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De câte ori cugetãrile mele se lasã asupra stãrei ºcoalelor sãteºti de dincoace de Milcov, mi se

prezintã ideea cã aceste ºcoli nu dau încã tot fructul ce naþiunea ºi guvernul sunt în drept a aºtepta

dupe toate sacrificiile ce se face pentru ele; ºtiu foarte bine cã sistemul actual al organizaþiunei lasã

mult de dorit. Guvernul ºi Adunarea se ocupã cu reforma acestui sistem în general [...]; darã o

priveghere activã ºi energicã din partea d-voastrã, unitã cu multa bunãvoinþã pentru progresul

acestui frumos ºi util aºezãmânt, poate sã suplineascã la defectele sistemului actual. Din nefericire,

raporturile ce avem din diferite pãrþi ale þãrei ne încredinþeazã cã toatã ºtiinþa ºi energia acestui

ministeriu s-au sfãrâmat înaintea unor încãpãþânãri fãrã exemplu!

Toþi cer dezvoltarea învãþãmântului public, toþi însã nu cer învãþãmântul pentru învãþãmânt. Mulþi

nu vãd în crearea ºcoalelor decât crearea de posturi bogat retribuite. Spiritul de simþualism ameninþã

a intra în locaºul unde simplitatea ºi virtuþile antice singure trebuiesc sã prezide.

Generaþiunile viitoare vor fi cum vor fi ºcoalele. Nu este destul a-ºi împlini cineva datoria prescrisã

de recile regulamente ºcolare; mai trebuie ceva: trebuie convicþiunea adâncã ca un învãþãtor nu este

un salariat, ci un apostol a cãrui misiune este a comunica celorlalþi cunoºtinþele în interesul progresului

societãþii. Îmi place a fi franc, nu vãz în misiunea care vã este încredinþatã a transpira aceastã

ardoare proprie unor convincþiuni adânci. Nu este aici locul a spune anume toate deºerturile ce se

lasã în serviciul ce vã este încredinþat, vi se zice numai cã ministeriul nu este pe deplin mulþãmit.

Este încã timp a îndoi energia d-voastrã spre ridicarea ºcoalelor sãtesti. De veþi amâna a reintra cu

energie în datoria d-voastrã, ministeriul va fi nevoit a lua mãsuri care, deºi ar putea displace unor

persoane, darã care ar fi impuse de datoria sa ºi cerute de opiniunea publicã.

Veþi revizui toate ºcoalele de sate, veþi vedea starea lor, veþi arãta lipsele ºi trebuinþele lor, veþi face

cunoscute calitãþile sau defectele profesorilor, pãstrând cea mai mare nepãrtinire; învãþãtorii sã fie plãtiþi

la timp; ne veþi raporta care sunt ºcoalele unde numãrul copiilor este mic, care sunt acelea ce au trebuinþã

de reparaþiune, ºi în scurt tot ce instrucþiunile vã impun, precum ºi dacã fetele sunt primite în ºcoli.

Ministru Cultelor ºi Instrucþiunei Publice

D. Bolintineanu
24 fevruarie 1864

(Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite Române, nr. 47, 27 fevruarie / 10 martie 1864, p. 198)
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Dupã maelstrom

Sunt câteva decenii de când sfârºitul anului este

serbat în multe zone importante ale lumii cu un fast

ce creºte în intensitate ºi abundenþã cu fiecare nou

prilej. Aceastã stare de fapt este tulburatã foarte puþin

chiar ºi de neaºteptatele, neplãcutele ºi recentele

întâmplãri planetare. Aflat sau nu în apropierea

sãrbãtorilor religioase, preþ de câteva sãptãmâni, o

agitaþie fãrã precedent demareazã sub umbrela deja

ultracunoscutelor urãri Season’s Greetings.

Mass-media devine un adevãrat medium ce induce

importanþa ºi unicitatea orelelor ce se scurg grãbite

cãtre capãtul calendarului, dar ºi o cunoscutã „febrã a cumpãrãturilor”. Foamea de

produse de orice fel (unele concepute de birourile de marketing special pentru aceastã

perioadã), este una pantagruelicã, cãci ele devin daruri pe care trebuie sã le oferim

celorlalþi sau chiar nouã înºine. Traficul, cu orice mijloc de transport, devine aglomerat

pânã la refuz, iar lipsa de timp ºi vreme în aceste „zile libere” se cronicizeazã. Apar ºi

epuizãri post-factum din care se revine cu greu. Chiar dacã pe „epiderma virtualã a

societãþii noastre” cum numesc sociologii zona on line a informaþiei nu apare nici cel

mai mic rid. Totul în numele trecerii prin sãrbãtoare. Evenimentul vârtej nu de puþine

ori devine vertij ce-ºi gãseºte cu greu momente de (auto)reflexie ºi (auto)analizã. Cãci

tumultul sans rivage în zona centralã a localitãþilor devenite decor specific filmelor de

serie B, nu poate aduce decât superficial ideea de asumare a unui eveniment personal ºi

colectiv.

„S-au tras învãþãminte din retorica vanã, cinism ºi ipocrizie, egoism ºi cupiditate

întrezãrite în intervalul ce se terminã? S-a întreprins ceva întru evitarea naturii

palimpseste a istoriei? S-a fãcut un inventar al experienþelor din care am ieºit mai buni

ºi mai împãcaþi?” Iatã numai câteva întrebãri la care s-ar fi cuvenit sã rãspundem.

Dincolo de maelstromul unui consumerism sau ritual executat mecanic. Triunghiul de

încredere ºi colaborare dintre noi, ceilalþi ºi valorile pe care le vrem a fi normate în

viaþa de zi de zi meritã o abordare benedictinã. O privire ºi o lucrare asupra noastrã.

Modestia, încercarea de-a respecta ºi înþelege pe celãlalt, efortul intens ºi onest pentru

realizarea unui obiectiv, implicarea realã anonimã ºi o smeritã poziþionare pe cadranul

interior, dar ºi pe harta socio-relaþionalã ar reprezenta o abordare adecvatã. Iar odatã

implementat acest proiect, poate cã rezultatele nu vor întârzia sã aparã.

Atât prin biografie, dar ºi prin opera deloc prolificã însã bine articulatã valoric un

poet din zona de est, altul din sud, pot fi asimilaþi acestui tip de abordare umanã.

Adi Cusin (1941-2008), educat la Iaºi, oraº pe care l-a iubit foarte mult deºi a

peregrinat profesional prin altele, mai ales prin Capitalã ca redactor la diverse publicaþii,

a fost considerat de cãtre critica literarã la debut ºi în perioada premergãtoare acestuia

un nou Nicolae Labiº. Iniþial boem nonconformist ºi excelent recitator, devine lucid ºi

discret atât pe scena literarã, cât ºi în apariþii editoriale, întreaga sa operã nedepãºind

ºase volume de versuri. Spirit ludic, adesea baudelairian, reuºeºte sã redea într-o manierã

degajatã stãri de tristeþe asumatã care nu obnubileazã mesajul. În multe secvenþe lirice

propune acel imaginatio vera unde arta scrisului adaugã realitate ºi devine un nou

element de investigare a existenþei: „Intru în toamnã / ca un vapor la nisip. /Octombrie

– superbã avarie! / Bucuria de-a pierde / îmi joacã pe chip / Nici vorbã de plâns. / Cânt

o arie. // În clipa acestui / impact glorios, / O mie de sticle de vin îºi rup gâtul. /

Dezastrul e-n floare. / Îi vom spune / prinos. / Sub podea / nãvãleºte urâtul.” (Aria

învingãtorului)

Miron Cordun (1935-1997), originar din Oltenia, se stabileºte la Piteºti unde va

lucra ca metodist, redactor de revistã ºi cercetãtor la biblioteca judeþeanã. A fost un

boem temperat care a publicat puþine volume, deºi debutul editorial îi este premiat ºi

unanim apreciat de critica de întâmpinare. Face parte din stirpea poeþilor solitari,

perseverent în urmarea drumului sãu interior lipsit de mundane gratulãri sau salturi

ierarhice. Persistã în versurile sale un filon sosit din psalmi ºi din basmul popular, însã

materia acestora este prelucratã cu rafinament estetic concludent în economia sugestiei.

Poet al „mirãrilor, miraculosului ºi ardorii”, preocupat de o „arheologie a eului” autorul

îºi cultivã afinitãþi cu scrierile lui Macedonski ºi Mateiu Caragiale aflându-se mereu în

cãutarea semnificativului: „N-avem atâta timp cu noi / sã fim ºi orizont ºi vad / când

norii flãmânzesc pe cer / ºi peste norii noºtri cad. / Bolnavi de friguri, prãpãdiþi / de

noul mers al zilelor, / ne vin cu grija lor pe cap / de cum am fi ºi noi de-ai lor. / Ca din

pãmânt, din prea mult vânt, / abia þinându-se ne vin -/ ºi ne-am sui la ei în cer / ºi n-

avem timp sã ne suim...” (Cântec vechi)

Lirica ºi traseul poeþilor discreþi vorbeºte indirect despre cum alegerea dintre devenirea

echilibratã ºi metamorfozarea kafkianã aproape voluntarã trebuie sã fie responsabilitea

tuturor. Specificul identitar poate fi rodul trecutului pânã la un punct. Dincolo de

acesta, el este produsul unui permanent efort ºi al poziþionãrii. Totul petrecut în lumina

unei umanitãþi canonice. Cãci pariul cu orice sãrbãtoare începe imediat dupã ce

maelstromul acesteia se terminã.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Tot mai rar, omul urbei prins între zidurile propriilor gânduri,

frãmântãri ºi neputinþe nu mai îndrãzneºte sã meargã din uºã în uºã

pentru a vesti în modul cel mai frumos ºi creºtineºte Naºterea

Domnului. Altele sunt prioritãþile ºi poate cã simpla prezenþã la uºa

vecinului genereazã acel sentiment de ridicol, de poziþionare greºitã

în raport cu satisfacerea nevoilor de bazã. Puþine mai sunt locurile

unde colindul se manifestã între parantezele momentelor tradiþionale

creºtine. Totul se simplificã, începând cu rugãciunea de searã ºi un

semn al crucii croºetat în fugã pe pieptul obosit ºi pânã la datoria de

a transmite mai departe copiilor noºtri ºtafeta unor obiceiuri ºi tradiþii

româneºti importante. Ele pierd tot mai mult teren în faþa

manifestãrilor ºi sãrbãtorilor occidentale, îmbrãþiºate rapid ca-ntr-

un gest reflex ºi asimilate fãrã prea mare discernãmânt în numele

unei globalizãri care tulburã conºtienþe minore. Ne vor rãmâne palide

amintiri pe buzele bãtrânilor ºi zeci de cufere cu nume ºi cãrþi,

înregistrãri audio ºi reviste, toate arhivate cu grijã într-un loc unde

majoritatea nu va ºtii sã caute. Un poet dintre aceia despre care se

va vorbi prea puþin sau chiar deloc este ºi Costache Ioanid, un poet

creºtin nãscut în 1912 în Comãndãreºtii Bucovinei de Nord. Dupã

terminarea în 1934 a Academiei de Artã Dramaticã proaspãtul

absolvent deschide o primã expoziþie de sculpturã caricaturalã, ca

mai apoi, în decurs de 18 ani sã mai verniseze încã ºapte expoziþii la

Iaºi ºi la Bucureºti. Se pare cã, în 1940, citind în parc dintr-o Biblie

este observat de rude apropiate celebrului pastor Richard

Wurmbrand, care îl invitã pe Ioanid la Biserica Luteranã. Acesta

este începutul noii vieþi în Hristos, ceea ce îl determinã sã scrie primele

poezii creºtine. În anii care au urmat, deoarece a refuzat sã scrie în

favoarea regimului comunist, Costache Ioanid este anchetat de mai

multe ori fãrã a se dezice de credinþa sa. În timp devine unul dintre

cei mai importanþi poeþi creºtini alãturi de Traian Dorz sau Constantin

Goran. Drept exemplu de poezie creºtinã scrisã de Ioanid am ales

versurile poemului „Domn, Domn sã-nãlþãm!” pe care o redau aici

integral: „Am pornit sã colindãm,/ pe la geamuri sã cântãm,/ sã cântãm

cu bucurie, îngerii cu noi sã fie!/ Am pornit sã dãm de veste/ c-a

venit un Prunc în iesle./ A venit pe iarbã rece/ ca pe oameni sã-i

încerce.// A venit pe sub ºindrilã/ ca sã vadã cui i-e milã./ A venit pe

buruianã/ ca sã vadã cine-L cheamã.// Cine-L cheamã în ogradã/

capãtã în toate roadã./ Cine-L cheamã în pridvor/ capãtã un Salvator./

/ Cine-L ia cu el în casã/ are-o viaþã luminoasã./ Cine-L ia la el în

piept/ are-un cuget înþelept.// La poarta Sionului/ sta-va Fiul omului,/

sã primeascã fericit/ pe cei care L-au primit.// Sã ne-mbrace-n haine

noi/ cum L-am îmbrãcat ºi noi/ Sã ne-mbrace-n strai curat/ cum ºi

noi L-am îmbrãcat.// Sã ne ia cu El în casã/ cum ºi noi L-am pus la

masã./ Sã ne dãruie bucate/ cum ºi noi I-am dat de toate.// Floricicã

de sulfinã,/ sã ne dea Isus luminã,/ sã ne scrie-n cartea Lui/ cu pecetea

Mielului!// Mielul cel din Betleem/ sã ne facã sã veghem!/ Mielul

cel de pe calvar/ sã ne dea Edenu-n dar!”

