invers.

Un timp, notarul Marin Antoniþã a fost lãsat în pace;
era un funcþionar corect, scrupulos ºi, pe deasupra, iubit
de oameni, care-l porecliserã, cu drag, omul legii.
Încercaserã ºi þãrãniºtii, ºi liberalii sã-l atragã, sã-l facã
membru de partid, mizând pe priza lui la oameni, în
spatele cãreia ei ar fi putut sã-ºi vadã mai uºor de interese.

Dar sosi ºi ziua când se puse piciorul în prag: ori –
ori. Adicã: ori intri la noi, ºi rãmâi notar – ori nu intri, ºi
nu mai eºti notar; degeaba încerca el sã-i convingã cã nu

are nimic cu niciun partid, treaba lor, dar
el nu face politicã; i-a ajuns politica
rãzboiului.

Demersurile la preturã ºi prefecturã nu
avurã efectul scontat de ei. Marin Antoniþã
era bine cunoscut ºi apreciat la acele
nivele – ºi, apoi, exista ºi temerea cã prin
darea lui afarã ar fi agitat oamenii, ºi-ar fi
pus satu-n cap, ºi nimeni nu voia sã se
lege cu aºa ceva la cap. Soluþia veni de la

prefecturã: sã fie transferat la o altã primãrie din judeþ,
tot notar. Nu întârzie nici propunerea: comuna Bacea –
vreo 12-15 kilometri, peste-un deal, peste-o pãdure.

Marin fãcu un drum, pe jos, ºi înþelese cã nu-l putea
strãbate zilnic, dus ºi-ntors, nici dacã ar mergea cãlare.
Cãutã o gazdã convenabilã, se tocmi ºi plãti pe trei luni
înainte. În douã zile, Florica strânse puþinul calabalâc
de care aveau nevoie – ceva îmbrãcãminte, aºternuturi,
un sãcotei cu fãinã, altul cu mãlai (restul, un ou, o gãinã,
o verdeaþã, mai cumpãrau ºi din comunã) – ºi Ilie
Bangonie îi duse la Bacea, cu briºca trasã de Lola, o iapã
tânãrã ºi nervoasã, care, pe drum, sãrea din când în când
în douã picioare, cârmind cãruþa ca ºi cum ar fi vrut sã se
întoarcã acasã. „E iapã bunã, zise Bangonie, dar ãsta e
melicul ei, trage mereu spre casã. Sã vã spun, nu ºtiu
dacã-aþi auzit. Am fost cu ea pânã la Bucureºti la niºte
neamuri, m-a apucat pe mine aºa, cã puteam sã iau trenul,
dar mi-am zis de ce sã nu merg eu cu Lola mea. Briºca
uºoarã, fânul uºor în ºuºleþ, eu uºor, numai buni de drum.
O sãptãmânã am fãcut pânã la Bucureºti. Noaptea
dormeam pe lângã câte-o localitate; eu în briºcã ºi Lola
legatã de roatã ºi cu frâul la mine-n mânã. Dar nu aici e
cuiul. Se întâmpla ziua: uneori, mã mai fura somnul,
picoteam, Lola-ºi vedea de drumul deschis înainte, când,
deodatã, sãrea în douã picioare ºi întorcea briºca-n loc,
spre casã; trebuia sã pun bicul în funcþiune, cã altfel nu
asculta. Aºa ºi acum, dar suntem mulþi ºi grei ºi-o strunesc
numai din frâu. Diii!... Lola! ªi sã ºtiþi cã de la Bucureºti
m-am întors tot cu Lola, în briºca mea”.

La Bacea au stat trei ani, ºi n-ar fi putut spune cã nu
le-a fost bine. Bãcenii, cunoscuþi ca oameni semeþi, dintr-
o bucatã, aprigi la vorbã ºi la faptã, cu mâna repede pe
ciomag sau cuþit, i-au întâmpinat cu suspiciune,
rãspundeau în doi peri la bineþe – ºi încercau sã-ºi rezolve
daravelile direct cu primarul. Oameni deºtepþi, însã, în
scurt timp îl citirã pe notar ºi, deºi nu prea se împãcau ei
cu legismul lui, îl respectau, ajungând sã-l preþuiascã,
sã-l trateze ca pe unul de-al lor.

La sfârºitul celor trei ani, când i se transmise,
deocamdatã telefonic, cã s-a încheiat detaºarea, câþiva
bãceni venirã la el ºi-i spuserã cã ei ºi satul îl regretã.
Notarul, înduioºat, îi invitã în casã, scoase vinul ºi se
cinstirã.

A doua zi, veni ºi ordinul de detaºare, însoþit ºi de
numele locului unde urma sã fie notar, dacã vrea sã se
ducã: Lisa, o comunã la vreo 25 de kilometri de Bacea ºi
20 de kilometri de Perileºtii natali. Marin Antoniþã se
gândi la Lola lui Bangonie ºi-i încolþi în cap o idee.
Bãcenii îl ajutarã sã cumpere un cal ºi-o briºcã, peste a
cãrei parte din spate îndoirã un coviltir uºor – „Pentru
coana Florica, sã n-o ardã soarele”, zise, serios ºi grijuliu,
un vecin.

…ªi cãruþa cu dragoste porni la drum. Pe drum, Marin
socoti cã fãcuse o cheltuialã cu folos: dacã ãºtia mã trimit,
dupã Lisa, în altã comunã? – mãcar am mijlocul meu de
deplasare.

La Lisa au stat tot trei ani. ªi tot apreciat ºi iubit de
oameni.

De la Lisa, însã, n-a mai fost detaºat în altã parte.
Cãzuserã partidele, se întãrise dictatura regalã – ºi fusese
chemat înapoi, acasã.

Postul de notar îl aºtepta.

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

Ion Andreitã,

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

Mireasa furatã
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XXIV)
„Nu vã aºteptaþi de la nimeni pe pãmânt sã vã aducã veºti bune, pentru cã veºti

bune nu vin decât de Sus, de la Hristos, Mântuitorul nostru!”

Luminiþa Cornea (L.C.): Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, într-o sfântã zi de sãrbãtoare consacratã

cinstirii Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil, a fost

cititã pericopa evanghelicã despre Vindecarea fiicei

lui Iair. Înaltpreasfinþia Voastrã aþi vorbit atunci, mai

întâi, despre aceastã pericopã evanghelicã, transmisã

nouã de Sfântul Apostol ºi Evanghelist Luca cel care

consemneazã o minune sãvârºitã de

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, o

minune care a strãbãtut aproape

douã mii de ani, pânã la noi, astãzi

(Luca 8, 41-56). Vã rog sã ne

spuneþi un cuvânt de învãþãturã în

legãturã cu aceasta.

Îps. Ioan: În aceastã pericopã

evanghelicã, este vorba despre Iair,

mai marele sinagogii din

Capernaum, cetate în care

Mântuitorul nostru Iisus Hristos,

dupã ce a fost alungat din satul

Sãu, Nazaret, ºi-a petrecut cea mai

mare parte din cei trei ani ºi

jumãtate, cât a propovãduit

cuvântul lui Dumnezeu,

Evanghelia, în Þara Sfântã ºi nu

numai.

În Capernaum se afla o importantã sinagogã, iar

lângã ea era ºi o ºcoalã rabinicã, unde copiii învãþau

sã scrie, sã citeascã ºi, îndeosebi, învãþau scripturile

legii vechi a Vechiului Testament. Aflãm din contextul

evangheliei cã acest Iair avea o copilã de 12 ani, care

se îmbolnãvise. În mod cert, apelase la tot ceea ce

înseamnã, dacã putem spune astãzi, medicina din

vremea aceea, nimeni putând sã i-o vindece. Nu

consemneazã Sfântul Luca, dar în mod sigur cã va fi

apelat ºi la ceilalþi rabini din sinagogã sã o pomeneascã

în rugãciunile lor. La rabini, la rugãciunea rabinilor a

apelat mai întâi, ºi nu la Hristos, deºi îl vãzuse

predicând în sinagoga din Capernaum. Auzise de

minunile pe care le-a sãvârºit ºi, totuºi, totuºi, mai

întâi, apelase la rabini, care erau lângã el, în sinagogã,

ºi rezultatul îl ºtiþi care a fost.

Atunci, în faþa morþii, în faþa evidenþei morþii, ultima

scãpare: a zis sã îndrãzneascã. ªi s-a pus în genunchi

în faþa Nazarineanului, în faþa lui Iisus, ºi, în genunchi,

L-a rugat sã vinã, cã fiica lui este pe moarte. Auziþi,

iubite mame, cum trebuie sã stãm ºi sã ne rugãm în

faþa lui Iisus, atunci când ne rugãm pentru fiii ºi fiicele

noastre, care, trupeºte, sunt vii, dar, sufleteºte, s-au

prãbuºit, în genunchi. Nu vã pierdeþi nãdejdea! Nu

mai este cazul sã mergeþi la un rabin, sã se roage pentru

fiul sau fiica dumneavoastrã, dacã se stinge din punct

de vedere duhovnicesc, sufletesc, nu mai alergaþi

nicãieri, ci numai, în genunchi, la Hristos Domnul!

L.C.: Continuând nararea din textul pericopei, aflãm

cã un om dintre slujitorii lui Iair vine la stãpânul lui ºi

îi spune cã fiica lui a murit.

Îps. Ioan: Hristos merge alãturi de mai marele

sinagogii, Iair, la casa acestuia, însã pe drum un om

din casa lui Iair vine ºi, cu voce stinsã, îi spune: Nu

mai supãra pe Învãþãtorul, adicã nu-L mai deranja,

cum am zice noi în limbajul de astãzi, lasã-L în pace

cã fiica ta a murit. ªi Hristos se îndreaptã cãtre Iair ºi-

i spune sã aibã credinþã, cã fiica lui n-a murit, ci

doarme. Care a fost reacþia celor din jur?

Consemneazã ºi amãnuntul acesta dumnezeiescul

apostol Luca. Zice Sfântul Luca: ºi ei au râs de El.

Reluãm: vine omul din casã ºi-i spune cã fiica a

murit. Nu vã aºteptaþi, iubiþi cititori, ca un om sã vã

aducã o veste bunã! Nu aºteptaþi veºti bune de la

oameni! Sã nu-i judecãm!

Din nefericire, din cauza faptului cã încã nu avem

inima deschisã ºi plinã de harul lui Dumnezeu, suntem

dispuºi mai repede sã aducem oamenilor veºti rele,

decât veºti bune: sã-i grãim pe fraþii noºtri de rãu ºi

foarte puþini dintre noi îi vorbim de bine pe semenii

noºtri.

Concluzia la acest paragraf: nu

vã aºteptaþi de la nimeni pe

pãmânt sã vã aducã veºti bune,

pentru cã veºti bune nu vin decât

de Sus, de la Hristos,

Mântuitorul nostru! Maicii

Domnului i-a adus vestea cea

bunã un arhanghel, Gavriil.

Acestui om cu inima sfâºiatã de

durere, Iair, îi aduce vestea cea

bunã însuºi Hristos, Fiul lui

Dumnezeu. ªi tu, sorã ºi frate,

fii gata oricând sã-þi aducã

Hristos veste cea bunã în viaþa

ta. Ne-a adus-o tuturor, atunci

când a înviat din morþi.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte,

vã rugãm sã vã referiþi puþin la

„amãnuntul”, cum l-aþi numit,

consemnat de Sfântul Luca, când spune cã „au râs de

El”.

Îps. Ioan: Revenind la amãnuntul acela consemnat

de Sfântul Apostol Luca care spune cã „au râs de El”:

dacã înlocuim pronumele El, de persoana a III-a, cu

substantivul, avem expresia: au râs de Dumnezeu. Oare

nu vedeþi astãzi în lume cum vin în casele

dumneavoastrã, pe calea undelor, ºi râd în casele

dumneavoastrã de Dumnezeu! Nu-i lãsaþi! Nu-i

ascultaþi! Nu-i credeþi pe toþi aceia care în fiecare searã

se strecoarã pe gaura aceea de la cheia uºii caselor

dumneavoastrã ºi râd de Dumnezeu!

Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã pe buzele frãþiilor

voastre, dacã sunteþi cititorii acestor pagini, nu poate

fi urmã de râs, adicã n-aþi râs niciodatã de Hristos.

Dimpotrivã, parcã vã vãd de multe ori plângând cu

lacrimi de pocãinþã. Binecuvântaþi sã fiþi!

Iisus intrã în casa lui Iair cu apostolii Petru, Ioan ºi

Iacov ºi cu pãrinþii fetei. Oare de ce i-a chemat ºi pe

apostoli? Ca sã fie martori cu adevãrat, sã dea mãrturie

celorlalþi apostoli ºi nouã, deci nu numai pãrinþii, ci ºi

cei trei apostoli sã mãrturiseascã cã într-adevãr moartã

a fost copila. Apoi, rãmânând singur, îi spune: Copilã,

scoalã-te! Se înþelege cã Iisus i-a spus aceste cuvinte

în binecuvântata limbã aramaicã. Sã reþinem verbul

pe care îl foloseºte Hristos! Nu i-a spus Hristos:

Copilã, înviazã! ci i-a spus sã se scoale, pentru cã

spusese mai înainte cã n-a murit, ci doarme. Copila s-

a sculat. Iisus a dat-o pãrinþilor cãrora le-a spus sã-i

dea sã mãnânce. Mai târziu, ca orice pãmântean, a

murit. Aceastã copilã va învia o datã cu mine ºi cu

tine. Celor ce nu cred cã a fost în situaþia în care a fost

ºi cã „a sculat-o”, adicã a înviat-o Hristos, acelora le

va mãrturisi la a doua venire a lui Hristos ºi va spune:

eu sunt copila din Capernaum, copila rabinului mai

marele sinagogii din Capernaum, pe care a sculat-o

Hristos. Pentru pãrinþii ei ºi pentru cei apropiaþi, copila

murise, pentru Hristos, ea adormise.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, ne punem

întrebarea dacã ºi pentru noi ºi pentru adormiþii noºtri

se petrece, desigur, acelaºi lucru.

Îps. Ioan: Pentru noi, pãrinþii noºtri au murit, pentru

Hristos, pãrinþii noºtri dorm în cimitir. Pentru noi,

pãrinþii noºtri, zicem noi cã putrezesc în morminte,

pentru Hristos, pãrinþii noºtri adorm în morminte,

aºteptând venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

când fiecãruia dintre noi ne va ºopti, cu glasul divin,

ºi mie, ºi þie îþi va zice Hristos: Scoalã-te, înviazã din

morþi, cãci Eu am biruit moartea!

Iubiþii mei, unii oameni n-ar mai dori sã vinã Hristos

la ei, la mormânt, în ziua cea mare. Ar dori sã rãmânã

în mormânt, pentru cã ei ºtiu cã în iad este mai mare

durerea decât în pãmânt. Unii cred cã se vor putea

ascunde de Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu, în

umbra morþii. Nu vã lãsaþi înºelaþi de moarte! Nu putem

face orice pe pãmânt, deoarece, într-o zi, totul se stinge

ºi nu se va mai ºti nimic. Dacã ºi în celebrele procese

de crime ºi alte rãutãþi din lume, dupã o vreme ºi o

vreme, totuºi, se scot la adevãr faptele, cu atât mai

mult Judecãtorul cel ceresc ºtie ºi va vedea toate faptele

noastre sãvârºite pe pãmânt. Nu vã ascundeþi la umbra

morþii! Trageþi-i de mânã, smulgeþi-i de lângã moarte

pe cei care îºi pun nãdejdea mai mult în moarte decât

în Înviere!

Pânã la Hristos, oamenii grãiau aºa: într-o zi voi

muri ºi eu! Dupã Hristos, noi, creºtinii, trebuie sã

zicem: într-o zi voi învia ºi eu! Ocoliþi pasul acesta

prin care vom trece, dar spuneþi-vã ºi spuneþi ºi celor

apropiaþi cã, oricât va fi de greu, oricâte valuri vor

veni în viaþa aceasta, sã rãmânã cu nãdejdea în minunea

sãvârºitã de Hristos cu fiica lui Iair ºi cu Învierea Sa.

Atunci spuneþi: Dragul mamei, nu plânge dupã mine

când voi pleca din lumea aceasta, cãci eu voi învia –

eu ºi tu ºi toþi, când vom auzi glasul Cel de Sus.

L.C.: Vã rog, Pãrinte Mitropolit, sã cinstiþi

sãrbãtoarea Sfinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavriil

printr-un cuvânt de învãþãturã adresat cititorilor. Foarte

interesant este versetul 6 din Epistola Soborniceascã

a Sfântului Apostol Iuda. Vã rog sã-mi îngãduiþi sã-l

citez: „Iar pe îngerii care nu ºi-au pãzit vrednicia, ci

au pãrãsit locaºul lor, i-a pus la pãstrare sub întuneric,

în lanþuri veºnice, spre judecata zilei celei mari.”

Îps. Ioan: Mai întâi, cine a scris aceastã epistolã?

Sfântul Apostol Iuda, fratele lui Iacov, copiii lui

Zevedeu, Iuda, ruda Domnului. Sã fim atenþi, sã nu

confundãm cu Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut

pe Hristos.

Sfinte Apostole Iuda, fratele lui Iacov, roagã-te lui

Dumnezeu pentru noi!

Revenim cu douã fraze despre îngeri. Auziþi: îngerii

care au cãzut ºi ºi-au pierdut vrednicia au fost puºi în

lanþuri! Dacã îngerii care ºi-au pierdut vrednicia au

fost puºi în lanþuri, ce va fi cu noi, atunci? De fiecare

datã, de sãrbãtoarea sfinþilor îngeri, când intru în

bisericã, mã uit sã vãd dacã nu cumva Dumnezeu mi-

a pus lanþuri la picioare, sã nu mai pot intra în bisericã,

pentru cã nu întotdeauna trãiesc dupã cuvântul

evangheliei ºi mã mir cum de nu m-a pus, pânã acum,

Dumnezeu în lanþuri.

Vedeþi, când au cãzut îngerii, Dumnezeu nu le-a mai

întins mâna. Au cãzut! Omului, când a cãzut, nu numai

cã i-a întins mâna Dumnezeu, ci L-a trimis pe Fiul

Sãu, sã-l ajute ºi sã-l ridice din moarte. Iatã cât de

mult i-a iubit ºi îi iubeºte Dumnezeu pe oameni ºi ce

atitudine a avut faþã de îngerii care au cãzut!

Sfinþilor îngeri, rugaþi-vã lui Dumnezeu pentru noi!

În ziua când îi sãrbãtorim pe sfinþii îngeri, este bucurie

în Cer. Dumnezeu se bucurã când vede cã, pe faþa

pãmântului, mii ºi milioane de oameni îi cinstesc pe

slujitorii Lui, care sunt puterile cereºti, sunt sfinþii

îngeri, prin care Dumnezeu ne-a trimis, din când în

când, veºti ºi ne aratã care este cãrarea ce duce spre

Împãrãþia Bunului Dumnezeu.
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DOREL

VIªAN,

actorul pe

aceeaºi scenã

cu poetul

De multã vreme actorul Dorel Viºan a intrat în legendã,

mai mult decât scena, cãreia îi umple volumetria cu vocea

sa de bas-bariton, cinematografia oferindu-i toate ºansele

ºi oportunitãþile. Fost director al Teatrului Naþional din

Cluj-Napoca, doctor în arte teatrale, prestaþia sa

interpretativã a primit toate premiile româneºti cu

putinþã, inclusiv din partea Preºedinþiei ºi ale Patriarhiei.

Autor a zece cãrþi de poezie religioasã, volumul „Psalmi”

i-a fost tradus în limbile englezã, spaniolã ºi francezã ºi

a beneficiat de lansãri în mai multe þãri, inclusiv în

România, unde poetul ºi editorul Daniel Corbu l-a

prezentat într-un un salon de carte, unde am fost martor,

pe când autorul mã atrãsese, cu toatã cenzura pandemiei,

numai cu câteva zile înainte, ºi recitase parþial acelaºi

volum într-un strãlucitor spectacol de poezie ºi muzicã

alãturi de cântãreþul ºi chitaristul Mircea Rusu.

Adevãrul este unul, maestrul Dorel Viºan emanã prin

toþi porii spiritualitatea unui om de formidabilã culturã,

poate susþine cele mai elevate dialoguri, pânã te striveºte

cu recitaluri din cei mai diverºi poeþi, de la psalmii biblici

ºi tragicii greci la Shakespeare ºi Lucian Blaga. Dacã

Psalmul 150 pentru cor, sopranã ºi orchestrã de Anton

Bruckner, degajând o forþã cutremurãtoare, de cataclism,

poate fi conservat ºi ascultat pe un CD-player, Psalmul

151 de Dorel Viºan a fost recitat/cântat/psalmodiat în

acordurile simple ale chitarei cantautorului Mircea Rusu,

departe de orice dominatoare orchestrã:

„Dar tu m-ai rânduit la plug/ Nu m-ai urcat în car, m-

ai pus la jug,/ ªi nici de condamnat la moarte n-am fost

bun/ M-ai azvârlit cu cei de drept comun.// Ca tânãr m-

ai constrâns sã umblu noaptea beat/ ªi sub pretext cã

tinereþea face sângele sã fiarbã,/ M-ai tãvãlit prin zgurã

ºi prin iarbã.” (Psalmul 151)

Se înþelege de la început cã Dorel Viºan îºi numeroteazã

psalmii de la 151-200, procedeu preluat de la Vasile

Voiculescu din faimoasele sale sonete

pseudoshakespeareene.

„Alege-mã, Doamne, între pãzitorii de Lege,/ Sãdeºte-

mi în suflet Dreptatea/ ªi aratã-mi cãrãrile Tale/ Sã pot

sã-mi înþeleg Libertatea./ Când umbra þi-o-tinzi pe

Pãmânt/ Statorniceºti prin ea Legea Divinã/ ªi cu un

lanþ îmi oferi Libertatea/ Ce inima-mi leagã-n verigi/

Ferecate din soare ºi tinã...” (153)

În afarã de primele douã poeme, celelalte 48 au fost

scrise între 24 octombrie 1998, dimineaþa, ºi 10 februarie

2001, la Cluj-Napoca, cam în momente de crizã, sau, din

contra, de liniºte, unele chiar în interiorul teatrului, în

pauze de repetiþii sau de meditaþie. Par bruioane la prima

mânã, însã tipãrirea abia în 2017 sugereazã faptul cã au

fost recitate de numeroase ori, probabil rescrise, deoarece

toate textele emanã o mare siguranþã a scriiturii. Versurile

adeseori rimate se lungesc uneori pânã la verset, dintr-o

nevoie interioarã de expresie.

„Mi-e tot mai greu, Pãrinte,/ S-anin un mal de altul./

Sunt leu îmbãtrânit/ Care-ºi scuturã saltul.../ Apa ºi

mlaºtina sub picioare le simt/ Departe sunt piatra din

mal ºi nisip.../ Eºuatã corabie – aºtept fluxul deschiselor

sorþi, îmi intrã urâtul în mine,/ Neplatnic de vamã la

porþi,/ Iar osia bolþii întoarce destine de morþi. Doamne

mi-ai dat un copac ºi o stea,/ Mai rabdã-mi steaua în

ceruri treazã/ ªi rabdã-mi copacul la margini de drum,/

Plãpândele roade – luminã nestinsã sã arzã.”

Uºor, se simte gheara leului arghezian, precum în toatã

poezia modernã se simte energia leului american Walt

Whitman, aºadar totul se aflã la locul potrivit.

Dialogul cu Dumnezeu pare direct, venit din partea

unui interlocutor puternic, stãpân pe multe cuvinte,

probabil exemplele shakespeareene îi sunt foarte

familiare. Poeme recitabile, „psalmii” lui Viorel Viºan au

nevoie de recitatori pe mãsurã:

„Doamne, nu Te-ai plictisit/ Sã tot ningi peste mine

castele Tale zãpezi?/ Cu fiecare clipã giulgiul tãu alb/

Face deºerturile mele sã se înfrigureze.../ Beduinii se

uitã nãuciþi în sus,/ Cãmilele adulmecã vedeniile

nesfârºitelor depãrtãri,/ Pustiurile se umplu de lacrimi,/

Iar nisipurile miºcãtoare devin/ O piatrã tot mai greu

de urnit...Vedea-vor oare vreodatã palidele,/ Îndoliatele

stele ale dimineþii/ Bolovanul miºcat, paznicii adormiþi/

ªi veºmintele mele rãmase în Templu?/ Veºmintele mele

ca niºte semne de întrebare,/ Eu însumi o siluetã,/ Un

semn de întrebare...în depãrtare,/ Zvântat de viforniþa

nisipurilor,/ Aleanul meu, veºnic,/ Un cântec de cuc

pustiu,/ De ciocârlie zglobie,/ Pustiitã de tãciunii

ninsorilor Tale,/ Umbra Ta cutremurãtoare,/

Atotºtiutoare,/ Sã mã ºtie, sã mã gãseascã/ Tâlhar

evadat, sã mã ridice/ Sã mã trânteascã/ În tãmãduitoarele

dune de nea, (...) Opreºte-te, Doamne, din castele Tale

ninsori/ ªi îngenuncheazã, aici, în locul acesta.../ ªi

plânge cu lacrimile Tale Dumnezeieºti/ Peste oaza

pustiului meu,/ Din preaplinul ei/ Sã înfloreascã pentru

o clipã cactuºii milenari.” (178, O cântare a pustiirii)

De observat: glasul poetului nu se adreseazã neapãrat

unui Dumnezeu al religiei, al credinþei, al umilinþei ºi

îngenuncherii, ci mai degrabã unui Dumnezeu al culturii,

unui Dumnezeu al ocrotirii:

„Doamne, am ridicat cu truda vieþii/ O casã, arãtoasã

ºi mare,/ În spatele zidurilor cetãþii,/ Feritã de ochi ºi de

soare.../ ªi am bãtut pe ea o placã/ Cu sufletul meu:

închisoare...” Mai mult, revenirea acasã, „la tihnita

vatrã, în mine cu amintirea celui plecat ºi singur...” îl

cam nemulþumeºte, casa ar trebui sã-i fie întreaga planetã,

„lãcaºul ceresc”, aºadar: „Viile încãrcate sã fie strãzi

ºi cãi,/ Aromele florilor mândre, veºminte parfumate,/

Sã-mi fac pat de odihnã din verzile vãi,/ Iar fructele

pãdurii alese bucate.../// S-acopãr neastâmpãrul din

mine/ Cu necuprinderea lãcaºului ceresc,/ Cu ceaþa

dimineþii – uºã ce o râvnesc – / ªi cu tãcerea mea-n

ferestre de lumine/ Pe care doar în Tine, Pãrinte, le

gãsesc...” (179)

Nu ºtiu de ce, multe versuri mã duc cu gândul la acea

poezie a orientului, încãrcatã nicidecum cu sentimente,

cu tensiuni ºi cu speculaþii filozofarde, ci de o apropiere

brutalã a celor cinci simþuri de freamãtul materiei

nãscãtoare de universuri, de naturã, de viaþã biologicã,

Serban
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Poeþi ai sudului (XXI)
de germinaþie apocalipticã, atotdominatoare. Bucuriile

sunt, de fapt, simple, Dumnezeu poate fi miracolul unei

frunze, o ploaie, geometria unui ulcior de lut. Iatã astfel

de reflexii:

„Ajutã-mã, Pãrinte, sã mã dezbar de mine,/ Ca zilele

sã-mi treacã în luminã/ ªi fiecare clipã în seama

vredniciei./ Toiagul ºi nuiaua Ta sã mã mângâie,/ Sã am

mãcar preþul unei frunze/ Care cade din creanga

mãslinului.../ Sã am mâinile nevinovate ºi inima curatã,/

În bucurie pãmântul sã-mi sãrute tãlpile goale,/ Ploaia

sã-mi spele pãrul capului/ ªi vânturile în joaca lor sã

mi-l usuce/ Iar soarele sã-mi îmbrãþiºeze pielea trupului/

Ca suflul vieþii sã mi-l ocroteascã – / De ce, Doamne,

când mã cred mai în putere/ Laºi un grãunte de greutate

pe inima mea/ Care se sparge asemenea vasului de lut.”

(180)

Clocoteºte în astfel de contexte un „pãgânism” uman,

recuperator, puternic, departe de temenelele îmbrobodite

în pãlãvrãgeli „creºtine”, ecou al unui bizantinism vetust,

învechit în prea multe secole de crime în numele „tatãlui,

fiului ºi sfântului duh”. Câte un vers pare sã contrazicã

(„Sufletul meu mi-l purific prin cãinþã”, 180), dar, imediat,

poetul revine la sentimente mai bune, respingând

ritualismul prostesc, gol, încã o imagine a urâtului în

ultimã instanþã:

„ªi mã eliberez de robia mea/ Scapã-mã, Doamne, ºi

de veºmintele mele/ Pe care le port ca un catâr,/ Cãci îl

loc sã-mi acopere tainele/ Îmi vin ca un ham...” (180).

Aceste oscilaþii nu reprezintã inconsecvenþe, ne aflãm

în mijlocul unui flux poetic, unde toate elementele se

amestecã, se atrag ºi se resping, iar unele poeme contrazic

din plin ceea ce altele afirmã ritos.

Unele poeme sunt blesteme, cuvintele se încarcã de

mânie neagrã, aº fi voit versuri rimate, pentru ca efectul

sã devinã cu adevãrat memorabil, percutant, probabil

teama de Tudor Arghezi l-a condus pe poet spre versul

alb:

„Vãduvia sã fie calea lor,/ Copiii lor sã fie nimiciþi ca

ºerpii veninoºi/ ªi neamul lor sã-l înghitã pãmântul,/

Viermii hoiturilor sã le cureþe dinþii/ ªi sã-ºi facã cuiburi/

În limbile lor înveninate de minciunã.” (181)

Din contra, o polemicã tãioasã cu grãdinarul nãbãdãios

din Mãrþiºor ar fi fost cu atât mai poeticã, pe când aºa,

aºteptãm cu îngrijorare urmarea altã datã sau niciodatã.

De data aceasta poetul se calmeazã: „Doamne, Bunãtatea

îºi are sãlaº în inima mea/ ªi ºtiu cã numai prin ea/ Calc

urmele Tale întru dreptate./ Rãmâi mereu viu în sufletul

meu/ ªi leagã-mi mâinile mele de inima mea/ Ca sã nu

devin ipocrit ca ºi ei./ Alungã rãul ºi pizma din inima

mea/ ªi lacrima mea va fi luminatã/ Iar numele Tãu slãvit

în veci.”

Ultimul vers putea lipsi cu folos, sau „ca ºi ei”, pentru

cã precizãrile aparþin procesului verbal ºi notelor de

constatare. Punând cap la cap uriaºul, sã mi se ierte

limbajul administrativ, inventar de idei, stãri, sentimente

în stare de clocot, poezia aparent strãvezie a marelui actor

este un alt rezumat, o rescriere a unei bune pãrþi din

literaturã trecutã prin infinit de sensibilele filtre sufleteºti

ale unui om de culturã, de o vânjoasã sensibilitate,

corifeu nicidecum într-o tragedie de Euripide, ci într-un

„spectacol” pe scena propriilor sale certitudini ºi îndoieli

„de Iudã nevrednicã” (186)

„Vai mie, vai þie,/ Hai sã tãcem mãcar când intrãm în

biserici,/ Sã auzim cum bat ceasornicele.../ Clopote

tragice/ Mãsurând clipa mincinoasã/ A ultimilor ani

trãiþi zadarnic./ Taci, sã auzi cântecul cocoºilor

apocaliptici/ De pe crestele Munþilor Carpaþi./ Taci, sã

auzi valurile Mãrii Negre/ Pe care calcã noul Iisus

sângerând/ ªi mugetul dobitoacelor de pe maluri/ Ce

cautã sã bea din scocuri uscate...” (188)

Astfel de versuri i-ar fi plãcut marelui tragedian al

Atenei antice, cu toate cã nu le-ar fi înþeles.

Dacã ne aflãm cu adevãrat dinaintea a doi importanþi

artiºti, bine ar fi fost ca Dorel Viºan sã fi citit câteva

dintre poeme acompaniat de Mircea Rusu-band, nu

pentru cã aceasta este moda/brendul, ci o editare pe un

CD ataºat cãrþii ar fi reprezentat mai mult respect pentru

o valoare de-a dreptul impresionantã.

„Sunt pradã-n voia vremii, Doamne, Psalmi”, de Dorel

Viºan, traducere în limba englezã Ion Lucian Radu,

Editura Princeps Multimedia, Iaºi, 2017.
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Alexandru CAZACU

Sãrbãtorile îndurãrii

Micile oraºe, de oriunde s-ar afla, pun o presiune mare, din

toate punctele de vedere, asupra celor tineri. Fie ºi pentru cã

asupra acestora se transferã o parte din dorinþele, speranþele,

uneori nemulþumirile, chiar frustrãrile, atât ale celor apropiaþi,

dar ºi ale întregii comunitãþi. ªi mai ales dacã comunitatea este

una conservatoare, fãrã perspective economice imediate ºi lipsitã

de oportunitãþi, iar plecarea în altã parte devine un indicator al

reuºitei.

Despre un astfel de oraº într-un timp deloc blând ºi despre

oamenii sãi vorbeºte scriitorul ºi scenaristul american, stins anul

acesta, Larry McMurtry (1936-2021), în romanul sãu „Last

picture show” („Ultima proiecþie”) care a beneficiat de o ecranizare

devenitã aproape miticã. Este ultima carte din trilogia sa texanã

intitulatã Thalia ce cuprindea pe lângã amintita lucrare ºi

„Horsman, passed by”, respectiv „Leaving Cheyeene”, care

trateazã cu mare sensibilitate ºi realism destinul locuitorilor din

zona de nord a statului Texas în primii ani de dupã cel de-al

Doilea Rãzboi Mondial ºi aceste romane fiind ecranizate. Relaþia

cu cinematografia a lui Larry McMurtry a fost una specialã ºi

deosebit de prolificã, realizând performanþa ca filmele realizate

dupã operele sale literare sã aibã 34 de nominalizãri la Oscar, iar

13 chiar sã câºtige cunoscutul trofeu.

Douã astfel de statuete ºi nu mai puþin de nouã nominalizãri

obþine pelicula „Last picture show”, pe lângã alte 13 premii

importante la festivaluri din SUA ºi Marea Britanie (BAFTA,

Golden Globe, NYCFA ºi altele) fiind, de asemenea, un succes

comercial, încasãrile depãºind de aproape treizeci de ori bugetul

necesar realizãrii lui. Regizat în anul 1971 de Peter Bogdanovich,

cel care provenea din lumea criticilor ºi istoricilor de film, aflat

cu acest proiect la a treia sa realizare în spatele camerei, pelicula

îl are ca producãtor pe Stephen J. Friedman, producãtor executiv

pe Bert Schneider ºi director de imagine pe Robert L. Surtees,

care filmeazã totul în alb-negru inducând spectatorului sentimentul

de atemporalitate. Bogdanovich semneazã împreunã cu McMurtry

ºi scenariul acestei ecranizãri. Coloana sonorã este inovatoare,

utilizând melodiile cântate la tonomat, în special cele interpretate

de Hank Williams.

Este povestea trecerii de la adolescenþã la maturitate, în anii

cinzeci, a trei prieteni aflaþi în ultimul an de liceu, enigmaticul ºi

calmul Sonny Crawford (interpretat de Timothy Bottoms, la a

doua apariþie a sa pe ecran), capriciosul ºi atleticul Duane Jackson

(starul de mai târziu Jeff Bridges) ºi frumuseþea oraºului, adorata

ºi manipulatoarea Jacy Farrow (top-modelul Cybil Shepherd

jucând cu dezinvolturã la debutul ei pe ecran). Un oraº „mort”,

Anarene, aflat „in the middle of nowhere” – undeva nicãieri – în

partea de vest a statului Texas unde nu se întâmplã mai nimic ºi

nimic nu pare sã tulbure zilele identice, ce se scurg egal spre

orizontul ce se poate zãri „doar ridicând privirea cu 15 grade”.

Totul este plat ºi lipsit de înãlþime, cu strãzi bãtute de vântul

preeriei, singurul loc de relaxare ºi socializare fiind

complexul „The Royal”, cu bar, salã de proiecþie,

salã de bowling, salã de biliard, deþinut de Sam-

The Lion  (interpretat de veteranul filmelor western,

Ben Johnson). Un adevãrat om al locului care îºi

asumã ºi rolul de tutore pentru cei doi tineri, având

o influenþã covârºitoare în formarea lui Sonny. Sam

are de asemenea grijã de Billy (jucat de Sam

Bottoms, fratele lui Timothy) un bãiat cu deficienþe

mentale, surdomut, mereu zâmbitor (chiar ºi când

va fi umilit de o prostituatã la care a fost dus de

tineri pentru amuzamentul acestora).

Punctul de inflexiune al acþiunii îl reprezintã

sãrbãtoarea balului de Crãciun al oraºului unde

toþi locuitorii sunt prezenþi, inclusiv ºeriful.

Frumoasa ºi bogata Jacy, deºi vine împreunã cu

Duane (fiind iubita lui oficialã), doreºte sã plece la

o altã agapã a unui tânãr de bani gata cunoscut

pentru celebrele sale petreceri în piscina interioarã

fãrã costum de baie. Scopul era acela de a intra în

graþiile lui. Doar cã odatã ajunsã la locaþie, tânãrul

bogat îi spune cã nu doreºte sã aibã relaþii cu o

virginã, rugând-o sã-l caute când va fi cazul. Jacy,

dupã o discuþie lipsitã de scrupule ºi sfidând orice

tabu cu mama ei Lois (Ellen Burstyn) decide sã

renunþe la virginitate cu ajutorul lui Duane (pe

care îl manipuleazã în acest sens pânã la limita

grotescului), însã între timp bãiatul bogat nu mai

este interesat de ea. Aceasta, disperatã, mai are o

relaþie fizicã cu un angajat al tatãlui ei (care avea

relaþii ºi cu mama ei, Lois), încearcã sã se

cãsãtoreascã cu Sonny ºi sfârºeºte prin a pleca la

Dallas, capitala statului pentru a încerca sã urmeze

un colegiu. Pare o reginã de gheaþã care se joacã

cu toþi admiratorii ei, pe care îi face sã o urmeazã

oriunde, dar care are partea sa de suferinþã, capitalul

ei erotic mânuit cu mare dibãcie nefiindu-i prea

folositor. Înaintea balului de Crãciun, antrenorul

lui Tommy îl roagã pe acesta sã o acompanieze cu

maºina pe soþia sa, Ruth Popper (Cloris

Leachman), la un control medical. Între femeia între

douã vârste ºi tânãr (care tocmai ieºise dintr-o relaþie

cu o colegã) se dezvoltã o puternicã legãturã

emoþionalã ºi fizicã pe care cei doi o consumã în locuinþa lui

Ruth în timp ce soþul ei (care o neglija, având alte alegeri personale)

era plecat ºi încurajeazã tacit idila lor.

Sam The Lion (Leul) încearcã sã le explice spiritul locului ºi

valorile unui trecut care are

puþin de-a face cu prezentul

abraziv. Tommy ºi Duane,

deprimaþi de viaþa lor

personalã ºi înspãimânþi de

viitorul incert, aleg sã

petreacã anul nou în Mexic,

iar bãtrânul Sam contribuie

ºi îi ajutã financiar. La

întoarcere ei aflã cã acesta a

suferit un atac de cord ºi a

pierit, însã a lãsat lui Tommy

sala de biliard, sala de

proiecþie îngrijitoarei,

cafeneaua chelneriþei

Genevieve, lãsând ºi o mie

de dolari fiul predicatorului.

Tommy alege sã aibã grijã

de sala de biliard ºi de Billy,

care este ucis din greºealã

de un camion (prilejuind lui

Tommy o durere imensã),

iar Duane, debusolat, alege

sã se înroleze voluntar în armata americanã care tocmai începuse

rãzboiul în Coreea. Înainte ca Duane sã plece pe front cei doi

prieteni asistã la ultima proiecþie în sala de cinema lãsatã moºtenire

de Sam, cãci proprietara de acum nu o va mai þine, neavând

clienþi, aceºtia preferând televiziunea. Cãci pentru o comunitate

izolatã privitul televizorului devine o convenabilã maºinã de vise,

asigurând ceea ce unii sociologi numesc „dreptul american la

singurãtate”. Filmul privit este „Red River”, cu legendarul John

Wayne ºi aratã un Texas fictiv ºi viguros. Dincolo de sala de

cinema, acelaºi Texas real, plin de praf ºi îngheþat în propriile

sale dimensiuni pare sã aducã o notã în plus la maturizarea

acceleratã a tuturor. Pustiul pare sã înconjoare întreg oraºul în

care cei doi se despart. Unul va deþine mai departe localul lui

Sam, aflat în bãtaia vântului care suflã pe strada principalã, celãlalt

pleacã într-un loc unde însãºi viaþa lui este nesigurã. Însã pragul

spre maturizare l-au trecut împreunã.

Filmul aruncã o privire brutalã asupra unei localitãþi ce poate

ucide fãrã voie demnitatea ºi visul, numitã de editorul New York

Times, Thomas Lask, „un loc unde un om poate trãi întreaga sa

viaþã simþindu-se anonim”, folosind gramatica vizualã a vechiului

Hollywood. Camera de luat vederi picteazã deºertul strãzilor cu

arhitecturã simplã ºi clarobscurul puternic al peliculei reuºeºte

sã conducã pânã la maturitate trei personaje cu stiluri de viaþã ºi

atitudini politico-sociale specifice acelui timp, însã perene în

manifestarea lor. De menþionat faptul cã deºi sexualitatea abundã

în aceastã peliculã, ea este lipsitã de erotism. Apare ca o primã

sau ultimã soluþie la care se recurge pentru „a evada”, nu pentru

a cimenta iubirea sau plãcerea.

Trei scene dominã filmul prin virtuozitatea interpretãrii actorilor.

Prima se poate observa în secvenþa în care Jacy se oferã uºor lui

Abilene (amantul ocazional al mamei sale) ºi este adusã acasã de

acesta cu maºina. Lois aude motorul maºinii ºi tresare, având

impresia cã vine pentru ea. Se aranjeazã în oglindã ºi se poate

anticipa pe faþa ei trecerea de la apatie la emoþie, apoi vãzându-ºi

fiica, îºi aratã dezamãgirea, ca în cele din urmã, înþelegând ce s-a

întâmplat, sã decadã în groazã ºi într-o sincerã compasiune maternã

pentru Jacy. Iar toatã aceastã alternanþã de sentimente se desfãºoarã

în mai puþin de trei minute, fãrã ca Lois sã scoatã un cuvânt.

Excelentã performanþa Ellenei Burstyn. De altfel actriþa a fost

pusã sã aleagã rolul pe care dorea sã-l joace, între Lois, Genevine

sau Ruth putându-le juca la fel de bine pe toate cele trei.

A doua scenã constã în monologul lui Sam, în care povesteºte

cum dupã moartea tragicã a celor apropiaþi lui, avusese o aventurã

cu douãzeci de ani în urmã cu o femeie mãritatã, dar tânãrã ºi cu

un spirit aprins, petrecând împreunã la râu clipe de o sãlbaticã

frumuseþe, în care iubirea fizicã se amesteca cu nonconformismul.

„Sã fii nebun dupã o astfel de femeie este întotdeauna lucrul cel

mai bun de fãcut”, spune el referindu-se la fatã (care se dovedeºte

a fi Lois Farrow), dar în fapt se prezintã o viziune a frumuseþii

care l-a þinut în oraº.

Iar a treia scenã este criza emoþionalã trãitã în faþa lui Tommy

de partenera sa aflatã la vârsta de mijloc. Lângã ea adolescentul

nu trãieºte doar o escapadã sexualã, ci descoperã cu adevãrat ce

înseamnã dragostea, chiar dacã într-o manierã durã, în care

adevãrul este rostit fãrã menajamente. Aflând cã Tommy a dorit

sã se cãsãtoreascã cu Jacy, fãrã ca mãcar sã-i spunã, Ruth (Cloris

Leachman, care pânã la acel moment fãcuse roluri de comedie),

rosteºte mânios ºi tandru, ajutându-se de gesturi fizice disperate

(aruncã ceaºca de cafea în zid ca semn de maximã revoltã); o

filipicã genericã la adresa celui care nu respectã partenerul, dar

în acelaºi timp ºi o subtilã declaraþie de dragoste a unei femei

obligate sã gãseascã alinare eroticã în afara cãsniciei, lângã un

bãiat rãnit emoþional ºi neexperimentat. Toatã complexitatea naturii

umane este dezvãluitã în acel scurt discurs, realizat magistral de

actriþã: vulnerabilitate ºi încercãri eºuate, nevoia irepresibilã de a

iubi ºi a fi iubit, speranþã ºi lipsa ei, respectiv capacitatea de a

înþelege ºi a ierta. Ultimele douã scene au contribuit mult în

obþinerea de cãtre protagoniºtii lor a celor douã premii Oscar

pentru actori în roluri secundare.

Dupã ce totul s-a spus „au-delà des choses” rãmâne ceva care

este lãsat în seama spectatorului în acest film vechi prin imagine,

dar peren prin problematicã. Oriunde, la orice orã, pe unul din

continentele planetei se poate gãsi un oraº provincial cu tineri ce

se înfruntã cu probleme asemãnãtoare eroilor. Aceastã odã adusã

unui oraº fantomã moºtenit de cei tineri, dar ºi formãrii acestora

aratã cum momentele de umanitate pot învinge într-un loc unde

tristeþea pare sã domine. Prin gesturi simple, sãrbãtoarea (în

sensul ei calitativ) poate sã continue. Prietenia, cu urcuºurile ºi

coborâºurile ei, împreunã cu sinceritatea, uneori crudã, pot

îmblânzi destinul deloc generos cu cei prinºi în vârtejul vieþii.

Dar se poate îndura mai uºor având astfel de aliaþi. Ele sunt

valori pe care se poate conta ºi pot face ca „ultima proiecþie” sã

poatã fi amânatã.

Afiºul original al filmului

Eroii din “The last picture show”
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În perioada actualã, pe meleagurile noastre, cultura este pusã

la grea încercare, de aceea considerãm cã publicaþiile periodice

au meritul deosebit de a evidenþia ºi de a promova identitatea

româneascã prin culturã. Afirmãm cu mândrie cã între asemenea

publicaþii îºi are locul ei bine fixat revista „Sud”. Însã, în

continuare, ne vom referi la Revista românã, subintitulatã Revista

românilor de pretutindeni, fondatã la 1861 de Al. Odobescu,

astãzi editatã de Asociaþiunea ASTRA,

Despãrþãmântul „Mihail

Kogãlniceanu”, Iaºi. Colectivul de

redacþie este alcãtuit din urmãtorii membri:

director Areta Moºu, vicepreºedintã a

Asociaþiunea ASTRA, preºedintã a

Despãrþãmântul „Mihail

Kogãlniceanu”, Iaºi; redactor-ºef: Iulian

Pruteanu-Isãcescu, secretar general de

redacþie: Mircea-Cristian Ghenghea, la

care se adaugã reprezentanþi ai

despãrþãmintelor din þarã, din afara

graniþelor, alþi colaboratori de la instituþii

din þarã ºi de peste hotare. Revista este

tipãritã cu sprijinul Departamentului

pentru Relaþia cu Republica Moldova din

cadrul Guvernului României.

În cel mai recent numãr al Revistei

române (anul XXVII, nr. 1-2, primãvara-

vara 2021) este omagiat scriitorul Vasile

Alecsandri (1821-1890) cu ocazia

bicentenarului naºterii. Coperta revistei –

prezentare graficã de excepþie – îl prezintã

pe „acel rege-al poeziei” printr-o reuºitã

reproducere de pe o veche carte poºtalã.

Iulian Pruteanu-Isãcescu, în articolul cu titlul sugestiv: Vasile

Alecsandri – „Aºteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos”,

apreciazã pastelurile „scrise într-o limbã aºa de frumoasã” (Titu

Maiorescu) prin referiri la cei mai cunoscuþi istorici literari. În

Mirceºtii lui Alecsandri, Indira Spãtaru (Iaºi) însufleþeºte prin

textul ei casa memorialã de la Mirceºti ºi locurile dragi poetului

din Lunca Siretului care „îi dãdeau cea mai mare satisfacþie

sufleteascã, resort de revigorare ºi îndemn la scris”.

O revistã în slujba culturii româneºti
Un adevãrat studiu, bine documentat, dedicat literaturii

memorialistice semneazã Diana Vrabie (Bãlþi, Republica

Moldova) sub titlul „Vasile Alecsandri – peregrinul de lux”.

Autoarea evidenþiazã ideea cã, având „demonul drumeþiei în

sânge” (George Munteanu), Alecsandri cãlãtoreºte mult, viziteazã

Italia, Franþa Spania, Germania, Anglia, Turcia, Egiptul, India ºi

scrie despre cãlãtoriile sale sub impulsul strict al spontaneitãþii.

Foarte interesantã este menþiunea,

preluatã de la G. Cãlinescu ºi mult

dezvoltatã, cã memorialistica de

cãlãtorie reprezintã „partea cea mai

trainicã a operei lui Vasile Alecsandri”.

Sumarul numãrului prezentat este

deosebit de echilibrat, conþinând, ca ºi

numerele anterioare, rubrici denumite

în funcþie de conþinutul materialelor.

Astfel rubrica Coordonate româneºti

este cea mai bine reprezentatã prin

materiale semnate de Ion Domenco din

Cantemir, Republica Moldova (Pe

valea Prutului, la Þiganca), Cornel

Cotuþiu, Beclean, Transilvania

(Personalitãþi accentuate: Ion M.

Botoº) ºi, din Iaºi, Dan Prisãcaru (Vasile

Stroescu, un mecena al românilor),

Doru Scãrlãtescu (O „anticriticã”

eminescianã ºi urmãrile ei neplãcute –

un foarte interesant episod din viaþa lui

Mihai Eminescu), Laura Guþanu

(despre George Matei Cantacuzino, un

scriitor ºi un arhitect cu har).

Interesantã este rubrica Amfiteatru,

prin memorialele de cãlãtorie: Experienþe de cãlãtorie. Minuni

ale lumii vizitate (Elena Macavei, Sibiu) ºi Amintiri din Islanda

(Dragoº-ªtefan Petrescu, Bacãu).

Nelipsitã nici din acest numãr, rubrica Agenda ASTREI

înfãþiºeazã personalitãþi ºi evenimente astriste desfãºurate în

România ºi în Republica Moldova: ASTRA Blaj, sub auspiciile

continuitãþii (Ioan Mihãlþan, Blaj), Vã mulþumim, fraþilor...

(Vadim Bacinschi, Odessa, Ucraina), Profesoara Areta Moºu –

Mama cea bunã a românilor din jurul României (Ion Onuc

Nemeº, Sibiu). Ca o adevãratã publicaþie a ASTREI, Revista

românã redã pe scurt mai multe „întâmplãri” astriste din Sebeº,

Nãsãud, Dej, ªomcuta Mare, Alba Iulia, Manta – raionul Cahul

(Republica Moldova), într-un Telegraf astrist.

Rubricile Poezie ºi Prozã delecteazã cititorii prin creaþiile unor

talente în domeniu Caliopia Tocalã (Iaºi) ºi, respectiv, Carmen

Muºat-Coman (Bucureºti). Raftul cu cãrþi, prin pana cronicarilor

Maxim Iuliu-Marius Morariu, Liviu Apetroaie, Luminiþa Cornea,

Ioan Rãducea, Valentin Talpalaru, Ana Filip, Vadim Bacinschi

prezintã volume ale unor scriitori intraþi în istorie (George

Topîrceanu, Romulus Cioflec) sau ale unor personalitãþi/autori

contemporani (Mihai Toma, Cornel Cotuþiu, Ion Bâcu) ori despre

evenimente marcante, precum volumul: Basarabia, dimensiunea

moralã a istoriei. Români ºi ucraineni în lumina istoriei.

Identitate ºi controverse la porþile Europei, editat de

Despãrþãmântul ieºean al Astrei.

Amintim cu sufletul cernit ºi rubrica In memoriam, unde sunt

prezentate personalitãþi astriste: Constantin Chirilã (1938-2020),

Alexandru Surdu (1938-2020), Marcel Mãnãstireanu (1950-

2020), Ioan Caproºu (1934-2021), semnate de Ioan Rãducea,

Elena Macavei, Corneliu Filip ºi, respectiv, Iulian Pruteanu-

Isãcescu.

În paginile revistei sunt inserate imagini ce trezesc curiozitatea

prin denumiri ca Raftul cu noutãþi, Raftul cu reviste, de asemenea,

fotografii – remarcãm în mod deosebit ilustraþia adecvatã a

materialelor, dar ºi pe cele de la inaugurarea bustului Mihai

Eminescu (Odessa, 31 mai 2011) ºi pe cele de la Manta, raionul

Cahul, Republica Moldova, din 16 iulie 2021.

Concluzia noastrã este cã ºi prin acest numãr Revista românã

continuã sã se manifeste plenar, prin truda colectivului de redacþie,

prin colaboratorii ºi, mai ales, prin cititorii sãi. Îmi place sã reiau

o sugestivã afirmaþie: chiar atunci când nu va mai apãrea, ea nu

„va muri”, aºa cum dascãlii nu mor niciodatã, pentru cã ei trãiesc

prin sutele de învãþãcei cãrora le-a dãruit zilnic, orã de orã, fãrâme

de suflet. Cei care au muncit cu sârg la realizarea revistei ºi-au

dãruit sufletul întru dãinuirea culturii româneºti, spre bucuria

cititorilor. Îi felicitãm ºi le dorim succes în continuare.

Cei aproape 70 de ani de creaþie artisticã ai pictorului Ion

Popescu-Negreni (1907-2001) l-au definit ca pe o personalitate

proeminentã în peisajul artei contemporane. Este rezultatul

propriilor cãutãri de-a lungul vieþii ºi a unei gândiri de echilibru

estetic.

S-a nãscut în comuna Negreni, Olt, într-un adevãrat paradis

vegetal, cu lanuri de grâu, coline,

cu întinderi de ape, cu lunci ºi

livezi înflorite. Anii frumoºi ai

copilãriei au rãmas în sufletul

pictorului ca o amintire vie toatã

viaþa. Aceastã amintire l-a

determinat, mai târziu, ca numelui

Ion Popescu, sã i-l adauge ºi pe

cel al comunei natale. „Încã port

pe retinã lumina vie a plaiurilor ºi

colinelor copilãriei”, îºi amintea

pictorul, la cei peste 80 de ani ai

sãi.

Dupã terminarea ºcolii primare

în localitatea natalã ºi a liceului în

Slatina, a urmat cursurile

Academiei de Arte Frumoase din

Bucureºti sub îndrumarea

profesorilor Camil Ressu ºi

Constantin Artachino. Dupã

absolvire a fost numit profesor la liceul „Nicolae Bãlcescu” din

Brãila. Aici, încã de la prima sa expoziþie cu public, în anul 1937

ºi apoi, în 1942, la Galaþi, a fost elogiat de criticã.

A urmat al Doilea Rãzboi Mondial ºi prizonieratul în Uniunea

Sovieticã, ce au lãsat urme dureroase în sufletul artistului.

Repatriat, încrezãtor în el, raþional ºi cu multã putere de iertare a

rãutãþilor semenilor, a început un drum nou.

Talentul, perseverenþa ºi munca, au fost argumentele pentru

care, în anul 1954, a fost numit lector la Institutul de Arte Plastice

„Nicolae Grigorescu” din Bucureºti, activitate pe care a

desfãºurat-o pânã la pensionare.

Prima expoziþie personalã a fost organizatã în anul 1955, apoi

în 1967, de unde au fost selecþionate lucrãri pentru a fi trimise în

mai multe oraºe din þarã. Participã, de asemenea, la expoziþii de

grup organizate în strãinãtate. Este distins în 1968 cu ordinul

„Meritul cultural” clasa a III-a.

La Sala Dalles din Bucureºti în anul 1976 a deschis o expoziþie

retrospectivã care a fost foarte apreciatã de pasionaþii de picturã.

Pentru activitatea sa în crearea imaginilor ºi a noilor forme de

expresie, în 1979, Popescu-Negreni a fost

distins cu Premiul pentru picturã al

Uniunii Artiºtilor Plastici ºi în 1987 cu

Marele premiu al UAP. Au urmat ºi alte

expoziþii, iar în martie 1988 a expus la

Giurgiu 65 de lucrãri. „Am fost primit

cu cãldurã… Bucuria spectatorilor

prezenþi în ziua vernisajului mi-a încãlzit

inima”, scria pictorul în jurnalul sãu.

(Pagini de jurnal, Ed. ARC 2000,

Bucureºti, 1998, pag. 183)

În 1992 a primit Premiul Academiei

Române pentru picturã, iar în 2000

Ordinul Naþional (pentru Merit) în grad

de Mare Ofiþer.

În creaþia sa, pictorul a abordat o

tematicã largã, de la compoziþie la peisaj,

de la naturã staticã la portret ºi

autoportret.

Crezul sãu artistic era „cã omul

constituie tema majorã a artei ºi am vrut sã-l redau în

preocupãrile lui ce-i definesc demnitatea… Am vrut sã

redau prin arta picturii imaginea omului ºi momentele

însemnate din viaþa sa”.

Educaþia academicã ºi bucuria în abordarea figurii

umane în mai multe portrete ºi autoportrete nu a dispãrut niciodatã.

Întâlnirea cu peisajul a avut loc încã din anii studenþiei dar,

spre finalul vieþii, a devenit un gen asumat. Frumuseþea naturii l-

a prins deseori în mrejele sale ºi l-a inspirat în realizarea unor

lucrãri: „Dealul nucilor”, „Plopi la Dunãre”, „Colina verde”,

„Dealul însorit” ºi multe, multe altele. În peisajele sale pictorul a

adus o viziune proprie asupra realitãþii ºi a emoþiilor trãite în faþa

unui colþ de naturã.

„Toate acestea au fãcut ca pictura lui Popescu-Negreni sã

realizeze o tainicã punte de legãturã între creator ºi privitor,

definindu-l ca pe unul dintre cei mai valoroºi maeºtri ai peisajului

românesc”, aprecia Mircea Deac în ziarul Informaþia

Bucureºtiului, în 1984.

Înscriindu-se în tradiþia plasticii româneºti trebuie sã remarcãm

ºi modul în care artistul a operat cu pata de culoare ºi în naturile

statice pe care le-a ridicat la condiþia operei de artã. Amintim

doar câteva: „Naturã staticã cu flori”, „Naturã staticã cu portocale”,

„Naturã staticã cu dovleci”, care au fost îmbrãcate într-un colorit

original cu nuanþe de griuri, galben pur, verde sau variante de

albastru ºi violaceu.

Forma imaginii, scria artistul în jurnalul sãu, „vine de la sine

atunci când sentimental este viu… Lucrãrile mele le-am pictat în

tãcere ºi bucurie, sã însenineze spiritul, atât de hãrþuit de

elementele extraestetice, sã îi formeze omului climatul necesar

liniºtii ºi meditaþiei”.

Ion Popescu-Negreni a fost un prestigios artist, dar ºi un

profesor apreciat, care a îndrumat cu mult talent generaþii de

studenþi care au preluat ºi au dus mai departe tainele mãiestriei

artistice. ªi pentru alesele calitãþi umane pictorul ºi-a câºtigat

preþuirea ºi respectul tuturor celor care l-au cunoscut.

Odatã cu plecarea spre veºnicie, în anul 2001, amintirea sa va

fi mereu însoþitã de admiraþie ºi respect.

Magia culorilor în creaþia pictorului
ION POPESCU-NEGRENI

Angela BUCUR

Ion Popescu-Negreni, Drum în holdã, 1987

Luminiþa CORNEA
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Ion Popescu-Negreni, Autoportret, 1986
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Membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România

Motto: Românismul e ceva mai

mult decât naþionalism, trebuie sã

fie un fundament pentru munca

constructivã pe temeiul vieþii

spirituale romaneºti... Românismul implicã o disciplinã severã,

atât în cuget, cât ºi în faptã. Nici demagogia naþionalistã,

xenofobia nu este românism. Românismul este jurãmânt de

credinþã în viitorul biologic ºi sufletesc al neamului românesc.

Este apoi o promisiune solemnã în întãrirea organizaþiei de

familie. În sfârºit, este o politicã de selecþionare a valorilor,

dreaptã pânã la cruzime. Eugenia de neam cere purificare ºi

purificarea înseamnã o distrugere a putregaiului în vederea

reconstrucþiei sãnãtoase. Suntem noi pregãtiþi sã începem cu ce

trebuie început? (Constantin Rãdulescu-Motru, Timp ºi destin,

Ed. Fundaþia Carol II)

Mai putem vorbi astfel despre românism dupã trei decenii de

rãzboi psihologic român-român, în care s-au folosit toate

instrumentele de manipulare ºi presiune, din exterior ºi din

interior, pentru a atinge obiectivul final ºi anume de ºtergere a

identitãþii culturale, istorice, religioase, spirituale, a etnoculturii

de cãtre susþinãtorii proiectului globalizãrii ºi instaurãrii unei

Noi Ordini Mondiale (NOM)?

Filozoful ºi patriotul român, C. Rãdulescu-Motru, ne-a lãsat

acest mesaj-testament pentru a ne reaminti peste timp cine suntem

ºi cum ar trebui sã ne pregãtim cã naþie pentru a nu fi ºterºi din

istoria umanitãþii de tãvãlugul nemilos al globalizãrii prin

intermediul „agenþilor” sãi patogeni care au virusat întreaga

planetã, viruºi mai periculoºi decât orice pandemie.

Astãzi, Divinitatea a supus poporul român la un nou test de

anduranþã, de a supravieþui laicitãþii agresive ºi demagogiei

ideologiei comuniste timp de jumãtate de veac, iar în ultimele trei

decenii Cruciadei elitelor masonice îndreptatã împotriva

Creºtinismului. Dar ºi de aceastã datã nu suntem singuri în aceastã

luptã, rãdãcinile adânci ale ortodoxiei din ADN-ul poporului

român au readus în suflete speranþa cã în pelerinajul nostru pe

Golgota Maica Preacuratã Nãscãtoare de Dumnezeu ne va cãlãuzi

ºi ne va lua sub Acoperãmântul Sãu pentru a ne apãra ºi întãri în

credinþa strãbunã.

Problema pe care ne-o punem ºi care s-a transformat

într-o întrebare obsesivã este dacã poporul român este

blestemat sã trãiascã într-o permanentã „tranziþie”,

incertitudine, umilinþã ºi sub ameninþarea sabiei lui

Damocles deasupra capului?

Ceea ce trãim astãzi este consecinþa fireascã ºi necesarã a

datoriilor karmice ce vin din trecutul îndepãrtat? Deºi suntem

un popor care acordã importanþã superstiþiilor, totuºi, cred cã

meritãm sã culegem ceea ce am semãnat ºi cã este momentul sã

ne asumãm rãspunderea pentru alegerile fãcute atunci când am

încredinþat visurile ºi aspiraþiile noastre unor persoane nepotrivite,

care ne-au abandonat ºi vândut la primul colþ de stradã ºi la

prima încercare a istoriei în favoarea susþinerii intereselor

individuale ºi de grup, devenind „cozi de topor” în mâinile

strãinilor care au „defriºat” fãrã milã codrul frate cu românul,

reducându-ne cantitatea de oxigen necesarã vieþii. Drept urmare,

ne-am condamnat la o agonie lentã, când lipsa de oxigen (inclusiv

în perioada pandemiei de covid-19) a determinat luarea unor

decizii, de multe ori nejustificate, de cãtre oamenii politici ºi

guvernamentali liberalo-useristi aflaþi sub pulpana protectoare a

preºedintelui Iohanis, hotãrâri care vor afecta drastic viitorul ºi

destinul generaþiilor urmãtoare.

Îndatorãri împovãrãtoare la bãnci externe ºi interne (datoria

publicã depãºind 50% din PIB), iar „foamea” de împrumuturi

noi ºi dirijarea lor spre proiecte virtuale de infrastructurã, aflatã

într-o stare criticã, lipsa unei strategii coerente de eradicare a

pandemiei ºi de pregãtire psihologicã a populaþiei pentru a

conºtientiza necesitatea vaccinãrii (în unele state UE s-a atins un

nivel de 70-80%); îngheþarea pensiilor ºi salariilor în condiþiile

creºterii preþurilor la alimente ºi utilitãþi; dezastrul sistemului

sanitar, toate aceste „binefaceri” ne-au lãsat moºtenire guvernarea

de dreapta în ultimii doi ani, fapt ce a condus la adâncirea

inegalitãþilor economice ºi sociale, contractarea economiei ºi

creºterea inflaþiei, sãrãcirea majoritãþii populaþiei, ºomaj,

marginalizare ºi izolare socialã. ªi toate în prag de iarnã cu un

guvern demis ºi cu un preºedinte în cãutarea unei susþineri

parlamentare pentru noul premier desemnat în persoanã

generalului (r) Nicolae Ciucã, chiar dacã este nevoie sã se apeleze

la alianþa „toxicã cu ciuma roºie”. Într-un final ºi acest candidat

a fost nevoit sã-ºi depunã mandatul din lipsa unei majoritãþi

parlamentare. Deci stop joc ºi de la capãt, în cãutarea unui nou

candidat...

Declararea stãrii de urgenþã sanitarã de cãtre premierul demis,

Cîþu ºi solicitarea UE de a declanºa procedurile de ajutorare

aruncã o nouã patã pe obrazul guvernãrii PNL-USR-UDMR ºi

o imagine negativã la adresa României, care dovedeºte lumii cã

nu se poate chivernisi singurã, fiind demnã de tot dispreþul din

partea vecinilor sãi „binevoitori”.

Aceastã situaþie de faliment economic ºi instituþional în care a

fost adusã þara de guvernãrile de dreapta care în ultimii doi ani,

în loc sã gãseascã soluþii pentru a scoate þarã din crizele care s-au

suprapus, a lansat o amplã campanie de prãdare ºi demolare a

ceea ce a mai rãmas din economia autohtonã, atacând capitalul ºi

antreprenorii romani care cereau cu disperare ajutor pentru a

supravieþui, aºa cum au procedat toate statele UE care au orientat

ajutoarele de stat cu prioritate pentru companiile locale.

Sub sloganul realizãrii de „reforme pentru europenizarea

României”, s-a declanºat o adevãratã cruciadã a useristilor pentru

subordonarea politicã a justiþiei, instituþiilor de forþã, Curþii

Constituþionale prin campanii de presã mincinoase ºi denigratoare

menitã sã intimideze, pentru ca apoi sã preia controlul acestora,

sub ochii îngãduitori a preºedintelui Iohanis. Nici familia

tradiþionalã ºi Biserica Ortodoxã nu au fost ocolite, þinta fiind o

resetare a sistemului de organizare spiritualã a societãþii româneºti

în baza unor „principii” moderne susþinute de o minoritate agresivã

ºi intolerantã faþã de istoria, culturã, tradiþiile, credinþa strãbunã,

care trebuiau ºterse din ADN-ul românilor.

S-a încurajat ºi cultivat un dialog al urii ºi neîncrederii care a

fragmentat ºi mai mult societatea româneascã, vulnerabilizând-o

în fata provocãrilor externe ºi interne la care va fi supusã în anii

urmãtori prin reaºezãrile alianþelor în interiorul Europei în

condiþiile retragerii strategice a SUA ºi reorientãrii sale în direcþia

Asia-Pacific, vizând diminuarea influenþei Chinei în zonã. În

aceste condiþii, UE va trebui sã se adapteze la era post Merkel, ce

va determina o nouã abordare geostrategica a alianþei cu Rusia

(este posibil sã asistãm la un nou pact Ribentrop-Molotov ºi de

sacrificare a unora dintre þãrile din estul Europei, inclusiv a

României), posibilei înfrângeri în alegeri a lui Macron ºi

suspendãrii visului sãu de a crea o nouã arhitecturã europeanã

sub influenþa Franþei, cu o Polonie ºi o Ungarie în pragul ieºirii

din UE, cu un grad de îndatorare a þãrilor zonei euro care la unele

þãri a atins nivelul de 120-200% din PIB ºi cu o adâncire fãþiºã a

dezacordului dintre Nord ºi Sud în privinþa modului de ajutorare

a statelor prin Planul se Relansare ºi Rezilienþã.

Ce a fãcut în acest timp opoziþia de stânga?

ªi-a frecat mâinile cã încã un guvern de dreapta a eºuat, ceea

ce dã oarecari speranþe PSD cã dacã lucrurile vor evolua în

aceeaºi direcþie, la alegerile anticipate din primãvara lui 2022 va

câºtiga cu o majoritate zdrobitoare, iar dreapta va deveni istorie.

Sunt vise ºi calcule de laborator care nu þin seama de realitãþile

vieþii cotidiene care ne aratã o stare de nemulþumire generalã

determinatã de sãrãcirea unui segment tot mai mare al populaþiei

ce s-ar putea rãsfrânge prin ricoºeu ºi asupra cumetriei stângii cu

dreapta având drept rezultat actuala stare de faliment economic ºi

instituþional la care s-a ajuns.

Cinismul ºi aroganþa politicienilor români, indiferent de

coloratura lor politicã, demonstreazã cã ºi-au însuºit cu

scrupulozitate metodele de operare ºi manipulare a electoratului

de la elitele politico-economice euro-atlantice mimând cu dibãcie

grija ºi empatia faþã de popor pe care-l apãsã cu noi taxe ºi

impozite, condamnându-l la sãrãcie, umilinþã ºi dezbinare

Ce a fãcut preºedintele Iohanis?

A declarat de la înãlþimea funcþiei sale cã: „România este un

stat eºuat care nu ºi-a protejat cetãþenii în fata pandemiei de

covid-19 ºi în faþa crizei economice ºi energetice” care s-au

abãtut asupra noastrã, uitând cã el reprezintã acest stat ºi cã

poartã rãspunderea alãturi de guvernele sale pentru dezastrul în

care ne aflãm. Sã faci asemenea afirmaþii grave cu detaºare

dovedeºte o nesimþire crasã ºi un dispreþ organic faþã de poporul

român pe care timp de peste ºapte ani l-a „cãlãrit cum au vrut

muºchii lui”, popor care fiind „needucat” i-a permis toate þâfnele

ºi capriciile, de la cheltuirea de milioane de euro pentru amenajarea

„reºedinþei primei doamne” pentru a se muta în capitalã (ceea ce

nu s-a întâmplat ºi pe care Parlamentul României a omis sã o

punã în discuþie), pânã la deplasãrile turistice cu soþia în strãinãtate

pentru a-ºi petrece vacanþele, ori deplasãrile sale sãptãmânale la

Sibiu cu un „alai” demn de un adevãrat kaiser.

În aceste condiþii, cum credem cã vom atrage investitori serioºi

sau cum vom reuºi sã realizãm proiectele (de altfel trecute la

secret) cuprinse în PNRR ºi finanþate de UE, care au fost respinse

de Comisie de trei ori ºi aprobate abia la mijlocul lunii septembrie,

când unele þãri au primit deja primele avansuri la proiectele

aprobate? Sau poate cã asta se vizeazã de cãtre guvernele de

dreapta ce vor fi instalate dupã demiterea guvernului Cîþu, adicã

sã accesãm cât mai puþine fonduri pentru a fi repartizate de cãtre

Comisia europeanã Franþei, Germaniei, Portugaliei, Austriei, Italiei

ºi þãrilor scandinave.

De altfel, avem experienþa guvernului Cioloº (2016) care a accesat

zero fonduri, care au fost repartizate altor state membre UE.

Poate cã preºedintele Iohanis pregãteºte terenul ca la încheierea

celui de-al doilea mandat sã afirme cã: „a fost învins de sistem”

aºa cum a constatat cu „stupoare” ex. preºedintele Constantinescu.

Nu exclud nici varianta cã toate mãsurile de falimentare a þãrii

prin intermediul guvernelor de dreapta ºi cu complicitatea tãcutã

a PSD sã fie de fapt un aranjament pe care l-a fãcut Iohanis

pentru ca la încheierea mandatului sã primeascã de la „stãpânii”

sãi un post bine remunerat la nivelul instituþiilor euro-atlantice.