Decembrie nu este doar luna cu o simbolisticã aparte pentru

creºtinãtate, dar este ºi momentul în care geminidele creeazã o

imagine deosebitã. În cãderea lor, cerul pare plin de sãgeþi trase din

înalt spre o lume care nu se cutremurã ºi nu se lasã impresionatã.

Astfel putem vorbi despre naºtere ºi moarte într-un spectacol grandios

al universului. Un univers care ºi-a primit marii creatori cu braþele

deschise, chemându-i sã devinã un întreg cu spaþiul care i-a inspirat

ºi dãruit. Printre aceia care au fost chemaþi sã bucure cerul în

decembrie se numãrã Ion Creangã, Nicolae Labiº, Nichita Stãnescu,

Constantin Noica, Dinu Lipatti, Petre Þuþea, Marin Sorescu, Spiru

Haret sau I.A. Brãtescu-Voineºti.

Aºadar, un recviem pentru cei care au devenit stele ºi un colind

care ne vesteºte cea mai frumoasã naºtere sub steaua creºtinãtãþii.

Recviem ºi

colind în luna

geminidelor

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Motto:

„Rãmâi, Raie, cu plãcere,

Noi mai pe din jos om mere”

Cântec maramureºean

Cred cã nimic nu e mai trist decât sã fii izgonit din raiul tãu, ori,

mai exact, din ceea ce crezi tu cã e raiul tãu, nimic nu e mai trist

decât sã-þi pierzi dreptul de a avea rãdãcina ta, pãmântul tãu de

sprijin. De ce? Poate pentru cã aceasta este a doua renaºtere

dureroasã, repet, a doua desprindere din placenta în care ai crescut

ºi ai fost fericit ºi om. Acum cu atât mai mult cu cât ai trãit

farmecul de nespus al copilãriei.

Ce-i atât de important, ce-i atât de nepreþuit în lumea copilãriei?

În primul rând cã, sigur, e lucrul care te defineºte cel mai mult,

total, irepetabil. Acesta eºti tu, copilul care ai fost, nebunia

frumoasã pe care n-o vei mai trãi niciodatã, esenþa divinã a unei

existenþe pe care o vei trãda, o vei macula, o vei nega în decursul

cãlãtoriei, uniforme de cele mai multe ori.

Era o zi de început de toamnã, am simþit-o la fel ca pe altele, eu

am fost din copilãrie un olfactiv, dinainte de a ºti ce înseamnã

asta, îmi amintesc mirosul de struguri încinºi, de iarbã supusã

sub ultima coasã, atunci am plecat din copilãrie, atunci am murit

prima datã.

Hai sã vorbim despre un loc departe ce se numea Dãsnãþuia. De

ce aºa? Pentru cã era un pârâu acolo, oarecum cu acest nume,

pentru cã locul pãrea destul de straniu pentru a primi un nume pe

mãsurã.

La Dãsnãþuia era altfel decât în Câmpia Dunãrii ce respira destul

de aproape. Ea era în câmpia secetoasã, la graniþa cu Opriºorul ºi

Corlãþelul, ea era în zona piemontã, auzi, piemontã adicã picior de

munte, ea avea câmpie neagrã de grâu, spre valea Opriºorului ºi a

Prisãcelii (de unde era don’ Geo Saizescu, conte de Prisãceaua),

dar ºi dealuri, spre Bâcleº, spre Strehaia, spre Motru.

Era o zi de septembrie, deci.

Am plecat, cu un geamantan de carton, ca un sac de marfã

localã (pui, legume), pus pe ratã (dacã nu ºtiþi ce e rata vã spun

eu, un autobuz vechi, paradit, pus sã facã circuitul Bãlãciþa-

Severin, prin hârtoape, cu un grãtar deasupra, plin de paporniþe,

geamantane etc.).

Am plecat definitiv. Am descoperit lumea, de parcã locul din

care plecasem n-ar fi fost o lume. Am descoperit un oraº din

marginea Dunãrii, provincial pânã-n prãsele, pãzit de o alee de

castani, un oraº unde turcii din Ada Kaléh vindeau bragã ºi

castane prãjite, unde amintirea tronului lui Sever ºi piciorul

podului lui Apolodor dominau istoria locului.

A fost primul loc de fugã. De ce fugeam, de ce trebuia sã fug?

Pentru cã, în locul meu de naºtere ºi de iubire nu aveam nicio

ºansã de a creºte. Pentru cã a învãþa carte însemna a fugi. A pleca

departe, a te adapta, a te îndoi de spate, a te umili de multe ori,

pentru cã erai din altã parte, de la þarã, de la un nivel inferior,

deºi cunoºtinþele tale spuneau altceva, bãi, copii, eu învãþasem

franceza cu profesorul Roiban, autorul cântecului „Treceþi

batalioane române Carpaþii”, asta nu conta, conta numai faptul cã

niºte copii de la þarã, categorie de paria, veneau sã dea culoare

unui blazon vechi.

De unde plecasem definitiv?

Din þara de iarbã, cu pomi rari pãzind câmpul ºi fântânile în

cumpãnã, hei, cine n-a vãzut o astfel de fântânã nu va înþelege

niciodatã disperarea câmpiei, setea nimicitoare a verilor care

pustiesc totul. Din þara cu câteva sate mici pitulate (lat. pitulare

adicã un fel de tupilare), cuvânt de la care vine ºi jocul suprem al

copilãriei noastre, pituluºul, joc devenit destin într-o viaþã în

care n-am fãcut altceva decât sã ne pitulãm în faþa tuturor urgiilor

adevãrate ori presupuse, deci, din þara care începea la marginea

Cleanovului dinspre Gvardeniþa, Cleanovul, nume vechi de

supravieþuitori români ascunºi într-o vale ºi gãsiþi numai de

ocupanþii austrieci ai contelui Schwartz care fãcuse primul

recensãmânt al Olteniei. Cleanov – o bisericã, patru fântâni,

douã magazii, o sutã de case. Oameni poate nici nu erau, oamenii

poate nici nu însemnau nimic pentru eroii civilizatori veniþi de la

Viena sã-i stãpâneascã pe barbarii olteni. Pe barbarii olteni care

coborau din dacii strãvechi ai lui Burebista, împãratul unei bune

pãrþi din Estul Europei ºi din Centrul Europei, pe barbarii care

umpluserã pãmântul dintre Carpaþii sudici ºi Dunãre de vase

splendide, de arme ºi de bijuterii, îngropate în morminte, în

valuri de apãrare, în temeliile unor biserici care, dupã sute de ani,

au aºezat crucea ortodoxã într-un loc unde ea fusese recunoscutã

Nicolae Dan
Fruntelatã

Un loc departe, ce se numea

Dãsnãþuia
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Fotografii din colecþia Ileana Popovici

încã înainte de creºtinãrile oficiale.

Sã ne oprim, dupã ce ne-am adus aminte, pe aceastã graniþã a

þãrii Dãsnãþuia, sã ajungem apoi la Gvardeniþa, satul unei gvardii

care pãzea o magazie de grâu, o magazie de aur, pentru cã aurul

Olteniei a fost grâul, izvorând de aici, din zona joasã a

Mehedinþilor, continuat de cel dinspre Jiul de jos, de la Craiova

spre Dunãre, de la Calafat spre Hunia ºi Bãileºti, apoi vãrsându-

se în toate schelele Dunãrii, la Gogoºu, la Calafat, la Corabia,

pretutindeni, lingouri de grâu, încãrcate în cãruþe, duse pentru

tribut ori pentru supravieþuirea celor de aici, þãrani olteni locuind

în case de pãmânt, în sate de pãmânt.

Aceasta este cheia, aceasta este taina magaziilor de grâu aºezate

în câmpia olteanã. Ele erau cetãþi pentru foamea lumii, ele erau

vama pe care strãbunii mei au plãtit-o mereu, încrâncenaþi ºi

sãraci etern, pentru a avea privilegiul de a face parte, pãrelnic,

fãrã îndoialã, din lumea Europei.

Din Gvardeniþa, din povestea magaziilor de grâu, cobor spre

Bãlãciþa, satul care, se pare, ori aºa vreau eu sã parã, aparþinuse

domniþei Bãlaºa Brâncoveanu, familie olteanã întemeietoare, de

stat, de idee imperialã româneascã (sã mã iertaþi, dar Brâncoveanu

Constantin se considera în tainã urmaº direct al împãraþilor

Bizanþului), sat ciudat în legea geografiei, rãstignit între câmpia

neagrã a Dunãrii ºi dealurile Subcarpaþilor Olteniei, sat indecis,

graniþã tulbure între Sudul fabulos al grâului ºi porumbului ºi

Nordul oltean, acoperit cu mireasmã de prun ºi furiºându-se în

sus, spre Motru. Spre Strehaia, spre Oltenia de sub munte, la fel

de fabuloasã ºi de necercetatã decât de poveºti ºi de cântece.

Ne ducem apoi la nord, spre Dobra, buna slavã, or fi ajuns pe

aici slavii curgând dinspre sud, or fi fãcut aici, între Valea Roºie

ºi Lacul Roºu, un sat al lor pe care, mai târziu, l-au invadat

oltenii de baºtinã.

Lângã neamul lui Bora ºi Ghialdâr, neamul lui Ionete, Stãnescu,

Iordache, amestec total, ca în orice zonã de maxim mixaj etnologic,

graniþa dinspre Nord a þãrii Dãsnãþuia, vecinã cu Almãjelul

(Almajul e un nume din Banat) ºi Slaºoma, sat ºi pãdure, nume

slav ºi ameþit de sufixe româneºti.

Eu, între aceste graniþe m-am nãscut ºi am trãit anii de început,

anii în care omul începe sã vorbeascã, învaþã cuvintele, toate

cuvintele, sensurile ºi trãdãrile din cuvinte, anii în care i se aratã

iubirea, dorul, neputinþa, minciuna, anii în care eºti superb pentru

cã nu ai cu cine sã te compari, nu ai cu cine sã te urãºti, nu ai nici

mãcar cu cine sã te iubeºti.

O singurã lege, o singurã poartã a avut Dãsnãþuia: povestea

bunicii. Nu pot s-o compar cu nimic. Pentru cã ea m-a învãþat

cuvintele. Pentru cã ea m-a învãþat poveºtile.

            (Va urma...)