Vom trãi ºi ne vom minuna! Ori, mai cinic ºi de o ticãloºie fãrã

limitã, cum afirma un alt personaj malefic, Traian Bãsescu, în

momentul în care DNA condus de binomul Coldea-Kovesi

îndrãznise sã-i caute la „ouã” (expresie celebrã a unui clasic în

viaþã), pentru trafic de influenþã, corupþie, spãlare de bani, a

membrilor ºi apropiaþilor familiei sale. Reamintim acele ziceri

din puþul gândirii bãsiste: „România este un stat mafiot care

controleazã toate pârghiile puterii, inclusiv justiþia”, uitând cã el

a creat ºi condus timp de un deceniu un sistem ticãloºit de poliþie

politicã pentru care nu a fost pus sub acuzare ºi trimis sã rãspundã

în faþa justiþiei.

Aceºti indivizi cocoþaþi în fruntea statului dupã evenimentele

sângeroase din decembrie 1989 au rãspândit putregaiul corupþiei,

hoþiei ºi imposturii în întregul sistem de organizare socialã ºi

spiritualã a societãþii romaneºti, o contribuþie importantã având

ºi pãrintele „capitalismului de cumetrie”, sãracul ºi cinstitul Ion

Iliescu, care a „chemat sub arme” vechii tovarãºi cominterniºti

care în 1944 au adus sub protecþia Armatei Roºii „eliberatoare”

bolºevismul: Brucan, Bârladeanu & Co ºi mulþi alþii, dovediþi de

contraspionajul român a fi agenþi GRU ºi KGB, pentru a prelua

controlul statului ºi economiei.

Dupã trei decenii de libertate controlatã ºi democraþie mimatã

se pune problema curãþirii putregaiului, poporul „needucat” fiind

sãtul de experimentele la care a fost supus nu se mai lasã pãcãlit

cu TV ºi doreºte sã-ºi ia þara înapoi din mâna prãdãtorilor

economici ºi interlopilor politici. Problema este cã nu prea este

cineva puternic sã se lupte cu aceste organizaþii tentaculare

protejate de legile adoptate de ei pentru a apãra interesele marilor

corporaþii transnaþionale care dispun de bugete pentru lobby cât

PIB-urile unor þãri europene ce dispun de influenþã pe lângã

elitele europene plasate în poziþii cheie la nivelul organismelor

euro-atlantice. Sã cureþi acest putregai naþional ºi european este

o muncã asemãnãtoare cu misiunea lui Hercule de a curãþa

grajdurile regelui Augias, adicã „a îndrepta o stare de lucruri

urâtã, chiar murdarã, care dureazã de multã vreme” (Radu

Paraschivescu, Pastila de limbã).

Ceea ce scriu nu sunt lucruri noi, ci realitatea dureroasã a

vremurilor pe care le trãim în umilinþã ºi singurãtate, cu speranþa

cã ne vom renaºte din propria cenuºã ca pasãrea Phoenix. Despre

aceastã pasãre mãiastrã îmi revine în memorie mesajul emoþionant

ºi plin de tâlc lãsat poporului român de filozoful patriot, maestrul

Octavian Paler: „Speranþa pe care ne-o dã pasãrea Phoenix

nu este eternitatea aºa cum am crezut. Aceastã speranþã e

mult mai adâncã ºi mai umanã, dragostea, pentru cã pasãrea

Phoenix n-are nimic divin, prin sacrificiul ºi renaºterea ei din

cenuºã. Ea ºtie sã moarã, ceea ce zeii n-au ºtiut. Ea ºtie sã

moarã din dragoste, ori zeii au murit de frig ºi nepãsare,

pentru cã ei n-au ºtiut niciodatã sã iubeascã. Pasãrea Phoenix

a luat timpul de la zei ºi dragostea de la oameni, purificându-

se în aceeaºi flacãrã, care se ridicã pentru a spune cã e gol.

Unicã în specia ei, ea renaºte sub semnul celei mai teribile

singurãtãþi.” (Mitologii subiective, Ed. Eminescu, 1975).

Aºa ºi-a purtat ºi poporul român destinul, într-o teribilã

singurãtate, fiind curtat cu cinism de „zeii din apus” doar atunci

când a fost nevoie de sacrificiul sãu pentru apãrarea creºtinãtãþii

ºi confortului lor.

Actuala configuraþie politicã din România nu ne dã speranþa

ridicãrii la rezistenþã civicã realã (ca în majoritatea statelor

europene) împotriva abuzului de putere, idiocraþiei, corupþiei ºi

sclerozãrii instituþiilor statului, din partea vreunui partid politic,

iar AUR se afla deja în linia de mirã a instituþiilor de forþã ºi

maºinãriei de propagandã aservitã intereselor strãine care vor

declanºa în perioada urmãtoare o amplã campanie de denigrare a

liderilor ºi acþiunilor partidului, pentru a se justifica o eventualã

interzicere a sa prin lege sub eticheta de organizaþie extremistã,

xenofobã ce va trebui scoasã în afara legii.

Recenta mãsurã luatã de preºedintele Iohanis de a nominaliza

pentru poziþia de premier pe generalul (r) Nicolae Ciucã ºi

formarea unui guvern minoritar PNL-UDMR ar putea avea

legãturã cu vizita în România a secretarului american al apãrãrii,

(continuare în pag.19)

ROMÂNIA: (re)educatã prin proiectul iliescian al
„capitalismului de cumetrie”, cel bãsist al „statului

mafiot” ºi cu un final aºteptat, wagneriano-
iohanist, al „statului eºuat”
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Lloyd J. Austin (21 oct. 2021), care într-o primire fastuoasã la

Ministerul Apãrãrii de cãtre premierul desemnat a þinut sã treacã

în revistã interesul pentru executarea la literã a prevederilor

Parteneriatului Strategic pentru secolul XXI (semnat la

Washington la 13 sept. 2011), ce presupune achiziþionarea de

cãtre þara noastrã de armament, echipamente militare, vehicule

de luptã etc. de câteva zeci de miliarde de dolari. Ori prezenþa

generalului Ciucã în fruntea guvernului este garanþia respectãrii

acestor angajamente.

America sub ameninþarea falimentului? De ce aceastã

disperare a unchiului Sam de a obþine, chiar ºi în avans,

fiecare dolar din exporturile militare ºi nu numai?

Motivul a devenit vizibil când Trezoreria a anunþat încã de la

mijlocul anului cã visteria americanã este goalã ºi este nevoie de

o rectificare a plafonului de îndatorare care deja depãºise nivelul

aprobat de 22.000 miliarde dolari, ajungându-se la cheltuieli de

28.500 mld. dolari, ceea ce ameninþa sã arunce þara în faliment ºi

haos. Guvernul federal se afla în incapacitate de a plãti pensiile,

salariile bugetarilor, inclusiv ale militarilor, deconta facturile de

energie, cheltuieli cu sistemul de sãnãtate, bonurile de trezorerie,

utilitãþile instituþiilor statului etc., iar consecinþele pentru pieþele

bursiere se prefigurau a fi „catastrofale”. Secretarul trezoreriei,

Janet Yallen, a þinut sã atragã atenþia prin intermediul Wall Street

Journal cã: „Trezoreria este în lipsã de bani ºi din aceastã cauzã

guvernul federal nu va fi în mãsurã sã plãteascã facturile”. Pentru

ridicarea plafonului de îndatorare (care a fost rectificat de 80 de

ori în istoria Americii), este nevoie de un acord consensual între

democraþi ºi republicani, însã rivalitãþile dintre cele douã familii

politice au întârziat pânã în ultima clipã luarea unei decizii,

deoarece republicanii au criticat planul de relansare ºi rezilienþã

propus de cãtre preºedintele Biden, considerându-l „foarte

generos”.

Experþii bursieri ai Goldwasser Exchange ºi-au exprimat

îngrijorarea privind volatilitatea ºi haosul ce se va instala pe

pieþele de obligaþiuni internaþionale, ºtiind cã „o mare parte a

sistemului financiar internaþional se bazeazã pe capacitatea SUA

de a rambursa creditele. O lipsã de platã ar antrena pieþele pe o

spiralã descrescãtoare catastroficã”.

Odatã aprobatã de Congres propunerea de ridicare a nivelului

de îndatorare, lumea a rãsuflat uºuratã, însã încrederea în

solvabilitatea americanã s-a erodat, întrucât haosul creat pe pieþele

internaþionale s-a „rezolvat” printr-o creºtere într-un ritm alert a

masei monetare de cãtre FED, dar problema rãmâne în atenþia

lumii care priveºte spre America cu oarece prudenþã.

Dacã America se poate îndatora fãrã limite, de ce Europa

sã fie mai prejos?

Schimbarea reglementãrilor privind gradul de îndatorare a zonei

euro post-pandemie se aflã în centrul dezbaterilor miniºtrilor de

finanþe, mediului academic ºi BCE, deoarece realitatea zilelor

noastre impune o analizã atentã ºi profundã a condiþiilor de

creºtere a îndatorãrii statelor membre UE prin Tratatul de la

Maastricht care limita la 60% din PIB.

Recent, Klaus Regring, responsabil cu fondurile de salvare a

zonei euro ºi fost ºef al Departamentului economic al Comisiei

Europene, a declarat cã „prevederile Tratatului în privinþa

îndatorãrii statelor nu mai sunt de actualitate ºi trebuie revizuit,

în condiþiile în care þãri ca Italia ºi Grecia au atins deja un plafon

de 160% ºi respectiv de peste 200%”. La creºterea datoriei în

toate þãrile UE au contribuit ºi investiþiile suplimentare publice,

pe lângã cele necesare în contextul pandemiei de covid-19 ºi cele

stabilite pentru atingerea obiectivului climatic al UE care ar trebui

sã reprezinte 0,5-1% din PIB pe an. Rãmânând în zona mãsurilor

de reducere a emisiilor de CO2, trebuie amintit cã, potrivit

Asociaþiei Mondiale a Cimentului ºi Betonului (GCCA) cu sediul

la Londra, a elaborat un studiu din care rezultã cã „industria

cimentului ºi betonului este al treilea poluator mondial de gaz de

serã, de trei ori mai mult decât traficul aerian, iar consumul de

ciment la nivel mondial este de 150t pe secundã ºi de beton de 14

miliarde mc pe an, ceea ce impune mãsuri ºi soluþii tehnologice

moderne, inclusiv de înlocuire a cimentului clasic cu cel verde ºi

eliminarea emisiilor de CO2 pânã în 2050".

Criza energeticã – o nouã provocare la adresa Europei ºi

lumii.

Creºterea preþurilor la gaz ºi electricitate afecteazã în mod

diferit statele membre UE, ceea ce a declanºat o dezbatere aprigã

ºi o creºtere a neîncrederii în viitorul actualei arhitecturi europene.

Raportul recent al EUROSTAT a þinut sã remarce cã la reuniunea

din 21.10.2021 a Consiliului european s-au pus în discuþia celor

27 membri probleme arzãtoare care necesitã rezolvãri rapide ºi

coerente cu privire la viitorul relaþiilor cu Rusia, obiectivele

climatice prin prisma oportunitãþii aplicãrii sau suspendãrii taxei

de 0,5-1% pe an din PIB, clarificarea anumitor energii care ar

putea fi considerate verzi, investiþii în energia regenerabilã,

stocarea energiei ºi interconectarea reþelelor europene. Întâlnirea

ºi dezbaterile au evidenþiat noi dezacorduri ºi o fracturã serioasã

în abordarea problemelor. Astfel, Franþa ºi Spania au propus sã

cumpere în comun gaz pentru a obþine un preþ scãzut, iar

Germania, Austria, Olanda ºi Luxemburg s-au opus, susþinând

liberalizarea pieþelor de energie în sânul UE. Pe de altã parte,

Rusia a promis creºterea producþiei de gaze cu destinaþia Europa

prin conducta NORD STREAM 2, ocolind Ucraina ºi aducând

Poloniei pierderi substanþiale, ceea ce divizeazã ºi mai mult

Europa.

În privinþa obiectivelor climatice, Polonia, Cehia, Ungaria cer

amânarea acestor þinte „ambiþioase”, constrângãtoare pe termen

mediu, aducând drept argumente „sãrãcirea clasei de mijloc din

Europa ºi explozia preþurilor la energie”. Premierul ungar, Victor

Orban, a susþinut cu fermitate cã „aceste fantezii utopice ucid,

dacã faimosul FIT for 55 care trebuie sã ne determine sã scãdem

emisiile de CO2 la 55% pânã în 2030". Clasificarea energiilor

verzi a fost o altã temã ce a generat dezbateri contondente privind

energiile care ar putea fi considerate „verzi” ºi ar putea beneficia

de subvenþii de la Comisia Europeanã. Franþa, care se bazeazã pe

energia nuclearã, a solicitat ca acest tip de energie sã fie considerat

„verde”, însã Germania, Austria, Luxemburg, Belgia, care au

anunþat deja renunþarea la energia nuclearã, s-au opus. Despre

toate aceste teme extrem de importante pentru viitorul Europei,

unde s-au lansat ameninþãri ºi constrângeri pentru anumite þãri

membre UE, preºedintele Iohanis care a reprezentat România la

Consiliul European nu a gãsit de cuviinþã sã informeze

Parlamentul, ca for reprezentativ al poporului, despre poziþia

adoptatã de þara noastrã în aceastã problematicã ºi despre

dezacordurile apãrute între state ºi grupuri de state din interiorul

UE. Poate s-a considerat „informat” ºi atât, iar rolul sãu în

Consiliu a fost pur decorativ, fiind obedient deciziilor care pot

afecta serios destinul viitoarelor generaþii. De altfel, suntem

obiºnuiþi ca preºedintele nostru ºi guvernele sale sã fie mai

degrabã îngrijoraþi sã apere interesele stãpânilor externi, decât sã

se batã pentru interesele României, aºa cum procedeazã alþi ºefi

de state ºi guverne punând în prim plan interesele naþionale.

Iminenta panã de energie electricã anunþatã de ministrul austriac

al apãrãrii, ar putea paraliza întreaga activitate economicã ºi socialã

a continentului ºi ar putea fi generatã de fenomene extraterestre

(în sensul, din exteriorul Terrei) sau de eventuale atacuri

cibernetice asupra infrastructurilor critice care asigurã producerea,

transportul ºi distribuþia energiei electrice, creeazã deja frisoane

ºi induceri temeri privind modul în care instituþiile statelor vor

gestiona aceastã nouã provocare, având experienþa dezamãgitoare

a crizei sanitare ºi economice produsã de pandemia de covid-19.

Deja unele state europene au întocmit planuri de mãsuri menite

sã asigure o minimã siguranþã energeticã, sanitarã, alimentarã ºi

societarã, punând accent pe instruirea forþelor de ordine ºi trupelor

speciale pentru a acþiona în stradã în vederea menþinerii sub

control a fenomenelor infracþionale care însoþesc de obicei

asemenea situaþii de urgenþã naþionalã, când bande mai mult sau

mai puþin organizate atacã proprietãþi publice ºi private, instituþii

ale statului, obiective de interes strategic naþional etc.

Dacã panã de curent va dura câteva zile, problemele pot

degenera într-o luptã om la om pentru supravieþuire, oamenii

transformându-se în adevãraþi zombi „despovãraþi” de orice

principii morale ºi umane, instituþiile ºi serviciile publice vor fi

blocate, deci se descurcã fiecare pe cont propriu ºi scapã cine

poate. Ce va urma, nu este greu de imaginat. Din cauza numãrului

mare de îmbolnãviri cronice spitalele vor fi blocate (deja la noi

situaþia sanitarã s-a transformat în urgenþã umanitarã), serviciile

de salubritate ºi aºa vulnerabile nu vor mai funcþiona, cimitirele

vor deveni neîncãpãtoare etc. Tabloul va fi desprins din

Apocalipsã, haosul, violenþa, egoismul, vor modifica

comportamentul uman pentru urmãtoarele decenii, pandemia

pregãtind terenul pentru izolare socialã, însingurare, autoizolare,

care vor genera boli psihice ºi intenþii suicidale.

Privind la recentele reuniuni G-20, G-7, COP 26 etc., avem

imaginea unor adevãrate „ºezãtori” unde mai marii lumii discutã

ºi povestesc mult despre cum ar trebui sã protejãm planeta de

emisiile de CO2, de impozitare cu 15% a profiturilor

multinaþionalelor (dar fiecare þarã sã-ºi ia propriile mãsuri de

aplicare a acestei hotãrâri, în condiþiile în care multinaþionalele

numesc guverne ºi controleazã politic ºi economic majoritatea

statelor lumii); cum se angajeazã marii poluatori (þãrile puternic

industrializate ºi militarizate) sã reducã emisiile de CO2, în

condiþiile în care marile armate ale lumii au transformat mãrile ºi

oceanele planetare în adevãrate bombe cu ceas care distrug

sistematic ecosistemul º.a.m.d., totul devine un spectacol de

mãiestrie cinicã ºi grotescã, prestat de niºte „actori” de mâna a

doua, spectacol menit sã demonstreze „grija” pentru binele

„comun” ºi pentru salvarea planetei.

La începutul pandemiei am publicat mai multe articole în revista

„SUD” ºi în alte ziare ºi publicaþii, inclusiv online, ale diasporei,

în care arãtam cã pandemia de covid-19 este doar declanºatorul

unui ºir de provocãri la care vom fi supuºi în deceniile urmãtoare

în cadrul unui plan mai amplu de resetare a „jocului” la nivel

planetar, în contextul pregãtirii pentru tranziþia la civilizaþia post-

umanã a omului hibrid. Am asistat deja la unele simulãri prin

atacurile cibernetice direcþionate asupra infrastructurilor critice

din SUA, Marea Britanie, Europa, care au vizat aprovizionarea

cu energie electricã, combustibili, spitale, bãnci, centre de

producere a vaccinurilor covid ºi nu în ultimul rând silozurile de

armament nuclear, situaþii care au evidenþiat vulnerabilitatea

sistemelor de protecþie, disfuncþii în managementul situaþiilor de

urgenþã.

În România, panã de curent va genera haosul instituþional ºi

de management al crizelor cu care ne-am obiºnuit, însã românul

va supravieþui luând drumul muntelui ºi satului, redescoperind

puterea de supravieþuire cu ajutorul comunitãþilor ºi întrajutorarea

între vecini, dar fiecare familie ar trebui sã se pregãteascã pentru

a-ºi purta de grijã ºi a se organiza luând minime mãsuri de

autoprotecþie. Unde se va afla preºedintele Iohanis în acele

(urmare din pagina 18)

momente? Posibil într-o vizitã de „stat”, la schi, la golf, oricum

departe de o Românie needucatã ºi sãracã, care îi pute ºi pe care

o dispreþuieºte organic.

Deci, dragi români „Tãtucul” nu va fi alãturi de „copiii sãi” de

care ar trebui sã se îngrijeascã, aºa cã exersaþi „singurãtatea” ca

formã de introspecþie ºi renaºtere „energeticã”.

Retragerea strategicã a SUA din Europa

Modul în care se desfãºoarã acest proces de retragere seamãnã

foarte mult cu „adio, dar rãmâi a mea”, unchiul Sam având grijã

sã-ºi lase „instrumentele” de influenþã, presiune ºi supraveghere

plasate în posturi cheie ale structurilor euro-atlantice ºi din

corporaþiile americane care activeazã pe piaþa europeanã, pentru

a menþine în siajul intereselor strategice americane un vasal care

încearcã sã-ºi recapete autonomia decizionalã ºi respectul de

sine. Nu trebuie omis recentul scandal generat de anularea

contractelor semnate de Franþa cu Australia în 2016 pentru

furnizarea a 12 submarine în valoare de 56 mld. euro, considerat

de experþii militari drept contractul secolului ºi semnarea de cãtre

Australia a unor noi contracte cu SUA pentru livrarea de

submarine cu propulsie nuclearã. SUA ºi Marea Britanie au

boicotat ºi de aceastã datã interesele economico-militare franceze,

aºa cum s-a mai întâmplat în 2003 când administraþia Bush a

dispus mãsuri de boicotare a produselor importate din Franþa ºi

a supus la mãsuri fiscale abuzive firmele franceze aflate pe piaþa

americanã pentru motivul cã Franþa a refuzat sã se alãture pentru

invadarea Irakului.

Interesant cã în ajunul anunþãrii la acest contract premierul

australian a declarat cã „Preºedintele Biden ºi premierul Johnsson

au creat o nouã alianþã strategicã în zona indo-pacificã, ANKUS,

la care a aderat ºi Australia”. Deci se poartã cinismul ºi lipsa de

loialitate între aliaþi când este vorba de afaceri ºi de interese

geostrategice ºi geoeconomice. Prin aceastã iniþiativã de politicã

externã americanã se transmite un mesaj clar pentru aliaþii

americani cã în funcþie de interesele americane pot fi trataþi ca

rivali, cu consecinþele de rigoare.

În ceea ce priveºte Europa de Est, inclusiv România,

administraþiile americane care s-au succedat la Casa Albã, prin

intermediul serviciilor de informaþii, au reuºit sã-ºi creeze o

adevãratã reþea tip pãianjen plasatã în poziþii decizionale în

serviciile de informaþii, armatã, parchete, justiþie, parlament,

guverne ºi administraþia prezidenþialã, cât ºi în fonduri de investiþii,

partide politice ºi societatea civilã, reþea care are misiunea de a

proteja interesele economice ºi influenþa politicã americanã, sã

înãbuºe din faºã orice scandal de corupþie ºi trafic de influenþã în

care ar fi implicate entitãþi americane, dar ºi sã denigreze ºi sã

intimideze pe oricine s-ar opune, etichetându-i cã agenþi ai Rusiei

sau Chinei.

Sã nu uitãm cã la presiunea americanã Codruþa Kovesi a fost

plasatã în fruntea Parchetului European, generalul Coldea la

contraspionajul UE, Mircea Geoanã la NATO ca Secretar General

adjunct, pe ambasadorul Mark Gitenstein (care a sprijinit fãþiº

crearea „statului paralel” ºi care la încheierea misiunii în România

a fost împins la conducerea Fondului Proprietatea) ca ambasador

al SUA la UE. Acesta este doar vârful icebergului prin care se

monitorizeazã evoluþiile geopolitice de pe continentul european,

cât ºi pentru a limita cooperarea UE cu Rusia, China, Turcia ºi

boicotarea afacerilor þãrilor membre UE pe terþe pieþe care ar

putea afecta interesele geoeconomice americane. Din pãcate,

asistãm la o ofensivã disperatã a SUA de a-ºi conserva lidershipul

tehnologic ºi comercial prin generalizarea extrateritorialitãþii

legilor americane în faþa dreptului internaþional ºi reglementãrilor

OMC, OCDE, care va crea noi tensiuni ºi neîncredere chiar în

rândul partenerilor sãi ºi o escaladare a confruntãrii cu China în

zona Asia-Pacific. La 21.10.2021, purtãtoarea de cuvânt de la

Casa Albã, Jen Psaki, întrebatã de jurnaliºti dacã Taiwan va fi

atacat de China, SUA ar interveni militar, a fãcut urmãtoarea

declaraþie: „Nu este nicio schimbare în politica noastrã. Aºa cum

a subliniat în numeroase rânduri preºedintele Biden, noi respectãm

angajamentele pentru a permite Taiwanului sã se apere ºi vom

continua sã ne opunem oricãrei schimbãri unilaterale a statu-

quo. Continuãm sã ajutãm Taiwanul”, iar Secretarul apãrãrii,

Lloyd J. Austin, declara de la sediul NATO de la Bruxelles

(22.10.2021): „Cum am fãcut ºi în trecut sub multiple

administraþii, vom continua sã ajutãm Taiwan cu toate tipurile de

capacitãþi militare de care are nevoie pentru a se apãra singurã.

Rãmânem concentraþi pe aceste mãsuri ºi nu vreau sã mã angajez

în speculaþii de nici o naturã în ceea ce priveºte Taiwan.”

În încheierea acestui material doresc sã amintesc cã piaþa din

domeniul energiei la nivel planetar se cifreazã la 51.000 miliarde

dolari, iar interesul pentru tranziþia la energia „verde” se aflã ºi în

atenþia þãrilor arabo-musulmane, care au organizat la Ryad (Arabia

Sauditã) prima conferinþã intitulatã „Iniþiativa verde pentru

Orientul Mijlociu Extins”, vizând luarea unor mãsuri concrete

de tranziþie cãtre economia verde în armonie cu eforturile

internaþionale în materie ºi conform regulilor stabilite, legând

aceste mãsuri ºi de dezvoltarea durabilã a statelor (26.10.2021).

Pentru a înþelege psihologia poporului român în aceste vremuri

de cumpãnã, aduc în atenþia cititorului zicerile poetului basarabean

de vibraþie româneascã, maestrul Grigore Vieru: „Doi mari

vrãjmaºi are românul: mila pentru strãini ºi ura pentru ai lui”. Sã

sperãm cã ne vom gândi mai întâi sã ne îngrijim de semenul

nostru ºi sã nu mai dorim sã moarã caprã vecinului, ci sã ne

bucurãm dacã avem un vecin cu care sã ne dãm zilnic bineþe ºi sã

ne ajutãm când nevoile ne apasã.
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Existã în Marºul invalizilor

(Editura Hoffman, Caracal, 2021),

noul roman al lui Florin Anghel

Vedeanu, o mare voluptate de a

povesti, plãcere concuratã doar de

dorinþa construcþiei epice, în care

se amestecã realul ºi fantasticul,

ceea ce duce naraþiunea pe tãrâmul

mitologiei. Ca în epopee, planul real

al oamenilor, cu viaþa lor

pãmânteascã, între limitele precarei condiþii umane, este dublat

de unul sacru, divin, în care Dumnezeu ºi Sf. Petru privesc,

contemplã, dirijeazã, vegheazã, de sus, mersul vieþii/lumii de

jos, care a uitat sã-ºi înalþe privirile spre cer. Miºcarea epicului

între real ºi fantastic creeazã dimensiunea realistã a fantasticului.

Onete, de exemplu, simte cã evolueazã la limita dintre realitate ºi

vis: „...nu mai ºtia când viseazã sau când este treaz”. Pe aceastã

linie labilã, fantasticul capãtã caracter straniu. O descriere a trecerii:

„Întunericul devenise piftios ºi era din ce în ce mai greu de

respirat”, creeazã impresia miºcãrii într-un spaþiu de gelatinã,

relevând, la modul epic, felul în care conºtiinþa percepe

necunoscutul, tãrâmul celãlalt, moartea. Imaginea lupilor albi

care invadeazã spaþiul în Ajunul Crãciunului creeazã ºi susþine

sugestia fantasticului miraculos.

Dramele oamenilor capãtã, astfel, o explicaþie, o motivaþie: sunt

consecinþele greºelilor, ale pãcatelor lor. Umanitatea aceasta,

imaginatã de Florin Anghel Vedeanu, trãieºte clipa, dezinteresându-

se, practic ºi spiritual, de orice i-ar putea împiedica trãirea plenarã

a clipei evanescente. Fãrã cerebralitate, fãrã preocupãri de

spiritualitate, instinctuali ºi epicurei, aceºti oameni privesc viaþa

din perspectiva unei eternitãþi de-o clipã. Pãcatul, pedepsele,

rãsplata intrã în aceastã simplã filosofie de viaþã. Nu existã

preocuparea de a orienta viaþa pe un drum visat, gândit ºi proiectat

mental, idealizat în spirit, nu existã aranjamente cu viaþa ºi destinul.

Ca un izbuc, viaþa îi surprinde ºi le defineºte destinul ca un fatum

pe care nu-l pot stãpâni, în voia cãruia se lasã, încredinþaþi de

sensul imprimat de Dumnezeu existenþei lor. Existã, totuºi, o

aspiraþie, una moralã, anume bunãtatea, asociatã luminii ºi, prin

urmare, lui Dumnezeu, aspiraþie inclusã într-unul dintre mottouri,

definitoriu pentru aceastã umanitate: „Doamne, cred cã mi s-a

fãcut sã mor. Opreºte-þi, acasã, sãmânþã de oameni buni. Auzi?!”

Onete al lui Icnete, devenit, ulterior, Onete Chirvasitu, personaj

principal al romanului Marºul invalizilor, ilustreazã epic aceastã

idee a naratorului. Pe parcursul celor 16 capitole, într-o pendulare

real-virtual, se contureazã o viaþã ºi se defineºte un destin. În

plan virtual, Onete ar fi putut continua tradiþia familiei, devenind

ciobanul care sã trãiascã din plin bucuria unei vieþi ancorate în

real. Un accident, hybris-ul care-i scrie tragedia, întâmplarea

nefericitã pune capãt acestei posibilitãþi.

În lumea imaginatã ca multivers, cuantele ascund posibilitãþi

infinite. În planul realului, viaþa lui

Onete intrã pe un alt culoar, dar el nu se

rãtãceºte în labirint, este, mai degrabã,

rãtãcit de necunoscutele vieþii. În

dimensiunea în care se aflã, intervine

teroarea istoriei. Fundalul

evenimentelor este dat de realitatea

româneascã postbelicã – anii ’50 pânã

în anii ’70, cu problemele, cu situaþiile

lor politice, deloc indiferente, atingând

vieþile tuturor. Onete este o victimã a

terorii istoriei, în speþã, a rãzboiului, o

victimã colateralã. Proiectilul pe care-l

gãseºte, al cãrui pericol nu-l

conºtientizeazã, îi deturneazã viaþa,

integrându-l în rândul ºoimãniþilor, al

invalizilor. Din acest punct, lumea îi

pare o lume a invalizilor, nu a

marginalizaþilor, însã, iar el, parte a unei

adevãrate armate aflate într-un continuu

marº al invalizilor.

Titlul îºi relevã semnificaþia în

straturile de adâncime, cu ideea subtilã

potrivit cãreia fiecare om este, într-un fel sau altul, un invalid –

unii invalizi trupeºte, alþii sufleteºte, ducând cu sine o povarã

vizibilã/invizibilã. Invaliditatea atinge trupul ºi/sau sufletul. Cei

ca Onete îºi duc invaliditatea la vedere; alþii, ca Dezideriu

Chirvasitu, de exemplu, un invalid camuflat, cu mari pãrþi de

suflet amputate, trãiesc în minciunã, slujind aparenþei.

Pe aceastã þesãturã ideaticã, se deseneazã o poveste verosimilã

ºi veridicã, într-o proiecþie realistã în care naratorul investigheazã

medii diferite – rural, urban. Acþiunea porneºte din spaþiul sudic

rural, strãbate un drum, ajungând în cel bucureºtean. Personajul

care strãbate aceste medii este Onete. Þãrani ºi intelectuali,

diferenþele nu sunt prea mari, de aceea nici insurmontabile, aceste

personaje se intersecteazã mereu, se  completeazã, se întregesc.

O dovedeºte povestea de dragoste dintre invalidul Onete, creditat,

prin prejudecatã, cu puþine ºanse de reuºitã socialã, el însuºi,

victimã acestor prejudecãþi, dându-ºi puþine, ºi Camelia, fata

preotului din sat, o intelectualã cu instincte puternice în direcþia

ªansã ºi neºansã în marºul continuu al vieþii
perpetuãrii vieþii. Neverosimilul poveºtii de dragoste e concurat

de ideea instictualitãþii feminine. Aici, se relevã puþin din

misoginismul masculin. Deºi nu lipsite de inteligenþã, femeile –

Tãnasca, Ioana, Camelia, sunt dominate de instinct, vitime ale

instinctelor. Tãnasca, de exemplu, personaj memorabil, este un

model de fatã nesãbuitã, de feminitate

devoratoare, prin care îi subjugã pe bãrbaþii care

nu-i rezistã, nici nu se pot sustrage fascinaþiei

pe care femeia o exercitã. Bãrbaþii sunt victime

ale acestei instinctualitãþi, pe care nu o pot refuza.

Dominaþia nu este a intelectului, nu existã

personaje cerebrale, ci a instinctului. De aceea,

femeia este dominatoare, devoratoare, obþine

întotdeauna ceea ce-ºi doreºte.

Nu trebuie omis apoi planul dialectal al vorbirii

personajelor, pentru care Florin Anghel Vedeanu

are urechea mereu pregãtitã. Sunetele se

rostogolesc în dialoguri vii, presãrate de verbe

specifice – posechia dracului, a fi toitãnel, a

oroti, a meliþa, veniþi dã parcã vã duceþi, a þine

idechiu’ casei etc., care localizeazã acþiunea ºi

individualizeazã personajele, prin raportare la

mediul din care provin, vorbirea specificã

Sudului, incluzând personajele într-o

colectivitate. Toþi vorbesc aºa, în tonalitatea ºi

muzicalitatea graiului. Modul de a vorbi nu-i

individualizeazã, ci îi include într-o lume în care

ei sunt doar o parte, ca firul de nisip în imensitatea

unei plaje. Dar ei nici nu vizeazã o individualizare; ei îºi asumã

valorile colectivitãþii ºi trãiesc în conformitate cu ele.

Ca în aproape toatã epica sudului, numele personajelor au

pitoresc lingvistic: Mirel a lu’ Ilie Zimnicaru, Clanduº, Tãnasca,

Fane a lu’ Gheatoc, Ducu alde Vacã, Mutu alde Udubleajã, Marin

Codeana, Dicu alde Sperie-Peºte, Petre alde Hârcea zis Mamolea.

Ca ºi numele, personajele au limbi ascuþite, vorbele lor sfâºie,

ating, rãnesc.

Dincolo de toate  acestea, existã, în Marºul invalizilor, alte

dimensiuni pe care cititorul le poate prospecta pentru a-ºi satisface

apetitul pentru poveste, pentru real, ca ºi pe cel pentru fantastic.

E un roman ambiþios în care Florin Anghel Vedeanu

experimenteazã modalitãþi diferite ale epicului ºi desãvârºeºte

arta de a povesti.

(Florin Anghel Vedeanu, Marºul invalizilor, Editura

Hoffman, Caracal, 2021)

Cu fiecare nou volum

publicat se completeazã

fizionomia liricã a poetului

Radu Matei Todoran, adept

al întâlnirii dintre cotidian

ºi etern, dintre idee ºi trãire,

dintre clasic ºi modern.

Dacã volumele precedente

se situau mai mult în sfera

unui neoromantism

traversat de interogaþii ºi

neliniºti metafizice,

Pergamentele uitãrii

(Editura Cognitiv, Alba

Iulia, 2021) propune o

cheie nouã de lecturã, mult

mai apropiatã de tiparul momentului literar actual. Saltul de la

ciclurile lirice grupate în Lumina din propria-mi umbrã (1998) ºi

Aº vrea sã fiu iarãºi mesteacãn (2019), la cel recent ieºit de sub

tipar este vizibil ºi frapant prin deschiderile pe care le oferã. Reveria

se lasã acum învãluitã în viziuni stranii, de naturã mitologico-

folcloricã, registrul lexical se diversificã, la fel ºi tonalitatea liricã.

Aºa cum subliniazã Dumitru Mãlin în Prefaþã, Pergamentele

uitãrii se constituie în „volumul cel mai consistent din punct de

vedere estetic ºi ideatic”, abordând, într-o manierã personalã, temele

mari: moartea, iubirea, timpul. Din toate înfãptuirile omului, din

toate speranþele ºi trãirile sale, se reþine foarte puþin, peste trecerea

sa efemerã aºternându-se repede uitarea, metaforic redatã în titlu.

Orice amintire reprodusã, orice notaþie poartã astfel în filigran o

anume nostalgie, de aici tonalitatea specificã a poemelor. Atent atât

la senzorialitatea lumii, cât ºi la imaterialitate, poetul încearcã sã

surprindã impalpabilul, înaintând pe drumul viziunilor ºi al unor

închipuite metamorfoze. Aceste proiecþii devin exerciþii severe de

înþelegere a destinului ºi a propriului sine, producând o oarecare

tensiune ºi un anume dezechilibru sufletesc. Confesiunea îºi pierde

treptat romantismul din volumele iniþiale, devenind gravã ºi

prelungindu-se într-o imaginaþie livrescã.

În poeme lungi, de turnurã elegiacã, se dã lupta fiinþei cu

uitarea. Lucrurile nu mai sunt atât de clare ca altãdatã, apele se

tulburã în magma întrebãrilor tot mai stãruitoare, tot mai lucide,

iar în clocotul trãirilor apar viziunile tulburãtoare, îndrãzneþe,

purificatoare. Se deschid acum porþile unui univers de coloraturã

orientalã, în contrapondere cu amintirea unui neam strãvechi

dacic. Aºadar, volumul în discuþie gliseazã pe o axã trecut-prezent,

teme ºi motive, imagini ºi simboluri, comparându-le ºi

dinamizându-le sensul. Uneori optica poetului pare suprarealistã,

alteori atinsã de un fior metafizic. Oricum, prin introspecþie ºi

amintire se încearcã recuperarea unui timp, a unor energii, a unor

momente din istoria lumii. De la primele douã poezii ce deschid

volumul, este evidentã aceastã înclinare a balanþei tematice spre

neantul de dincolo, spre hermeneutica trecerii, spre efectele

palpabile ale acestei definitive plecãri, iar acestea toate, multe

sau puþine, notabile sau insignifiante, se aliniazã metaforic, strat

cu strat, pe hârtia de pergament a uitãrii.

Decorul predominant este de aceastã datã cel citadin, iar simbolul

clepsidrei împarte existenþa în douã pãrþi distincte: de foc (suflu)

ºi de nisip (curgere), iar între ele cumpãna timpului. Radu Matei

Todoran surprinde foarte frumos acest proces în versurile: „Când

clepsidra/ îºi pierde ultimul grãunte de nisip/ cel care cade în

cealaltã lume de sticlã/ atunci o mânã bizarã/ o întoarce/ înãuntru

suntem tot noi/ nisipul nostru/ timpul nostru cel preþios/ care

pânã la urmã/ a ajuns rocã amorfã/ ritualul este acelaºi înãuntru ºi

afarã.// Dincolo de lumea sugrumatã/ vezi cãlugãri smeriþi/

pregãtiþi sã-þi dea de pomanã/ o lacrimã/ sau preoþi ori druizi ori

vraci/ gata sã repete a nu ºtiu câta oarã/ aceleaºi ritualuri ieftine/

despre apus.// Înãuntru nisipul/ nisipul...” (Nisipul sunt eu).

Fiecare poem în parte developeazã sensul filosofic al unei

imagini, situaþii, întâmplãri, într-o încercare mereu reluatã de

radiografiere a destinului uman. Lipsesc de aceastã datã iluziile

compensatorii, pânã ºi iubirea pare a traversa experienþa crispãrii,

însã tot lasã, cel puþin în partea a doua a cãrþii, sã se întrezãreascã

o speranþã: „Mã priveºte în ochi/ îmi întinde o mânã/ ºi simþindu-

mi curgerea/ se grãbeºte sã se amestece cu mine/ sã fim o diluþie

completã/ sã putem folosi amândoi aceeaºi dorinþã/ acelaºi zâmbet/

aceeaºi ºoaptã.// Îmi place lupta ei/ cu simultaneitatea/ numai cã

ea nu ºtie/ cã nimeni nu poate curge/ împreunã cu mine/ pentru cã

nici eu nu pot curge/ odatã cu mine/ ci pe rând/ ca un ºarpe/ prin

mãruntaiele casei.” (Lupta ei cu simultaneitatea).

S-ar pãrea cã poetul asistã la un întreg fenomen ce schimbã lumea

din temelii, context în care îi revin în minte toate poveºtile trecutului,

cu zei ºi îngeri, cu daci ºi zâne. Un univers eteroclit, ºi totodatã

deconcertant, se încheagã sub ochii privitorului, iar constatarea

poetului dobândeºte accente proverbiale: „Jos oameni despuiaþi/

aºteaptã trecerea într-o nouã erã/ cu zei noi/ ºi obiceiuri schimbate/

ici-colo câte un îndrãzneþ/ se cãþãra pe stânci/ sã vadã schimbarea

lumii...” (Facerea lumii). Incursiunea liricã alunecã intenþionat spre

o zonã tenebroasã, pe care o investigheazã cu maximã luciditate.

Sub aceastã lupã a discernãmântului tranºant, chiar ironic, intrã ºi

prezentul, mãsurat la rându-i de Un bãtrân travestit: „Timpul un

bãtrân travestit/ a venit la piaþã/ sã vândã orologii blestemate/ secundele

cad/ dintre dinþii roþilor/ ca niºte lacrimi.”

Cu acest nou volum, Pergamentele uitãrii, poezia

universitarului Radu Matei Todoran îºi asumã o experienþã liricã,

metamorfozatã în viziuni personale, deopotrivã ordonatoare ºi

revelatoare. Densã, cu un registru lexical bogat ºi aplecare spre

comparaþia plasticã, foarte expresivã, poezia lui Radu Matei

Todoran este una de adâncime ºi meritã toatã atenþia.

dascãlul sãu neîntrerupt rãmâne Eminescu, „lumina de

Luceafãr, preacuratã / ºi steaua dusã-n sferele de fum”, la al cãrui

geniu se închinã „în somnul lyrei” ºi pe care îl omagiazã cu inima

plinã de versurile sale, poetul-nepereche al cãrui „drum” devine

„marea mea zidire / esenþa unui orizont mai pur…” (Adeveresc

un cântec).

Receptiv la tot ceea ce înseamnã viaþã, iubitor al tuturor

semenilor sãi, poetul îºi îndreaptã „gândul simplu, aducãtor de

pace” spre binele acestora cãrora le ºi dedicã „poemul meu, adicã

acela care tace / în celãlalt din mine spre cântec aplecat”, totul

pornind din inima sa caldã unde „se rotunjeºte gestul ºi sângele

anume / vegheazã-n dimineaþa legendelor ce tac…” (Veghe).

Ca ºi în celelalte volume, ºi de aceastã datã descoperim în

Marian Raicu un poet confesiv, dar ºi comunicativ, intrând într-

un fel de dialog cu cititorul, prezenþa persoanei a doua fiind

semnificativã în acest sens, realizând un fel de legãturã liricã

între ceea ce oferã viaþa ºi lumea idealã spre care se îndreaptã

gândurile sale. Remarcãm sinceritatea cu care ne dezvãluie stãrile

universului sãu lãuntric, meditaþia îndreptându-se spre lume,

spre viaþã, spre oameni, precum ºi lupta cu propriul sine pentru

depãºirea dificultãþilor pe care destinul i le-a sortit.

Ana Dobre

Monica Grosu

Pergamentele uitãrii
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Poetã notorie în peisajul liricii româneºti, Victoria Milescu oferã în antologia Încã liberã, Editura Biscara,

2020, o selecþie de poezii de dragoste din volumele anterioare.

În oglinzile existenþei ºi ale poeziei, iubirea i se reveleazã poetei sub multiplele ei semnificaþii ºi valenþe.

1. Iubirea ca sine qua non al existenþei.

Sentiment de plenitudine a fiinþei, iubirea este la Victoria Milescu întâi de toate sentimentul pur uman cântat

de poeþi de-a lungul veacurilor. O salvare de frigul existenþial, chiar dacã e ultima salvare („Când afarã e frig/

sã dormi în braþele celui iubit / focul/ sã lumineze pereþii, cãrþile vii / neaua / sã se aºtearnã foºnind / mut

recviem / pãzindu-ne somnul” (Clasice arderi, p. 6). Iubirea este privitã ca un sine qua non al existenþei,

destrãmarea ei, plecarea, este privitã ca fiind „asemenea întunericului etern” (Cerul cu decoraþii de pluº, p. 6).

Iubirea este atotputernicã, este nutritã de viaþã ºi este izvor de poezie ºi de scriere: „asemenea unui copac,

odihnindu-se / cu rãdãcinile întinse adânc/ în cerneala trupului meu…” (Albastrul nufãr, p. 8). În faþa acestei

atotputernicii a iubirii, poeta exclamã: „cum sã te aperi de vraja nimicitoare a iubirii / venind din þara ei

necunoscutã / unde am fost odatã ºi umbrã dar ºi luminã” (Fãrã grija uitãrii, p. 82).

În ochii poetei, existã doar douã raþiuni de a exista: iubirea ºi poezia: „nu-mi

pasã cã nu mai existã loc pe pãmânt / sã mã ascund de tine, iubire…” ºi „nimeni

nu mã va opri sã te urmez, poezie…” (Încã liberã, p. 104-105).

Iubirea este cea care îºi pune amprenta definitivã asupra existenþei: „El este

încã aici / la masa mea / în patul meu / în pereþi, în oglinzi / în nopþile scurte,

fierbinþi/ (…) Câtã eternitate rãmâne / în urma celui abia plecat… “ (Stele în

plinã zi, p. 27-28). Iubirea ca destin, iubirea karmicã strãbate secole, din

reincarnare în reincarnare iubiþii se cautã, se regãsesc, se pierd: „ Trupurile

noastre se cunosc de veacuri / se cautã, se regãsesc prin ani / dar mereu se

despart / dupã legi misterioase” (Dar nimic…, p. 101).

De aceea, cãutarea iubirii implicã întreaga fiinþã a poetei, cu neliniºtea cã

existã un timp al iubirii, sub implacabilul fugit irreparabile tempus: „Spuneþi-

mi, stele / sub ce acoperiº doarme iubitul meu / spuneþi-mi ape / cine îl înveleºte

/ spuneþi-mi, flori / cine-i adunã sângele în zori / cãci într-o zi / n-am sã mai fiu

nici eu / sã-l caut / ºi nici voi / ce nu-mi rãspundeþi / sau nu mai ºtiþi nimic / din

ce-aþi menit…” (Apa fântânilor goale, p. 30-31).

2. Eros ºi Thanatos

Iubirea este la Victoria Milescu întreþesutã inevitabil cu existenþa, o revãrsare

de cer ºi luminã, dar, în acelaºi timp, o deschidere spre lumea de dincolo.

Poeta simte acut clasica bivalenþã Eros-Thanatos. „tu, regele meu / mi-e

puþin teamã / mi-e puþin frig / dar voi dansa, voi fi generoasa ispitã / cu aurul

trupului istovit / tu, regele meu / nu intra în dansul morþii / chiar dacã te chem”

(Salomé, p. 24). Sau: „dacã nu vom iubi / nu vom ºti / cum e moartea” (Prieten

ºi duºman, p. 29.

Iubirea reclãdeºte existenþa, dar poeta mediteazã la aceeaºi bivalenþã a

„dãrâmãrii zidurilor”, întru viaþã sau întru moarte, reluând motivul Eros-

Thanatos: „Cu numele tãu pe buze / cu gustul amar al trupului tãu / cu sunetul

vorbelor nerostite / trec prin lumea care începe mereu / cu dãrâmarea zidurilor”.

(Iubind pur ºi simplu, p.26). Din perspectiva a ceea ce e dincolo de iubire,

poeta se întreabã. „A cui va fi casa ce ne-a adãpostit / ºi turnul din care-am sãrit

fãrã aripi // (…) Ale cui vor fi inelele noastre de nuntã / pe care nu le-am purtat?” (Ruinele refãcându-se, p.

26-27).

ªi, deºi iubirea are puterea de a aduce o uimitoare transfigurare spiritualã, ea nu rãmâne neatinsã de umbra

lui Thanatos: „ªi merg ºi plutesc / buimacã mã împiedic de vrãbii / trec prin aerul ca un giulgiu lunecând / de

pe trupul gol al zilei / ochii se umplu de lacrimi ºi ploaie / (…) noaptea aud plantele împreunându-se / întru

perpetuarea parfumului amãrui / dacã cineva m-ar opri pe drum / sã mã întrebe firesc / ce mi s-a întâmplat / i-

aº rãspunde ºoptit : Iubesc!” (Goliciunea zilei, p. 33).

Din când în când strecoarã un fior  motivul memento mori: „cei pe care i-am iubit / au murit / cei pe care i-am

urât / au murit…/ în creierii munþilor am aflat / cã a murit prietenul meu, menagache” (Cythera, p. 51). Sau, mai

metaforic: „Sã dormi în braþele lui / ca între ramurile / calde, ale unui copac înflorit / sã te trezeascã / loviturile de

topor sonore / cineva, în zori / scuipã zdravãn în palmele aspre / sã prindã bine coada toporului / când taie copacul

/ viguros, bogat ºi înalt / sã facã din trunchiul lui / o cruce ºi un sicriu.” (Visând în Samaria, p. 116).

Vagi ecouri bacoviene anunþã diluvii peste iubire: „Plouã tot plouã cu frunze galbene rupte din stele / Casele

se scufundã cu toatã iubirea din ele” (Plouã, p. 74).

3. Recuzitã poeticã

Uneori, un uºor spirit ludic învioreazã versul: „Dacã treci cu galaxia încãrcatã cu gutui / Sã-mi arunci ºi mie

una albãstritã cu pistrui” (Dacã treci cu galaxia, p.75), sau, mai suav - ºãgalnic: „Soare, sã nu te cerþi cu luna în

vreun fel / Cãci peste trei zile mã voi întâlni cu el” (Trei zile,  p.76), ori „Sã fie arºiþã ca el sã-mi sufle versuri pe

pleoape / Ori ger nãprasnic sã vin lângã el mai aproape” (Sã fie!, p. 76).

Reflexe antice dau alteori o uºoarã solemnitate versului: „Voi, fete din Ierusalim, spuneþi-mi unde doarme

dragul meu / L-am cãutat azi-noapte-n vis, l-am cãutat mereu” (Voi, fete din Ierusalim, p. 77).

În recuzita poeticã a autoarei, foarte activ este paradoxul care detoneazã o curgere aºteptatã a evenimentelor

poetice, inserând o sugestie, o cugetare sau o stare de suflet: „zâmbetul tãu îmi încleºteazã sângele / de

trunchiul fiecãrui copac / trecând pe lângã noi cerându-ne o þigarã, un foc / aruncat apoi neglijent pe duºumelele

/ vibrând sub paºii grei ai îngerului / venind sã mã scoatã / din ghearele unei iubiri imposibile.” (Deriva

sentimentelor, p.84).

Uneori, o hiperbolizare ca percepþie subiectivã devine modalitatea de a transmite un superlativ absolut:

„Îmbrãþiºarea lor / ocupa toatã strada / maºinile forþau înaintarea / oamenii încercau o breºã / prin braþele acelea

uriaºe, încleºtate / (…)/ explozia a urcat îmbrãþiºarea lor la cer / spre uimirea pomilor, caselor cu oameni oneºti

/ ce aºteptau sã vadã cum / se terminã povestea de dragoste…” (Poveste, p.106).

Mesaje subtextuale transmit alteori sugestiv o tulburare sufleteascã dezechilibrantã, precum cea provocatã

de pierderea fiinþei iubite: „Când am aflat cã ai murit / (…) am mers mult, mult / cu pantofii mei cu tocuri înalte

/ rimelul mi s-a scurs pe obraji / am trecut de casa în care locuiam / mergeam înainte în neºtire / telefonul din

geanta de piele / a sunat / m-am oprit lângã o tufã înaltã de iasomie / am rãspuns / era glasul tãu / am râs ca o

apucatã / un camion încãrcat cu pietre de râu / s-a rãsturnat lângã mine / acoperind hohotele…” (Am înþeles,

nu mai fac…, p.107-108).

4. Contur poetic. Victoria Milescu aparþine poeþilor care se considerã transmiþãtorii aleºi ai unui mesaj de

luminã cãtre semenii prinºi în orizontul tern al existenþei. Mãiestria sa poeticã, cizelatã de-a lungul unui

impresionant ºir de volume de poezie, se reazemã pe metafore ample care concentreazã ideea poeticã, învãluitã

uneori de un uºor aer ludic, alteori prinzând reflexe dintr-un orizont tragic al existenþei. Marele merit al poetei,

cu ochiul aþintit spre esenþe, este acela de a le decoda semnificaþiile, cele pur umane ºi cele poetice, semnificaþii

transmise într-un limbaj poetic secund, cel pe care Nichita Stãnescu l-ar numi al necuvintelor. Meditativã,

cizelatã, profundã, poezia Victoriei Milescu va da mereu valoare raftului de aur al poeziei.
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Victoria Milescu –
Iubirea ca esenþã

Libertatea
de a iubi, de a crea...

Constanþa CRUDU
Numele Victoriei Milescu, o Doamnã a Poeziei, este atât de cunoscut în lirica

ultimelor decenii încât pare o cutezanþã sã încerci sã mai adaugi ceva ce nu s-a scris

încã despre ea.

Este un an aniversar pentru poetã ºi, poate, motivul nemãrturisit pentru care a

întocmit în 2020 antologia cuprinzând 110 poezii de dragoste, al cãrei titlu, „Încã

liberã”, îl reia pe cel al unei poezii incluse în volumul din 2017, „Strada Lãcustei”.

ªi, þinând seama de universul tematic ce strãbate ca un fir roºu poemele, de la

primul la ultimul, eterna iubire se aºeazã pe un piedestal de pe care nu va coborî, ci

va invita alãturi, rând pe rând, alte ºi alte teme, precum arta poeticã sau cãlãtoria în

timp ºi spaþiu, timpul adeseori reversibil prin fulguraþia amintirilor, condiþia umanã

cu viaþa trepidantã ºi nemurirea poeziei, ca ºi a dragostei înseºi.

Aº numi volumul „Florilegiu”, cãci fiece paginã te cucereºte prin poemele mai

scurte (de pildã cele selectate din volumul „Cenuºa verii” – 2015, în care, în ceea

ce priveºte organizarea stroficã, poeziile sunt alcãtuite din câte patru distihuri) sau

mai ample (precum cele douã poeme din „Existenþele

fastuoase” – 2013, sugestiv intitulate „Sufletul, I ºi II” ori

„Iertãrile”), de unde rãzbate glasul forte ori numai ºoptit

care cheamã iubirea necontenit. Mottoul, ilustrativ, aminteºte

de ideea de cuplu de nedespãrþit ce reînvie, peste timp, dincolo

de moarte, pentru a revendica dreptul la „porþia de existenþã”,

în ciuda a ceea ce numeºte poeta a fi „deriva sentimentelor”.

Desigur, importante pentru cititor sunt titlurile ce-þi creeazã

un orizont de aºteptare ºi acestea, fie sintetice (prea puþine:

„Imbroglio”, „Salomé”, „Tu”, „Doctorul”, „Darul”, „Plouã”),

fie de tip analitic (majoritatea, dintre care vom enumera pe

cele cu mai multe conotaþii: „Cerul cu decoraþii de pluº”, „A

ruginit veºnicia”, „Veºminte albe pentru prinþul negru”,

„Iubirea fuge”, „Amprente solare”, „Cenuºa verii”, „Viaþa

ca o femeie liberã”, „Am împlinit 66 de ploi”) au darul de a

sugera trãiri afective vechi ºi noi totodatã, perpetue, superflue,

pasionale, obsesive.

Universul liric este populat de femei îndrãgostite cu nume

exotice – „Zarzuela”, „Salomé”, în timp ce iubitul,

neindividualizat prin nume, este trup ºi glas, un „prieten

vicios”, „vulturul meu”, „sclav ºi stãpân”, „înger ºi diavol”,

„foºti iubiþi” ori „iubiþi mai tineri”, „un bãrbat copt”, „prinþul”,

„bãrbatul puternic, înalt”, „dulce ca o stanã de sare”, „mereu

departe”. Iar ea, femeia, este, la rândul ei, puternicã, „mireasa

de carton”, singurã, „sãracã, liberã, tristã”, „fiarã”, fericitã,

„cea mai iubitã, de neatins floare”.

Viseazã ºi locuri totdeauna depãrtate: Iordania, Toledo,

Ierusalim, Hiroshima, ca ºi cele astrale – Casiopeea, Calea

Lactee. De Brãila natalã, oraº cosmopolit, o leagã mii de

fire, revelate mai cu seamã în poezia de început. De acesta îºi

aminteºte ca de „oraºul nostru natal/ dus pe Dunãrea plumburie/ luându-ºi în

fiecare an tributul”, nemiloasã, de uzina „cu sirena asurzitoare”, de vechiul centru

de lângã „ceasul albastru”, de falezã, de strãzi cu nume de poeþi, de actori, de

ofiþeri, de singurul ziar din oraº, de vapoarele ce sunã prelung, de mormântul

necunoscut al unui poet grec, iar despre toate acestea aflãm din poemul „Cythera”.

Existã o serie de termeni ce apar obsesiv în mare parte din aceste bijuterii lirice:

a scrie, poem, carte, versuri, cântec, silabe, cuvânt, imaginaþie, poezie. Arta poticã,

aºadar, este îngemãnatã cu iubirea nebunã, cu iubirea devoratoare. Concepþia despre

poet ºi poezie? Poetul este îndrãgostitul ce-ºi petrece timpul într-un paradis artificial

care-l anesteziazã adesea, transformându-l în Demiurgul ce scoate la luminã „poemul

scris de zei/ la ora maximei lor glorii inspiratoare” („La periheliu”), iar poezia este

„cheia de aur/ a existenþei noastre puþine ºi rare întâmpinând/ plânsul bucuriei

adevãrate cu frunzele ºi petalele/ florii de amaranth/ ºtiind cã o poate ofili un cuvânt

rostit prea tare/ ori prea încet/ trecând prin cele 99 de anotimpuri ale veºniciei”

(„Am crezut”).

Nu ºtiu dacã este o fiinþã religioasã sau nu, însã doamna Victoria Milescu revine

deseori la relaþia cu divinitatea, percepând îngerii ocrotitori trimiºi de Dumnezeu

pe care nu trebuie sã-i judecãm („Când el era numele meu”), fiind pãtrunsã de

îndoiala cã El trebuie sã ne dãruiascã totul, sã ne cuprindã într-o minunatã comuniune

cu iarba, cu pãmântul, cu copacii, marea, piatra, deci cu întreaga fire: „Dacã

Dumnezeu mi-ar îndeplini toate dorinþele/ aº mai fi liberã oare/ i-aº mai aparþine...”

(„Dacã Dumnezeu”), lãsându-se dusã de valul iubirii fatalmente, „dupã blânda

cruzime a lui Dumnezeu”.

Revenind la titlul volumului, cuvântul cheie, „libertate”, nu apare decât de patru

ori în poeme precum: „Iubirea face jocul morþii” („ne zbenguim liber”), „A ruginit

veºnicia” („sunt liberã acum/ adicã singurã.../ sãracã, liberã, tristã”), „Dacã

Dumnezeu”, „Încã liberã”. Acest sublim poem structurat în douã pãrþi pare a-i fi

drag poetei. Este o confesiune atât de profundã, unde mãiastra poezie se confundã

cu iubirea, pentru care este dispusã sã suporte orice metamorfoze, orice suferinþe,

redate printr-o frecvenþã ameþitoare de verbe la imperativ, cãci totul este un prelung

monolog adresat mai întâi dragostei, apoi artei cuvântului, muzei poeziei:

„dinamiteazã-mã”, „dizolvã-mã”, „fulgerã-mã”, „zideºte-mã”, pentru cã oriunde

s-ar ascunde, iubirea o va descoperi. La fel cum îndrãgostita de iubire, de frumos,

de sublim nu va înceta sã-ºi urmeze drumul printre „cioburi de stele”, „în piscurile

celeste”, zvâcnind spre înalt, spre absolut, acolo unde „numai poezia sãlãºluieºte”.

Aºadar, fãcând acest excurs prin întreg universul poetic al doamnei Victoria

Milescu, în frânturile de gând ºi de suflet ale celei înzestrate cu har ºi forþa de a-ºi

urma drumul de „poet fãr’ de arginþi” („Aceeaºi toamnã”), ne exprimãm credinþa

cã acest nume va rãmâne în Panteonul literaturii, subliniind, în acest scop, înseºi

cuvintele sale: „eternitatea e cântecul meu de iubire” („Când o sã vii”).



2222222222 NOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃ

Victoria Milescu

Doamna Vasilica

Grigoraº s-a nãscut la

30.05.1951, în comuna

Robeasca, judeþul Buzãu, a

debutat editorial în 2001, un

debut târziu, dupã unele

cutume, dar fiecare poet are

timpul sãu, cum fiecare

carte are ceasul ei de graþie.

Deºi a venit mai târziu în

literaturã, s-a afirmat cu

talent ºi energie, într-un

mod poate recuperator, pe

mai multe planuri: poezie,

eseu, criticã literarã, literaturã pentru copii, interviuri. Astfel de

scriitori, care nu se grãbesc sã publice imediat absolut tot ce

scriu, dovedesc o autoevaluare exigentã ºi mulþi dintre ei se

înscriu în categoria scriitorilor de cursã lungã. Nu de puþine ori,

am întâlnit-o pe Vasilica Grigoraº în diverse reviste ori site-uri ºi

în postura de haijin, participând ºi câºtigând premii pentru

performanþe în realizarea acestui tip de poezie niponã, haiku-ul.

Noua sa carte, Porumbeii mirãrii/ The Doves of Wonder (Editura

Pim, Iaºi, 2021), aº putea spune cã este o carte „de familie”;

versiunea în limba englezã este semnatã de Alina Lavinia

Grigoraº, fiica autoarei, iar coperta este realizatã de Radu Ticu

Grigoraº, fiul autoarei. Din lectura versurilor se decupeazã

profilul unei autoare sensibile ºi receptive faþã de realitatea

înconjurãtoare, descoperind semnificaþii tulburãtoare în lucrurile

aparent simple, neînsemnate. Micile sau marile evenimente sunt

captate ºi consemnate cu febrilitate, dar ºi cu responsabilitate

faþã de adevãr, faþã de volutele scriiturii. Capacitatea de a selecta

ceea ce este reprezentativ din oferta contemporanã, am remarcat-

o ºi în jurnalul de cãlãtorie, Sub steaua prieteniei, rezultat al unei

vizite pe care poeta a fãcut-o nu demult în Noua Zeelandã. ªi în

recenta carte, în ediþie românã-englezã, se remarcã fineþea unor

observaþii privind stãri, situaþii, dozând subtil mixajul poetic,

interferenþele dintre realitate ºi irealitate, dintre semnificat ºi

semnificant. Avem aici un impresionant aflux de sentimente,

delicateþe, chiar diafanitatea unor imagini venind poate ºi din

predispoziþia autoarei pentru puritatea lumii copiilor, fiindcã cel

ce s-a nãscut poet pãstreazã încã un suflet de copil. Poeziile, în

majoritate, se definesc printr-o candoare aperceptivã, reflex al

unei structuri interioare înclinate spre partea stenicã, luminoasã a

vieþii, unde se aflã pãsãri, flori ºi iubire. Când ridicã acel capac

de la „lada de zestre a întregii fiinþe”, nãvãlesc spre cer, în plinã

zi „vrãbii guralive” ºi porumbei –

pãsãri ale pãcii ºi ale speranþei etc.

Deºi, dupã numãrul anilor, poeta

se considerã în toamna vieþii,

descoperã, paradoxal, cã

experimenteazã o „toamnã

primãvãraticã”, unde vibreazã

„cuvintele roditoare”. Versurile

confesive prind elanuri tinereºti

glisând spre oniric: „m-am visat

lebãdã/ cu braþele aripi de cuvinte;

sau, „dansez pe cioburi de lunã/.../

mã plimb în Carul Mare”. Asistãm

la o uimitoare dezlãnþuire de forþã

vitalã, de freneticã dorinþã de a trãi

la maximã intensitate. Spune poeta:

„Iubesc adânc ºi alintos”, sau

„Îndoruratã de inocenþã”, creând

astfel cuvinte noi, dar ºi recuperând

altele cu mireasmã de scoarþã de

carte veche, ca în „Vremea trezviei”.

O poezie cu titlul „Verde crud” ne

reaminteºte de Bacovia, dar nu pe

coordonatele deprimismului, ci pe

cele ale resurecþiei, ale regenerãrii,

fiecare treaptã a durerii tinzând spre

iluminare. Tot din lumea vegetalã

se întrupeazã ºi portretul autoarei: „Sunt un copac/ pe care destinul

l-a binecuvântat/ cu multe inele/ ºi l-a rãsfãþat sculptându-i/

trunchiul subþire/ dar viguros ºi armonic/ încât m-am strecurat/

în sunetul muzicii anotimpurilor/ cu tainicã simþire/ printre bucurii

ºi intemperii.// Nodurile adunate în firul vieþii/ nu ºtiu când ºi

cum/ scãldate în ploi fine ori nebune/ mã-nfioarã uneori/ dar ºtiu

cã ºi poama stafiditã/ are aromã ºi dulceaþã/ iar savoarea-i

împãrtãºitã.// Deºi mi-a fost loial/ licãrul din priviri se clatinã/ ºi

va veni o vreme/ când paznicii cetãþii mele vor aþipi/ iar eu mã voi

îndrepta/ spre câmpul cu stele (Un copac cu multe inele)”.

Elanurile iubirii conduc spre raþiunea de a fi

a poeziei, poate pentru cã acolo unde este iubire,

este ºi poezie. Dar dincolo de iubire existã ºi

„circul lumii”, faþã de care poetul nu rãmâne

indiferent, glosând asupra caracterelor, asupra

fragilitãþii morale ºi fizice specifice fiinþei

umane: „Între cerul de plumb/ ºi pãmântul

încremenit/ suntem noi, oamenii împotmoliþi.”

Câtã luciditate, atâta adevãr dureros. Dar noi

toþi purtãm „Amprenta lui Dumnezeu/ în inimile

noastre”, cel care îndumnezeieºte literele

poemelor ºi ale zilelor noastre. În „camera de

curat a imaginaþiei”, poeta pune în ordine

„zbenguiala literelor”, în timp ce, dupã cum

spune: „în palmã/ îmi creºte un poem de

dragoste/ hranã pentru porumbeii mirãrii”. În

poezia Vasilicãi Grigoraº, efluviile

sentimental-duioase, enunþurile meditativ-

reflexive, imaginarul vibratil se aºeazã în operã

în mod ingenios, cu un efect etic ºi estetic

reverberând dincolo de paginile cãrþii. Ca

specialistã a poeziei japoneze, nu ne putea lipsi

de prezenþa unui haiku unde contrariile se

complinesc într-un fascinant joc al sensurilor

din cuvintele alese sã construiascã invizibilul.

El este camuflat în poezii secvenþiale, ca

inovaþie de temã ºi stil. Vasilica Grigoraº poate

sã spunã lucruri esenþiale despre natura umanã atât în metafore

bogate, cât ºi în cuvinte simple ºi puþine a cãror lege a inefabilului

o cunosc doar unii poeþi. Porumbeii mirãrii se hrãnesc ºi cu mirãrile

noastre în faþa miracolelor acestei lumi, iar unul dintre aceste miracole

este poezia.

PRIMÃVARA TOAMNEI

Nicolae Dina

Pe valurile vieþii
Originar din mediul rural ºi,

profesional, provenind dintr-un

mediu muncitoresc, fapt pentru care

este selectat ºi beneficiazã de o

pregãtire de specialitate „la singura

instituþie de învãþãmânt superior care

pregãtea atunci ziariºti, Academia

«ªtefan Gheorghiu»”, Marin

Manolache s-a aflat timp de patru

decenii pe baricadele jurnalismului,

fiind fondator ºi conducãtor al unor ziare judeþene, mai întâi la

Drobeta Turnu-Severin (Viitorul), mai apoi la Piteºti, unde, „în

dimineaþa zilei de 23 decembrie 1989", a apãrut Argeºul liber

(devenit, ulterior, Argeºul), organ de presã al cãrui redactor-ºef,

apoi director, a devenit prin votul unanim al colegilor care au

apreciat „experienþa ºi buna mea credinþã”, calitate în care

„eforturile, cheltuirea de energie pentru formarea redacþiei,

construirea noului sediu, schimbarea tehnologiei de tipãrire,

proiectarea unei politici redacþionale” au fost principalele preocupãri

în vederea realizãrii unei publicaþii independente, corespunzãtoare

exigenþelor cititorilor.

Ieºirea la pensie nu a însemnat ºi renunþarea la scris,

preocupãrile sale scriitoriceºti însumând „recenzii de cãrþi, cãrþi

scrise (ca autor sau coautor al monografiei Liceului Industrial

Piteºti, al volumelor Excelenþele Argeºului, Confesiunile unui

ministru, Mãrturiile unui prim-secretar, n.n.), reportaje, note

de cãlãtorie”, surprinzând aspecte ale vieþii, portrete de oameni

despre care este convins cã „fiecare a avut o ºansã, a trãit, a dat

ºi a primit, s-a împlinit pe mãsurã, parcursul oricãruia purtând

amprenta generaþiei cãreia îi aparþine”. Dar cãrþile sale de suflet

rãmân Dincolo de Valea Negraºului (Piteºti, 2020) ºi

Ambasadorul itinerant (Piteºti, 2021), aparþinând literaturii de

graniþã sau ficþiunii.

Prima dintre ele nu este o reluare a volumului publicat anterior,

Valea Negraºului, ele completându-se în „susþinerea cât mai

adâncã a trãirilor din ocolul prin lume ºi prin anii pe care i-am

parcurs”. Ambele cãrþi reveleazã „izbânzi ºi pierderi, lumini ºi

umbre, încântare ºi farmec, tristeþe ºi duioase amintiri încredinþate

spre neuitare”, dupã cum mãrturiseºte autorul.

Volumul Dincolo de Valea Negraºului se înscrie în genul

memorialistic, din moment ce confesiunile autorului se referã la

propria viaþã, rememorând locurile pitoreºti ale satului natal,

întâmplãri, oameni cu care s-a intersectat destinul copilului ºi

adolescentului, martor al principalelor evenimente naturale (seceta

din anii ’47-’48, epidemia de pelagrã), social-politice (blestemul

cotelor obligatorii, dar, mai ales, al colectivizãrii forþate), anii de

ºcoalã elementarã ºi de liceu, rememorând figurile unor colegi ºi

profesori, aceºtia din urmã fiind modele de profesionalism, de

vocaþie didacticã, precum ºi a surorii sale, Victoriþa, fãrã ajutorul

cãreia nu ar fi putut finaliza studiile ºi cãreia îi poartã, ºi acum, o

nemãrginitã gratitudine.

Plin de afecþiune este portretul soþiei sale, cunoscutã la o searã

de dans, care l-a cucerit nu numai pentru cã „strãlucea prin graþie,

prin miºcare […], prin nobleþea trãsãturilor fizice”, fiind, în acelaºi

timp, „nu doar frumoasã, dar ºi inteligentã, cultivatã”, cea care i-

a dãruit douã fiice, Minela, devenitã, în timp, profesoarã de

matematicã (ca ºi soþul ei, Mircea Olteanu, teleormãnean din

Alexandria, al cãror fiu, Alin, este profund angajat în cercetarea

ºtiinþificã de vârf în Germania) ºi Carmen, inginer ca ºi soþul ei,

Ionuþ-Marius Mitan, pãrinþii Marinei, cu studii aprofundate în

automaticã, trãitori în Franþa.

Viaþa de jurnalist este plinã de împliniri, având mândria înfiinþãrii

celor douã ziare pornind de la zero, Argeºul fiind publicaþia a cãrei

„nouã ediþie devenea tot mai bine închegatã, mai credibilã, mai

apropiatã de cititori”, în condiþiile noii societãþi democratice ce se

înfiripa în România, ridicarea gradului de „maturitate profesionalã”

a tinerilor jurnaliºti având un rol major în acest sens.

Într-un grupaj de scurte Reportaje, autorul a selectat „pe cele

cu trimiteri la turism, la bucuria descoperirii minunilor naturii”,

rezultate în urma unor cãlãtorii în diverse þãri europene. Astfel,

în Grecia este impresionat de turismul practicat „cu ºtiinþã de

oameni dãruiþi”, hotelierii ºtiind „sã se poarte îndatoritori cu

onor clienþii”, la fel cum Ciprul oferã „excelente plaje […], lanþuri

hoteliere de multe stele”, practicând un turism remarcabil prin

„ospitalitatea ºi ºtiinþa […] de a primi oaspeþii”. Riviera Francezã,

a cãrei Côte d’ Azur strãluceºte prin „stilul, eleganþa ºi luxul ei”,

este remarcabilã prin multe „rãsfãþate citadele ale turismului,

divertismentului, eleganþei, luxului”, prin festivaluri ale multor

arte ºi chiar sporturi, ca automobilismul. Nici România nu se aflã

mai prejos când este vorba despre frumuseþea ºi bogãþiile acestei

Grãdini a Maicii Domnului, Delta Dunãrii, „un nesfârºit luciu de

ape” ºi „o bogãþie inestimabilã, un colþ de eden”, cum nu existã în

„nicio altã þarã europeanã”.