Primãvara anului 1962 – elevii Liceului „D. Bolintineanu” din Bolintin
Vale pun în scenã piesa „D-ale carnavalului” de I.L. Caragiale (de la
stânga): Ileana Popovici (Didina), Tony Nicolescu (Nae), Dumitru Ioniþã
(Catindatul), Lazãr Rusu (Bibicu), Rica Roman (Miþa), Emilia Niþã
(sufleor), Radu Andrei (macheor), Dorel (tehnician).

De la stânga: Rica Roman (Miþa), prof. Markovici,
Tony Nicolescu (Nae), Ileana Popovici (Didina).

Anul 1974 – Ileana Popovici ºi Mircea
Diaconu la filmarea peliculei „Filip cel bun”.
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Flash-back

Titus Vîjeu
Certes,il y a quelque

témérité à anticiper ainsi sur

le jugement et sur les choix

de la postérité. Ici aussi, il s’agit de «photographier

un cheval au galop, d’inscrire dans un cadre durable

un monde en devenir» – une gageure, disait Emile

Henriot. Cette gageur, nous avons pensé qu’il fallait

la tenter.

Pierre de Boisdeffre: Introduction à „Une

anthologie vivante de la littérature d’aujourd’hui”

Am început prin a-i declara convingerea cã niciun

intelectual francez n-a dovedit ca el (cu excepþia

evidentã a lui André Malraux) un ataºament structural

ºi un interes permanent faþã de generalul De Gaulle. A

zâmbit discret. Eram pregãtit, în cazul în care l-ar fi

ataºat, din modestie pe Jean Lacouture (Lacouture,

peut- être...) sã-i spun cã biografii intereseazã doar în

mãsura în care susþin ideile personajului evocat. Or, el

tocmai asta fãcuse ºi nu numai în cazul fostului

preºedinte al Republicii franceze (v. De Gaulle

malgré-lui – 1978 ori Le lion et le renard – 1998).

De altfel introdusese „literatura gaullianã” reprezentatã

în special de „Memorii” în sistemul general al literelor

din Hexagon. Cãci, pentru el „acest stil ca o voce a

sorþii, în firesc acord cu cel al unei istorii grandioase,

structura latinã a frazei, elocinþa lapidarã a formulelor,

precizia portretelor, flacãra jansenistã ce le însufleþeºte

fac din aceste trei volume un op aparte”. Pe o aceeaºi

platformã criticã se situase ºi Gaëtan Picon care

considera cã „Memoriile de Rãzboi ale generalului

De Gaulle (L’Appel, L’Unité, Le Salut) reprezintã o

mãrturie istoricã fãrã seamãn”, ele aparþinând „pe de-

a-ntregul literaturii prin forþa ºi personalitatea stilului”.

Avea doar paisprezece ani când, dupã discursul de

la Radio Londra din 18 iunie 1940 al Generalului ºi-a
(continuare în pag.5)

dat seama, ca mulþi dintre francezii rãmaºi într-o patrie

ocupatã, cã destinul Franþei devenea indisolubil legat

de soarta acestui om.

Descinzând el însuºi dintr-o veche familie de

militari ce dãduse þãrii o anfiladã de ofiþeri, unii dintre

ei generali ai Regatului, Imperiului ºi chiar ai celei

de-a treia Republici, tânãrul Pierre Jules Marie Raoul

Néraud Le Mouton (ce preluase ºi numele bunicului

matern de Boisdeffre, fost ºef al Statului Major general

al Armatei Franceze la sfârºitul secolului XIX) avea

sã creeze o breºã în tradiþia militarã a familiei, optând

– dupã terminarea studiilor la licee vestite din capitala

Franþei – pentru o carierã în aparatul guvernamental.

Absolvent al ENA (École Nationale

d’Administration), aidoma unei bune pãrþi din elita

politicã francezã, el a reuºit sã se achite de complicate

obligaþii ministeriale în paralel cu o susþinutã activitate

de cercetare în domeniul istoriei literare. Lucru deloc

nefiresc pentru un om ce considera cã literatura fãcea

parte din armãtura impresionantã a culturii ºi civilizaþiei

Hexagonului ºi – pe cale de consecinþã – a însuºi statului

francez.

Încã de la ieºirea din amfiteatrele ENA, el publicã

cele douã volume intitulate Métamorphose de la

littérature. Au urmat eseurile consacrate lui Barrés ºi

Malraux (autori ce constituiserã subiectul primului

volum din lucrarea sus-amintitã, distinsã cu Grand Prix

de la Critique în 1950), dar ce-i confirmã cu adevãrat

zelul de cercetãtor este Une histoire vivante de la

littérature d’aujourd’hui, apãrutã în 1958 la

Librairie Académique Perrin, retipãritã în mai multe

ediþii ºi tradusã în 1972 ºi în limba românã, la editura

Univers.

Firesc, interviul pentru Radio România pe care

acceptase sã mi-l acorde la Paris urma sã porneascã de

la aceastã masivã ºi incitantã istorie ce dezvãluia

literatura nu doar ca „un limbaj al formelor” ci ºi ca o

„a patra putere” ce pune în umbrã de multe ori

fenomenul politic. Astfel încât operele literare ale

secolului XX „au trecut în rândul bunurilor naþionale”.

Cãci, nu uita sã aminteascã autorul pe care-l aveam în

faþã „din aceastã perspectivã, lumea pare sã nu fi fost

creatã, dupã spusele lui Mallarmé, decât pentru a se

închega într-o carte frumoasã”. Sau, cum aveam sã

adaug eu, într-o Mare Carte (Le Grand Livre) pe care

cel ce scrisese Les Fleurs (Florile) ºi L’Après-midi

d’un Faune (Dupã amiaza unui faun) visa sã o închege

ca pe un mesaj planetar...

În momentul în care se decisese sã redacteze Istoria

sa, literatura francezã se afla într-un fenomen valoric

exploziv. Existenþialismul filosofic o penetrase prin

lucrãrile esenþiale ale unor gânditori moderni ce

interesau masele de cititori mai mult ca oricând iar

„noul roman” îºi dezvãluia provocãrile.

„În aºteptarea acelei Weltliteratur pe care o visa

Goethe ne aflãm într-o fazã «alexandrinã» ce

corespunde bãtrâneþii neliniºtite a Occidentului faustic”.

Aduc în discuþie aceastã frazã sublimã din ultimul

capitol (Un nou limbaj al formelor) al Istoriei vii... ºi

simt nevoia sã amintesc marele succes pe care aceastã

carte de opt sute cincizeci de pagini l-a avut în România

unde, din pricini istorice, situaþia literaturii era mult

diferitã de aceea resimþitã de Apus.

Cunoaºte ediþia româneascã ºi-i laudã eleganþa,

neuitând sã-mi aminteascã de rolul jucat de Sanda ºi

Valeriu Râpeanu în difuzarea operei sale într-un

perimetru francofon ºi francofil semnificativ precum

se adevereºte a fi România – chiar ºi în contextul

ascensiunii culturilor anglo-saxone, inclusiv a celor

transoceanice (SUA, Canada). I se pare cã aceasta a

fãcut uneori eforturi mai mari decât Franþa în pãstrarea

stindardului unei mari culturi europene ºi mondiale

care dupã cel de-al doilea rãzboi mondial ºi-a pierdut

multe din poziþiile deþinute cândva, sub presiunea noilor

tehnologii, inclusiv a celor informaþionale.

E bucuros sã afle cã promoþii întregi de studenþi au

folosit O istorie vie a literaturii franceze de azi ca

punct de rezistenþã al bibliografiei facultãþilor umaniste.

„Datoritã acestei «istorii vii» drumurile cãtre

înþelegerea literaturii franceze de azi ne sunt deschise”

– consemnase Valeriu Râpeanu, a cãrui operã de editor

ºi de istoric al culturii române îi este cunoscutã lui

Pierre de Boisdeffre. Evident literatura românã nu-i

este strãinã... Vorbim despre Nicolae Iorga, repus în

circulaþie postbelicã tocmai de Valeriu Râpeanu ºi

despre Eminescu, descoperit de el încã de mult ca mare

romantic european prin cartea lui Alain Guillermou.

Îmi face plãcere sã-l ascult ºi am senzaþia cã ne

regãsim în cuvintele de cândva ale contelui de Saint-

Aulaire. Acel mare prieten al nostru, diplomat la vremea

„marelui rãzboi”, ambasador al Franþei în Regatul

României, scrisese aceste cuvinte de neuitat: „La France

et la Roumanie sont même plus que soeurs ou plus que

frères, leurs affinité n’étant pas moines électives que

naturelles” (Franþa ºi România sunt mai mult decât

surori sau fraþi, afinitãþile lor nefiind mai puþin elective

decât naturale).

Facem o pauzã pentru a bea cafeaua oferitã de

directorul Institutului Cultural Român din Paris, poetul

Horia Bãdescu. Domnia Sa ne-a oferit biroul pentru

interviul acordat Radioului naþional din România de

cãtre Pierre de Boisdeffre. Realizãm cã ºi oaspetele

face parte din lumea radioului. Între mai multe misiuni

diplomatice a fost un timp directorul Radiodifuziunii

Franceze ce fãcea parte în epocã din faimosul trust

ORTF. În mandatul sãu (1964-1968) s-au stabilit

excelente raporturi de cooperare cu Radiodifuziunea

Românã, unul din cei mai prestigioºi realizatori ai

ORTF, criticul de artã Georges Charbonnier

deplasându-se la Bucureºti pentru iniþierea unor

schimburi de programe culturale. La rândul lor,

jurnaliºti de radio români s-au aflat în capitala Franþei

pentru a intensifica acest dialog.

Absorbit între timp de activitatea sa diplomaticã ºi

literarã, Pierre de Boisdeffre s-a arãtat interesat de noul

destin al instituþiei din strada Berthelot în condiþiile

istorice postdecembriste. Între altele, îi înfãþiºez pe

larg emisiunile pe care le realizez, una dintre acestea,

Dicþionarul de literaturã universalã, cu o tradiþie rar

întâlnitã în grila programelor culturale, prezentând –

între alþii – scriitori pe care condeiul dumnealui i-a

surprins în ipostaze esenþiale. Evoc cazul lui André

Malraux care „dix ans avant Sartre et Camus, a

prononcé les mots-clès de la révolte absurde”. ªi pentru

cã e vorba de cei doi, îmi face plãcere sã-i citez din

notele cu care am venit pregãtit pentru aceastã întâlnire,

frazele sale din Une anthologie vivante de la

littérature d’aujourd’hui (1965): „La coéxistence

d’un philosophe rationaliste (même si ce philosophe

fait, au nom de la dialectique marxiste, la critique du

rationalisme clasique) et d’un poète de l’absurde, d’un

propagandiste politique et d’un moraliste d’opposition

explique quelques-unes des contradiction de l’écrivain

Elogiu erudiþiei

Ediþia româneascã a unei „istorii vii” de Pierre
de Boisdeffre
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(urmare din pagina 4)

Jean-Paul Sartre, pris entre la tentation de

l’irresponsabilité et celle de l’action, entre une vocation

non-conformiste, à la Céline, et une influence de chef

d’école”.

Cât despre Camus, ce înfãþiºeazã în L’Étranger

povestea lui Meursault, acest „Sisyphe à Alger” – sã

nu uitãm cuvintele-cheie ale condiþiei noastre omeneºti:

„L’homme n’est pas entièrement coupable, il n’a pas

commencè l’Histoire; ni tout à fait innocent, puisqu’il

la continue”.

Revenim la dialogul nostru pentru Radio România.

Aflu cã gradul de dificultate al unei antologii derivã

din dubla selecþie operatã de autor. Mai întâi e vorba

de selecþia scriitorilor; apoi de selecþia operelor. Un

principiu axiologic deci, pe care l-a aplicat atât la

Anthologie vivante... a celor douã decenii

fundamentale pentru literatura francezã modernã,

propunând cititorilor texte de prozã (de la François

Mauriac la Michel Butor), de teatru (de la Jean Anouilh

la Eugène Ionesco), de gândire filosoficã (de la Père

Theilhard de Chardin la Albert Camus).

Acelaºi lucru (poate cu un grad de dificultate mai

ridicat din pricina extensiei istorice) s-a întâmplat cu

La Poésie française de Baudelaire à nos jours

apãrutã tot la Librairie Académique Perrin în 1966,

în care Pierre de Boisdeffre n-a dorit nici sã modifice

tabla de valori cunoscutã, nici sã alunge poeþi „dificili”

ori „discutabili” valoric. Mai mult, preocuparea sa a

fost sã dovedeascã reala continuitate a unei tradiþii

lirice. De la Baudelaire, Hugo, Vigny ºi Nerval la

Valéry, Claudel, Saint-John Perse ºi – mai aproape –

la Pierre Emmanuel ºi Yves Bonnefoy.

De-a lungul unui singur secol, poezia francezã a

cunoscut veritabile reinventãri în cuprinsul unei unice

dãruiri a zeci de autori. ªi ca sã dovedeascã cititorilor

acest fapt, Pierre de Boisdeffre îi convoacã „à partager

le frisson sacre, inseparable d’une oeuvre”.

Îi mãrturisesc uimirea cã a putut acumula atâtea

lecturi ºi a putut sã emitã atâtea judecãþi de valoare

privind operele ce au marcat literatura modernã a

Franþei ºi a lumii.

ªi-ar fi dorit, desigur, sã aibã parte de o

existenþã de scriitor profesionist,

sustrãgându-se unor obligaþii profesionale

precum cele pe care le solicitã diplomaþia.

A fost ambasador al Franþei auprès de

l’UNESCO ºi pe lângã Comisia Europeanã

de la Strassbourg. A condus misiuni

diplomatice în America Latinã, reprezentând

la cel mai înalt nivel Franþa în Columbia,

patria lui Gabriel García Márquez ºi în

Republica Orientalã a Uruguayului.

Discutãm despre aceastã experienþã oarecum

insolitã ºi-i spun – mai în glumã, mai în serios

– cã, dacã autorul romanului Un veac de

singurãtate ºi-a trãit viaþa pentru a o povesti

ºi celorlalþi (Vivir para contarla) el ºi-a

petrecut cea mai mare parte a existenþei

povestind vieþile altora... Spre exemplu,

viaþa lui Isidore Ducasse, conte de

Lautréamont nãscut la 1846 la Montevideo,

ca fiu al unui funcþionar diplomatic francez.

Peste o sutã treizeci de ani domnul de

Boisdeffre va conduce ambasada de aici,

cu gândul mereu întors cãtre geniul celui

care, într-o existenþã de doar douãzeci

ºi patru de ani a dãruit literaturii o nouã

respiraþie.

„Une vie si brève et si obscure, une

oeuvre romantique et folle...”

Acolo, la Montevideo va fi stat cu

faþa spre Ocean ºi va fi rostit precum

tânãrul conte de Lautréamont: „Vieil

Océan, tu es le simbol de l’identité:

toujours égal à toi-même” ºi va fi luat

decizia de a-ºi scrie memoriile. Prea

scrisese atât despre alþii pentru a nu-ºi

fi luat libertatea de a scrie despre sine ºi

despre neamul sãu viguros...

Când am luat în mânã Contre le vent majeur,

apãrutã în1994 la Bernard Grasset, am avut

impresia cã o greºealã uriaºã s-a strecurat pe

copertã. Perioada amintirilor însuma ºase secole,

de la 1368 la 1968...

Evident, nu erau doar amintirile autorului ci,

mai ales ale familiilor Néraud ºi de Boisdeffre

din rândul cãrora se ivise pe lume Pierre. O carte

ce marca întoarcerea într-un areal beletristic pe

care-l cutreierase în tinereþe prin Les Fins

dernières ºi L’Amour et l’Ennui, aceasta tradusã

ºi în româneºte la editura Eminescu, în 1983, sub

titlul Dragoste ºi plictis...

Ar mai fi putut adãuga un sfert de veac acestor

memorii neconvenþionale, dar a preferat sã le punã

punct la A.D. 1968, pe care-l considera esenþial

pentru istoria Franþei. Un an de fracturã pentru o

mare naþiune ºi pentru un mare om politic al sãu,

generalul Charles De Gaulle. Cãci, dupã cum avea sã

noteze în Le Lion et le Renard (Edition du Rocher,

1998), „il avait lié son sort à celui de la France; cela

l’a amené, plus d’une fois, à diaboliser ses adversaires

comme il a sacralisé sa propre cause. Le général n’était

pas accessible, au pardon parceque les coups qu’il

recevait ne s’adressaient pas seulement à sa personne –

ce qu’il aurait pu pardonner –, ils outrageaient le visage

mythique et sacré d’une France dont il se voulait

inséparable.”

Evocãm pe larg acel an 1968, în care avusese loc

vizita în România a Preºedintelui Charles De Gaulle.

E dornic sã afle dacã deþin amintiri ºi dacã i le pot

furniza.

Fãrã dubii. Eram student în anul doi ºi participam

O carte despre doi preºedinþi francezi - Charles de Gaulle ºi
François Mitterand

Un autor pasionat de personalitatea lui
Charles de Gaulle - Pierre de Boisdeffre

sufleteºte, ca multe milioane de români, la acea vizitã

istoricã a unui mare ºef de stat într-o republicã socialistã

ce se simþea destul de ameninþatã de marele vecin de

la Rãsãrit, în contextul în care „criza cehoslovacã” se

definea tot mai ameninþãtoare. Prezenþa Preºedintelui

Republicii Franceze avea sã-i insufle liderului politic

al României curajul de a se opune criminalei „doctrine

Brejnev” ºi oferind unui popor sentimentul unei

nevãzute alianþe menite sã-l apere de o posibilã invazie.

Din pãcate, evenimentele din Franþa, tot mai aprinse

din acel mai ’68, au determinat scurtarea vizitei sale

în România pentru a încerca redresarea politicã în

propria-i patrie. Cel ce oferise românilor asigurãri de

sprijin în consolidarea independenþei ºi democraþiei

avea sã constate la întoarcerea în þarã efectele unor

scenarii în care marxismul – prin varianta sa cea mai

lugubrã, maoismul – provoca destabilizarea propriului

sistem politic. Încercãrile sale de a readuce pacea

socialã ºi politicã în termenii solicitaþi de masiva ºi

inflexibila sa personalitate eºuând, De Gaulle a decis

sã se retragã în vatra natalã de la Colombey-les-Deux-

Églises – luând cu el în mormânt imaginile ultimelor

dovezi de simpatie popularã pe care le culesese în

timpul celor cinci zile ale vizitei sale în România.

Aceastã idee i s-a pãrut biografului sãu extrem de

ispititoare ºi m-a felicitat pentru emiterea ei în faþa

casetofonului. A socotit cã este ºi un bun sfârºit al

discuþiei noastre pariziene.

Ne-am luat rãmas bun, rugându-mã sã salut

Bucureºtiul, un „adevãrat oraº european” pe care-l

vizitase în mai multe rânduri, o datã ca invitat al Uniunii

Scriitorilor ºi al Preºedintelui acesteia, Zaharia Stancu.

ªi nu în ultimul rând, sã-i salut pe prietenii sãi,

soþii Sanda ºi Valeriu Râpeanu, dar ºi pe numeroºii sãi

cititori.

Celor dintâi le-am transmis mesajul imediat ce m-

am întors acasã. Celor din urmã li-l transmit acum,

când Pierre de Boisdeffre a pãrãsit de mult bibliotecile

pãmânteºti pentru a se muta în spaþiile de lecturã

astrale, în care orice personaj posedã un suflet...
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IUSTIN MORARU (n. 11.03.1944, satul Orosfaia, com. Milaº, jud. Bistriþa-Nãsãud) este poet ºi prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. A

urmat doi ani Facultatea de limba ºi literatura românã, apoi a urmat Facultatea de electrotehnicã din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Din 1969

pânã în 1990 a fost ziarist, lucrând succesiv la publicaþiile „Scânteia tineretului”, „Autoturism”, „România pitoreascã” ºi „Dimineaþa”. A fãcut parte, alãturi de

Eugen Uricaru, Dinu Flãmând, Ion Mircea, Marian Papahagi, Adrian Popescu ºi alþii din grupul care a înfiinþat cenaclul ºi revista „Echinox”, care apare fãrã

întrerupere de peste 50 de ani. Debuteazã cu versuri în 1962 în revista „Tribuna”, iar editorial debuteazã în 1972 cu volumul de versuri La poarta pietrelor,

apãrut la Editura Dacia. Au urmat cãrþile de poezie (selectiv): Desprinderea fiului, 1976; Trãind într-o razã, 1982; Pasãre liberã, 2004; Dirijorul de vise,

2016; Cuºca leului liber, 2016; Ferestre între lumi, 2018; Scãri ºi capcane, 2020; Nectarul clipei, 2020; O sutã ºi una de poezii, 2022; Lumina din înserare,

2022. Cãrþi de prozã: Vina, 1980; ediþia a doua, revãzutã ºi adãugitã, 2015; Pãrinþii abstracþi,1983, ediþia a doua, revãzutã ºi adãugitã, 2013. Poezia lui Iustin

Moraru îºi trage seva din tradiþia liricii transilvãnene, dar filtratã într-un mod subtil ºi rafinat. Presiunea emoþional-sentimentalã e camuflatã în sintagme ºi

enunþuri simple, uneori eliptice, scontând o uºoarã debusolare a cititorului, revigorat curând de surpriza ºi surprinderea unei modalitãþi expresive cu maximã

încãrcãturã ideaticã ºi poeticã. (Victoria Milescu).

OCHIUL ADÂNCULUI

Când m-am trezit din somn

Eram în viaþã de o mie de ani.

Cerul meu rãmãsese acelaºi.

Neschimbat îmi era ochiul

Adâncului prin care priveam.

Trãisem puzderii de vieþi.

Aveam sufletul plin de istorii

Fabuloase, uitate.

Cartea vieþii mele era scrisã

Pânã la ultima filã

ªi aºezatã în eternitate.

Cãzusem din zbor între lumi,

Acolo unde lumina nu doare.

Acolo unde frageda razã

A bucuriei se întoarce acasã

În propriul soare.

RÃDÃCINÃ DE

MÃR PÃDUREÞ

Rãdãcinã sunt, de mãr pãdureþ

Sãlbatic în adâncuri,

Înflorit în afarã.

Coroana mea vie se schimbã

Cu fiecare viaþã trãitã

Astãzi ºi mâine ºi odinioarã.

Trãiesc, retrãiesc înãlþarea

Dintr-un cer în alt cer

Eliberat de trunchiul bãtrân

Mistuit de focul uitãrii sever.

Mã vindec de timpul de iascã

Revenind in grãdina lui Dumnezeu

Ca altoi de cântec pe rãdãcina

Nestinselor seve din curcubeu.

PASÃREA CLIPEI

Spãl cu privirea înrouratã

Picãtura de sânge

De pe pânza zilei de ieri.

Mã eliberez de ecoul furtunilor

Trãite pe apucate

Ale ultimei veri.

Alung înserarea din lacrima

Unei bucurii trecãtoare

Dintr-un cer în alt cer.

Vârtejuri de sori cuibãresc

În pluºul ultim al nopþii

Odihnindu-ºi lumina-n mister.

Revãrsându-ºi zborul în mine

Pasãrea clipei se stinge

În pacea uitãrii, acolo

Unde umbrele zilelor pier.

Iustin Moraru

CUIB DE MISTER

Soarele uitãrii aº vrea sã-þi ascundã

Lumina tãcutã de stea.

Pleoapa de cearã a nopþii

Sã-þi acopere ochiul

Inimii, când mã priveºte,

Sã nu mã poþi vedea.

Ia-þi lumea din mine ºi pleacã,

Fântânã cãlãtoare prin cer,

Pleacã ºi vindecã-mã

De lumina rãmasã pe culmi

Din vremea rãtãcirilor când

Nu ºtiam cã ºi stelele-ºi freamãtã zborul

Mereu în alt cuib de mister.