Volumul se încheie cu un scurt capitol, Note de lector, cuprinzând

însemnãrile autorului despre lucrãrile semnificative referitoare la

„opera doctrinarã cu privire la varii domenii, la marile frãmântãri

ale epocii”, volum în care George Ene „valorificã în mod critic

aportul excepþional al lui Eminescu, nu numai în culturã, dar ºi în

întreaga viaþã social-politicã româneascã” (Eminescu nu numai

poet naþional).

Prozatorul Ion Cârstea este vãzut din perspectiva a douã cãrþi,

Mariana („o carte romanescã, deopotrivã ºi studiu sociologic”)

ºi Geþii au fost strãbunii mei, în care autorul susþine teoria „potrivit

cãreia civilizaþia geto-dacicã ºi existenþa acesteia sunt superioare

multor alte culturi, chiar ºi celei sumeriene”. Istoricul roºiorean

Victor Gabriel Osãceanu se aflã în graþiile cronicarului prin

volumul Primul Rãzboi Mondial, „un rechizitoriu la imoralitatea

ºi greºelile care aparþin trecutului, anumitor personalitãþi ºi cercuri

de putere, ale unor state ºi mari puteri” (Sub spectrul moralei),

în timp ce O sintezã a economiei Argeºului reprezintã aportul

sãu la elaborarea, alãturi de un fost prim-secretar, a unei lucrãri,

„o sintezã a economiei Argeºului, a celei româneºti, cu accent pe

perioada jumãtãþii a doua a secolului trecut, pânã în prezent”.

În cea de a doua carte, Ambasadorul itinerant, Marin

Manolache intrã în sfera ficþiunii, volumul putând fi catalogat

drept un microroman de moravuri, cei doi eroi, Icã Viroiu ºi Iþã

Delea, reprezentând categoria ariviºtilor, este drept cã nu lipsiþi

de inteligenþã ºi suficient de citiþi pentru a aspira ºi a-ºi realiza o

carierã, cel dintâi ajuns „un nume în lumea finanþelor”, al doilea

devenind un scriitor cunoscut, membru al uniunii creatorilor, ale

cãrei „case de creaþie ºi de odihnã”, chiar ºi „conturile” instituþiei

au uºile larg deschise pentru unul ca el.

Pentru cã se remarcase în activitatea sa de control financiar,

Icã Viroiu este promovat în funcþii înalte care îi faciliteazã

„numeroase delegaþii peste hotare, în cele mai îndepãrtate colþuri

ale lumii”, devenind un fel de „ambasador itinerant”, notându-ºi

impresiile într-un jurnal de cãlãtorie pe care i-l oferã prietenului

sãu scriitor pentru a scrie „ºi altceva decât despre viaþa oamenilor

satului” de pe „îndrãgita Vale a Negraºului”, aluzie la cele douã

cãrþi publicate anterior. Aºa se explicã apariþia celor douã capitole

ale volumului de faþã, Note de jurnal (cuprinzând însemnãri de

cãlãtorie din Iugoslavia, Grecia, Cipru, Danemarca, Franþa) ºi

Pe urmele ambasadorului (cuprinzând fotografii din þãrile

respective), „împrumutate” eroului sãu de însuºi autorul care,

cândva, cãlãtorise, ca jurnalist, de-a lungul ºi de-a latul Europei.

Urmãrind „ingineriile financiare” ale verosului Icã Viroiu

(numele îi vine de la „virusul” care a infectat societatea prin

eludarea tuturor valorilor morale româneºti ca Cinstea, Onoarea,

Dreptatea, Binele ºi Adevãrul?), ascensiunea ºi decãderea unor

oameni de afaceri a cãror încredere este înºelatã de cãtre acesta,

autorul nu scapã prilejul de a face o radiografie a societãþii

postdecembriste înhãmate nolens, volens, la aºa-numita „economie

de piaþã”, o analizã criticã a felului în care „industria a fost

destructuratã”, iar lipsa mijloacelor de producþie moderne din

agriculturã a produs „mari dezechilibre”, la acestea contribuind

ºi „un proces de depopulare a satului”, astfel cã „întreaga noastrã

economie este supusã unor disfuncþionalitãþi majore”.

Ambele volume fac dovada unui scriitor încercat în ºi de

viaþa cu bunele ºi relele ei, beneficiind de experienþa unui jurnalist

a cãrui deontologie nu poate fi pusã sub semnul întrebãrii ºi a

unui analist critic, dar obiectiv, bun cunoscãtor al evoluþiei politice,

economice ºi sociale a României de dinainte ºi de dupã

evenimentele din decembrie 1989. Nu pot fi uitate sentimentele

curate ºi sincere de dragoste ale omului originar din mediul rural

pentru locurile natale evocate cu nostalgie ºi afecþiune, pentru

familie ºi pentru prietenii pe care nu-i uitã purtându-le acelaºi

respect dintotdeauna.
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Jean
Yves Conrad

Excelenþã,

doamnelor ºi

domnilor diplomaþi,

dragi prieteni,

„Jur sã-mi dãruiesc toatã

puterea ºi priceperea

pentru propãºirea

spiritualã ºi materialã a

poporului român, sã

respect Constituþia ºi

legile þãrii, sã apãr

democraþia, drepturile ºi libertãþile fundamentale

ale cetãþenilor, suveranitatea, independenþa,

unitatea ºi integritatea teritorialã a României. Aºa

sã-mi ajute Dumnezeu!”

„În Franþa, am dor de România ºi în România,

am nostalgia Franþei”. Cu acest cuvânt al lui Nicolae

Titulescu, cel mai mare ministru de externe pe care

l-a cunoscut vreodatã Europa, cel care ºi-a susþinut

teza la Sorbona cu menþiunea Magna cu laude, vreau

sã încep micul meu discurs în limba românã, limbã

care îmi este cea mai dragã inimii, pe acelaºi loc cu

limba mea maternã, franceza.

Siegfried Goldman (Antoine Golea), în “La

Tribune des Critiques de disques”, Henri Shapiro

(Henri Chapied), în emisiunea “Le Divan”,

Salman Locker (Gherasim Luca), maestru al limbii

franceze sau Sonia Flis (Sonia Rykiel), în

domeniul modei, sunt doar o micã parte dintre

românii – evrei mai ales – care au adus glorie

culturii franceze. Din prima mea carte, care a

apãrut acum aproape 20 ani – Paris, capitala

României – este ideea pe care o pun în evidenþã

mai ales în cãrþile mele urmãtoare, care sunt legate

de morminte româneºti în þara mea de origine,

Franþa.

Azi, este pentru mine o renaºtere sau, mai bine

zis, o naºtere de conºtiinþã, aici, în casa mea,

Palatul Béhague, unde am intrat prima datã de

Ziua Unirii 1989, fiind invitat de cãtre ultimul

ambasador român înainte de revoluþie, Petre

Gigea ºi a doua oarã într-o cãmãruþã de la etajul

doi, în luna mai 1990, la prietenii mei Lia Maria

ºi Ion Andreiþã, alãturi de poetul ºi apoi ministru

al culturii, Marin Sorescu, care, între douã

pãhãrele de palincã, cu o lunã plinã în contrast

cu Turnul Eiffel iluminat, mi-a recitat un poem –

„Câini” – al lui, din care am reþinut aceste trei

versuri: Ei înºiºi parcã-s plaiuri care latrã/ Pânã

când limba li se face piatrã/ ªi Dunãrea-i depune,

lin, în mare. Atunci mi-a venit în minte moto-ul

meu, care a devenit ºi mai real când am mers în

urmãtoarea zi pe malul stâng al Senei, la un alt

mare poet, regretatul George Astaloº, care locuia

atunci lângã casa radioului, reproducând

doamnei Elena cuvintele pe care le gãsisem

câteva momente mai înainte, cu o inspiraþie

premonitorie: „România nu-mi aparþine, dar eu

aparþin României”.

Acest motto mi-a fost inspirat de cele patru

versete care sunt gravate pentru eternitate pe

postamentul monumentului lui Ion Jalea, în

cimitirul oraºului unde mi-am petrecut copilãria

ºi adolescenþa, Dieuze, în departamentul Moselle,

oraº unde am avut revelaþia þãrii pe care o iubesc

la nebunie, adicã România Mare. Eu citesc

versurile celebrei Elena Vãcãrescu: „D-al vostru

vis eroic/ ªtiindu-vã stãpâni/ Dormiþi, vegheaþi

de Franþa/ Dormiþi, soldaþi români!”. Fiind foarte

sensibil, nu am uitat niciodatã aceste frumoase

versuri ale poetei române, ca ºi pe cele ale altei

românce, care mi-au fermecat copilãria în Lorena,

Ana de Noailles, cea care recita: „Verdun, vãduva

lor nemuritoare ºi gâfâitã/ Ca ºi cum ar implora

întoarcerea lor cereascã/ Susþine cele douã braþe

ale celor douã turnuri înalte ale sale”. Marele

istoric român ºi francofil Nicolae Iorga o

considera „cel mai mare poet francez, care era

dinspre partea tatãlui o româncã”.

Copilãria trece, apoi adolescenþa, dar nu uit

acest cimitir, aceºti 943 de soldaþi români care se

odihnesc aici pentru eternitate, martiri nevinovaþi

departe de patria lor. Mama mi-a explicat ce este

Dacia; venerabila mea profesoara de francezã ºi

latinã, doamna Geneviève Dietrich, m-a învãþat

cã poetul meu preferat, Ovidiu, s-a „nãscut în

exil” – dupã cuvintele lui Vintilã Horia – în timp

ce soþul ei mi-a fost profesor de limba germanã.

Toþi mi-au inoculat pasiunea pentru limbile strãine

ºi, fãrã sã o doreascã ºi fãrã sã o cunosc, am fost

apoi zguduit de românitate. Cimitirul e privit ºi

azi cu devotament sfânt de cãtre copiii din

Dieuze, care nici mãcar nu ºtiu cine sunt acei

soldaþi, în acelaºi mod în care noi, pe când eram

copii, i-am slãvit pe aceºti soldaþi care au murit

pentru libertatea noastrã.

Odatã cu aceastã naturalizare se deschide o

nouã erã pentru mine, o erã care practic a început

înainte de a mã naºte pe teritoriul francez,

deoarece, într-o viaþã anterioarã, eram cu

siguranþã român. Altfel cum se explica faptul cã

gândesc doar în limba românã, dupã ce am visat

doar în aceastã limbã sfântã, limba marelui poet

Mihai Eminescu, care stã scrisã, între altele, pe

monumentul lui de pe rue des Ecoles.

Acum, dupã ce s-a cântat La Marseillaise la

începutul discursului meu, vã rog sã vã ridicaþi

la recitarea imnului României, imn la care m-am

închinat cu câteva clipe în urmã, când am jurat

credinþã statului român:

„Deºteaptã-te, române, din somnul cel de

moarte

În care te-adâncirã barbarii de tirani!

Acum ori niciodatã, croieºte-þi altã soarte,

La care sã se-nchine ºi cruzii tãi duºmani.

Acum ori niciodatã sã dãm dovezi la lume

Cã-n aste mâni mai curge un sânge de român,

ªi cã-n a noastre piepturi pãstrãm cu falã-un

nume

Triumfãtor în lupte, un nume de Traian!”

În aceste momente atât de miºcãtoare pentru

mine, momente care concretizeazã 60 de ani de

dragoste faþã România, în ciuda turbulenþelor

vieþii, vreau sã ne amintim de oamenii, mai ales

femei, care mi-au ghidat viaþa de devotament

neþãrmurit faþa de þara mea, România, adicã, voi

toþi care mã suportaþi în pasiunea mea nemãrginitã

pentru aceastã þarã pe care am ales-o.

Lista fiind prea lungã, eu þin sã pun în evidenþã

pe Ana Costner, care se aflã aici, o româncã

minunatã, modestã ºi talentatã, plinã de suflet. Prin

ea ºi numai prin ea, am gãsit puterea sã trãiesc cu

cultura româneascã la care sunt ºi voi fi

întotdeauna credincios. Îmi oferã pace interioarã

ºi acum, dacã nu ar fi existat, eu sunt conºtient cã

m-aþi fi gãsit într-un cimitir, într-un spaþiu cãruia

i-am consacrat multe mii de ore, o muncã ce se

va materializa într-o viitoare carte, o trilogie

dedicatã mormintelor româneºti din cimitirele

pariziene, franceze (din afara Parisului) ºi evreilor

de origine românã deportaþi în lagãre ºi care nu

s-au mai întors în þara gazdã, Franþa...

Actorul american Richard Carlson spunea cã:

„Pacea interioarã se realizeazã atunci când se

acceptã contradicþiile inerente vieþii, plãcerii ºi

durerii, succesului ºi eºecului, bucuriei ºi tristeþii,

naºterii ºi morþii”. Mersi, Ana, de o mie de ori,

mersi.

Vã mulþumesc mult pentru atenþie!

Discurs la Ambasada României în Franþa,
la ceremonia de decernare a cetãþeniei române

Paris, 15 noiembrie 2021
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UN REUªIT MOMENT DE DIPLOMAÞIE CULTURALÃ

INTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTE,,,,,

Emil PÃUNESCULa 103 ani de la eliberarea oraºului de Armata Francezã a

Dunãrii, „Ziua istoricã a municipiului Giurgiu” a fost onoratã de

Ambasada Franþei în România. Excelenþa sa, doamna Laurence

Auer, ambasador ºi domnul colonel Daniel Parpaillon, ataºatul

militar, au întreprins o vizitã oficialã la 10 noiembrie, în program

distingându-se douã etape. Prima, cea politico-diplomaticã, a

cuprins întâlniri cu conducerile Instituþiei Prefectului, Consiliului

judeþean ºi Primãriei ºi s-a încheiat cu o ºedinþã festivã a

Consiliului local, în cadrul cãreia Primarul Adrian Anghelescu i-

a înmânat doamnei ambasador o plachetã ºi o diplomã onorificã.

A doua etapã a vizat cunoaºterea unor locuri ºi monumente

comemorative legate de colaborarea militarã româno-francezã

din primul rãzboi mondial. Ea a început printr-un ceremonial în

Parcul Alei, la monumentul ridicat de militarii Regimentului 210

Infanterie. Acolo, în puþine cuvinte, am subliniat tradiþia secularã

a cooperãrii noastre militare ºi unicitatea eliberãrii prin luptã a

oraºului Giurgiu, în ultima zi a primei conflagraþii. A urmat o

vizitã în expoziþia permanentã a Muzeului judeþean „Teohari

Antonescu” ºi o alta pentru vizionarea plãcii comemorative din

clãdirea ªcolii de muzicã ºi arte plastice „Victor Karpis”, vechea

Primãrie din perioada interbelicã. Dupã cum se ºtie, placa

memorialã imortalizeazã vizita delegaþiei franceze conduse de

Mareºalul Foch, la 18 octombrie 1922, când s-au înmânat

oficialitãþilor române decoraþia „Crucea de Rãzboi cu palmete” ºi

titlul de oraº-erou. În spaþiul modest din secretariatul ºcolii am

improvizat o microexpoziþie fotodocumentarã, în care – pe lângã

povestea prezenþelor generalului H. M. Berthelot la Giurgiu – l-

am adus în atenþie pe artistul Dimitrie Varbanesco, fiu al

meleagurilor noastre, consacrat ca pictor ºi desenator în Franþa.

Un eveniment cultural inedit, cu tema „Scriitori ºi

istorie literarã în Vlaºca”, a avut loc sâmbãtã, 13

noiembrie a.c., la Mãnãstirea Comana. Moderatã de P.

C. Arhimandrit dr. Mihail Muscariu, stareþul mãnãstirii,

manifestarea a reunit reprezentanþi ai unor instituþii de

culturã din judeþul Giurgiu (Biblioteca Judeþeanã „I. A.

Bassarabescu”, Muzeul Judeþean „Teohari Antonescu”

– secþia de istorie memorialã, Centrul cultural „Vasile

Militaru” din comuna Vãrãºti). Invitat de onoare al

evenimentului a fost prof. dr. Nicolae Scurtu, din

Bucureºti, cunoscut cercetãtor, istoric literar ºi

colecþionar, colaborator permanent al revistelor

„Convorbiri literare” ºi „Sud”.

Cu ospitalitate desãvârºitã, cu bonomie ºi discreþie, dr.

Mihail Muscariu a creat un cadru plãcut pentru discuþiile

desfãºurate la etajul stãreþiei, în spaþiul denumit „Sala

tronului”, aflat în imediata apropiere a bibliotecii.

Destinate exclusiv unor evenimente culturale, cele douã

încãperi (cu suprafeþe generoase) gãzduiesc raritãþi

patrimoniale, între care se evidenþiazã douã jilþuri create

pentru familia regalã a României.

În atmosferã de liniºte monahalã, s-a vorbit în primul

rând despre poezia de facturã religioasã, în care au excelat

Nichifor Crainic ºi Vasile Militaru, oameni de litere

nãscuþi pe aceste meleaguri. Evocãri ale celor douã

personalitãþi a oferit muzeograful Emil Pãunescu, unul

dintre iniþiatorii întâlnirii.

Gelu BRÎNCOVEANU

Eveniment cultural inedit la Mãnãstirea Comana

Doresc sã mulþumesc administratorului public Ionel Muscalu

ºi colaboratorilor sãi pentru ingeniozitatea cu care au introdus în

programul vizitei evidenþierea prezenþei în nomenclatorul stradal

giurgiuvean a numelor eliberatorilor Foch ºi Berthelot, precum

ºi pe cel al oraºului francez Grasse.

Am constatat la oaspeþii francezi, dincolo de þinuta protocolarã

ireproºabilã, un interes real pentru istoria ºi cultura noastrã. Mi

s-a povestit cã, în afara programului stabilit, ei au dorit sã

cunoascã pe parcurs ºi alte monumente din oraº, dintre care nu

au lipsit Turnul Ceasornicului ºi ruinele Cetãþii din Insulã. M-

am bucurat, alãturi de toþi cei ce au participat la însoþirea

vizitatorilor, cã aceºtia au rãmas cu impresii favorabile, dãtãtoare

de speranþe pentru consolidarea unor parteneriate viitoare.

Delegaþia Ambasadei Franþei depune o coroanã la Monumentul din Alei La ªcoala de muzicã Victor Karpis

Afiºul manifestãrii de la Mãnãstirea Comana

Principalul invitat, prof. dr. Nicolae Scurtu, neobosit

cercetãtor de manuscrise literare, a dãruit celor prezenþi

din cãrþile ºi din ºtiinþa lui în domeniu. Totodatã, acesta

a fãcut o mãrturisire îmbucurãtoare pentru participanþi,

mai cu seamã pentru reprezentanþii Bibliotecii judeþene

„I. A. Bassarabescu”. Domnia sa continuã sã lucreze la

pregãtirea unui volum consacrat patronului spiritual al

Bibliotecii din Giurgiu, carte care va reuni textul inedit

al tezei de licenþã a scriitorului ºi o serie de

corespondenþe ale acestuia cu diverºi confraþi,

nevalorificate pânã acum de cercetãtorii care s-au ocupat

de viaþa ºi opera lui. Profesorul a mai comunicat cã,

urmare a activitãþii sale recente, se contureazã ºi un al

doilea volum de cercetãri literare proprii, referitoare la

scriitori ºi publiciºti giurgiuveni.

Dezbaterile au vizat ºi alte nume importante ale

literaturii române, care au avut legãturã cu oraºul Giurgiu,

cu insistenþã asupra scriitorilor Tudor Vianu ºi Ion Barbu,

creatori de facturã exclusiv laicã. La finalul

evenimentului, stareþul mãnãstirii a apreciat nivelul

discuþiilor ºi a exprimat opinia cã acest tip de întâlniri ar

trebui continuate. Înainte de plecare, participanþii au

vizitat expoziþia secþiei specializate, deschisã în urmã cu

câþiva ani de Muzeul judeþean „Teohari Antonescu” în

cadrul Mãnãstirii Comana.

Nicolae Scurtu ºi Emil Pãunescu
Participanþi la întâlnirea de la MãnãstireaComana
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Academia lui  Diogene

Era odatã o þarã în care toþi oamenii erau nebuni. Arãtau ca niºte oameni normali dar, dacã

îi observai un timp, îþi dãdeai seama cã marea majoritate a oamenilor, dacã nu chiar toþi, sunt

duºi cu pluta (sau cu sorcova, evident, în perioade de sãrbãtori). Ei! Nu erau chiar toþi-toþi

nebuni. Mai existau unii care deºi erau normali, în mulþimea nebunilor, nu se distingeau

cãci normalitatea era doar o altfel de nebunie. Prin acþiunile lor normale pãreau chiar mai

nebuni decât nebunii înºiºi.

Unii nebuni se credeau oameni importanþi: Cezar, Gingis Han, Napoleon ºi încã mulþi

alþii care se considerau spartani, de parcã toatã istoria omenirii se reîncarnase în acea þarã.

Alþii se credea personaje din basme sau poveºti: Fãt Frumos, Zmeul Zmeilor, Cãpcãunul ºi

alþii. O parte din nebuni se credeau personaje din filmele de ficþiune: ba unul dintre ei se

considera Superman ºi chiar pretindea sã fie premierul acelei þãri. Un alt personaj, persoanã

importantã, negãsind un cuier îºi agãþã paltonul de o limuzinã iscând o controversã

naþionalã: dacã limuzina este cuier sau, cuierul este limuzinã. Lumea normalã din alte pãrþi

chiar îi considerau idioþii omenirii.

În acea lume se fãcea ºi artã. În picturã mâzgãlelile, colorate sau nu, erau considerate

opere de artã. Dacã însã apãreau ºi figuri umane, atunci, ele reprezentau figuri cu picioare

crescute din cap, cu mâini în loc de urechi ºi alte hidoºenii care ar da coºmaruri unor ameni

normali. O sculpturã reprezentând un fel de broascã ce semãna mai bine cu un cartof înfipt

într-o þeapã era culmea Michelangismului in sculpturã. Erau ºi scriitori, cam ciudaþi într-

adevãr, dar scriitori. Unul dintre ei, probabil pentru a nu folosi hârtia (din spirit de a proteja

pãdurile) scria pe dealuri cu animale, cred cã erau oi. Cartea cea mai rãspânditã era „Idiotul”.

La un moment dat în lume se produse o pandemie cu un virus ucigaº. Evident cã nebunii

au considerat cã e vorba de o conspiraþie împotriva lor, ei, considerându-se, în nebunia lor,

cã sunt de fapt deºtepþii lumii. Dar pandemia îºi fãcu treaba de pandemie, chiar foarte

temeinic, iar nebunii, ca sã arate cã nu existã pandemia, dãdurã foc spitalelor.

Ce mai calea-valea, nebunie curatã. Cei care erau normali, sau pãreau normali, plecarã

care încotro, ºi astfel, acea þarã, dupã ce trecu prin pandemie dispãru, ca ºi când nu ar fi

existat vreodatã.

Poet  în  rugãciune

Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga

,,,,,INTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITII

Dimitrie Bolintineanu, cel nãscut în þinuturile sudice ale

Câmpiei Române, în satul Bolintin, a fost devotat meleagurilor

natale, a cinstit memoria înaintaºilor, a fost un luptãtor, un

revoluþionar, folosind pentru înaltele idealuri patriotice arma

scrisului sãu înflãcãrat, talentul poetic dãruit de Pronia

Cereascã.

Pe Dimitrie Bolintineanu l-am cunoscut multe generaþii de

tineri în ºcoalã din clasele primare, mai ales prin scrierile sale

prezente în toate antologiile de literaturã patrioticã, mai ales

Legendele Istorice.

Acesta a fost genul literar prin care Dimitrie Bolintineanu a

elogiat dragostea de patrie, vitejia eroilor neamului sãu, precum ªtefan cel Mare ºi alþi

conducãtori luminaþi, devotaþi idealurilor de libertate socialã ºi naþionalã.

Dar poate mai puþin cunoscute sunt unele poeme ale sale, de inspiraþie religioasã! Da,

Dimitrie este ºi un poet în rugãciune. A dedicat psalmi, meditaþii religioase prin care glorificã

minunile creaþiei divine, culminând cu viaþa omului ca dar suprem.

LA IISUS PE CRUCE – este o astfel de meditaþie religioasã asupra învãþãturilor lui Hristos,

cel care a propovãduit pacea ºi iubirea, în opoziþie cu tiraniile de tot felul.

„O, CHRIST, cu pãr de aur ºi cu cuvântul dulce,

Din care se revarsã al mângâierii dar

Tu însuþi ai zis CHRISTE, când te-au urcat pe cruce :

Nu vrei sã faci, Pãrinte, sã treacã-acest pahar?

Ce te gândeai tu oare, vorbind aºa, Iisuse?

Gândeai cã o sã piarã ce tu ai semãnat?

Gândeai cã Fariseii au sã întoarcã mâine

Poporul din credinþa ce azi ai insuflat?!

Nu sunt acei puternici ce-împiedicã o doctrinã

Cu toatã stãruirea ºi influenþa lor!

Doctrina ta e sfântã ºi are viaþã în sine

De aceea pretutindeni lãstari adânci a prins.

Cu cât aflat-a piedici ºi suferinþi sublime,

Cu-atâta peste lume în noapte s-a întins.

De atunci, de tiranie noi nu temem foarte

Când se aratã încã aice pe pãmânt!

O tiranie-n sânu-i aduce a ei moarte

ªi se aratã-n viaþã cum naºte un mormânt!”

Þara nebunilor

Într-o duminicã de miez de toamnã, mi s-a rupt iar inima în douã:

am auzit la radio, acolo unde a lucrat toatã viaþa lui, cã prietenul

meu, Doru Dinu Glãvan, bãnãþeanul dârz, gazetar de vocaþie, a plecat

de lângã noi.

Fulgerãtor, devreme, cu totul nemeritat, lovit de coasa acestui

blestem care taie iarba lumii noastre.

Prietenul meu, preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din

România, este un om-simbol. Pentru cã a ºtiut sã ne dea nouã,

gazetarilor români, dreptul la o identitate, la o casã numai a noastrã.

Alergând peste tot în þarã, acolo unde a renãscut conºtiinþa condiþiei

de gazetar, departe de hotare, unde se gândea ºi se vorbea româneºte,

Doru Dinu Glãvan ºi-a asumat mereu calitatea de luptãtor, în credinþa

celui mai mare, mai pur ºi mai adevãrat dintre noi, Mihai Eminescu.

E o zi atât de tristã, încât pare cã toatã ceaþa lumii vine din Reºiþa

lui ºi ne rãpeºte tot aerul.

Dumnezeu sã-l odihneascã pe neobositul nostru prieten, pe

gazetarul pursânge, pe cel cu vocaþie de lider al breslei noastre, Doru

Dinu Glãvan!

Nicolae Dan FRUNTELATÃ

Un om cât un simbol:

Doru Dinu Glãvan

Într-o zi mohorâtã de noiembrie a acestui an 2021 s-a mutat la cele

veºnice Nicolae Ciubuc, unul dintre cei mai vechi ºi constanþi

colaboratori ai Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu ºi revistei „Sud”. Nelipsit de la vreo manifestare culturalã

bolintineanã, bun ºi de nãdejde organizator ºi promotor, implicarea

ºi abnegaþia regretatului Nicolae Ciubuc vor fi imposibil de înlocuit.

Nu numai cultura bolintineanã a suferit o mare pierdere prin

dispariþia sa, ci ºi simþul civic al comunitãþii a resimþit o scãdere greu

de recuperat.

Nicolae Ciubuc a fost un stâlp al comunitãþii, un cetãþean preocupat,

preocupat de propãºirea semenilor, implicat în viaþa localitãþii, oferind

un exemplu de urmat contemporanilor. Deplângem pierderea unui

asemenea OM, cãruia Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu ºi revista „Sud” îi vor pãstra veºnic amintirea,

pomenindu-i faptele ºi spiritul viu.

Nicolae Ciubuc
(1946-2021)

Doru Dinu Glãvan
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Printre gratiile vechi

Printre gratiile vechi a pãtruns

o primãvãraticã razã

am prins-o-n ºuruburi ºoptindu-i

stai cuminte aici

muºcasem dintr-un colþ de pâine

ºi bãusem o carafã cu apã

prinsesem puteri

stai cuminte aici

dacã nu

chem gardienii

ei sunt înalþi ºi frumoºi

mã pot preschimba în ce vor

dupã bunul lor plac

bocanci tropãirã pe-aproape

atâta de clar se vedeau

în primãvãratica razã

vechile rãni.

Nicãieri

Pe pragul de jos

stã oala de lut scrijelitã

un zumzet se iscã

stingher ºi prãfos

o razã se cerne

pe-o muchie de zid afumat

se spulberã semne

spre arborele cel înclinat

vremea îºi iese din sine

sunt liber ºi totuºi captiv într-un punct

îmi pare cã eu sunt acelaºi mereu

ºi pot fi oricine

miroase-a departe

în van

încerc sã numesc

sã m-apropii

un abur se-nalþã mereu

pe marginea gropii.

Zãdãrnicie

O cifrã se mistuie

ªi-n urmã-i alta plodeºte

Revino femeie

nu-i nimeni ºi strig

spre vechiul cadran de frig poleit

trec morþii duium

culeg numai spice de fum

Voi spartele romburi

Tu rea oglindire

Vãd forme-alungite ºi repezi

Prin sticla vorbirii.

În sine-mi

M-aºez în lãuntrul

ochiului meu

ºi orbesc

vino afarã

a strigat cineva cunoscut

ºi totuºi strãin

casca lui de oþel în soare fierbea

sunt eu

am încercat sã rãspund cât mai clar

prin scoarþa friguroasã a pleoapei.

Tot ºi Nimic

Înconjurat de-ntâmplãri ºi de ceilalþi

omul e singur

o furnicã se suie pe braþul meu drept

iatã-mã iarãºi mirându-mã

cineva m-a ºi tãiat de pe listã

clipa îmi clatinã chipul

mã prelungeºte

mã unduie.

Tot mai departe

Voi clipe

cu mirosul vostru de pâine

cu gustul vostru de peºte

vã pierdeþi în larg

tot ce-am trãit se desprinde

mã vede

m-adulmecã

nãdejde ºi pierdere

mai presus de-ntâlniri

cifrele scârþâie alb

uitate falange

aº vrea sã scot cuie

s-aduc mângâiere ochilor

de veghe-nroºiþi

mã adun împãrþindu-mã.

Fragmentare

Curg semne ºi zvonuri

prin tunelul de oase alunec mereu

celulã-nsetatã de altã celulã

zvâcneºte un arc de ceasornic

prin rugini de carcasã

Claudiu Robert TOMA

isprãvind voi începe

ecouri se strâng se-ncleºteazã

între pereþi vãruiþi

ceva se dezvãluie

ºi se neagã pe sine-ntr-o clipã

câteodatã gândul se frânge

de propria-i povarã.

Urzealã

Îmi pare cã pot sã-nþeleg

sã curãþ de coajã-ntâlnirile

am jupuit veºtile

rãmâne doar carnea cea crudã

prietenii vin mai aproape

în juru-mi se strâng

ºi vor sã mã-ntrebe

buzele-s lame subþiri

pe faþa cea albã de masã

pete de sânge.

Încifrare

Ochiul meu îndreptat

spre ceea ce curge,

nu se vede, oare, pe sine?

Femeia iubitã, certându-mã,

nu este ea însãºi o liniºte?

pereþii memoriei mi-apasã

lãuntrul cel mai ascuns

ºi mâinile mele nicicând

nu pot sã-i atingã.

Mesaje

Stãtea în faþa mea

cineva

clipele se înºurubau între noi

înainte ºi înapoi

îmi pari cunoscut

i-am zis rãsfirându-mi

degetele albe subþiri

în vãzduh

am stat de vorba cândva

mi-am zis unduind

în jurul unei tulpini înverzite

o tijã subþire suia

între umerii cei ascuþiþi

el bucuros îºi miºca þeasta

într-un aer fierbinte.

Stãteam de vorbã

Stãteam de vorbã

cu niºte ziduri bãtute de vânt

cu înºiºi cavalerii mesei rotunde

cu marchize ºi amazoane

cu semeþe femei de niciunde

pândite veºnic de toane

ºi peste ziduri

sclipiri de birouri

cu patroni ºi zerouri

vroiam cuvântul sã-mplânt

în pãmânt

pentru oaspete

ies la ivealã

dintr-un mâl neºtiut

osemintele proaspete

nu se mai coace vãpaia

în ochiul mirat

umbra piticului

glumeºte pe seama nimicului

ºi totuºi Ea aºtepta

când totul stãtea sã apunã

chemãrile mã limpezeau de departe

o îmbrãþiºam ºi curgeam

împreunã.

ªtefan Vida MARINESCU

Într-o veselie

Alo cum o mai duci darling

cu greºelile

cu pãcatele

hei tu mâþã blândã

blondã finã virginã

tot nu þi-ai tãiat ghearele

tu boalã veche

vino sã ne tãlmãcim

sã ne înnãmolim

în piaþa tien-an-men

reciproc avantajos

mergând în mâini

cu cartea salimbancilor deschisã

constituþional

printre prejudecãþi în slalom

uriaº

hei veselo golanco

cum o mai duci

cu surâsul tãu fraged de atâtea

minciunele

ºi sãrutãri precise promise

cum te mai descurci

ºeri

nu nu la pãr

ci cu economia asta

de piaþã

Discurs de recepþie

Ce cultã eºti, iubito, pe trottoir,

ochiadele-þi... citate din poeþi,

cãci coapsele-þi se unduiesc sumar

când strângi, supt braþ, romanul unei vieþi!

Ce veselã, iubito, eºti, în searã,

totalã ºi fierbinte, într-adins,

eliberând, din plete, într-o doarã,

vârtej de corbi, în patul necuprins!

Ce tristã eºti, iubito-n dimineþi,

când, rãzvrãtitã, vrei sã te aduni,

ºi renunþând la dragii de poeþi,

te-ntorci la prozã, ca sã te rãzbuni!

Ce treazã, ce-adormitã, te crispezi,

supt farduri ascunzându-te în pripã,

eu de parfumul tãu mã-nviorez:

otravã ori balsam, scumpã risipã!

Ce veselã ºi tristã te fãleºti,

supt ºold cu visele curat pãgâne,

pe clasici ºi moderni, dacã-i citeºti,

biblioteca goalã-mi va rãmâne!

Ce rãu, ce bine-a fost, iubito-n viaþã,

când supt piciorul princiar, cuminte,

am suspinat, bolnav în dimineaþã,

uitând la duº legale vorbe sfinte!

Ce fals suna tic-tac-ul solitar,

în veacul mincinos, din rãsãrit,

iubeam discret, dupã alt fus orar,

dar timpul nostru încã n-a venit!

Cu ce îmi voi plãti acum chiria,

tot explorând prin anatomic for,

cãci, tu, iubito, eºti Academia

unde visam ºi eu, cândva, sã mor!?

Ne despãrþeam adesea de veºminte

ºi conjugam un verb la viitor,

pierzându-ne fatal printre cuvinte,

halucinaþi de-un impecabil zor.

Ce bine-a fost (sau rãu?), nu mai þin minte,

Cãci n-am ºtiut nici unul cum se minte.