STELE UITATE APRINSE

Nici ploaia n-a mai venit,

Nici tu n-ai apãrut

Sub cerul nopþii pe care-l priveam

Alunecând în golul spre dincolo.

Doar vântul mai vântura

Stelele uitate aprinse

Spulberând lumina

Venitã din nou sã mã bântuie.

FIINÞA DE ABUR

Erai în zbor, mai pluteai

Când te-a surprins adormirea.

Îngerul tãu te vedea, te chema

Sã nu-þi mai iroseºti cheltuirea.

Dansul miracol continuã

ªi dupã ce ai plecat

Lãsându-mã singur în ring.

Melodiile curg, braþele prind

Fiinþa de abur prin care trãieºti

ªi dupã ce paºii se sting.

BARCA SPRE

SINGURÃTATE

Nu mã mai aºtepta

Draga mea umbrã.

Eu am plecat din lumina

Noastrã de ieri

Pentru o vreme cât totdeauna.

Nu era loc pentru doi

În barca spre singurãtate.

FURTUNA IROSIRILOR

Undeva, dupã cortina de aer vibrant

A înserãrii din sufletul meu

E o luminã vindecãtoare

Din care beau toatã noaptea

ªi ziua întreagã, mereu.

Uneori, oglinda aceasta mi-aratã

Chipul tãu surâzând prin departe.

Alteori vãd numai drumul pe care-ai plecat

ªi norul de pãsãri alungate din cuiburi

De furtuna irosirilor ce ne desparte.

Ajuns aproape de margine

Îþi sorb în tãcere lumina ºi cânt

Bucuria noastrã în destrãmare,

Norocul cã am fost ºi mai sunt.

CINÃ CU DEPÃRTÃRI

Undeva, foarte departe în mine,

Cânta înserarea-n surdinã.

Focul în suflet ºi-n vatrã ardea

De parcã reveniseºi acasã

În grãdina înfloritã cândva.

Pregãteai un apus dres cu vin,

Cu seminþe de lunã ºi cu depãrtãri.

Mã aºteptai însoþindu-mã-n gând

Pe întortocheatele mele cãrãri.

ªtiai dintotdeauna cã o sã revin

Mereu la aceeaºi iluzorie cinã.

Pasãrea paradisului nu-ºi uitã drumul spre cuib,

Nici soarele menirea sã fie luminã.

BÂNTUIT DE VARÃ,

ÎN NINSOARE

În noaptea asta am plâns, m-am prelins

Neºtiut din viaþã afarã.

Cãutându-mi lumina în întuneric

M-am rãtãcit de mine prima oarã.

Se fãcea cã sunt tânãr din nou,

Bãrbat bântuit de varã în ninsoare.

Iarna mã biciuia flãmândã ºi

Tu mã ardeai cu jarul de fecioarã.

Nod de ardoare cu trupul legat

Între doi armãsari, sã mã rupã.

Cerul ºi pãmântul certându-se

Mã revendicau pentru viaþa de dupã.

MI-AI ÎNFLORIT

ÎNCÃ ODATÃ CIREªUL

Dacã tot ai plecat

De ce n-ai luat cu tine ºi marea

Cu pãsãri ºi depãrtãri expirate

ªi norul absenþei care mã bântuie

Sã nu te mai pot respira.

Roiuri de zboruri

Nevindecate

Mã cutreierã încã

ªi-mi spulberã liniºtea

Care mã ocrotea.

Iar acum, dorind sã îmi spui

Cã mai trãieºti undeva

Mi-ai înflorit încã odatã cireºul

De sub fereastra spre dincolo,

Care te oglindea.

TRENUL SPRE

NICÃIERI

Pe un peron al nimãnui

Aºteptând un tren pierdut demult,

Într-o înserare fãrã întoarcere.

Vrabia scãldându-se-n praful

De aur apus

De pe aripa îngerului.

Viu sub pulberea anilor

Mult sângerând sub talpa

Ce mã striveºte cãlcând

Pe treapta curgãtoare a clipei.

Cãutându-þi umbra

Revãrsatã în înserare

Te mai vãd bântuind

Prin grãdinile din nicãieri.

Singur, pe peronul nimãnui,

Te mai aºtept de parcã

Trenul pierdut mai poate strãpunge

Noaptea noastrã de-acum

Pânã sub soarele zilei de ieri.

FRUCTE

IMAGINARE

Singur cu umbra lãsatã în dar

De soarele verilor, fost,

Cãzut cu toatã lumina

Din cer ºi din calendar.

Peste drojdii se alege seninul

ªi-n minte limpede vinul.

Peste grãdinã fluturã cerul

Sub adierea gândului pur.

Inima îºi sporeºte misterul

Dãruind ºi primind

Dulci fructe imaginare

Fãrã miez ºi fãrã contur.

PRADÃ REGEASCÃ

Peste câmpuri adie

Vindecãtoare uitarea.

Din înalturi mã cautã vulturul

Rotindu-se deasupra

Gândului viu.

Cautã prada regeascã ascunsã

La rãdãcina luminii.

Clipa e coaptã,

Doldora de aur,

În rostogolire

Spre starea de stea.

CITITOR TÃCUT,

LA FEREASTRÃ

Într-un colþ, la fereastrã,

În biblioteca din sufletul meu,

Dumnezeu citeºte mereu.

Îl vãd ca în vis, Îl aud

Printre picãturile rare de ploaie

Care cad metronomic

Pe pervazul albastru ºi ud.

Îmi citeºte cãrþile încã nescrise,

Nedezvãluite.

Pe o filã vie de eternitate

Desluºeºte imaginile

Lumilor mele trãite ºi stinse

Sau doar rãsfoite.

Nu surâde, nu clipeºte, doar este

Poartã de cântec  în marea poveste.

Mã apropii dar nu reuºesc

Sã-mi vãd peste umãrul sfânt

Zborul scris în mister

Cu mâna Lui de luminã

Pe cerul meu efemer.
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Dupã Crãciunul anului

2021, telefonul lui George

Iarin a rãmas mut. Vizita la

casa lui din Strada Alecu

Russo a fost prevestitoare de

rãu: în ferestre erau

îngrãmãdite, alandala, câteva

obiecte, iar un lacãt mare

fereca poarta. În curtea micã din faþa casei boiereºti în care locuia

dupã cãsãtorie, gunoiul stârnit de vânt lãsa o impresie deplorabilã.

Era evident cã nici Elena, nici George nu mai deschiseserã de

mult uºa casei.

George Iarin – pseudonimul literar pe care ºi-l alesese Gheorghe

Ionescu – s-a nãscut sub zodia nefericirii, la Ploieºti, la 3

decembrie 1940. Tatãl, Gicã Ionescu, a fost

ofiþer, iar mama, Viorica, asistentã medicalã,

era fiica preotului Gheorghe Barescu din

Malu Spart. O primã influenþã a carierei

militare a tatãlui este oarecum suportabilã,

copil fiind, George Iarin a trebuit sã schimbe

ºcolile – a învãþat la Ploieºti ºi la Râmnicu

Sãrat – dar mai târziu, condamnarea politicã

a tatãlui va deveni cu totul nefastã. Este

înlãturat din Institutul de Teatru din

Bucureºti ºi face armata la un batalion de

muncã. Conºtient cã nu poate sã învingã

injustiþia decât ignorând-o suveran, se va

retrage în sine ºi în scris. Iarin a þinut departe

de prieteni calvarul prin care trecea. Copil ºi

adolescent, îºi petrecea verile la bunici, iar

dupã armatã se stabileºte la Malu Spart. Va

ajunge topometru la Trustul de Petrol din

Bolintin Vale, meserie care i-a adus o singurã

mângâiere: ataºamentul faþã de miracolul

Pãmântului. Bucureºtean devine târziu, prin

cãsãtorie. Iubirea lui de Pãmânt rãmâne, o

compensaþie a otrãvii unei vieþi nesigure:

,,Eu sper aici. Iubesc aici./ Aici mor puþin

câte puþin,/ în praful acesta violet, bântuit de

furtuni/ prin care trec fantomatic þãranii/ ducând pe tãlpi Pãmântul/

în timp ce-ºi fumeazã þigãrile ieftine/ ºi vorbesc despre moarte/

ca despre o vecinã/ prea rea  de gurã”. (Pãmânt)

Intelectual pe cont propriu, cu o vastã culturã poeticã, Iarin

este – aºa cum l-am cunoscut – un citadin neîmpãcat. Unul dintre

volumele lui de poezie se intituleazã Biblioteca pierdutã care,

încã din titlu, sugereazã povârniºul pe care a fost obligat sã-l

urce fãrã speranþe. Într-o poezie din acest volum îl evocã pe

Borges pentru ca, asemenea acestuia reconciliat cu noaptea, sã-

ºi poatã susþine resemnarea în faþa absurdului: ,,Cei ce mãnâncã

foc ºi-aruncã ºiºuri,/ Fufe, Gheboºi, Bufoni, Pegaºi,/ Bastarzi,/

Îmblânzitori de fulgere, Harpiste, Câini,/ Vraci, Clerici,/

Scorpioni,/ Prinþese, /Câini, Safire, Diamante, Ametiste,/

Venusianul vesel, fãrã mâini,/ Cine mai þine cont de privilegii?/

Cu trei pitaci se cumpãrã un rang./ La marginile bâlciului stau

regii/ tãcuþi, posomorâþi, sub câte-un ºtreang” (Borges).

Aglomerarea de simboluri ale rãului nu anuleazã definitiv speranþa,

chiar sub ºtreang regii încã nu au murit! Refugiul poetului în

lumea ruralã este izbãvitor. Unii critici l-au socotit pe Iarin

tradiþionalist, nefiind suficient de atenþi la modernitatea poeziei

lui. În primul volum, Elegii pentru Pãmânt, Iarin recurge la o

formulã în care îºi gãsesc locul poezia senzorialã, legatã de o

actualitate înrobitoare, ºi poezia de suflet, cu perspectiva timpului

trãit în daruri ale Pãmântului. Deºi umbra morþii se instalase încã

din primele lui poezii, aceste daruri ºi lecþia simplitãþii primitã de

la þãrani au rostul unei resemnãri cicatrizate: ,,Mi-au dat un pumn

de þãrânã ºi mi-au spus/ acum eºti bogat/ poþi sã cumperi vuietul

mãrii ºi foºnetul pãdurilor/ ºi pelerina de nori care fluturã pe

umerii vântului/ Poþi sã cumperi umbra/ pe care o pierde în vid/

Pãmântul” (Mi-au dat un pumn de þãrânã).

Cum prea puþine bucurii îi oferea viaþa, Iarin înregistreazã – ca

Marin Preda, altãdatã, cel care i-a publicat la Editura Cartea

româneascã volumul de debut Elegii pentru Pãmânt – distrugerea

vinovatã a civilizaþiei rurale sub târnãcopul ideologic. Satele prin

care trec ,,navetiºtii” (ºi poetul printre aceºtia) au devenit tãrâm

halucinant al frigului, fricii ºi morþii: ,,Ce staþie e asta? întreabã

domnul cu servieta stacojitã/ în care îºi poartã creierul ca pe o

conopidã./ Ce staþie e asta? întreabã soldatul care târãºte dupã el/

o enormã ladã de campanie plinã cu miros de mentã/ al unui sat

demolat./ Ce staþie e asta? întreabã singurãtatea cu un sac de

cartofi pe umãr./ Nu e nici o staþie. Nu e nici o staþie./ Doar

frigul./ Doar frica./ Doar oboseala. (Jurnal de navetist). Îi plãcea

sã viseze, închipuirile lui nu aveau limite, Pãmântul nu este decât

o prelungire în care sufletul lui se odihnea din când în când.

Multe dintre poeziile lui Iarin sunt bântuite de sentimentul

nefericirii. Leacul pe care poetul ºi-l rezervã pare sã fie ipotetica

reînviere, în care credea cu toatã fiinþa lui, în speranþa cã va ieºi din

infern: ,,Am fost? N-am fost? Problema nu are dezlegare;/

Cuvintele-s mãrunte ºi ºterse mãrturii./ Dar mai existã poate, în

lume, o sãmânþã/ de care – peste-o mie de ani – voi înflori”. (A

doua moarte a lui Don Quijote). El însuºi este o sãmânþã aruncatã

de vând pe pãmântul Poeziei. Salvarea ºi-a imaginat-o în

comuniunea cu acest univers vegetal acaparator: ,,Epavã luminoasã

a unui cer pierdut,/ copilãria-n ierburi de fosfor se scufundã/ ºi

soarele îmi cade pe umãr – cap frumos/ pe care, nevãzutã, a ruginit

o frunzã.” (Iubiþi-mi mâna dreaptã). George Iarin nu a mimat

nefericirea, ci a trãit-o nemeritat. Îi recitesc cele ºase volume de

poezii ºi gãsesc o rugãciune pe care ºi-a spus-o, cu siguranþã, în

multe rânduri: ,,Mai dã-mi o orã, Doamne, ºi o zi,/ un pumn de

frunze ºi un pumn de zile/ pânã în clipa când voi adormi/ pe un

maidan cu pãpãdii umile!” (Cântec de plecare). Destinul a fãcut

ca nefericirea lui sã nu aibã leac nici mãcar în lumea pe care a

aºteptat-o ºi care venise de peste trei

decenii. Suferinþa i-a fost un dat

existenþial pânã la sfârºitul zilelor.

Pentru sufletul lui îºi proiectase

liniºtea într-o altã viaþã, una în care -

ºtiu bine – a crezut: cea de dincolo:

,,Regii adorm cu mâinile pe piept,/

Oraºele încremenesc în ceaþã./ Ating

un fir de mentã ºi aºtept./ Îi voi simþi

mireasma-n altã viaþã” (Regele

valsului).

ªi, iarãºi, îi recitesc cãrþile ºi nu-

mi vine sã cred cã a plecat. Nu-mi

pot închipui cum a plecat. În 1992

îºi închipuia sfârºitul ca un tabiet

cotidian: ,,Ultima noapte din viaþa

mea se va resorbi încet/ Ca o

hemoragie retinianã într-un ochi

uriaº./ În zorii zilei o sã-mi agãþ la

rever insigna de Poet,/ o sã-mi

mângâi motanul ºi o sã ies în oraº

(Promenada de adio). În ultima

vreme a încercat sã publice un nou

volum de versuri. În toate contactele

lui, editorii l-au dezamãgit. Vremea

când publica la Cartea româneascã trecuse. Tiparniþele nu-l

interesau, iar politica profitului a editurilor cu ºtaif o dispreþuia.

Ce se va întâmpla cu manuscrisele lui? Lacãtul pus pe poarta de

la intrare este de rãu augur. Poetul nu a avut urmaºi decât aceste

manuscrise pãstrate prin sertare.

Cu nefericitul Iarin nici mãcar posteritatea nu a fost îngãduitoare.

A plecat fãrã sã ne previnã. Toate strãdaniile mele de a da de urma

dispãrutului, inclusiv printr-o vizitã la revista Viaþa româneascã

unde publica frecvent, au eºuat. Salvarea a venit de la dl. Stefan

Crudu, care, dupã multe investigaþii, a descoperit mormântul

poetului în cimitirul de la Bolintin Deal, lângã cele ale bunicilor ºi

pãrinþilor. Cine sã-l fi condus acolo? Informaþiile inimosului

secretar general al revistei Sud sunt de importanþã pentru istoricii

literari, George Iarin este poet important al literaturii noastre

contemporane. De aceea, le reproduc in extenso.

,,Familia Ionescu. Cimitir Bolintin Deal, parohia Berceni,

Biserica Sf. Nicolae. Mormânt dublu, douã cruci asemãnãtoare

ca model din ciment cu mozaic ºi câte o placã de marmurã

inscripþionatã. Are soclul de beton ºi gãrduleþ metalic.

Stânga:

Cruce nouã de lemn: IONESCU GHEORGHE

2.12.1940 – 4.01.2022.

Jos, pe placã:

Cpt. GICÃ IONESCU

1907-1979

VIORICA IONESCU

1916-1980 (fotografii împreunã).

Obs. Preotul Ananie Avram m-a informat, consultând registrul

de înmormântare, cã a fost înmormântat pe 8.01.2022.

Dreapta:

Preot GHEORGHE BARESCU

1878-1967

ELEONORA BARESCU

1885-1967 (fotografii separate)

Obs. Nevizitat de nimeni.

Realizat fotografii. Azi 25.06.2022, ora 8.00

Pãrinþii, ºi ulterior el, au locuit în blocul din mijloc-centru

Bolintin Deal.

Vecinii actuali nu ºi-l amintesc.

Mi s-a confirmat de cãtre un fost funcþionar de la cadre de la

Bolintin Vale, cã a lucrat în anii ’70 ca tehnician la Serviciul de

topografie. L-am vãzut personal când am lucrat la Trust.

M-a captivat investigaþia. I-am pus douã flori (rupte de pe

alee) pe mormânt ºi lumânãri! Dupã mulþi ani rãmân puþine

urme-amintiri. La el, totuºi, rãmân cãrþile. Mulþumesc, d-le A.

pentru tema interesantã de cercetare, cãci, dacã nu noi, cei încã

rãmaºi, atunci cine?

Meritã un articol frumos în revista Sud.

NEFERICITUL IARIN

Eu mulþumesc P.C. preot Ananie Avram, colegului Nicu

Dumitrache din Bolintin Deal ºi lui Neagu Gheorghe din Bolintin

Vale. În plus, am rãmas ºi cu cartea de poezii cumpãratã prea

scump, care mi-a trezit amintiri prin autograful gãsit în carte.

Aºtept alte provocãri. St. C.”.

Îndatorat sunt eu, cãci rugãmintea pe care i-am adresat-o ºi-a

gãsit în dl. ªt. Crudu un investigator destoinic. George Iarin,

bolintinean prin adopþie, a trãit printre noi.

***

Voi ºtiþi de mult
Þãranilor din Malu-Spart

Nu sunt eu visãtorul pe care-l aºteptaþi

sã vã vorbeascã despre fericire

atunci când rupeþi pâinea în douã, ca ºi cum

o poartã aþi deschide, încet,spre nemurire.

Ce adevãruri despre viaþã sã le spun

mâinilor voastre aspre ºi muncite?

Voi ºtiþi de mult cã viaþa e un vârtej frumos –

de sori ºi de seminþe – pe câmpuri nesfârºite.

Ce cântec despre moarte – liniºtitor – sã-i cânt

sângelui vostru când începe sã apunã?

Voi ºtiþi de mult cã moartea e doar un somn mai lung

în care se aude cum creºte iarba-n Lunã

(din vol. Elegii pentru Pãmânt, 1977)

Spre nord se mutã umbra
Pãmântul curge fumegând în soare.

Spre nord se mutã umbra cu un joc.

În scorburile pãrãsite mierea

albinelor sãlbatice ia foc.

Doamne, ce dulce ni se duce vara

cu gârlele, cu norii, nicãieri!

Ieri va fi azi. Astãzi este mâine.

Mâine a fost – sub alte stele – ieri.

(din vol. Scrisori din Andromeda, 1981)

Hoþii de cuvinte
ªi, totuºi, trandafirul rãsare din gunoi…

Petalele lui albe pãtate sunt de sânge.

Iertaþi salcâmul tânãr ascuns printre eroi

dacã în faþa armei care-l ocheºte, plânge!

Vor moºteni lumina cei care-s orbi, dar când?

Ne arde rãsuflarea pãmântului, fierbinte!

În zori, printre cei care se-torc din iad, visând,

rãsar din ceaþa nopþii ºi hoþii de cuvinte.

Umili, ei se afundã-n oceanul cenuºiu

al marilor oraºe, pe caldarâmuri sterpe.

Sorb viaþa ca pe-o apã de ºes cu gust sãlciu,

vânzându-ºi pe la colþuri cele din urmã verbe.

A ninge, a petrece, a înfrunzi, a iubi,

a respira, a crede, a înfrunzi, a naºte…

Trec hoþii de cuvinte pe strãzile pustii.

Doar ploaia, mângâindu-i pe frunþi, îi recunoaºte.

(din vol. Ziar de searã, 1983)

Recitind versuri de Bacovia
E searã. Mai aruncã-n foc o carte!

Cel ce a scris-o a murit uitat.

O voi citi cu trupul îngheþat.

Cuvinte fãrã înþeles, cuvinte

fãrã speranþã, între ziduri reci.

Pentru un verb frumos, Doamne, aº vinde

Capul meu trist prin vechi biblioteci.

(din vol. Þinuturile mentei, 1986)

Ars poetica
Moartea vine spre mine

cu un trandafir galben în mânã.

Am o mie de ani – îmi ºopteºte trandafirul –

ºi nu ºtiu nimic despre rouã.

(din vol. Biblioteca pierdutã, 1988)

O mie de cuvinte
Poet sãrac, împrumutând mereu

frunze de plop sã-ºi cumpere o carte.

O mie de cuvinte – tot bagajul meu

la magazia sufletelor moarte.

O mie de cuvinte pentru râs ºi plâns,

pentru curaj ºi pentru laºitate.

O mie de cuvinte ce-ncap în pumnul strâns

cu care-n poarta raiului voi bate.

Deschide, frãþioare! Un pix. Un manuscris.

Briceagul. Buletinul ºi merele furate…

Aceasta e celula poeþilor? Un vis

Banal în care norii plutesc în libertate.

(din vol. Regele valsului, 1992)

George Apostoiu

George Iarin
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXXVII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos
Dl. Stan V. Cristea, un împãtimit pânã la obsesie

de personalitatea lui Marin Preda

Una din cele mai luminate minþi ale secolului XVIII, cãrturar

în deplinul sens al cuvântului, stolnicul Constantin Cantacuzino

(1639-1716), mai degrabã istoric decât scriitor, îºi justificã, totuºi,

prezenþa printre literaþi datoritã lucrãrii sale, rãmasã neterminatã,

Istoria Þãrii Româneºti, întru care sã cuprinde numele ei cel

dintâi ºi cine au fost lãcuitorii ei atunci ºi apoi cine o mai

descãlecat ºi au stãpânit pânã ºi în vremile de acum, în care,

între altele, susþine originea latinã a românilor.

Personaj controversat, stolnicul Constantin Cantacuzino pare

sã fi fost amestecat ºi în mazilirea lui Constantin Brâncoveanu.

Dincolo, însã, de contextul social ºi cultural, de miºcãrile ºi

uneltirile specifice vremii, el a rãmas în posteritatea culturalã

prin scrierea amintitã mai sus, despre care Nicolae Iorga scria:

„Dacã Ureche are în stilul sãu fermitatea frazei romane, dacã

Miron Costin se lasã furat de vorbãria obiºnuitã la autorii de

memorii poloni din vremea sa, la Constantin Cantacuzino avem

toatã lãrgimea sonorã, toatã armonioasa ºerpuire a modelelor

italiene din care se inspirã. Niciodatã fraza româneascã nu fusese

mai amplã, mai complicatã ºi mai plinã de înþeles.”.

Figura stolnicului i-a inspirat pe mai mulþi graficieni din Europa,

dar ºi din America de Sud sau îndepãrtata Chinã. Astfel ne-au

parvenit portrete de la Harutyan Chaalkyan (Armenia), Sergio

Raul Morettini (Brazilia), Ivica Kolubic (Serbia), Amir Soghrati

(Iran), Wu Jianjun (China), Guaico (Columbia), Lior Ron (Israel),

Mirella Menciassi (Italia), Alexey Kivokoutsev (Rusia), Osman

Soroglu (Turcia) ºi Hugo Sotana (Venezuela).