Revolta lucrurilor

Toate dar absolut

toate

lucrurile din jurul meu

par revoltate

(în dimineaþa asta

trezitã cu noaptea-n cap)

iar eu sclavul obiectelor

mute

ars de insomnii

ºi exilat

pe propria-mi insulã plutitoare

ca un robinson

frate

noian de singurãtate

Gravitaþia pleoapei

ne-au nãpãdit verbele

zidind redutã lacrimei

ne poezim fãrã-ncetare

ºi ne mãsurãm forþele

cu gravitaþia pleoapei

ochean întors spre sine

în loc de aripi

ne-au crescut

tãceri

intervale

relativitate

riduri

pãºind prin oglinzi

spre fruntea luminii

urzite

egale

ºi iarãºi ne aruncãm

de gâtul presupunerilor

poezind poezind

într-o paradã fosforescentã

a sintaxei normale

aºteptând judecata de apoi

a statuilor

degetele lacome

sã sugrume

trupul de plumb

al memoriei

melanholia

Amiazã arsã

Prin ziduri aud trompete

refuzându-ºi ecoul

treptele rãzvrãtirii cad una câte una

ºopârle nãpârlesc întruna

de insolaþii prezise direct

peste civilizaþia pietrei

în templul de vise

un imperiu de promisiuni ºi cãinþe

vagi sfinþi protectori umilinþe

cãlãuze

relicve

spectacol turistic eºalonat

varã de varã apocrifã

ºi fericitã-n pãcat

libertate în ziduri

în gura trompetelor surde

refuzându-ºi ecoul
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Sorin SMÃRÃNDESCU

Îngeri cu tine

deodatã azi strigã rãguºit de pe corniºele întunecate

îngerii cu aripile dorinþei în flãcãri

se aruncã isterizaþi în golul privirii mele fixe

sã nu vadã mai mult decât ar putea înþelege

nu am cum sã cuprind ce se întâmplã

cãci rar poate desluºi mintea mea mai mult decât consecinþe

vizibile

neprevãzutul orb numai cu tine

alãturi sub ochiul de somn

îþi întorci palma transpiratã

ºi-mi respiri

pãrul de pe ceafã ºoldul secvenþiat de beþie

secreþiile abrutizate de nepãsare

îmi ridic înspãimântat braþele

chinuit sã mã despresureze de cadavrele îngerilor

trupul nu mã ascultã

pierderea acceleratã de substanþã îl chirceºte friabil brun roz

reproducere formei buzelor tale extirpatoare

din care rãsfrâng acum în mãnunchi umed pene rigide tãioase

izvor gri-sânger cu frunze cãzute flori albe fructe negre

corpul meu nerecunoscãtor lângã corpul meu abandonat mie

absenþã

cerul mort pe creºtet la tãlpi cenuºa dorinþei

continuã îndepãrtarea unul de altul din aºteptare

cãci de acum nu va mai cãdea niciun înger în flãcãri

prin ochii mei închiºi în tine

au ars cu toþii

Adagietto

respirã aceastã reproducere ieftinã atârnatã pe perete

hartã veneþianã pentru îndreptarea potecilor casei împresurãtoare

sunt

respirã lipeºte-þi de geam ochiul închis

mirosul meu izolat de coalã imprimatã brut

numãrã aºchiile de lemn dinãuntru-n afarã

sunt

respirã trei patru legato unu

sfoara apei împleteºte doi lichenii cordaj tu

limba mea sugrumatã pe muchii de stânci

salivã groasã cotropirea frunzelor la sfârºitul lui august

pândeºte la colþurile cãrãmizilor concatenate

sunt

respirã ucigaºi plãtiþi

zâmbetul tãu ruginã în straturi fojgãitoare

îmi prelinge carena tãcutã de-a lungul pereþilor

aceste camere care se desfac sub cer

la auzul trupului

sunt

respirã incizat în carnea memoriei

doborâturi de trunchiuri la rãdãcina palisadelor mele putrede

dinapoi-nainte maluri întreþesute de lãstari

sunt

respirã acest segment de carton nãpãdit de crãpãturi

fagure auritor viciu moliilor risipitoare

sunt

sã te fi suflat ca pe cenuºã dezintegratã din palme în vânt peste gardul de

tuia vis-tãieturã cu mãslini sterpi viiturã prin turme de capre pianopoduri

paºilor tãi paºii mei abis avitral starman la volanul roadsterului roºu tesla

douãmiiopt lãsat peste marte inimã-timp în urmã distanþe continuu sunt

tranzit respirã

Biet suflet

De-ar lumina biet suflet spre cãlãtor pierdut,

sã-l poarte cãtre sine, sã-l regãseascã-n gând,

ar fi o-ncununare a unui spaþiu mut.

O cârtiþã ghidatã de liniºte-n adânc,

mã poartã mai aproape, sã-þi fac din lut veºmânt,

de-aº locui pe falii, ce se cuprind adânc,

în formele de piatrã, sã ºlefuiescã nud,

neîmbrãþiºate urme, mã întunecã în gând,

iau truda subteranã, devin un biet dinam,

ºi luminez în grotã, la suflet sã-mi ajung,

de afarã vine-un strigãt, de spaimã mã ascund,

pãmântul poartã-n sine, tot trupul ce-am avut.

ªtiri

O toamnã mã culege de pe stradã

ºi-n cale stau capele cenuºii uitate,

strãbat mulþimi de frunze pe alei,

mulþi dilataþi cu capetele grele plâng,

imagini cenuºii date de aritmii.

În mijloc de hiene trupul urlã,

cu greu rãzbesc

ºi cred cã-s numai piele,

ºi-au însuºit cumva ºi gândurile mele?

Am sã navighez pe ºoapte

risipite-n pribegia iernii.

Eu oare-s vaccinat?

O targã zace goalã, nemiºcatã,

într-un focar de strigãte întemniþate

cad leºinate.

Privesc în jur la paturi intubate,

mai e puþin ºi-am sã respir

mãsurile de siguranþã date,

la radio se-aud doar ºtiri,

despre vaccin.

George ITOAFÃ Se fac cã plouã

Uºor toamna se acoperã cu frunze,

rãmânem noi în tot acest decor de foºnet

pe banca de rezervã, la marginea aleii

se pregãteºte de maraton zãpada,

ne vom grãbi sã închidem nepãsarea-n casã,

pe-alocuri privitori ascunºi dupã perdele

mai spioneazã gesturile mele când te cuprind,

ºi-n toatã febra asta pasagerã, se fac cã plouã

gândurile mele.
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Continuãm scotocirea documentelor familiei

Bolintineanu, prin care ne propunem sã aducem la

cunoºtinþã noi informaþii, nepublicate pânã acum,

referitoare la acest neam din mijlocul cãruia s-a ridicat

o personalitate de talia lui Dimitrie Bolintineanu, de

la a cãrui trecere în nefiinþã vom comemora 150 de

ani în august 2022.

Va fi vorba de aceastã datã despre înrudirea cu

familia Voinescu, originarã de pe plaiuri dâmboviþene

ºi cu membri implicaþi profund în miºcãrile

modernizatoare ale secolului al XIX-lea, inclusiv în

Revoluþia de la 1848.

Familiile Voinescu ºi Bolintineanu se înrudeau prin

intermediul cãsãtoriei ce avusese loc între ªtefan

Bolinteanu/Bolintineanu ºi Stanca Voinescu, sora

negustorului târgoviºtean Cârsticã Voinescu. Cuplul

mai înainte menþionat a avut mai mulþi copii, bãieþi ºi

fete, printre care se numãrau ºi Manolache ºi Dinu

Bolintineanu, ultimul fiind ctitor la 1833-1838 al

bisericii Adormirea Maicii Domnului din Bolintinul

din Vale.

Textul dintre parantezele drepte ºi punctuaþia ne

aparþin.

1. 7 aprilie 1804, Scarlat Voinescu se învoieºte cu

„nenea” Dinu Bolintineanu ca sã-i aducã trei þigani

fugiþi ºi în schimb sã-i dea un þigan. Original pãstrat

la Arhivele Naþionale Istorice Centrale (ANIC),

Colecþia Achiziþii Noi, MMDCCLXIV/57.

„Adeverinþea mea la mâna nenii Dinului, precumu

sã ºtie cã avându noi trei þigani, toþii ne-amu rugatu

de dumnealui ca sã mi-i aducã, însã aducându-i sã

aibã dumnealui o un þiganu dintr-aceºti þigani, deci ºi

dumnealui, întâmplându-sã freo chiltuialã sau judecatã

sã fie de la dumnealui. Deci ºi pentru a nostrã bunã

voe amu dat acestu adeverinþã la mânã.

1804 aprilie 7

(ss) Scarlat Voinescu

(ss) Ioniþã Voinescu.”

2. 26 octombrie 1804, Ioniþã Voinescu vinde vãrului

sãu, Dinu Bolintineanu, o fatã de þigan pe nume

Ancuþa, ce o vânduse fratele sãu cãtre vara sa, Zoiþa

Zãdãriceanu ºi el o luase pe baza dreptului de

preempþiune (protimisis). Original pãstrat la ANIC,

Colecþia Achiziþii Noi, MMDCCLXIV/60.

„Adecã eu care mã voi iscãli mai jos, dat-am zapisul

mieu la mâna dumnealui vãrului mieu, precum sã se

ºtie cã i-am vândut o fatã dã þiganu, anume Ancuþa,

fata Ilenii þiganca, ce-o vânduse frate-mieu varã-mii

Joiþii Zãdãricencii ºi eu, cu protimisis, am întors-o.

Acum, de a mea bunã voe, am dat-o dumnealui în

talere una sutã ºi zece, care mi i-am priimit toþi dãplin

în mânã. Deci, dumnealui sã aibã a o stãpâni cu bunã

pace dã cãtre mine ºi dã cãtre frate-mieu, fiind aceastã

vânzare s-au fãcut de a mea bunã voe, nesilitã dã

nimeni ºi pentru mai adevãrata credinþã m-am iscãlit

mai jos.

1804 octombrie 26.

Ioniþã Voinescu adeverezu

ªi am scris eu, cu zisa dumnealui coconului Ioniþã

Voinescu ºi sânt ºi martoru

(ss) [Anton pârcãlabu]

(ss) [Ioniþã vameº]

3. Document nedatat, însã posterior anului 1804.

Zoiþa Zãdãriceanu, soþia rãposatului polcovnic Ioniþã

Voinescu, cere ispravnicilor de Dâmboviþa sã

orânduiascã doi boieri care sã facã inventarul averii

rãmasã de pe urma soþului ºi a cheltuielilor, ca sã

cunoascã fiul sãu, ªtefan, ce avea sã moºteneascã.

Original pãstrat la ANIC, Colecþia Achiziþii Noi,

MMDCCLXIV/61.

Documente inedite referitoare
la familia Bolintineanu (III)

Vasile GRIGORESCU

„Cinstiþi dumneavostrã boeri ispravnici,

Pildã având în vedere multe vãduve întocmai ºi

deopotrivã la pricinã cu mine ºi temându-mã ºi eu de

vreun lucru întâmplãtor spre a nu sã urma pren judecãþi

ºi cercetãri prin jurãmânturi ºi la mine, de care sã mã

fereascã Dumnezeu, am socotit mai cu folos cele din

urmã a sã sãvârºi acum, când cele rãmase sã aflã în

pãr ºi este mai cu lesnire a sã lua seama atât zestrii

mele, cât ºi pereusii rãpostaului, spre a nu sã pricinui,

dupã vremi, pagubã cu cheltueli ºi zeciueli, mã rog

dumneavostrã prin cinstitul pitac sã fie pohtiþi doi

[eretecrite] cinstiþi ºi [adiafori] ca sã fie de faþã cu o

rudã despre soþul mieu, luând în scris ºi una ºi alta

toate cuprenzul lor ºi scoþându-sã mai întâi lipsa zestri,

cum ºi datoriile, din ceia ce va mai rãmânea mie a

treia parte sã mi sã aleagã, copii având fãcuþi cu

rãposatu, iar sufletului pomenirile pânã la trei ani ºi

prisosul sã-l însemneze de acum pã chip fiiului mieu,

ªtefan, cã spre a ºti ºi el dupã care [este] dreapta lui

clironomie ºi de toate fãcând arãtare în scris spre a fi

mai cu temei ºi de credinþã în viitoarea vreme. Mã

rog sã-m adevereze ºi dã cãtre dumnealor acea alegere,

ca sã fie cunoscut [...] avutul clironomilor lui, iar

copiii cu toate ce i sã va cãdea parte, fãr a sã înstreina

una mãcar dintr-însele sã rãmâe iarãºi precum este,

supt grija ºi pãstrarea mea, cu fãgãduiala ca cel mai

mic lucru prãpãdindu-sã, din zestrea mea atunci sã-ºi

cearã împlinire.

ªi cu plecãciune sânt,

A dumitale, prea plecatã,

Zoiþa, soþia rãposatului polcovnic Ioniþã Voinescu.”

ANIC, Colecþia Achiziþii Noi, MMDCCLXIV/57 ANIC, Colecþia Achiziþii Noi, MMDCCLXIV/60

ANIC, Colecþia Achiziþii Noi,
MMDCCLXIV/61
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lecþua

În anul 2007 se împlineau 130 de ani de la proclamarea

independenþei de stat a þãrii noastre ºi trei decenii de la

inaugurarea „Muzeului luptei pentru independenþa

poporului român” într-o clãdire istoricã din municipiul

Giurgiu, cea care gãzduise Prefectura judeþului Vlaºca.

La propunerea muzeografului Mircea Alexa, însuºitã de

directorul dr. ing. Petre Mimiº, s-a instituit o primã zi a

Muzeului, dar anul urmãtor (în contextul unor tãrãgãnãri

politice tipice epocii postdecembriste) aceasta nu a putut

fi sãrbãtoritã.

De aceea, de conivenþã cu majoritatea colegilor, am

propus reunirea mai multor activitãþi într-un program

complex, intitulat „Zilele Muzeului giurgiuvean”, care

– prin numãr, varietate ºi (atunci când se întrunesc

condiþii materiale, financiare ºi umane favorabile)

strãlucire – sã-i confere un impact sporit asupra

publicului, dar ºi asupra specialiºtilor ºi autoritãþilor.

Din 2009 acest program s-a desfãºurat cu o amploare

variabilã, propunând în fiecare an expoziþii, conferinþe,

simpozioane, mese rotunde, lansãri de cãrþi,

minispectacole ºi alte manifestãri culturale. El a fost

proiectat pentru ultima decadã a lunii septembrie, cu

intenþia de a include ziua echinocþiului de toamnã,

aceeaºi cu ziua atestãrii documentare a localitãþii noastre

de reºedinþã (23 septembrie 1403). La alegerea perioadei

s-a avut în vedere ºi faptul cã ne aflãm într-un anotimp

de „culegere a roadelor”, dupã reluarea cursurilor ºcolare

ºi dupã retragerea arheologilor la sediu, într-o vreme de

regulã fastã din punct de vedere meteorologic.

În societatea româneascã de azi, prea tulburatã de dese

schimbãri (cu ºi fãrã rost), nu este preþuitã cum s-ar

cuveni ideea de continuitate, fãrã de care nu este posibilã

consolidarea unor tradiþii ºi a unui specific. Un program

precum cel de la Muzeul giurgiuvean, care a devenit un

Ediþia a XIV-a a programului aniversar anual

organizat de Muzeul judeþean „Teohari Antonescu” a

avut un caracter restrâns. Desfãºuratã la Gogoºari,

Comana ºi Giurgiu, cu respectarea condiþiilor impuse

de autoritãþi în contextul pandemiei COVID 19, suita

manifestãrilor a demonstrat încã o datã capacitatea

muzeografilor giurgiuveni de a aborda teme variate.

Comemorare Petre Ghelmez
Seria manifestãrilor a început marþi, 28 septembrie a.

c., la Gogoºari, unde „poetul bobului de grâu” a fost

comemorat la douã decenii de la moarte în cadrul unui
eveniment special, intitulat „In memoriam Petre
Ghelmez”. Organizatã de Muzeu în colaborare cu
Primãria comunei Gogoºari, cu participarea ªcolii
gimnaziale, Bibliotecii ºi Bisericii, solemnitatea a

început cu o slujbã religioasã (oficiatã în lãcaºul de cult
din Rãleºti, de cãtre preoþii din cele douã localitãþi
amintite), continuatã ºi încheiatã la mormântul poetului
aflat în cimitirul din localitatea sa natalã. Slujba a fost
urmatã de recitãri din creaþia lui Petre Ghelmez, susþinute
la casa memorialã a acestuia de cãtre elevi ai ºcolilor din

Gogoºari ºi Izvoru, care au prezentat versuri dedicate de
poet copiilor.

Programat iniþial în luna martie a.c., acest eveniment
comemorativ, propus de secþia de istorie memorialã a

„Zilele Muzeului giurgiuvean” în vreme de pandemie
Gelu BRÎNCOVEANU

Muzeului, s-a desfãºurat cu întârziere faþã de data oficialã
a morþii lui Petre Ghelmez (9 martie 2001), din cauza
condiþiilor impuse de autoritãþi, în acelaºi context
pandemic COVID 19.

Masã rotundã la Mãnãstirea Comana
O altã activitate din cadrul programului „Zilele

Muzeului giurgiuvean”, desfãºuratã vineri, 1
octombrie a.c., la Mãnãstirea Comana, a reunit
muzeografi ºi reprezentanþi ai gazdelor la masa
rotundã cu tema „Teologi, preoþi ºi cãlugãri

vlãsceni”. În cadrul dezbaterii au fost aduse în atenþie
personalitãþi de marcã ale teologiei române, nãscute
pe aceste meleaguri. În discursul sãu, muzeograful
Emil Pãunescu, iniþiatorul evenimentului, a amintit

câteva dintre numele importante ale
domeniului, cu referiri din Evul Mediu

pânã în prezent. Între cei evidenþiaþi îi
amintim pe Filotei, fiul Agãi Jipa din
Mârºa, Nichifor Crainic, Dumitru
Popescu, Emilian Vasilescu,
mitropolitul Tit Simedrea, dar ºi preoþi
din mediul rural, care au lãsat în urmã

lucrãri publicate, cum ar fi Emanuel
Copãcianu. Organizatã de Muzeu, în
colaborare cu Episcopia ºi Mãnãstirea,
întâlnirea s-a bucurat de participarea
stareþului dr. Mihail Muscariu ºi a
monahului Spiridon.

Atelier educativ ºi lansare de carte
Anterior dezbaterilor teologice la care

am fãcut referire mai sus, programul
aniversar a mai cuprins atelierul educativ
„Ocupaþii la Dunãrea de Jos”, desfãºurat
în localitatea Comana (29 septembrie a.c.),

la propunerea secþiei de arheologie a
Muzeului. Derulat ca parteneriat între instituþia noastrã
ºi douã organizaþii neguvernamentale, acesta s-a adresat
unor copii proveniþi din medii dezavantajate. La finalul
activitãþilor din cadrul atelierului, participanþii au vizitat
secþia muzealã, aflatã în incinta mãnãstirii ctitorite de

domnitorul Vlad Þepeº, precum ºi Parcul Natural.
„Zilele Muzeului giurgiuvean” s-au încheiat sâmbãtã,

2 octombrie a.c., cu lansarea volumului „Ayahuasca, între
mit ºi realitate” (Editura Pro Universitaria, Bucureºti,
2021), semnat de Cãtãlin Þone. Moderat de av. Gabriel

Dumitru, managerul Muzeului judeþean „Teohari
Antonescu”, evenimentul iniþiat de conducãtorul
instituþiei a reunit public specializat, care a dialogat cu
autorul pe tema lucrãrii prezentate. Volum care, dupã cum

aratã în „Cuvânt înainte” prof. univ. dr. Tudorel Butoi
„este practic un studiu internaþional de valoare ce are la

bazã zeci de lucrãri editate pe mai multe continente”. Din
acelaºi „Cuvânt…” despre Cãtãlin Þone aflãm de la
academicianul Constantin Bãlãceanu Stolnici: „este un
cunoscut poliþist care s-a remarcat în activitatea operativã,
dar care s-a aplecat individual asupra zonei de prevenire
ºi a celei de cercetare în domeniul sãu de competenþã;

astfel unele dintre propunerile sale, materializate în diferite
lucrãri, au devenit norme în legislaþia de specialitate”.

Lansarea de carte a avut loc la sediul central al Muzeului,
clãdire monument istoric care urmeazã sã intre într-un
proiect de reabilitare cu finanþare din Norvegia. Activitatea
de consolidare a clãdirii ºi de reamenajare a spaþiului
expoziþional este prevãzutã sã se desfãºoare pe durata a

trei ani. Aceasta nu înseamnã însã cã Muzeul îºi va stopa
activitãþile cultural-educative, adresate (dupã cum se poate
observa) unui public rãspândit în plan geografic, cu vârste
ºi pregãtiri socio-profesionale diverse.

pilon important în planurile anuale ºi în strategia

aºezãmântului, este vital pentru propãºirea acestuia.

Succesele înregistrate mai bine de un deceniu ºi

demonstraþia fãcutã la ultimele douã ediþii de

supravieþuire dincolo de constrângerile epidemiologice

au confirmat utilitatea lui.

L-am rugat pe colegul Gelu Brîncoveanu sã detalieze

desfãºurarea ultimei ediþii, scoþându-i în evidenþã

varietatea ºi caracterul bilanþier.

Emil PÃUNESCU

UN PROGRAM DE SUCCES

Lansare de carte la Muzeul Teoharie
Antonescu, Giurgiu

Copii  entuziasmaþi de vechile meserii

Ceremonia de comemorare la mormântul poetului Petre Ghelmez

Participanþi la masa rotundã de la Mãnãstirea Comana
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Acum mai bine de cincizeci de ani...
Un colind studenþesc de neuitat

Florentin POPESCU

(continuare în pag. 31)

La Zaharia Stancu

La ªerban Cioculescu

De la o vreme, în ultimii ani – semn de bãtrâneþe? Poate! –

obiºnuiesc ca în unele seri de la sfârºitul anului sã umblu prin

teancurile de fotografii ºi sã-mi amintesc de oameni ºi momente

din trecut, de care mã leagã multe amintiri, unele duioase, altele

mai puþin, însã toate vorbindu-mi de clipe care nu se uitã ºi,

fireºte, nu se vor mai întoarce niciodatã. Ca ºi tinereþea noastrã,

de altfel.

Printre multele fotografii pe care le pãstrez cu sfinþenie se aflã

ºi un mic set de imagini din urmã cu mai bine de o jumãtate de

secol, realizate la colindul studenþilor de la Facultatea de Limba

ºi Literatura Românã pe la casele unor profesori universitari ºi

scriitori de prestigiu în anul de graþie 1968.

Obiceiul începuse cu puþinã vreme în urmã, sã fi fost trei-

patru ani, nu mai mult, ºi se bucura de o bunã ºi frumoasã

primire din partea tuturor.

Ceva mai devreme, la Anul Nou 1967 colegi ai

noºtri îl colindaserã, între alþii, pe Tudor Arghezi ºi

dupã Revelionul acelui an ieºise chiar ºi un mic scandal.

George Ivaºcu, profesor la facultate ºi director al

revistei „Contemporanul” îi ceruse lui Vasile Blendea,

fotograful colindãtorilor de atunci o fotografie fãcutã

cu acel prilej la Mãrþiºor, colegul nostru i-a dat-o ºi ea

a fost publicatã în primul numãr din 1968 al

sãptãmânalului amintit. Gestul l-a supãrat pe Arghezi,

care a scris o notã de protest în presã (spunea acolo cã

n-a crezut cã o imagine destinatã unui album de familie

poate deveni un „obiect de comerþ”), ameninþând cã-l

va da în judecatã pe autorul fotografiei. În fine, la

intervenþia diplomaticã a profesorului Ivaºcu conflictul

s-a stins, ca sã zic aºa, înainte de a începe...

Revelion 1968. O altã echipã de studenþi a preluat

ideea de a colinda pe la „feþele subþiri” ale literelor ºi

iatã-ne, aºadar, gata sã trecem la acþiune. Am

împrumutat de la Casa de Culturã a Studenþilor costume

populare, iar cineva a „subtilizat” de la bibliotecã textul

tradiþional al „Plugului”, cã nu se cãdea ca tocmai noi,

studenþi la Filologie, sã colindãm cu improvizaþii de

genul „La un colþ de cotiturã...”, cum fãceau pe atunci

þigãnuºii prin tramvaiele ºi autobuzele din Bucureºti.

În „strategia” acelui colind (cred cã nici nu se putea

altfel!) ni l-am luat aliat pe profesorul George Ivaºcu,

cel care era în cele mai bune relaþii cu toþi cei pe care

voiam noi sã-i colindãm. D-sa ne-a dat o listã cu

profesorii ºi scriitorii care erau dispuºi sã ne

primeascã, viitoare gazde cu care, se înþelege, discutase

personal mai înainte, stabilind pânã ºi „traseul” pe

care urma sã mergem, evident în funcþie de cartierele

ºi strãzile unde locuiau aceia.

Pentru acþiunea la care ni l-am fãcut pãrtaº în acea

noapte, d-l George Ivaºcu s-a transformat într-un fel

de centralist telefonic, indicându-ne ordinea ºi chiar

ora la care sã fim prezenþi la fiecare om de pe listã.

Unul dintre noi îl apela pe George Ivaºcu dupã plecarea

de la fiecare colindat, iar d-sa ne spunea scurt: „Acum

mergeþi la cutare, pe strada cutare!”.

Ne conformam imediat, iar „dispecerul” ocazional

nu ne lãsa sã batem strãzile la întâmplare.

Ca bun ºi mai vechi cunoscãtor al Capitalei ºi în

plus ºtiind cã locul nostru de plecare era de la Cãminele

studenþeºti din Grozãveºti, ne indica ordinea

„colindelor”.

Primul popas l-am fãcut la casa profesorului,

criticului ºi istoricului literar ªerban Cioculescu, care

locuia cel mai aproape, în Cotroceni. Dânsul ne-a

primit cu bucurie, ne-a invitat într-o camerã în care

era un pom de Crãciun, frumos împodobit, ne-a invitat lângã el

ºi a aºteptat sã ne „producem”. „Rapsodul” nostru era gata-gata

sã recite când maestrul Cioculescu s-a adresat doamnei lui:

„Dragã, stinge lumina lampadarului, cã e mai frumos doar cu

luminile pomului!”.

Doamna i-a ascultat sfatul, iar noi – stupoare! – am fost puºi

imediat într-o situaþie destul de delicatã.

Cine a citit textul original al „Plugului” tradiþional (cel din

culegerea lui G. Dem. Teodorescu ºi din alte culegeri), ºtie cã

acela are dimensiuni mari. Rapsodul nostru n-avusese timp sã-l

înveþe în întregime pe de rost ºi stabiliserãm mai înainte ca eu,

fiind ceva mai mic de staturã, sã mã aºez în spatele recitatorului

ºi, la nevoie, sã-i suflu versurile pe care nu le ºtia.

Dar cum sã pot eu, la rându-mi, sã citesc doar la lumina unor

beculeþe din pom?

Spontan, ca la un semn s-a gãsit soluþia ieºirii din încurcãturã:

în clipa în care simþeam cã omul nostru este gata-gata sã se

poticneascã, cineva din spatele grupului striga refrenul: „Ia mai

mânaþi, mãi!”. Iar noi cu toþii „mânam”, fiind cã eram dotaþi cu

clopote, buhaiuri ºi altele, mai puþin bice, fiindcã e lesne de

înþeles cã spaþiul nu ne-ar fi permis sã le pocnim.

Cred cã dl. ªerban Cioculescu ºi-o fi dat ºi el seama cã ne-a

pus în încurcãturã cu stingerea luminii, însã nu ne-a spus-o. Nu

era momentul de critici. Ne-a invitat la un pahar de vin, ne-a

tratat cu prãjituri fãcute de doamna sa ºi-apoi (deformaþie

profesionalã? Poate!) a început sã ne arate câteva raritãþi bibliofile

din propria colecþie, zãbovind cu explicaþii detaliate la fiecare

dintre ele.

Minutele treceau ºi noi stãteam ca pe ace. Riscam sã intrãm în

crizã de timp. Nu mai ºtiu nici cum ºi nici când ne-am eschivat ºi

am plecat. Nu înainte ca Vasile Blendea, preþiosul nostru coleg,

sã imortalizeze pe pelicula fotograficã momentul...

Când am ajuns în stradã, în casca telefonului public, vocea

profesorului Ivaºcu a rãsunat clar: „Acum duceþi-vã pe bulevardul

Magheru, la Savin Bratu. I-am telefonat eu ºi vã aºteaptã!”

Cunoscutul critic ºi apreciatul profesor Savin Bratu ne-a primit

ºi el cu multã cãldurã. Era singur acasã ºi-ntr-o vreme, dupã ce

ne-a arãtat o masã lungã, plinã de fiºe alcãtuite pentru viitoarele

lui cãrþi, a dat un telefon ºi ne-a rugat sã mai spunem mãcar o

strofã din colind persoanei de la celãlalt capãt al firului. Acolo se

afla fiica lui, pe care o iubea foarte mult ºi, dacã nu cumva mã

înºealã memoria, în clipa aceea se afla undeva în strãinãtate.

În casa lui de la ºosea, Zaharia Stancu, de departe cea mai

importantã personalitate pe care o colindam în acea memorabilã

noapte, ne-a primit într-o marchizã, un fel de anticamerã, iar

atunci când doamna Stancu i-a propus „Zaharia, invitã-i pe bãieþi

înlãuntru. E mai multã luminã!” scriitorul a rãspuns: „Lasã,

dragã, e aceeaºi luminã pretutindeni!”. În treacãt fie spus, pentru

o clipã mi-am amintit de stilul lui din prozã ºi parcã m-aº fi

aºteptat sã-l aud repetând: „Pretutindeni e aceeaºi luminã!...”

În stradã, la primul telefon public ieºit în cale (pe atunci nici

mãcar nu se puteau imagina telefoanele mobile de azi), apelat,

George Ivaºcu ne-a rãspuns: „Acum mergeþi cât puteþi de repede

la George Macovescu, fiindcã la un’ºpe jumate pleacã la

Revelionul Diplomaþilor ºi nu-l mai prindeþi!”.

Goanã spre strada Herãstrãu, parcã aºa se numea, de lângã

parcul cu acelaºi nume.

Dl. George Macovescu, ministrul de externe al României la

acea datã ºi profesorul sobru, delicat ºi discret pe care între douã

deplasãri prin strãinãtãþi îl ascultam în amfiteatrul Odobescu

vorbindu-ne despre frumuseþea ºi farmecul literaturii, despre

marii scriitori ai lumii, ieºise sã ne aºtepte pe pragul vilei. Ne-a

invitat imediat în sufragerie, ne-a ascultat urãrile ºi numaidecât

dupã aceea ne-a poftit într-o încãpere apropiatã. Acolo era o

masã plinã de bunãtãþi, culinare ºi alcoolice, cum, studenþi modeºti

ºi sãraci cum eram noi, nu mai vãzusem nicãieri pânã atunci.

Realizând pe loc cã suntem de-a dreptul blocaþi, a încercat sã

destindã atmosfera. Rând pe rând ne-a explicat ce bãuturi aveam

în faþã ºi ce se afla pe platouri, îmbiindu-ne sã ne servim cu ce ne

place. Dar s-o facem mai repede, fiindcã nu voia sã întârzie la

Revelionul Diplomaþilor, unde trebuia sã ajungã ºi protocolul nu

i-ar fi permis sã întârzie. Nu mai ºtiu dacã Blendea a apucat sã

facã mãcar o fotografie sau douã. În orice caz în mica mea colecþie

n-am aflat aºa ceva...

Dacã nu cumva memoria îmi joacã feste dupã atâta amar de

vreme, urmãtorul popas l-am fãcut la casa d-nei Matilda Caragiu,

sora marelui actor, profesoara noastrã la o disciplinã de lingvisticã,

iar ultimul la domiciliul „dispecerului” din acea noapte, d-l George

Ivaºcu, profesor cu care ne-am întreþinut ceva mai mult. El nu

pleca nicãieri. La o vreme ne-a prezentat volumul I al „Istoriei

literaturii române”, scris de d-sa, al cãrui semnal editorial tocmai

îl primise. O carte frumoasã ºi elegantã, bogat ilustratã ºi pentru

care la vremea aceea (dar ºi dupã) mulþi confraþi

scriitori, critici ºi istorici literari îl puteau invidia. Ne-

a promis cã atunci când va primi exemplarele de autor

ce i se cuveneau gratuit din tiraj ne va da ºi nouã, la

fiecare, câte o carte. (Cã ulterior ºi-a uitat promisiunea

e o altã poveste...)

Când am plecat de la George Ivaºcu, zorii prindeau

sã se reverse peste Bucureºti. Peste Bucureºtiul care

încheia o astfel de noapte plinã de bucurie, de urãri ºi

de toasturi.

Luminile de la ferestre se stinseserã una dupã alta

ºi strãzile pãreau pustii. Doar ici-colo mai vedeai un

autobuz sau un tramvai ducându-i spre casele lor pe

ultimii petrecãreþi.

Intrasem deja în prima zi a Anului Nou. Anul 1968,

iar colindul nostru devenea deja o amintire. O amintire

pe care n-aveam s-o mai uitãm niciodatã, dupã cum,

pentru mine de neuitat aveau sã fie ºi cele ce i-au

urmat.

*

Pe ªerban Cioculescu aveam sã-l întâlnesc de multe

ori la „Rotonda 13" de la Muzeul Naþional al

Literaturii, unde ajunsese vestit pentru umorul ºi

calambururile provocate de diverse evocãri al unor

scriitori mai vechi ori mai noi.

Într-o vreme i-am solicitat un autograf pe o

micromonografie, iar d-sa mi-a scris pe pagina de

gardã: „Lui Florentin Popescu, în amintirea

Pluguºorului”.

Peste ani, prin 1984, oferindu-i cartea „Pe urmele

lui Vasile Voiculescu”, a stat de vorbã cu mine mai

multe minute. Eram singuri, în faþa sãlii de manuscrise

a Bibliotecii Academiei Române ºi ºi-a dat frâu liber

amintirilor despre cel care a scris „Ultimele sonete

închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginarã”

ºi minunate povestiri fantastice. Fuseserã prieteni ºi-

l legau de scriitorul buzoian multe amintiri.

Nu micã mi-a fost mirarea ºi surprinderea când,

nici dupã douã sãptãmâni a scris o cronicã elogioasã

la cartea mea, o cronicã pe o paginã întreagã din

„România literarã”, unde þinea o rubricã foarte cititã

pe atunci „Breviar”.

Prin 2015-2016, realizând un interviu cu fiul lui,

Barbu Cioculescu (pentru rubrica „Seniorii literaturii

noastre”, þinutã în „Bucureºtiul literar ºi artistic”) am

ajuns din nou în „Casa Cioculeºtilor” din Cotroceni.

Atmosfera, cadrul, liniºtea de acolo încã mai pãstrau

ceva din ceea ce întâlnisem odinioarã acolo. Lipsea,

însã, amfitrionul pipãind cu sfialã manuscrise ºi piese

literare rare, din alte veacuri. ªi, bineînþeles, lipsea ºi

grupul zgomotos de studenþi gata sã izbucneascã:

„Ia mai mânaþi, mãi! Hãi! Hãi!”.

Nu de puþine ori în drumurile mele prin Capitalã paºii mã

poartã ºi prin Piaþa Romanã. Fac totuºi doar câþiva paºi ºi mã

opresc în faþa blocului pe care locuitorii urbei îl numesc „Casata”.

Un bloc relativ nou, cu multe etaje ºi la parter cu un local în care

adastã în faþa unor consumaþii mai mult tinerii. ªi mã întreb

atunci câþi dintre ei vor fi ºtiind cã pe locul blocului de acum s-a

aflat un altul, cu acelaºi nume, prãbuºit la cutremurul din 1977?

ªi mã mai întreb câþi oare dintre ei vor fi ºtiind cã acolo, în blocul

de dinaintea celui de azi a locuit ºi Savin Barbu, criticul literar,

dar mai ales profesorul atât de iubit de studenþii deceniului ºapte

de la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã.

Miile de fiºe la care priveam miraþi ºi plini de admiraþie, noi cei

câþiva colindãtori din noaptea amintitului Revelion au dispãrut

pentru totdeauna, împreunã cu cel care trudise sã le alcãtuiascã,

sub dãrâmãturile seismului care a cutremurat Bucureºtiul la 4

martie 1977.

La vreo douãzeci ºi ceva de ani mai târziu dupã Pluguºorul

nostru rãmas de pominã, mã aflam cu un grup de scriitori la

Muzeul Bãlceºtilor din Vâlcea ºi la un moment dat am observat

cã o doamnã nu prea vârstnicã, având o figurã frumoasã ºi un

cap strãjuit de plete argintii, mã priveºte insistent ºi cu o anume

curiozitate. N-am dat prea mare atenþie, dar dupã o vreme acea

persoanã distinsã a venit direct cãtre mine ºi m-a abordat:

„Dumneata n-ai fost cumva studentul meu?”. Am rãmas mirat.