Aºa cum am mai afirmat ºi în episoadele anterioare, criteriile

dupã care un grafician realizeazã un portret au în vedere un

anume specific, o particularitate fizionomicã a celui ales spre a i

se fixa pe pânzã sau pe hârtie.

În cazul Stolnicului Cantacuzino, dupã cum era ºi uºor de

bãnuit sau de presupus, amãnuntul anatomic al personajului în

cauzã îl reprezintã mustaþa cu vârfurile îndreptate în jos, aºa-zisa

„mustaþã pe oalã”, cum se spune în limbajul mai puþin rafinat al

omului de rând.

Niciunuia din graficienii amintiþi nu i-a scãpat acest amãnunt.

ªi fiecare l-a „exploatat” cum a crezut el cã ar fi mai bine.

Evident, grafica a fost fãcutã având în faþã portretul stolnicului,

aºa cum este el într-o frescã bisericeascã ºi cum a fost mediatizat

prin mai toate cãrþile de istorie ºi de literaturã.

Alexey Kivokoutsev din Rusia ºi Osman Soroglu din Turcia

l-au vãzut pe stolnic cu un chip grãsuþ, accentul graficienilor

cãzând pe mustaþã, cum am spus, dar ºi pe ochii mari, bulbucaþi,

ce par a privi în depãrtare, cãtre o þintã nevãzutã.

ªi la unul ºi la celãlalt mustãþile personajului, foarte subþiri ºi

ascuþite cad în jos, pânã dincolo de marginea bãrbii.

Ochii personajului l-au frapat ºi pe Sergio Raul Morettini din

Brazilia care ne propune un portret ce ar sugera cã omul ºtie

multe ºi totodatã ascunde ceva.

În orice caz, cel mai inspirat ni se pare a fi fost Guaico

(Columbia), dupã care parcã n-ar mai merita sã fie vãzut altceva

Florentin POPESCU

Am citit despre...

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

Mã bucur ori de câte ori mi se iveºte

prilejul sã vorbesc sau (ºi) sã scriu despre

confraþii mei literari care ºi-au dedicat/îºi

dedicã dragostea  ºi eforturile lor pentru

cinstirea unor înaintaºi.

E vorba, desigur, despre istorici ºi

criticii literari ºi editorii care au fãcut o pasiune din studierea

unui autor.

Din acest punct de vedere, dacã ar fi sã-l luãm ca punct de

plecare numai pe Panaitescu-Perpessicius, cel care a trudit pe

manuscrisele eminesciene ani în ºir, riscând sã-

ºi piardã definitiv vederea pentru a desluºi

tainele ºi miracolul marelui Eminescu ºi tot ar fi

de ajuns pentru a demonstra ce înseamnã

fidelitatea cuiva faþã de un scriitor supus

studiului ºi promovãrii lui în rândul publicului

larg.

Vom mai spune, însã, cã eminescologul

amintit a avut ºi are ºi astãzi urmaºi, atât în ce-

l priveºte pe autorul „Luceafãrului”, cât ºi pe

alþi scriitori români.

La o repede aducere aminte ne vin în minte

numele lui Mircea Handoca (omul care a fãcut

tot ce i-a stat în putere pentru a-l comenta ºi

edita pe Mircea Eliade), al unui Niculae Gheran

(recunoscut azi ca expert în biobibliografia lui

Liviu Rebreanu), al celuilalt Nicolae,

Georgescu (cel care ne-a dat mai multe cãrþi

referitoare la biografia lui Eminescu ºi care s-a

aplecat/se apleacã cu acribie pe texte pânã la

dovedirea sensurilor unor semne de punctuaþie

din creaþia poetului ºi evidenþierii unor erori

din ediþiile eminesciene de la începuturi ºi pânã

azi), al lui Constantin Cãlin, care ni l-a prezentat

pe George Bacovia într-o viziune proprie ºi ale

altora nu prea mulþi la numãr.

Acestui grup de studioºi care ºi-au ales ca

„Idoli” anume scriitori de prestigiu s-a alãturat, de câþiva ani

încoace, încã un cercetãtor ºi istoric literar: dl. Stan V. Cristea.

Domnia sa ºi l-a ales ca „obiect de studiu” pe Marin Preda,

conjudeþeanul sãu din Teleorman, de la a cãrui naºtere s-au împlinit

de curând o sutã de ani, prozator înnãscut ºi nu fãcut, autor cu

extraordinare resurse narative, poate cea mai reprezentativã

personalitate culturalã a deceniilor ºase ºi ºapte ale secolului

trecut.

Cei care ne aflãm acum în cea de a doua parte a vieþii ne mai

amintim, nu fãrã oarecare nostalgie, cum de fiecare datã când

apãrea o nouã carte semnatã de cel ce s-a impus în literatura

românã contemporanã cu romanul „Moromeþii”, la librãrii se

formau cozi interminabile, procurarea opului cu pricina fiind

adesea dificilã.

Cã Marin Preda a revoluþionat pur ºi simplu romanul

românesc, cã a surprins psihologia þãranului român din a doua

jumãtate a secolului trecut, cum nimeni n-a mai fãcut-o pânã la

el, este de domeniul evidenþei ºi nu mai are nevoie de nicio

demonstraþie.

Pe un alt plan – cel al implicãrii scriitorului în viaþa cetãþii ºi nu

numai în agora literarã, Marin Preda a fost, cum iarãºi se ºtie, un

personaj important, pronunþându-se firesc ºi tranºant totodatã în

mai toate marile probleme ale vremii lui. A intrat deja în folclor o

replicã pe care ar fi dat-o

chiar conducãtorului

comunist al þãrii de atunci:

„Dacã introduceþi realismul

socialist în literaturã eu mã

sinucid!”.

N-a fost cazul sã recurgã

la gestul cu care a ameninþat,

întrucât scriitorii ºi-au putut

vedea în continuare de

operele ºi textele lor, fãrã

imixtiuni din partea

politicului – cãrþile

continuând sã aparã aºa cum

au fost scrise. Flamura

„cenzurii”, fluturatã de mulþi

dupã 1990, a fost discutabilã,

iar inexistenþa unei

„literaturi de sertar” avea s-

o dovedeascã tot pe atunci.

Dl. Stan V. Cristea nu

conteneºte sã mã uimeascã

prin devoþiunea ºi acribia cu

care s-a aplecat ºi se apleacã

asupra personalitãþii acestui

mare scriitor ce pãrea sã

intre, dupã 1990, într-un con

de umbrã, aidoma multor alþi creatori de literaturã.

Spun ºi repet cã dl. Stan V. Cristea nu conteneºte sã mã

uimeascã ºi când dau grai acestui gând am în faþã nu mai puþin de

trei volume semnate de domnia sa: Marin Preda. Biobibliografie

(douã tomuri de 384 ºi, respectiv, 930 pagini) ºi Marin Preda.

Omul ºi opera la Centenar, toate apãrute recent, în 2022, la

Editura Aius din Craiova.

Primele douã din volumele amintite mai sus conþin atât de

multã ºi de bogatã informaþie încât tu, ca simplu cititor sau, mã

rog, iubitor al operei lui Marin Preda rãmâi pur ºi simplu copleºit

ºi aproape cã-þi vine greu sã crezi cã în spatele acestei vaste

biobibliografii a stat un singur om ºi cã a avut atâta putere încât

sã desfolieze colecþii de ziare ºi reviste, sã parcurgã traseul fiecãrei

scrieri de la apariþia ºi pânã la aºezarea ei în plumbul tipografic.

Autorului prezentei Biobibliografii pare sã nu-i fi scãpat nimic

din ceea ce þine de creatorul ºi omul Marin Preda. Din acest

punct de vedere volumele d-lui Stan V. Cristea se desfãºoarã (ca

sã folosim un cuvânt care a fost ºi titlul unei opere de început a

scriitorului Marin Preda – „Desfãºurarea”) aidoma unui film de

lungmetraj. Un film în care aceastã mare personalitate literarã,

care a ilustrat ºi totodatã a marcat una din cele mai interesante ºi

controversate perioade din istoria naþionalã ne apare în toatã

complexitatea ei. Complexitate care s-a devoalat treptat-treptat

cu fiecare nou titlu dat la ivealã de autorul ivit pe lume la Siliºtea

Gumeºti, o comunã din Teleorman cãreia, în chip subtil, Marin

Preda i-a nemurit personajele ca nimeni altul.

Conºtient de asta încã de la începutul trudei sale de

biobibliografic, dl. Stan V. Cristea cautã sã dovedeascã – ºi

reuºeºte pe deplin! – cã idealul sãu este ºi va rãmâne „Unul

dintre clasicii literaturii române contemporane”, chiar dacã are,

crede d-sa, „parte de o posteritate dificilã... determinând

deopotrivã admiraþii ºi controverse”.

Iatã, spre edificare, cum au fost structurate cele douã tomuri:

I: Reperele biografiei, 2 Reperele operei, Reperele receptãrii (în

volume) II: Reperele receptãrii (în periodice), Indici.

Biobibliografia de faþã, probabil exhaustivã, adusã pânã la zi,

reprezintã numai un reper de istorie literarã contemporanã, ci ºi

un model în materie, rãmânând fãrã nicio îndoialã de neocolit azi

ºi mai ales în viitor.

Dar pentru cã autoritãþile culturale naþionale ºi locale n-au

fãcut nimic pentru marcarea Centenarului naºterii lui Marin Preda,

dl. Stan V. Cristea ºi-a asumat de unul singur încã un proiect:

acela de a aduna într-un volum opinii despre omul ºi opera purtând

marca Marin Preda. Cartea cuprinde ºaizeci de opinii, punct de

vedere, aprecieri despre viaþa ºi opera scriitorului la Centenarul

naºterii sale. Sunt rãspunsuri la o anchetã publicatã mai întâi în

revista „Caligraf” din Alexandria ºi mai apoi alcãtuind sumarul

cãrþii de faþã.

Textele sunt precedate de o „punere în temã”, intitulatã „Marin

Preda, la Centenar” în care dl. Stan V. Cristea îºi justificã

demersul. Mai apoi este preluatã „O parabolã: Despre Marin

Preda” din volumul Complexul Ofeliei, de Dumitru Radu Popescu

– eseu care argumenteazã unicitatea romancierului în epocã, prin

disocieri, comparaþii ºi trimiteri la autori aflaþi în acelaºi context

literar: Fãnuº Neagu, Augustin Buzura, Nicolae Breban, Sorin

Titel, Vasile Rebreanu º.a.

Cele trei volume care ne-au prilejuit însemnãrile de faþã atestã

(dacã mai era nevoie) în persoana d-lui Stan V. Cristea cel mai

documentat, serios ºi avizat monograf al lui Marin Preda.

Ce bine ar fi ºi cât de mult ar câºtiga literatura românã dacã

mãcar la Centenarul scriitorilor noºtri cu adevãrat valoroºi am

avea asemenea cercetãtori, dãruiþi întru literaturã ºi asemenea

cãrþi prin care ei sã le proiecteze încã o datã figurile în eternitate.

Guaico
(Columbia)

decât mustãþile, care sunt atât de subþiri ºi de lungi ºi coboarã

pânã aproape de picioare incredibil, încât chipul propriu-zis

rãmâne aproape ºters ºi lipsit de importanþã.
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Nicolae CONSTANTINESCU

În „agenda cu cruci” s-au adunat, în ultimii 2-3 ani, câteva zeci

de nume – prieteni, rude, colegi, cunoscuþi – rãpiþi, înainte de

vreme, de „moartea hamniºã ºi rea”, asociatã, cel mai adesea cu

covidul ucigãtor, sau când le-a venit timpul, cel prea puþin rãbdãtor

cu oamenii. Câteva cazuri, de apropiaþi, colegi ºi prieteni, m-au

ºocat, înscriindu-se într-o temã literarã larg rãspânditã în folclor

ºi în literatura de autor – uniþii prin moarte. Aici nu mai este

vorba despre tema clasicã a celor doi îndrãgostiþi, împiedicaþi sã

se cãsãtoreascã în lumea realã, în timpul vieþii, dar care îºi

împlinesc destinul dupã moarte, din trupurile lor crescând douã

plante/doi arbori îmbrãþiºaþi (Cf. Amzulescu, Balada familialã.