„Nu cred. Nu-mi amintesc! sã fi fost vreodatã studentul

dumneavoastrã. Cred cã mã confundaþi!...”. „N-ai fãcut Filologia

la Bucureºti?” a continuat ea. „Ba da!” i-am rãspuns. La care

proaspãta mea interlocutoare a zâmbit: „Eu sunt Matilda Caragiu.

Îmi pare rãu cã nu-þi mai aminteºti de mine!...”
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Andreea GRIGORE

(urmare din pagina 30)

La puþinã vreme dupã evenimentele din decembrie 1989 erau

la modã jurnalele ºi memoriile care, chipurile, nu putuserã vedea

lumina tiparului mai înainte. ªi nu neapãrat din motive politice.

Eram redactor la Editura „Albatros” ºi am propus editarea

jurnalului lui George Macovescu. Auzisem eu, nu mai ºtiu de

unde ºi de la cine, cã acest conjudeþean din Buzãu ar fi þinut un

jurnal ºi, datã fiind biografia omului ºi funcþiile pe care le-a

deþinut de-a lungul anilor, eram sigur cã e vorba de o scriere

interesantã, care putea stârni un mare interes.

Aºadar, l-am cãutat pe George Macovescu ºi nu mi-a fost

prea greu sã-l gãsesc. Locuia în aceeaºi vilã în care îl colindasem

odinioarã. Am avut apoi câteva întâlniri cu d-sa ºi am primit tot

atâtea promisiuni în ce privea demersul meu editorial. Þinea,

într-adevãr un jurnal, însã nu se grãbea sã-l publice. Mai ales cã

în acele momente aproape toþi foºtii demnitari din regimul

comunist erau blamaþi, uneori pe nedrept. Poate se temea sã intre

în gura presei. Vorbeam despre Buzãu ºi despre buzoieni ºi la un

moment dat mi-a mãrturisit cu tristeþe cã la Joseni, satul lui natal,

nu mai are pe nimeni. Cã-ntr-o vreme a vorbit cu autoritãþile de

acolo ºi i s-a promis amenajarea unui colþ memorial al tatãlui sãu,

fost învãþãtor în localitate. Le-a dus documente ºi fotografii, dar

dupã un an, revenind, a constatat cã toate zãceau într-un depozit,

fãrã sã se fi atins nimeni de ele.

Tentativa editãrii jurnalului lui George Macovescu a eºuat,

cartea apãrând dupã mai mulþi ani la o altã editurã.

Mai încoace, prin 2005 am aflat cã scriitorul a murit în Spania,

unde se retrãsese la fiica lui dupã ce unul dintre potentaþii puterii

instalate dupã 1989 l-ar fi deposedat de locuinþã.

Nefericit sfârºit de viaþã pentru un diplomat, scriitor ºi om de

culturã care a însemnat totuºi ceva pentru România...

În ultimii ani foarte mulþi conaþionali ai noºtri, furaþi de mirajul

audio-vizualului (Internet, televiziune º.a.) au început în mod

ciudat (ºi trist!) sã se debaraseze de cãrþile din bibliotecile

personale, aºa încât la colþuri de stradã, pe trotuare, unde te

aºtepþi ºi unde nu te aºtepþi se vând cãrþi de toate felurile.

ªi aºa se face cã la o tonetã de pe Calea Rahovei am aflat într-

o bunã zi ºi „Istoria literaturii române” scrisã de George Ivaºcu,

pe care ne-o promisese nouã, colindãtorilor cu prilejul acelui

Pluguºor de odinioarã...

*

Azi, când privesc cele câteva fotografii de la colindul nostru

de atunci gândul mã poartã ºi cãtre cei ce alcãtuiam gãlãgioasa

ceatã a urãtorilor.

Vasile Blendea, „coconu Vasilicã”, fotograful nostru a fãcut o

frumoasã carierã în domeniul imaginilor imortalizate pe hârtie. A

fotografiat o foarte mare parte a celebritãþilor vremii: oameni de

ºtiinþã, scriitori, artiºti, sportivi. S-a bucurat de glorie în rândul

lor ºi nu numai al lor. Era cãutat de reviste ºi de ziare. Deþinea o

fototecã pentru care l-ar fi invidiat oricare mânuitor al aparatului

fotografic din þarã ºi chiar din lume. În modestul lui apartament

din Colentina, unde locuia, avea o camerã plinã de cliºee, pe care

la un moment dat nu mai reuºea sã le transpunã pe hârtie.

Prin 2005-2006 am pus împreunã la cale realizarea unei cãrþi

despre viaþa ºi activitatea lui. O gândisem sub forma unui serial

care urma sã aparã mai întâi în revista „Sud” ºi apoi în volum.

Dar moartea l-a rãpit dintre noi înainte de vreme ºi n-a mai

apucat sã vadã decât primele trei episoade, urmãtoarele apãrând

postum, ca ºi cartea pe care am intitulat-o „O istorie literarã în

imagini. De la G. Cãlinescu la Nichita Stãnescu”, apãrutã în

2008. În paginile ei am adunat informaþii despre biografia acestui

prieten, am publicat fotografii din arhiva lui ºi am reprodus

preþioase autografe pe care le-a primit de la mari personalitãþi.

Era iubit de toatã lumea ºi nu numai pentru vocaþia de

fotoreporter, pe care a ilustrat-o atât de pregnant ºi convingãtor,

ci ºi pentru talentul lui de actor: imita la perfecþie vocile unor

scriitori, actori, artiºti, ziariºti ºi alþii, aceastã virtute (fiindcã,

fãrã îndoialã, era vorba de o virtute) prilejuind multe situaþii

comice în diverse anturaje din societate.

Mihai Moraru a fãcut o frumoasã carierã universitarã,

afirmându-se la catedrele Filologiei bucureºtene, dar ºi cu prilejul

unor lectorate pe care le-a susþinut în Spania. A publicat puþin,

dar consistent, istorie ºi criticã literarã, remarcându-se ºi ca editor

în cadrul Institutului de specialitate al Academiei.

Ioan Adam, un ardelean ambiþios, a practicat ºi practicã ºi azi,

cu devoþiune istoria literarã ºi publicistica, semnând cãrþi de

criticã ºi îngrijiri de ediþii unanim apreciate în lumea culturalã.

Într-o vreme, prin 2003-2004 am fost din nou colegi, la ziarul

„Vocea României”, care a avut o viaþã scurtã.

Dumitru Adam s-a afirmat ca ziarist în cadrul Radioului Central,

dar ºi la publicaþii precum „Lumea” sau „Flacãra”, în vreme ce

Paul Agarici, un fel de umbrã a lui Vasile Blendea, a devenit ºi el

fotoreporter la un sãptãmânal, ulterior emigrând în S.U.A., unde

i s-a recunoscut competenþa în materie. Nu mai ºtiu dacã azi, ca

pensionar, trãieºte tot acolo sau a revenit în þarã.

„Papaºa”, Constantin Nedelcu, omul care era pe post de

recitator al Plugului (fiindcã avea o voce impunãtoare, ca de

actor) a rãmas profesor în Vrancea natalã ºi n-am mai auzit nimic

de el pânã azi. Nici dacã mai trãieºte sau nu...

ªi în fine eu, cel care v-a povestit toate astea pentru cã trebuia

sã le povesteascã cineva, ca sã nu se uite. ªi cum niciunul dintre

colegii mei din „ceatã” n-a fãcut-o (cel puþin pânã acum), iatã cã

m-am învrednicit eu sã scriu.

ªi cum despre mine unii dintre cei care aþi ajuns cu lectura

pânã aci mai ºtiþi câte ceva, nu-mi rãmâne decât sã mã opresc ºi

sã semnez.

Ediþia a IX-a a Festivalului „Toamna Culturalã Bolintineanã 2021" a debutat pe 8 octombrie 2021 cu vernisajul expoziþiei

„Genealogica – Bolintinenii lui Bolintineanu”. Evenimentul s-a desfãºurat în organizarea Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu, în colaborare cu Compartimentul Culturã din cadrul Primãriei Bolintin Vale. Locaþia aleasã a fost una de o

importanþã deosebitã pentru comunitatea bolintineanã, o clãdire monument istoric – Poºta Veche – cumpãratã de primãria oraºului

pentru a i se da o destinaþie culturalã, respectiv cea de bibliotecã.

Expoziþia temporarã „Genealogica – Bolintinenii lui Bolintineanu”, face parte din evenimentele programate a se desfãºura în

cadrul „Anului Comemorativ Dimitrie Bolintineanu” ºi îºi propune sã arate aspecte inedite, documente, imagini din viaþa unor

oameni care au fost contemporani cu marele poet. Primul „episod” a fost dedicat uneia dintre cele mai vechi ºi importante familii

bolintinene – Dobriºan – ale cãrei începuturi sunt atestate documentar în veacul al XVIII-lea ºi care a avut o contribuþie importantã

la prefacerile ºi dezvoltarea localitãþii de baºtinã. Între contemporanii lui Dimitrie Bolintineanu din familia Dobriºan se numãrã

negustori, comercianþi, primari, antreprenori, meseriaºi de tot felul... Un strãmoº al acestui neam din veacul al XVIII-lea a fost

diaconul Manolache, moºnean din stirpea ªtirbescu-Bolintineanu.

Organizatorii expoziþiei mulþumesc pentru colaborarea exemplarã ºi reuºita manifestãrii d-nei Monica Dobriºan ºi dlui Victor Dobriºan.

Cea de-a doua parte a evenimentului a fost rezervatã patrimoniului cultural imaterial ºi anume „artei de aface”, adicã preparãrii ºi

degustãrii savurosului „pâsat de Bolintin”, un preparat culinar cu o vechime ancestralã, ce urmeazã o reþetã originalã, utilizatã

exclusiv în arealul oraºului. Rolul de „tezaur uman viu”, de pãstrãtoare a acestei vechi reþete, a aparþinut d-nei Fãnuþa Dobrin, cãreia

îi mulþumim pentru sprijinul acordat.

Afiºul expoziþiei “Genealogica”, 8 octombrie 2021

În centrul imaginii se aflã bunicul
(Victor Dobriºan) ºi nepoata
(Emona Dobriºan-Tudose)

Lângã arborele genealogic al familiei, în dreapta,
Monica Dobriºan

Imagine de la vernisajul expoziþiei
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În ecuaþia predascianã a curgerii anilor, timpul parcã nu mai
are rãbdare nici cu omul, nici cu faptele lui. Totul se contractã în
universul actorilor lumii, fie ei scriitori, muzicieni, pictori, regizori,
sculptori sau simpli trecãtori pe trotuarele mai vechi sau mai noi

ale oraºului. Un oraº care a învãþat sã tacã sub pasul tot mai
grãbit al cetãþeanului mereu în tranzit pe lângã istoria ascunsã în
ziduri crãpate ºi porþi cu lacãt. Timpul acesta lacom se hrãneºte
permanent cu faptele noastre, cu reacþiile mai mult sau mai puþin
echilibrate, cu regrete ºi pãreri de rãu mãrturisite sau ascunse, cu
gânduri ºi vise cioplite în lemn, traduse în note de portativ sau
valsând natural pe coli de hârtie. ªi, ca în cronologia facerii
lumii, mai trece o noapte, se aºterne o nouã dimineaþã ºi apare în
nuanþe ºi culori noi o proaspãtã zi în care totul se consemneazã
devenind peste ani dovadã sau semn în albumul faptelor ºi
evenimentelor care conteazã.

În acest album al faptelor care fac diferenþa, pânã la urmã, între
glas ºi tãcere, între pas ºi staþionarea inutilã, se regãseºte ºi
activitatea revistei „Sud” care a împlinit anul acesta 25 de ani de
la publicarea primului numãr.

Aparþinând Festivalului „Toamna Culturalã Bolintineanã” ajuns
la cea de-a IX-a ediþie, aceastã acþiune a fost marcatã prin mai
multe manifestãri culturale la care au participat personalitãþi din
lumea literarã ºi universitarã, artiºti plastici, istorici ºi critici
literari sau gazetari recunoscuþi în branºã.

Ziua de 16 octombrie 2021 a început cu inaugurarea „Galeriei
Cetãþenilor de Onoare Bolintineni” ºi vizitarea expoziþiei
„Genealogica – Bolintinenii lui Bolintineanu, episodul I –
familia Dobriºan-ªtefãnescu-Grigoriu” care s-a desfãºurat la
sediul bibliotecii orãºeneºti din Bolintin Vale. Dupã participarea
la inaugurarea expoziþiei, cu toþii ne-am deplasat la biserica din
localitate unde a avut loc o slujbã de comemorare a poetului
Dimitrie Bolintineanu, la mormântul ºi monumentul acestuia,
aflat în curtea bisericii, depunându-se o coroanã de flori din
partea ACTIB ºi a revistei „Sud”. Tot în semn de respect, de data
aceasta faþã de fondatorul revistei „Sud”, participanþii s-au
deplasat la mormântul ziaristului ºi cronicarului Constantin
Carbarãu. „Revista Sud este un produs al arealului bolintinean.
Nãscutã din iniþiativa publicistului Constantin Carbarãu, dar ºi
prin efortul celor care i s-au alãturat, nume recunoscute din
publicistica româneascã, cu experienþã în arta scrisului, atât din
judeþul Giurgiu, cât ºi din capitalã. Constantin Carbarãu
mãrturisea, la un moment dat, cã nu mai exista, pe atunci, o
asemenea publicaþie între Olt ºi Borcea. În pofida unor dificultãþi,
revista a crescut ºi a reuºit sã se impunã, în paginile sale semnând
nume remarcabile ale elitelor intelectuale româneºti”, a declarat
Vasile Grigore, redactorul ºef al revistei „Sud”, în deschiderea

evenimentului aniversar, organizat în data de 16 octombrie a
acestui an, în polivalenta salã de sport din Bolintin Vale. A
completat spunând cã „au mai rãmas, din pãcate, puþini dintre
aceia care semnau în primul numãr al revistei. S-au dus la cele

veºnice regretaþii Constantin Carbarãu, Theodor
Vîrgolici, Dumitru Dumitricã, Petre Ghelmez,
Dumitran Frunzã. Dintre ceilalþi colaboratori ai
primului numãr, din diferite motive, care þin, mai
ales de vârstã, de starea de sãnãtate, doar unul
singur se aflã astãzi, în acest moment, printre noi.
Este vorba despre domnul Emil Pãunescu”. Acesta,
uºor emoþionat de contextul reîntâlnirii a declarat:
„Eu sunt printre cei mai tineri din nucleul cu care
a plecat la drum Constantin Carbarãu. El s-a bazat
pe concetãþenii sãi, pe prietenii pe care ºi i-a fãcut
ca jurnalist ºi funcþionar în ministerul Culturii,
unii fiind ºi astãzi alãturi de noi. Sudul nu a fost o
publicaþie strict localã. A fost a Bolintinului, a
arealului, a judeþului ºi
a Câmpiei Dunãrii. S-a
gândit întotdeauna, ºi
îmi place cã actuala
redacþie continuã, pe cât

are posibilitatea, o asemenea
deschidere ºi dincolo de hotarele þãrii.
Pentru cã suntem europeni ºi suntem
cetãþeni ai lumii”.

Continuând prezentarea
evenimentului, Vasile Grigore a
precizat celor aproape o sutã de
persoane prezente faptul cã „în urmã
cu 25 de ani, când lumea publicaþiilor
culturale înregistra apariþia unei noi
reviste pe nume Sud, mai nimeni nu
credea cã ea avea sã reziste, sã se
impunã, sã-ºi construiascã un destin
propriu, de neconfundat în viaþa culturalã româneascã. Cã s-a
întâmplat aºa este meritul colaboratorilor ei, de la nume

prestigioase de scriitori, publiciºti, oameni de
culturã ºi pânã la debutanþi care au investit
încredere ºi speranþã în revista Sud, iar rãsplata a
fost pe mãsurã. Pentru cã revista noastrã
bolintineanã a crescut de la numãr la numãr, de la
un an la altul, apoi ºi-a consolidat poziþia ºi
individualitatea ºi a ajuns o marcã de neconfundat
în lumea culturalã româneascã. În jurul ei s-a
coagulat un colectiv de colaboratori care au
sprijinit apariþia unei emulaþii, a unei atmosfere
culturale remarcabile în oraºul Bolintin Vale,
sporind faima aºezãrii de la care ºi-a luat numele
unul dintre marii noºtri poeþi, nemuritorul Dimitrie
Bolintineanu. Bolintinenii ºi revista Sud rãmân
îndatoraþi acestor colaboratori excepþionali ºi,
acum, la ceas aniversar, oraºul Bolintin Vale a
dorit sã consfinþeascã aceste merite prin conferirea
titlului de cetãþean de onoare unora dintre cei mai
valoroºi ºi fideli truditori ai Sudului. Prin hotãrârea
nr. 61 din 14 septembrie 2021 Consiliul Local al
oraºului Bolintin Vale, reprezentat aici de Rodica
Bran (secretar) ºi Ionel Constantin (administrator

public), a acordat titlul de cetãþean de onoare personalitãþilor
Victoria Milescu, Nicolae Dan Fruntelatã, Florentin Popescu,
Nicolae Scurtu ºi Titus Vîjeu pentru activitatea depusã în scopul
propãºirii culturale, economice ºi sociale a urbei”.

Victoria Milescu, poet, editor ºi traducãtor, redactor, publicist-
comentator, redactor ºef adjunct la publicaþiile Realitatea
româneascã, Azi, Ecran Magazin, Universul Cãrþii ºi redactor
al Editurii Nemira, autoare a
numeroase cãrþi de poezie ºi cronici
de carte, dumneaei a fost prima care
a primit titlul de Cetãþean de Onoare
al oraºului Bolintin Vale. Emoþionatã
de sobrietatea acestui moment
onorant, poeta Victoria Milescu a
mãrturisit: „Dupã trecerea într-o
altã lume a regretatului Constantin
Carbarãu a venit o echipã tânãrã
care i-a continuat munca.
Redactorul ºef, Vasile Grigore, ºi-
a angrenat familia, rudele în tot
acest carusel de evenimente, pentru
cã în jurul revistei Sud s-au
desfãºurat o mulþime de alte
evenimente culturale care m-au onorat prin invitaþiile de
participare. Mulþumesc autori-tãþilor din Bolintin care m-au
onorat, dlui Vasile Grigore ºi întregului colectiv redacþional al
revistei Sud, dar ºi regretatului Constantin Carbarãu. În acest

sens, privind aceastã ploaie care acum s-a oprit, este un semn
al lacrimilor noastre vãzute ºi nevãzute”.

La microfon a urmat poetul Nicolae Dan Fruntelatã, un autor
care, aºa cum spunea ºi Vasile Grigore, „este una dintre acele
personalitãþi care dau caracterul unei epoci. O personalitate
care ºi-a pus amprenta nu numai asupra culturii române, ci ºi
asupra unor generaþii întregi de scriitori”. Într-un discurs al
sinceritãþii, al prieteniei care îl leagã pe poet de spaþiul bolintinean,
autorul „Inventarului speranþei” sau a „Poemelor de scris pe
ziduri” a precizat: „Revista dumneavoastrã este o emblemã a
sudului românesc. Sud-ul este o revistã de anvergurã europeanã.
Fiþi atenþi la acest cuvânt! Nu glumesc absolut deloc! Am trãit
toatã viaþa printre reviste ºi printre cãrþi ºi pricep foarte bine ce
înseamnã o revistã de anvergurã europeanã. O revistã cu o
ºtachetã foarte înaltã. ªi cred cã un asemenea brand, aºa cum
îl are ºi revista Sud, îl au prea puþine publicaþii din þara noastrã.
Consider cã a rãspunde ideii de colaborare cu revista dvs. nu
este o obligaþie, nici mãcar de prietenie, este pentru mine o

profesiune de credinþã. Tot ceea ce se întâmplã aici, tot ce faceþi
aici dã oraºului dumneavoastrã, dã sudului nostru o culoare
aparte, un specific aparte, o þinutã intelectualã cum puþine locuri
din þara asta mai pãstreazã. Cred cã Sudul este un exemplu ºi
trebuie pãstrat aºa cu orice preþ. ªtiu cã este greu! ªtiu cã greu
se mai gãseºte un ban pentru culturã. De aceea fac apel la edilii
oraºului sã sprijine revista ºi s-o întãreascã, s-o pãstreze ca pe
un steag. ªtiþi cã dincolo de steagul unei þãri, care este un
simbol al þãrii respective, existã multe steaguri sfinte care sunt
pãstrate în muzee sau în sufletele unor oameni. Revista Sud este
un steag intelectual al Valahiei, al Þãrii Româneºti, al sudului
nostru. Vã mulþumesc cã existaþi ºi pentru aceastã onoare pe
care mi-o faceþi, de a mã crede unul dintre dumneavoastrã”.

Evenimentul derulându-se în contrast cu vremea ploioasã ºi
rece de afarã, a urmat un alt proaspãt deþinãtor al titlului de
Cetãþean de Onoare al oraºului, un binecunoscut poet, prozator,
istoric literar ºi publicist, mâna dreaptã a lui Constantin Carbarãu,
fondatorul revistei. Aºa cum Vasile Grigore a dorit sã puncteze,
„Florentin Popescu ºi-a pus o amprentã vizibilã asupra cursului
ascendent al publicaþiei. Mai mult chiar, în momentul în care
starea de sãnãtate nu i-a mai permis lui Constantin Carbarãu
sã se ocupe de revistã, dl Florentin Popescu a fost cel care ºi-a
asumat funcþia de redactor ºef, conducând-o într-o perioadã
extrem de dificilã, în care se punea chiar problema abandonãrii
proiectului Sud”. Într-o notã memorialistã în care s-a observat
ataºarea ºi prietenia sa necondiþionatã faþã de revistã, Florentin
Popescu a completat: „Mã uit în jur ºi observ cã mulþi se feresc
de un microb nenorocit. În schimb, noi toþi de aici, inclusiv eu,
toþi suntem bolnavi. Suntem bolnavi pentru cã avem microbul
culturii în noi. Acest microb ne-a pãtruns în celule, îl avem de la
naºtere ºi fãrã îndoialã îl vom duce cu noi pânã la moarte. Eu,

cu Constantin Carbarãu am avut o relaþie foarte strânsã ºi una
dintre marile lui temeri, pe care mi-a mãrturisit-o în câteva
rânduri era cã dupã moartea lui revista se va prãbuºi.

(continuare în pag.33)

FESTIVALUL TOAMNA CULTURALÃ
BOLINTINEANÃ

Cinci cetãþeni de onoare ai Bolintinului sãrbãtoriþi la

aniversarea a 25 de ani de existenþã ai revistei SUD
Gabriel DRAGNEA

P.C. preoþi Ion ªerban ºi Daniel Preoteasa oficiind slujba de pomenire
a lui D. Bolintineanu

Omagiu la mormântul lui C. Carbarãu, fondatorul revistei SUD
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Iatã cã a apãrut la revistã o generaþie nouã de sudiºti, un
moment pe care Constantin Carbarãu cu siguranþã nu l-a gândit
ºi nici nu l-a visat. Presupun cã în aceste clipe, acolo unde s-o
afla el, Constantin Carbarãu se bucurã de aceastã manifestare,
de revista Sud, dar mai ales de eforturile ºi împlinirile noului
colectiv coagulat în jurul revistei. Ceea ce se întâmplã astãzi
este un eveniment cultural cu totul deosebit ºi având
responsabilitatea cuvintelor pe care le rostesc, spun cã puþine

(urmare din pagina 32)
oraºe de talia ºi anvergura Bolintinului se pot lãuda astãzi cu o
publicaþie serioasã. Meritul noii echipe este acela cã a ºtiut sã
facã o selecþie, s-a orientat cãtre oameni care au proprietatea
cuvântului ºi responsabilitatea condeiului”.

În aceeaºi prezentare realizatã de Vasile Grigore s-a auzit ºi
numele prof. Nicolae Scurtu, „unul dintre cei mai importanþi
istorici literari contemporani, ale cãrui cercetãri s-au constituit
în contribuþii esenþiale la cunoaºterea tuturor aspectelor care
însoþesc evoluþia literaturii române. De-a lungul prodigioasei
sale cariere dl prof. Nicolae Scurtu a colaborat cu note, articole,
studii ºi cercetãri literare la revistele Ateneu, Luceafãrul,

România literarã, Manuscriptum, Convorbiri
literare, Viaþa româneascã ºi altele. A cercetat
numeroase biblioteci, arhive publice ºi particulare
depistând, adnotând ºi publicând un însemnat
numãr de documente de istorie literarã ºi
culturalã”. Despre evenimentul în sine ºi nu numai
prof. Nicolae Scurtu a declarat: „Pe mine m-a
interesat dintotdeauna, încã de când eram elev la
Liceul ªtefan cel Mare ºi Sfânt din Târgu Neamþ,
scriitorul român, de la actul lui de naºtere ºi pânã
la certificatul de deces. Istoria literarã româneascã,
cu mari excepþii, George Cãlinescu, Iorga, Piru,
este o istorie literarã lacunarã, subiectivã ºi plinã
de erori. Biografii ale scriitorilor, chiar opere ale
lor sunt încã necunoscute, îºi cautã editorii,
cercetãtorii, îºi cautã biografii. Revista Sud tocmai
asta face, prin contribuþiile mele ºi ale altora,
bineînþeles, de recuperare, de restituire, de
reintegrare a unor scriitori în evoluþia fireascã a
literaturii române. Revista Sud este de multã vreme
o emblemã ºi figureazã în Dicþionarul Presei
Române datoritã publicistului Florentin Popescu”.

Remarcabil scriitor, publicist, specialist în artã
cinematograficã ºi media, doctor în cinematografie,
din activitatea lui Titus Vîjeu s-a semnalat faptul cã
domnia sa a fost redactor al revistei Astra, redactor

ºef adjunct la Radio România Tineret, director în cadrul
Radiodifuziunii Române ºi realizator de emisiuni la Radio
România Cultural. Profesor universitar la catedra de comunicare
audiovizualã a Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi

Cinematograficã din Bucureºti, Titus Vîjeu a publicat diverse
lucrãri precum „Deplasarea spre roºu” (1974), „Ca un meteor
îndrãgostit de pãmânt” (1975), „Cea mai frumoasã statuie” (1982),
„Pasul licornului” (1986), „Fotografia unei iubiri” (1987),
„Andrzej Wajda” (2005), „Dan Piþa – Arta privirii” (2013),
„Cãrþile Sudului” (2021), aceasta din urmã apãrutã la Editura
Sud din Bolintin Vale. Despre aceastã colaborare, redactorul ºef
al revistei Sud, Vasile Grigore a declarat: „Alãturarea domnului
Titus Vîjeu la proiectul cultural sudist a constituit un moment de
referinþã în viaþa publicaþiei aniversate astãzi, oferindu-i un
plus de calitate, de elitism chiar”. Venind la microfon, omul de

radio ºi teatru Titus Vîjeu a þinut sã
aminteascã asistenþei momentul care a
generat aceastã deosebitã colaborare cu
revista „Sud”: „Întâmplarea face ca
aici la Bolintin memoria scriitorilor sã
fie pãstratã, aº spune, cu o anumitã
sacralitate ºi paginile dlui prof. Scurtu,
pe care le încredinþeazã revistei, ne-
aduc în faþã chipuri pe care, probabil,
le-am fi uitat sau despre care am fi
ºtiut foarte puþin. Cât priveºte
colaborarea mea cu Sudul, era într-o
searã frumoasã de primãvarã când am
primit un telefon de la secretarul de
redacþie ªtefan Crudu care mã anunþa
cã revista pregãteºte un numãr special.
Era vorba despre un numãr
Shakespeare-Cervantes care avea sã
marcheze 400 de ani de la dispariþia,
zice-se în aceeaºi zi de 23 aprilie 1616
a celor douã genii capitale. M-am
mobilizat ºi am trimis redacþiei un text,
un eseu de la un seminar de istoria
teatrului consacrat unui personaj

fascinant al lui William Shakespeare, este vorba despre acel
amestec de genialitate ºi poltronerie numit John Falstaff. A apãrut
în numãrul din aprilie 2016 ºi numãrul era într-adevãr
remarcabil. Atunci am spus, iatã o revistã între puþinele reviste
din lume, nu numai din România care au marcat acest moment
al conjuncþiei geniale ale umanitãþii dintre Shakespeare ºi
Cervantes. În acelaºi context pentru care ne aflãm astãzi,
referindu-mã la câþiva tineri colaboratori permanenþi ai revistei,
cred cã vom fi prezenþi cât de curând la un eveniment asemãnãtor
acestuia pentru a le aplauda excepþionala lor contribuþie la
viaþa culturalã a unui oraº care pare mai activ decât capitala
României în aceste zile, marcând, cum spuneam, sub semnul
acesta al culturii, veºnicia spiritului românesc”.

Cum bine a þinut sã sublinieze redactorul ºef al publicaþiei
bolintinene, „mulþi dintre noi nu cunosc intimitatea unei reviste,
munca din spatele cortinei, anterior ajungerii ei sub ochii
cititorilor. Calea parcursã de un text, de la creatorul lui ºi pânã
când îl vedem aºezat în paginã, poartã amprenta unor
profesioniºti. De aproape 15 ani, fiecare paginã a revistei Sud a
trecut prin mâna editorului ei, dna Raluca Tudor”. În semn de
mulþumire pentru dedicare, promptitudine ºi profesionalism în
realizarea fiecãrui numãr de revistã, publicaþia reprezentatã de
Vasile Grigore i-a rãsplãtit efortul constant ºi consecvent prin
oferirea unei diplome de excelenþã pentru deosebita contribuþie
în domeniul culturii ºi promovãrii valorilor oraºului Bolintin
Vale.

Exceptându-i pe membrii Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu ºi pe cei care alcãtuiesc colectivul redacþional
al revistei „Sud”, la acest eveniment aniversar au mai fost prezenþi
reprezentanþi ai autoritãþilor locale: Julieta Brânzea, Marin Marin,

Marian Bodârlãu (consilieri), Rodica Bran
(secretar), Ionel Constantin (administrator),
Vasile ªtefan (consilier primar), dar ºi
reprezentanþi ai unor instituþii culturale din
Bucureºti ºi Giurgiu, precum Florentina Niþu
(decan al Facultãþii de Istorie a Universitãþii
Bucureºti), Gelu Brâncoveanu (muzeograf al
Muzeului Judeþean „Teohari Antonescu”
Giurgiu), Dana Bilaºco (Biroul Judeþean
Giurgiu al Arhivelor Naþionale). Mulþumiri au
fost aduse Consiliului Local ºi Primãriei
Bolintin Vale, d-lui primar Daniel Trãistaru,
pentru sprijinul acordat fenomenului cultural ºi
promovarea valorilor arealului bolintinean
dincolo de graniþele sudului geografic.

Ziua s-a încheiat cu un moment festiv deosebit
în care participanþii au putut chiar „gusta” din
paginile revistei „Sud”, reproduse artistic sub
forma unor torturi delicioase puse pe masa
invitaþilor. Torturile reproduceau atât primul
numãr, apãrut în 5 octombrie 1996, cât ºi pe cel
aniversar, care marcheazã aceºti 25 de ani de
prezenþã neîntreruptã între revistele culturale din
România. Mulþumiri celor care au contribuit la

realizarea acestei atmosfere de
sãrbãtoare, respectiv Ferma
„Cocoºul Roºu” din Ghionea
(Ulmi) ºi „Lebãda Neagrã
Resort” din Podiºoru (Bucºani).

Aºadar, 25 de ani de poezie,
prozã, evocãri, amintiri, cronicã ºi
criticã literarã, 25 de ani în care
paginile publicaþiei au fost gazde
bune pentru orice gând sau atitudine
culturalã de înaltã þinutã. 25 de ani
de activitate literarã, sãrbãtoriþi
alãturi de colaboratorii sãi, totul în
numele continuitãþii.

Florentin Popescu, Rodica Bran (Secretar Primãria Bolintin Vale),
Ionel Constantin (Administrator public)

Titus Vîjeu Nicolae Scurtu Emil Pãunescu Raluca Tudor Victoria Milescu Nicolae Dan Fruntelatã
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

19.09.2021: Soluþii alterna-

tive de adaptare
Meteorologi, climatologi ºi alþi

specialiºti ne tot anunþã cã va trebui sã

învãþãm sã ne adaptãm faþã de

perspectiva schimbãrilor climatice.

Fenomenele extreme care s-au

manifestat ºi în acest an ne-au pus în

gardã ºi ne-au convins cã va trebui sã

ne obiºnuim cu ele nu numai ca excepþii ci ºi ca viitor mod de

viaþã. Desigur cã cine va trãi va vedea dar de adaptat este cam

greu dacã acceptãm cã viaþa pe Pãmânt a evoluat pânã acum într-

un timp mult prea lung. În fine, teoriile încã nu ne sperie decât

dacã ne afecteazã modul de viaþã în primul rând material. Sunt

alte griji, imediate, care ne copleºesc ºi ne provoacã spaime. Ca,

de exemplu, scumpirile din ultimele luni la orice. Deºi a fost un

an agricol bun în general, preþurile, în loc sã scadã, au crescut.

Manipulãrile ºi spiritul de conservare ne fac sã ne adaptãm imediat,

respectiv sã fim mai chibzuiþi ºi sã schimbãm ordinea prioritãþilor.

Multe obiºnuinþe ºi preocupãri tradiþionale s-au restrâns ori au

dispãrut. Ca de exemplu creºterea animalelor în gospodãriile

þãrãneºti, ceea ce face ca necesarul de alimente sã se rezolve

cumpãrând din magazine în principal ºi din pieþele agroalimentare

în mai micã parte. Constatãm însã cã preþurile au crescut

îngrijorãtor încât trebuie sã gãsim soluþii alternative de urgenþã/

crizã. De teama scumpirilor (ºi a iernii grele de care auzim) se

cumpãrã intens lemne de foc cu preþ mai mare cu 20% faþã de

aceeaºi perioadã a anului trecut. Oare câte pãturi sã mai pui peste

tine? Unii au scãpat de griji sub cea mai grea pãturã, a pãmântului.

Ceilalþi, care se încãpãþâneazã sã existe (în ciuda Covid-ului),

vor trebui sã sufere, rugându-se la mila Celui de Sus (nu a celor

„de sus”, adicã guvernanþii de care s-au convins cã nu le pasã de

nevoile „nevoiþilor” ca sã mai trãiascã). S-au scumpit mult ºi

gazele aºa cã va trebui sã ne gândim sã pârlim porcul de Crãciun

(o amintire!) tot cu paie, ca odinioarã (un balot – 10 lei faþã de 50

de lei o butelie necesarã). Din cauza scumpirii legumelor se

cumpãrã mai puþin pentru zacuscã ºi conserve, aºa cã lumea se

va orienta spre bulionul din magazine, aparent este mai convenabil,

dar despre care aflãm cã nici nu ar avea prea multe roºii în

compoziþie. La pateul de porc citim pe cutie: conþine 15% ficat.

În magazine sunt rafturi cu produse „bio”, dar scumpe. Percepþia

cã sunt fãrã tratamente sau îngrãºãminte chimice este greºitã

pentru cã nu se poate fãrã acestea, ci sunt doar mai puþine. ªtiu

de la producãtori ºi specialiºti cã, de exemplu, la viºini ºi piersici

aplicã doar patru faþã de maxim 16 recomandate. Iatã ce mâncãm

deºi aproape toþi intermediarii din pieþe ºi târguri pun afiºul

„româneºti”. Oricum ar fi, înghiþim la propriu otrãvuri,

periculoase în timp pentru sãnãtatea noastrã. Am vãzut în aceastã

sãptãmânã ridichi roºii de lunã de dimensiuni exagerate (cca. 6-

7 cm diametru). Sigur sunt modificate genetic, iar toate cercetãrile

horticole merg în aceastã direcþie. În târg, binecuvântat de o

vreme destul de caldã pentru aceastã perioadã, am sosit la ora

6:28 pentru a gãsi legume de la cei câþiva producãtori care mai

existã ºi care vând mai ieftin. La ei, ardeii capia ºi gogoºarii

(puþin mai mici, dar sãnãtoºi, culeºi ieri din grãdini) cu 4 lei/kg

faþã de cei „STAS” de la intermediari, cu preþul afiºat de 6 lei/kg.

Pentru cã nu s-au prea vândut au rãmas cu ei, pânã când îi vor

vinde cu ajutorul împrospãtãrii de faþadã. Mulþi castraveciori de

murat rãmaºi în final cu 3 lei/kg de la 5 lei/kg iniþial. E clar cã

sunt de la cultura a doua, din solarii specializate. Vinete multe cu

2,5-3 lei/kg. Ardei gras cu 2,5 lei/kg, pe jumãtate roºii, deci copþi

bine natural. Zarzavaturi destule ºi struguri de masã cu 7 lei/kg,

albi ºi roºii, cu boabe mari, care nu m-au convins. Multe prune

cu 3 lei/kg pentru mâncat sau pentru gem, dar ºi multe mere

calitatea a doua cu 4 lei/kg ca ºi perele galbene, în sfârºit

româneºti. Cum sã cumpãr dacã am în exces în curte ºi nu am cui

le oferi, fãrã bani chiar? În fine, la flori nu se uita nimeni deºi

uitatul e gratis ºi erau frumoase, dar nu mai intereseazã acum.

Dilema între o floare la ghiveci (12 lei/buc.) ºi 3-4 kg de ardei

bãnuiþi cum s-a tranºat. Mâncare sau floare, a fi sau a nu fi, criza

hotãrãºte. Iubita mea rãmâne floarea nepreþuitã, iar legumele din

târg reprezintã fructele florilor din grãdina de legume, pline de

vitamine pentru creºterea imunitãþii, cum spun nutriþioniºtii.

Aºadar, în aceastã toamnã sã fim pragmatici, de nevoie, cãci

romantismul nu þine de foame. Tot în târg, pepenii foarte dulci ºi

copþi au fost mulþi ºi ieftini: 0,7-1,0 lei/kg. Meritã sã profitãm

totuºi de ofertele bogate ale toamnei. Varza ºi ea destulã, se gãsea

cu 1-1,5 lei/kg, încã ieftinã. În schimb, cartofii de toamnã sunt

deja scumpi dupã mine: 1,8-2 lei/kg. Vom mai vedea evoluþia

preþului acestor legume de bazã, în viitorul apropiat. Cum fac de

obicei, am trecut pe la „fiare” unde am gãsit câte ceva. Am

achiziþionat un tablou interesant (cu ramã ºi geam, deci complet)

cu 30 lei de la 50 lei cât a cerut iniþial un tânãr gipsi simpatic. La

ofertã am mai luat ºi patru cãrþi cu doar un leu/buc. Printre ele un

dicþionar român-francez din 1934 de C. ªãineanu. Preþuri de

maculaturã. Întrebându-l de unde le-a procurat, mi-a rãspuns cã

„de ici, de colo”. În mod sigur nu erau furate. O realitate tristã

pentru iubitorii de literaturã bunã. Vremuri grele. O camionetã

cu numere de Vrancea avea lãdiþe cu struguri Feteascã albã la 1,7

lei/kg pentru vin. N-a avut succes.

26.09.2021: Semne de sãrãcie: invazie de

milogi
Chiar dacã marþi ºi miercuri au fost mai reci, cu temperaturi

matinale sub norme (6-7 grade C), de vineri, treptat, s-a ajuns la

27 de grade C la amiazã. Salturi ce ne anunþã cã toamna se

instaleazã cu adevãrat de la echinocþiu. Azi a fost o vreme numai

bunã de târg. Marfa în cantitãþi foarte mari. Legumele ocupau

suprafeþe „întinse” (!) pe jos, pe folii în general. Deºi multe,

preþurile au explodat atât la producãtori, cât ºi (mai ales) la

intermediari. De exemplu, dacã acum o sãptãmânã castraveciorii

aveau preþ maxim de 5 lei/kg, azi s-au ridicat la 7 lei/kg. Aproape

prohibitiv. Tot aºa am observat la toþi expozanþii pentru toate

legumele de bazã: roºii 4-5 lei/kg, ardei capia 4-6 lei/kg, gogoºari

5-6 lei/kg. De parcã s-ar fi contaminat de scenariile pandemice ºi

au intrat în zona roºie, de pericol sigur. Nu am gãsit nicio explicaþie

logicã, cât de cât justificativã. Sigur însã este o reacþie fireascã la

scumpirile generalizate de la energie, combustibili, materii ºi

materiale etc. Spre prânz s-au micºorat cam cu câte un leu/kg dar

nici calitatea celor rãmase nu merita mai mult. În schimb pãstãile

de fasole (fideluþã sau grase) n-au scãzut sub 10 lei/kg. Cartofii,

albi sau roºii, 2 lei/kg. Ceapa uscatã, în cantitãþi mari, 2-2,5 lei/

kg, destul de sãnãtoasã, deºi micã în diametru. Vinetele: 4 lei/kg,

excelente la producãtori. Varza albã 2 lei/kg, iar cea roºie 3 lei/

kg. Mãrar uscat pentru varzã muratã la legãturã (2 lei/buc.).

Pepeni verzi 0,7-1,0 lei/kg, încã prezenþi în cantitãþi mari º.a.m.d.

Foarte multe prune pe care încearcã sã le vândã înainte de a le

folosi la þuicã. „Monocultura” se dovedeºte falimentarã. Preþul,

deºi a scãzut de la 3 la 2 lei/kg, nu a atras muºteriii aºa cã unii au

plecat cu ea acasã. ªtiu cã unii au plantat pruni mulþi ºi printre ei

cãpºuni. În acest an nu au avut succesul dorit cu niciunele. Nici

strugurii de vinificaþie (calitatea a II-a) de Vrancea nu au fost

cãutaþi. Cei doi vânzãtori vorbeau în limba romanes, iar marfa nu

merita niciun ban. Feriþi-vã de chilipiruri cã luaþi plasã, v-o spune

Fane Pãþitu’! Cerealele au ajuns la 60 lei/sac. Cred cã din cauza

secetei, a lipsei cronice de apã în sol care pune în pericol recolta

anului viitor la rapiþã ºi/sau grâu care trebuia deja semãnate.

Oricum, mult prea scumpe pentru a mai creºte pãsãri cã de porci

nici atât. Viaþa românilor devine tot mai afectatã de scumpirile

rapide ºi în lanþ la orice. Pânã ºi moartea va deveni o povarã

pentru supravieþuitorii urmaºi cãci a crescut ºi preþul lumânãrilor.

Una peste alta, ne aºteaptã vremuri grele de care nu avem cum

scãpa. Un semn – dupã mine – este prezenþa unor milogi, solo

sau însoþiþi, pe care îi uitasem demult, din vremea copilãriei.

Cineva întreba „la fiare” de fitil de lampã. Un alt semn? Posibil.

În acest timp, Bolintinul a devenit un vast ºantier. Au fost începute

multe investiþii (prea multe chiar) deºi cele vechi nu au fost

finalizate, lucru vizibil de oricine, localnic sau vizitator. Deranjant

este faptul cã pe multe strãzi se fac reparaþii care împiedicã sau

îngreuneazã circulaþia ºi aºa sufocatã de numãrul mare de maºini.

Acum se observã hibele proiectanþilor ºi superficialitatea

supervizorilor. Cine va plãti? Deocamdatã bietele maºini de care

mi-e milã tare. Din pãcate, prostia se plãteºte ºi încã scump.

Niciunele cheltuieli nu fac „casã bunã” cu exagerãrile

(cumpãtarea). A se vedea luxoasa capelã mortuarã (în construcþie

de doi ani), dar ºi viitoarea „cetate administrativã” începutã în

acest an pe locul fostului stadion central. Moda þigãneascã e

molipsitoare, din pãcate. Primii paºi – de la maºina parcatã în

zona de lângã podul peste Sabar – i-am fãcut prin faþa „salonului

mobil” (zis cândva cort) din curtea fostei secþii de drumuri ºi

poduri (privatizatã). Acesta a rãmas montat mai bine de o lunã

pentru nunþile din cartierul spoitorilor, care s-au þinut lanþ mai

toatã vara, câte trei pe sãptãmânã. Mobilat elegant, de un alb prea

preþios pentru beneficiari (n.m.). Pe asfalt au rãmas urmele zecilor

de pahare sparte de nuntaºi ca sã alunge ghinionul ºi sã aducã

noroc mirilor. Asta da petrecere civilizatã, ce sã zic. C-aºa-i la

noi în „cartier”, cã tot nu plãtim gunoiul menajer! Bolintineni,

treziþi-vã, nu mai fiþi indiferenþi. ªi sã fie o toamnã frumoasã ºi

bogatã. Pentru cei care au cules mai devreme strugurii: hai noroc

ºi rãu deloc, cum spune Moºu’!

3.10.2021: Ziua Recoltei în crizã
Toamna s-a aºezat cu drepturi depline, din ce în ce mai vizibil.

Nopþile ºi dimineþile sunt reci, parcã dintr-o datã. Cu greu

încercãm sã mai îndurãm fãrã foc în sobe, gândindu-ne la

scumpetea combustibililor. Veºtile sunt rele, vremurile ºi vremea

ne încearcã peste puteri, nu numai pe cei în vârstã. Pandemia îºi

face de cap, restricþiile sunt tot mai multe. E sigur crizã, toþi

suntem ºi vom fi afectaþi. În târgul încã deschis, bogãþia toamnei

se revarsã, aºteptându-ºi clienþii. Deºi nespus în cuvinte, asistãm

cu adevãrat la o expoziþie de ziua recoltei. Totul te îmbie ca sã

cumperi. Foarte multe legume coapte natural sunt prezente cam

la toþi vânzãtorii, producãtori direcþi sau nu. Cu toate acestea,

preþurile sunt mari ºi nu cred cã vor mai scãdea. Preþuri de crizã,

spunea unul. Aº zice de conjuncturã, stimulate de manipulãrile

deloc dezinteresate. Acum douã luni ni se spunea cã fermierii îºi

aruncã producþia cãci nu au cui vinde. Fireºte cã existã un maxim

de recoltã, iar adãugând perisabilitatea, dar ºi slaba putere de

cumpãrare se ajunge la stocuri. Toþi lucreazã fãrã nicio planificare

sau organizare a desfacerii. Hazardul este cuvântul de ordine, iar

dorinþa de câºtig imediat creºte preþul în pieþe, impus de

intermediari. La prima orã, când vãd doar o singurã persoanã

care vinde ºi întreb unde-i soþul, mi se rãspunde cã este puþin

plecat. Evident, sã vadã ce preþuri se afiºeazã ca sã se orienteze

pe loc.

În concluzie, deºi abundenþã, preþurile se menþin ca ºi acum o

sãptãmânã, atât la legume dar ºi la fructe ºi cereale. Sper sã nu

mai creascã în continuare. În primul rând cartofii (2 lei/kg) ºi

apoi varza de toamnã (tot 2 lei/kg). A apãrut arpagicul (8 lei/kg)

ºi ceapa micã (5 lei/kg) pentru plantat în solarii. Tot mai multe

mere din soiuri diverse cu 4 lei/kg. Conopida 6 lei/kg iar hreanul

17 lei/kg. Existã încã pepeni verzi de mâncare (1 leu/kg), dar ºi

mai mici, pentru murat. Pãstãile, tot 12 lei/kg. Ca atare, cumpãrãm

mai puþin, dar nu vom mai arunca. Tot e bine, devenim mai

cumpãtaþi. Nevoia ne învaþã. Rãsadul de salatã la cub (0,50 lei/

buc.) s-a vândut. E timpul plantãrii în solar, ca ºi spanacul ºi

ceapa de foi, pentru cultura timpurie. Legumele proaspete sunt

necesare ºi indicate ºi în plus mai „bio” cultivate de noi. Azi am

avut o surprizã plãcutã în zona „fiare”. Printre multe ºi diferite

scule recuperate, direct pe sol, vãd o carte de D. Pãcurariu, „D.

Bolintineanu”. Mai aveam una, dar pentru 2 lei am luat-o, deoarece

era scrisã, lizibil, de tânãrul vânzãtor, atât pe prima paginã cât ºi

pe coperta ultimã (de unde am aflat numele lui, Curt Vasile

Doroftei). Mi-a spus cã Bolintineanu a fost primar ºi cã de la el

satul s-a numit Bolintin. Oricum, mi-a dovedit cã ºtie sã scrie ºi

cã nu este lipsit de dorinþa de cunoaºtere, iar confuziile lui sunt

remediabile. Aºadar, toamna se numãrã surprizele ºi în târg.

24.10.2021: Toamnã pastelatã cu dric ºi doliu

la poartã
Ar trebui sã fim fericiþi cu toþii vãzând frumuseþea acestei

toamne. Dupã ploile abundente (ºi necesare) din sãptãmâna

anterioarã, parcã totul a renãscut. Fermierii au putut sã reia în

condiþii bune lucrãrile de pregãtire a terenurilor pentru semãnat,

întârziate din cauza secetei. În grãdini s-a trecut la recoltare,

pentru cã deja au început sã crape unele legume ºi le scade

calitatea în mod vizibil. Aºa cã azi abundenþa ºi respectiv oferta

a fost evidentã ºi observatã prin grãmezile de fructe ºi legume

diverse etalate care cum a ºtiut sau a putut. Preþurile au fost ºi ele

mai mici la unele produse. Cel mai mult s-a vândut varza de

toamnã cu 1,8-2 lei/kg. La fel ºi cartofii, ambalaþi în plase de 10

kg. Vinetelor le-a trecut vremea ºi nu puteau atrage amatori, fiind

veºtede ºi tari. Foarte scumpi castraveciorii: 7 lei/kg (cules final).

Morcovii 3 lei/kg, varza roºie 3 lei/kg, iar conopida 3-6 lei/kg,

dupã mãrime ºi aspect. Se vede cã ce nu s-a vândut acum o

sãptãmânã se încearcã azi, cu preþul corespunzãtor. Încã mult

rãsad de salatã pentru solarii (al meu a fost deja înjumãtãþit de

limacºi). Arpagic ºi usturoi de sãmânþã 8-10-12 lei/kg. Câteva

roºii cu 5 lei/kg, iar ultimele pãstãi cu 10 lei/kg. Mere din soiuri

diferite: 2,5-4 lei/kg. Multe pere galbene de Bolintin cu 2-4 lei/

kg (mai mici, deoarece producþia a fost foarte mare ºi lipsitã de

apã în faza finalã de dezvoltare). Prezenþa perelor galbene în faþa

curþilor a fost singura dovadã a sosirii sãrbãtorii Sf. Dumitru.

Bâlciul tradiþional nu a mai avut loc nici în acest an, pentru cã se

lucreazã (!?) la noua piaþã agroalimentarã sãptãmânalã. Vorba

vine, cã de fapt lucrãrile sunt de mult timp „îngheþate” ºi nu se

observã nicio miºcare. Nimic nu ne mai mirã pe noi, bolintinenii,

dar nici pe români, cãci la fel treneazã investiþiile peste tot. Trãim

vremuri grele ºi rele. Aºadar, o duminicã luminoasã ºi prielnicã

pentru târg. Încã se cumpãrã legume pentru conserve de iarnã:

gogoºari, conopidã, þelinã (la bucatã) cu frunze ºi hrean (17 lei/

kg). Desigur cã, obligatoriu, ºi varzã pentru murat. Pe strãzile

noastre ºi ale celorlalte sate din jur, cãruþe cu varzã (ale spoitorilor)

se plimbã strigând de zor: varzã, cartofi, ceapã! Preþuri mari,

pãcãlealã la cântar, dar unii (cei care nu cumpãrã în cantitãþi mari,

cei bãtrâni) sunt mulþumiþi cã li se aduce în faþa porþii.

Din pãcate, incidenþa infectãrilor cu Covid-19 este foarte mare

în zonã, precum în toatã þara ºi mai ales în Bucureºti unde lucreazã

majoritatea locuitorilor din judeþul Ilfov ºi cele apropiate. Sunt

mulþi infectaþi (nu toþi ºtiuþi, pentru cã se trateazã empiric acasã) ºi

la fel de mulþi decedeazã. În sãptãmâna ce a trecut au murit cinci

persoane la Malu Spart ºi una la noi, rudã cu mine. Este consecinþa

nefericitã a îndãrãtniciei (prostiei) multora de a nu se vaccina.

Asistând la slujbã (repet, ca rudã) am avut „revelaþia” sã aflu din

gura preotului cã cei morþi nu mai doresc sã se întoarcã pe pãmânt,

pentru cã este foarte bine acolo, în rai. Ciudat, pentru cã deduc

logic faptul cã toþi s-ar duce în rai. E de bine! Rãu totuºi este cã un

decedat de Covid este adus în bisericã cu dispensa de la... ºi de

aceea oamenii se codesc sã mai intre, cu toate insistenþele feþelor

bisericeºti. Nu deþin însã informaþii dacã cei ajunºi la poarta raiului

pãzitã de Sf. Petru (morþi de Covid) sunt sau nu þinuþi în carantinã.

Ar fi bine de ºtiut cã poate lumea s-ar vaccina numai ca sã intre în

rai. Vedeþi d-lor responsabili cu vaccinarea cã mai existã ºi alte

soluþii, atipice, de stimulare a celor indeciºi?!? Or fi ele încurcate

„cãile Domnului”, dar iatã cã se mai gãsesc portiþe de ieºire la

liman. Când priveºti în târg zona grãtarelor cu atâþia muºterii

mâncând cu mare poftã mici, fripturi, cârnaþi (poate ºi pastramã) te

gândeºti cã unica mare fericire rãmâne mâncarea. Ultimii care

pãrãsesc târgul sunt cei cu gogoºi ºi grataragiii, cei care prosperã

din plin. Încã de asearã de la ora 21 era aprins un grãtar pentru

cherestegiii sosiþi de ieri dimineaþã. Nu ºtiu cât plãtesc la Primãrie,

dar sigur nici cât sã acopere costul curentului consumat. O pagubã

vizibilã duminicã seara este tomberonul dublu care a luat foc de la

cãrbunii aruncaþi peste ambalajele inflamabile. Dar cine sã vadã ºi

pe cine intereseazã dintre cei care au atribuþii în acest sens. Las’ cã

merge ºi aºa!
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Experienþa acestor ultimi ani în care liceul s-a implicat activ ºi

permanent în scrierea de proiecte, în cãutarea de surse de

finanþare, în implementarea proiectelor aprobate a permis liceului

sã dezvolte soluþii pentru a face faþã contextului actual, pentru a

creºte motivaþia  elevilor pentru învãþare ºi continuarea parcursului

ºcolar în învãþãmântul terþiar.

Ce avantaje pot aduce proiectele dezvoltate într-o unitate

ºcolarã? În primul rând, schimbul de bune practici: învãþãm de

la alþii ce este bun ºi diferit, împãrtãºim cu alþii ceea ce

avem noi bun ºi diferit. În al doilea rând actualizarea

metodologiilor de predare ºi îmbunãtãþirea acestora în

vederea atingerii unor standarde educaþionale europene.

Nu în ultimul rând, atractivitate, scoaterea elevului din clasã

ºi plasarea lui în contexte noi, incitante, în care acesta are

ocazia de a-ºi pune în practicã cunoºtinþele teoretice dar ºi

de a se dezvolta pe sine ca cetãþean al Europei.

Demersul acesta de europenizare/internaþionalizare a

liceului face obiectul unei strategii pe termen lung adoptate

la nivelul managementului ºi continuã ºi în acest an ºcolar

cu derularea urmãtoarelor proiecte:

1. Proiectul POCU „Practica – o ºansã pentru viitor”

Este un proiect extrem de important pentru Liceul

Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, iniþiat în anul ºcolar

2020-2021 împreunã cu Fundaþia Estuar ºi Asociaþia

4Change, finanþat din Fondul Social European prin

Programul Operaþional Capital Uman 2014-2020 ºi

cofinanþat de Consiliul Local al oraºului Bolintin Vale.

Acesta are ca obiectiv general crearea unui sistem de

mãsuri integrate ºi sustenabile care sã rãspundã nevoilor ºi

problemelor cu care se confruntã 185 de elevi înmatriculaþi în

cadrul Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”. Grupul-þintã,

propus iniþial sã includã un numãr de 185 de elevi din clasele a XI-

a ºi a XII-a, în perioada  septembrie 2020 – august 2022, a ajuns

pânã în acest moment la un numãr de 280 de elevi.

Activitãþile incluse în acest proiect sunt:

• Programe de învãþare la locul de muncã prin organizarea de

stagii de practicã la diferiþi angajatori, urmãrind sã îmbunãtãþeascã

dezvoltarea aptitudinilor ºi dobândirea abilitãþilor practice

specifice de muncã, în vederea unei mai bune adaptãri la cerinþele

unui loc de muncã.

• Servicii de consiliere ºi orientare profesionalã prin care

beneficiarii vor dobândi un nivel ridicat de informare privind

integrarea pe piaþa muncii, vor fi capabili sã îºi autoevalueze

cunoºtinþele, vor deþine aptitudini necesare pentru a susþine un

interviu de angajare ºi îºi vor creºte încrederea în sine.

• Activitãþi de sprijin a sistemului de învãþare la locul de muncã.

• Alte activitãþi, cum ar fi: formarea profesionalã în domeniul

antreprenoriatului prin organizarea târgurilor firmelor de

exerciþiu, cât ºi a competiþiei de planuri de afaceri, activitãþi menite

sã stimuleze spiritul antreprenorial al grupului-þintã, sã creascã

competenþele în domeniul antreprenoriatului, ceea ce va permite

grupul-þintã o abordare pragmaticã a provocãrilor întâmpinate la

locul de muncã sau în cadrul propriei afaceri.

• Crearea unui mediu de practicã pentru elevii de la domeniul

industrie textilã (dotarea cu echipamente, mobilier ºi alte materiale

ºi accesorii necesare învãþãrii)

2. Proiectul privind învãþãmântul secundar ROSE.

Subproiectul: ªcoala – o punte cãtre o carierã de succes.

Proiectul, început în anul ºcolar 2017-2018 ºi având o duratã

de 4 ani, prelungit prin Acord cu UMPFE, are ca obiectiv general

optimizarea demersului educaþional pentru creºterea ratei de

promovabilitate la examenul de bacalaureat ºi medierea

succesului.

Prof. Mihaela ENACHE
Prof. Iuliana BELDIMAN
Prof. Mãdãlina DIONYSATOS

PARCURSUL EUROPEAN AL LICEULUI TEHNOLOGIC
„DIMITRIE BOLINTINEANU” DIN BOLINTIN VALE

Activitãþile proiectului includ:

a) Activitate remedialã desfãºuratã la materiile la care elevii

vor susþine examen de bacalaureat. În fiecare an, au fost organizate

câte 22 grupe, cu câte 13-15 elevi care au participat la disciplinele:

Limba si literatura romana, Matematica, Biologie, Fizica, Istorie,

cu frecvenþa o datã pe lunã.

b) Informare ºi consiliere privind cariera. Elevii participã la

urmãtoarele tipuri de activitãþi:

„Autocunoaºtere ºi dezvoltare personalã”

“Cunoaºterea lumii profesiilor”

„Explorarea traseelor educaþionale ºi profesionale”.

c) Activitãþi extracurriculare:Ziua Carierei, Paºi cãtre Viitor,

ClubArt ºi Clubul Bookland.

Indicatori de performanþã:

% creºterea promovabilitãþii la examenul de bacalaureat la

60%, locul trei pe judeþ dupã douã licee teoretice;

% depãºirea, în fiecare an, a grupului-þintã, ca urmare a

solicitãrilor de la elevi pentru activitãþile de pregãtire remedialã,

consiliere ºi orientare privind cariera.

Dotari: o salã complet dotatã cu mobilier, un fotocopiator de

mare vitezã, 11 laptop-uri, imprimantã color. Prin prelungirea

proiectului cu un an, am solicitat încã 90 de bãnci individuale ºi

un fotocopiator. În timpul pandemiei de covid 19, a fost acordat

un grant suplimentar de 45.000 euro, din care au fost achiziþionate

57 laptop-uri, 6 table interactive ºi 13 camere de videoconferinþã.

3. Proiectul ERASMUS+ „Mai multe abilitãþi prin

ERASMUS+”

Proiectul a început în anul ºcolar 2019 ºi a avut ca obiective

dezvoltarea competenþelor profesionale ºi personale ale unui grup

de 66 cursanþi VET pentru creºterea adaptabilitãþii tinerilor la

cerinþele unui loc de muncã, prin efectuarea de stagii de instruire

practicã în companii/instituþii din Portugalia ºi Polonia ºi

dezvoltarea competenþelor profesionale a 10 profesori din aria

curricularã tehnologii, prin participarea la mobilitãþi internaþionale

pentru crearea premiselor ideale în îndeplinirea cu succes a actului

didactic. Un alt obiectiv a urmãrit dezvoltarea competenþelor de

comunicare în limba englezã ºi a competenþelor interculturale

într-un context real european cu atitudini deschise faþã de valorile

europene, dar ºi dezvoltarea de parteneriate durabile cu companii/

instituþii din Portugalia ºi Polonia.

Cel mai recent flux, desfãºurat în luna iunie-iulie 2021, a

implicat trei profesori ºi 22 de elevi de la profilul textile, liceu ºi

ºcoalã profesionalã, care au efectuat un stagiu de practicã

de trei sãptãmâni la o companie-ºcoalã de profil din

Lisabona. În cursul acestei perioade, elevii au aplicat

cunoºtinþele teoretice dobândite la clasã, realizând trei

articole de vestimentaþie: un top, o pereche de pantaloni

scurþi ºi o mascã. Pentru realizarea acestora,  au utilizat

maºina de cusut electricã ºi diferitele tipuri de cusãturi

învãþate, au consolidat tehnicile de croire ºi coasere ºi au

aplicat criteriile de asigurare a calitãþii, în vederea evaluãrii

produsului finit.

O postare pe Facebook a organizaþiei de primire din

Lisabona, CASA DA EDUCACAO, a apreciat grupul de

elevi participanþi, felicitându-i pentru rezultatele deosebite

obþinute.

4. Proiectul ERASMUS+ YELL „Formarea tinerilor

antreprenori prin firmele de exerciþiu la nivel

educaþional european”, Indicativ 2018-1-BG01-

KA229-048037

Proiectul Erasmus+ început în anul 2019 s-a încheiat cu

atingerea obiectivelor ºi realizarea rezultatelor stabilite: un

parteneriat virtual al firmelor de exerciþiu din þãrile participante

care poate fi continuat, monitorizat ºi dezvoltat ºi care va acumula

bunele practici, cunoºtinþele, know-how-ul ºi activitãþile însuºite

pe parcursul proiectului.

Raportul final privind implementarea proiectului a fost depus

de cãtre coordonatorul proiectului Bulgaria în luna aprilie 2021

fiind punctat cu 76 de puncte ºi apreciat ca fiind un proiect care

ºi-a atins obiectivele.

5. Proiecte eTwinning

Pe platforma eTwinning, cadre didactice de la Liceul

Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” au implementat un numãr

de 21 de proiecte, derulate exclusiv online, în parteneriat cu

diferite ºcoli din Uniunea Europeanã, pe teme extrem de variate

ºi implicând elevi de la toate profilurile liceului.

Între titlurile acestora enumerãm: I Learn Math with Intelligence

Games, Same But Different, The History of Our City. Douã

dintre proiecte au obþinut certificarea de eTwinning Quality Label.

Numãrul mare de proiecte eTwinning va permite liceului sã aplice

pentru certificarea ca ªcoalã Europeanã eTwinning.

6. Perspective

De asemenea, parcursul european al liceului a fost întãrit prin

depunerea unui nou proiect Erasmus+ de cooperare, intitulat

„Cetãþenie Activã pentru un Viitor Sustenabil”, care urmãreºte

formarea tinerilor ca cetãþeni activi, implicaþi în viaþa comunitãþii

lor ºi educaþi în spiritul dezvoltãrii durabile. Rezultatul pentru

aceastã candidaturã urmeazã a fi obþinut pânã la sfârºitul anului.

La data de 19 octombrie 2021, liceul a depus un formular de

aplicaþie pentru obþinerea acreditãrii în proiecte Erasmus+ pentru

Educaþie ªcolarã, centrat pe nevoia ºcolii de a implementa noi

metode de predare-învãþare la ºtiinþele exacte, crescând astfel

motivaþia învãþãrii ºi performanþa ºcolarã la aceste discipline.

Proiectul va introduce abordarea STEM în studiul disciplinelor

exacte, aliniindu-se astfel tendinþei la nivel european.
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Solutions, Iaºi

Actualitatea literarã, anul XI; nr. 112,

septembrie 2021; nr. 113, octombrie 2021,

revistã a Unirii Scriitorilor din România

editatã de AL LUGOJPRESS. Director

Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul XI,

nr. 11-12 (122-123), noiembrie-decembrie

2021. Director Coman ªova; Redactor ºef

Florentin Popescu.

Caligraf, anul XXI, nr. 232, septembrie

2021; nr. 233, octombrie 2021, revistã editatã

de Centrul Cultural Teleorman. Redactor ºef

Florea Burtan; Secretar general de redacþie

Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXIV, nr. 10 (276), 2021,

revistã de culturã editatã de AIUS Printed

Craiova. Director Nicolae Marinescu;

Redactor ºef Petriºor Militaru; Secretar de

redacþie Maria Dinu.

Bucovina literarã, anul XXXII, nr. 7-8-9

(365-366-367), 2021, revistã a Societãþii

Scriitorilor Bucovineni. Redactor ºef

Alexandru Ovidiu Vintilã.

Litere, anul XXII, nr. 10 (259), octombrie

2021, revistã de culturã a Societãþii

Scriitorilor Târgoviºteni. Redactor ºef Mihai

Stan; Secretar de redacþie Pompiliu

Alexandru.

Litera 13, an VII, nr. 28, octombrie 2021,

revistã publicatã de Editura InfoEST.

Redactor ºef Mihai Vintilã.

Argeº Expres, anul XXI, nr. 5487, 3

noiembrie 2021, cotidian independent de

informare ºi atitudine al zonei Curtea de

Argeº. Redactor ºef Cristina Mincu.

Impressum, ediþie specialã, octombrie

2021, publicaþie a Societãþii de Litere ºi Arte

„Placebo”, fondator-preºedinte ªtefan

Marinescu.

UZP, nr. 22, 2021, publicaþie editatã de

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din

România. Preºedinte Doru Dinu Glãvan;

Redactor ºef Daniela Gîfu.

Apostrof, anul XXXII, nr. 9 (376), 2021;

nr. 10 (377), 2021, revistã a Uniunii

Scriitorilor din România. Redactor ºef Marta

Petreu.

Caietele de la Araci, anul IX, nr. 2 (16),

decembrie 2021, publicaþie semestrialã de

literaturã a Muzeului naþional al Carpaþilor

Rãsãriteni. Redactor ºef Luminiþa Cornea;

Secretar de redacþie Nicolae Scurtu.

Biblioteca SUD-ului
Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie, vol. 1, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021. Titlul pe care l-am hãrãzit

acestei cãrþi, parþial autoironic, reprezintã un modest omagiu pe care îl aducem admirabilului autor al lui

„Pseudokynegeticos”, înaintaº al arheologiei româneºti ºi profesor al giurgiuveanului Teohari Antonescu, cel ce –

la rându-i – l-a avut discipol pe Ioan Andrieºescu, care a fost magistrul lui Dumitru Berciu, fondatorul Muzeului

judeþului Vlaºca „Teohari Antonescu”. Deºi textul celor douã volume ale lucrãrii noastre conþine unele pasaje

teoretice ºi destule informaþii ce ar putea exemplifica multitudinea faþetelor muzeologiei, el nu se ridicã nici pe

departe la înãlþimea unui TRATAT, dar cred cã poate fi util oricui va dori sã descifreze tainele domeniului.

Nicolae Dan Fruntelatã, Baladele Micului Paris, Caracal, Editura Hoffman, 2021. „Nicolae Dan Fruntelatã e

aidoma unui cartograf, completând harta multisecularã a unui vechi sãlaº de palate ºi bordeie, de strãzi fremãtãtoare

ºi uliþe sãrmane pe care se rãsfirau cândva oltenii lui de acasã cu cobiliþe mai încãrcate decât tirurile de astãzi. În

acest oraº au înflorit poeþii, unii ºi-au aflat moartea aici, sub roþile tramvaiului, alþii s-au stins în somn, doborâþi

de aerul ucigaº, respirat cu nesaþ...” (Titus Vîjeu)

Ion Dumitru, Un destin între destine, vol. 14, Constanþa, Editura Ex Ponto, 2021. Duminicã, 24 decembrie

1961. În lagãrul Zirndorf. Dimineaþa, sunt, pânã la orele 14, la fabricã, la Sitzman u. Heilein. E Ajunul Crãciunului!

Masa o iau laolaltã cu Michael Tager la restaurantul italian, iar seara ies cu alþi refugiaþi în oraº, la un bar vizitat

ºi de soldaþii americani, unde petrec câteva ore în compania unei animatoare, care m-a abandonat în foarte scurt

timp, observându-mi mizeria financiarã.

Lucia Ovezea, Dacã lumea s-ar sfârºi mâine, Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2021. Sub bolta de verdeaþã,

lumina zilei era mai blândã, iar trena înserãrii mai întunecoasã ºi mai misterioasã. Aerul curãþat de poluare,

umezit, adãsta amorþit în pacea patriarhalã a vechiului cartier. Casa lor se asemãna cu vecinele, de parcã erau

rude. De fapt mama i-a explicat ca strada întreagã fusese construitã de un singur proprietar, care folosise câteva

proiecte asemãnãtoare pentru case ºi apoi le vânduse...

Reviste primite
la redacþie

Dan Toader, Clopot mângâiat de vânt, Bucureºti, Editura Semne, 2021. Lumea, pentru cei care acceptã ºi cred

în Sfânta Scripturã, este strâns legatã de existenþa lui Dumnezeu. Omul a fost creat ca expresie a voinþei divine ºi el

încununeazã creaþia ca reprezentant al lui Dumnezeu în lumea pe care Însuºi i-a dãruit-o sã-L slujeascã. Din

pãcate însã, adesea, omul ºi-a însuºit-o în mod egoist; a stãpânit-o în mod agresiv, consumând-o individualist,

ignorând relaþia cu Dumnezeu ºi rânduielile Acestuia pentru a se adapta la creaþie.

Titus Vîjeu, Un veac în faþã, un veac în spate: cu scriitorul Grigore Ilisei despre oameni, locuri ºi cuvinte,

Bucureºti, Editura eLiteratura, 2021. Am scris de-a lungul timpului despre mai toate cãrþile lui Grigore Ilisei, cu

excepþia volumului sãu de publicisticã sportivã „Într-o cabinã de transmisie” (editura Stadion, 1972). Astfel am

dobândit convingerea cã Domnia Sa este nu doar un autor de cursã lungã, ci unul ce ºi-a individualizat scrisul

pânã la graþia unicitãþii. [...] M-am gândit la un moment dat sã-i dedic acestui scriitor tenace o carte. O monografie

literarã care sã-i „scaneze” oarecum opera. Apoi mi-am zis cã mult mai potrivitã ar fi, datã fiind înclinaþia sa cãtre

rostirea cumpãnitã, sã-l provoc pe vechiul ºi statornicul meu prieten la „oleacã de taifas” ce n-ar fi exclus sã se

prelungeascã peste ceasurile programate iniþial...

Maria Pal, Te viseazã bufniþa albã, Cluj Napoca, Editura Napoca Star, 2021. din fiecare secundã/ se iveºte o

corabie încãrcatã cu stele// trupul tãu devine o catedralã/ în braþele timpului// un stingher paradis.

Biblioteca de criticã Emanoil Bucuþa, culegere alcãtuitã de Iulian Dãmãcuº, Cluj Napoca, Editura Napoca Star,

2021. „Da, scriitorul Emanoil Bucuþa nu se aflã în circuitul literar, ca mulþi alþi scriitori redutabili, care au þinut

prima paginã a unor mari reviste interbelice. Însã, cum spui, ocultaþi de Regimul roºu, daþi de-o parte de sistem. Pe

Emanoil Bucuþa în mod special, pentru cã fusese un fervent regalist; pentru ca scrisese despre Balcic, despre

teritoriile de dincolo de Prut...” (Ion Lazu)