Tipologie ºi corpus de texte poetice, 1983, „Logodnicii nefericiþi.

Tip I”, p. 45-48, cu sute de variante, în colecþii, reviste, arhive),

ci de oameni maturi, cãsãtoriþi, soþul sau soþia urmându-ºi

tovarãºul de viaþã, curând dupã moartea acestuia/acesteia, în lumea

„fãrã dor ºi fãrã milã”. Cãlcând înþelegerea fãcutã la cãsãtorie de

a fi împreunã „pânã ce moartea îi va despãrþi”, moartea provocând

o rupturã, o separare, o despãrþire – „morþii cu morþii, viii cu

viii”, cei doi îl urmeazã unul pe celãlalt, la scurt timp, în lumea de

dincolo. Las de-o parte situaþiile, nu puþine, când soþul/soþia

supravieþuitor/-toare îºi curmã singur zilele, urmându-ºi perechea

dincolo de moarte (în lumea artiºtilor, scriitorilor sunt multe

astfel de cazuri, poate ºi în lumea celor obiºnuiþi, rãmaºi anonimi,

neºtiuþi, decât în cercul strâmt al celor apropiaþi). La fel, situaþia

relatatã în presa electronicã despre doi soþi, bãtrâni, de 89 de ani,

care ºi-au luat viaþa aruncându-se în gol de la etajul ºapte al unui

bloc, motivaþia fiind cã nu vor sã le fie o povarã copiilor lor,

vârstnici ºi aceºtia.

În situaþiile concrete pe care le evoc aici este vorba

despre cunoscuþi, colegi, prieteni care s-au sãvârºit din

viaþã, unul dupã celãlalt, la puþin timp dupã ce partenerul

plecase pe drumul fãrã întoarcere. Este cazul cuplului

Nadia Anghelescu (27 aprilie 1941 – 9 octombrie 2021)

– Mircea Anghelescu (12 martie 1941 – 22 aprilie 2022),

ambii absolvenþi ai Facultãþii de Filologie (secþia arabã-

românã) a Universitãþii din Bucureºti, cercetãtori ºi

cadre didactice universitare la Alma Mater

Bucurestiensis, veritabili oameni de ºtiinþã în domeniile

lor de activitate ºi colegi de neuitat.

Atinsã de aripa ineluctabilã a unei boli a bãtrâneþii,

Nadia se separase de lumea realã într-un azil-spital,

murind în toamna lui 2021, fiind urmatã, pe drumul

fãrã întoarcere, de Mircea, soþul sãu, la câteva luni dupã.

Dicþionarul general al literaturii române, A/B, 2004,

îi înregistreazã riguros, în ordinea Mircea – Nadia,

reþinând principalele lor contribuþii în domeniile de

referinþã, Preromantismul românesc (1971), Literatura

românã ºi Orientul (1975), monografiile despre

Grigore Alexandrescu (1973), Ion Heliade Rãdulescu

(1986), Petre Ispirescu (1987), numeroasele ediþii de

referinþã, la primul, studiile de orientalisticã ale soþiei,

remarcabile ºi acestea – Limbaj ºi culturã în civilizaþia

arabã (1986), Introducere în Islam (1993). În ultimele

decenii de viaþã, cercetãtorul Mircea Anghelescu a

schimbat, oarecum, modul de abordare a fenomenului

literar, trecând de la studiile de istorie a literaturii la

analiza contextualã a fenomenului, cum se menþioneazã

chiar în titlul unui volum de texte critice (Literatura în

context, 2020), între contextele studiate înscriindu-se

spaþiul carceral (Poarta neagrã. Scriitorii ºi

închisoarea, 2013) sau deplasãrile, în spaþiul vast al

Pãmântului (Lâna de aur. Cãlãtorii ºi cãlãtoriile în

literatura românã, 2015).  Colegii, foºtii studenþi ºi

Despãrþiri (II)

doctoranzi le pãstreazã soþilor Nadia ºi Mircea Anghelescu cu

drag amintirea.

La o distanþã mult mai micã, în timp, ºi-a urmat Elena (Liana)

Marinescu (n. 14 decembrie 1948 – 25 februarie 2021) soþul,

universitarul bucureºtean Eugen Marinescu (n. 24 decembrie

1939 [nu 1941, cum noteazã Victor Petrescu în evocarea Eugen

Marinescu. Un universitar devotat , revista „Litere”, Târgoviºte,

anul XXII, nr. 2 (251), februarie 2021, p. 72, 74, nici 8 ianuarie

1940, cum apare în unele documente oficiale] – 16 ianuarie

2021).

Eugen Marinescu a urmat cursurile Facultãþii de Limba ºi

Literatura Românã de la Universitatea din Bucureºti (1960-1965)

ºi am fost colegi, o bucatã de timp, în colectivul de folclor condus

de profesorul Mihai Pop, sub a cãrui înþeleaptã îndrumare au

fost reluate cercetãrile de teren ale studenþilor-folcloriºti, noi

doi, ca „tinere cadre didactice” însoþind grupurile de studenþi-

cercetãtori de teren în „expediþiile” de la Boiºoara (Vâlcea), Sârbi

(Maramureº), Voineºti (Covasna), ªuici (Argeº).

Dupã un timp, Eugen Marinescu a schimbat specializarea, a

trecut în colectivul de studii literare (literaturã veche), a fãcut un

doctorat cu profesorul Alexandru Piru, elaborând teza Eanachi

Kogãlniceanu ºi Letopiseþul Þãrii Moldovei de la 1773 la 1774,

reeditatã în 1991 sub titlul O cronicã de veac. Ulterior ºi-a

concentrat atenþia asupra unor scriitori-militari (Ion ªiugariu,

Nicolae Vulovici), asupra altor scriitori uitaþi sau neglijaþi la

vremea respectivã (D. Anghel, V. Voiculescu), adunându-ºi

contribuþiile într-un volum Note de istorie literarã (1999), cu

însemnãri precise despre numeroºi scriitori mai importanþi sau

mai mãrunþi din istoria literaturii române (Tudor Vianu, Vasile

Voiculescu, Ion Pillat, Emanoil Bucuþa, Maria Cunþan ºi alþii),

anecdota, pusã de el însuºi în circulaþie, care se auzea pe holurile

Facultãþii de Filologie, în preajma alegerii unei teme pentru

examenul de licenþã era cã „dl. Marinescu conduce lucrãri de la

Miron Costin la Miron Scorobete”!

S-a cãsãtorit cu una dintre studentele sale (fostã colegã de

liceu, la Gãeºti, cu sora lui, Ica Marinescu, ºi colegã la Filologie,

cu sora mea, Zoe), Maria Elena Bãrbulescu, profesoarã la una

din ºcolile din Bucureºti (ªcoala Generalã Nr. 54), a cãrei

directoare a fost timp de douãzeci de ani. Au avut împreunã doi

bãieþi.

Destinul a fãcut ca, în timpul pandemiei, sã se prãpãdeascã

unul dupã celãlalt, în ziua când bãieþii ºi rudele fãceau parastasul

de pomenire de ºase sãptãmâni de la decesul tatãlui sã treacã

Stixul mama lor mult iubitã. Tristã comemorare! Dumnezeu sã-

i aibã în paza Lui!

În circumstanþe apropiate s-au sãvârºit din viaþã alþi doi foºti

studenþi ºi buni prieteni – Mihaela Stoian Burcea ºi Ilie Burcea,

profesori ºi ei la licee din Bucureºti, apreciaþi de colegi ºi de

elevi, cu preocupãri nu numai pentru studiul limbii ºi literaturii

române, respectiv franceze, ci chiar ºi pentru creaþia literarã,

poeticã.

Fãrã sã fim înrudiþi, Mihaela era, prin prietenia tatãlui sãu,

Nelu Stoian, cu unchiul meu matern, Nelu Niþescu, ambii de fel

din Fierbinþi-Ilfov, o rudã de suflet, iar Ilie Burcea, bucureºtean,

mi-a fost student la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã

din Bucureºti ºi i-am fost, peste ani, îndrumãtor la lucrarea de

gradul I la Liceul de la Mihãileºti, Giurgiu.

I-am „nãºit”, ca sã zic aºa, la debutul poetic, cu cele douã

volume apãrute simultan la Editura Naþional, 1998, Mihaela

Stoian, Primãvara în munþi ºi Ilie Ion Burcea, Serenada

gândurilor, a cãror apariþie a fost consemnatã lapidar în ziarul

„Ziua” nr. 1214 din 19 iunie 1998. Pe un petec de hârtie am notat

atunci, la lansare, câteva gânduri despre opera poeticã a celor doi

debutanþi. Notam, atunci, la Mihaela Stoian, „un echilibru între

rostirea poeticã explorând zonele profunde ale eului ºi cea seninã

a exterioritãþii fenomenelor, un dialog cu sine ºi cu lumea”, iar la

Ilie Ion Burcea „o poezie mai durã, mai colþuroasã, dar limpede

în strãlucirile ei sensibile”. Au trecut de atunci peste douãzeci de

ani. Într-una dintre poemele selectate pentru volum, Mihaela

anticipa trecerea: „Cine ne-a luat primãverile,/Ne-a despãrþit de

frunze/ªi de ierburile tainice?/Nu timpul, viclean ºi el,/Ci chiar

tu, prea grãbit./Ameþit de înalturi/De unde ºi sã vrei /Nu te mai

poþi întoarce.”

În iarna lui 2021, Mihaela se stingea într-un spital din

Bucureºti, diagnosticatã cu „Covid ºi alte morbiditãþi”, un an mai

târziu, strivit de durere ºi de neputinþa de a fi intervenit spre a o

salva, îºi dãdea ultima suflare ºi soþul nemângâiat, Ilie Burcea.

Dumnezeu sã-i aibã sub aripa Lui ocrotitoare!

Cercetare de teren în localitatea Sârbi, judeþul Maramureº, iulie 1971. Primul, din stânga, sus, este Eugen Marinescu,
purtând o pãlãrie din portul localnicilor; în dreapta, aºezatã, Liana Bãrbulescu, viitoarea sa soþie. Se mai vãd
Marioara Murãrescu, studentã la Conservator, Bucureºti, ºi Nicolae Constantinescu, tânãr asistent la Filologie

Mircea ºi Nadia Anghelescu (2005)
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Nicolae
Scurtu

NICHIFOR CRAINIC ªI

ACADEMIA ROMÂNÃ

Dupã câteva tentative neizbutite, poetul, prozatorul, filosoful,

teologul ºi eseistul Nichifor Crainic (n. 24 decembrie 1889, în

satul Bulbucata, jud. Giurgiu – m. 21 iulie 1972, Bucureºti) este

primit, în anul 1940, ca membru al Academiei Române, alãturi

de Ion Petrovici, Lucian Blaga, Tudor Vianu, Liviu Rebreanu,

Mihail Sadoveanu ºi alþii.

Se impune, încã de la început, prin atitudinile fãrã echivoc ºi,

desigur, neezitante, în cadrul discuþiilor ºi dezbaterilor academice

ºi, mai ales, prin verbul sãu atât de convingãtor ºi elocvent.

Are câteva intervenþii, extrem de valoroase, ºi elaboreazã

referate, rapoarte, discursuri ºi alte materiale privind starea

literaturii ºi culturii naþionale.

Se remarcã, în acest sens, rapoartele de premiere ale unor cãrþi

din sfera teologicã, dar nu numai, în care Nichifor Crainic

analizeazã, cu obiectivitate ºi discernãmânt critic operele ce vor

fi premiate de Academia Românã.

Relevante, în acest sens, sunt rapoartele despre preotul econom

Constantin Moisiu ºi cartea sa – Sã stãm bine, sã stãm cu fricã.

Povãþuitor liturgic pentru preoþi ºi popor. Bucureºti, 1941; despre

poetul ºi traducãtorul Grigore Sãlceanu ºi Poemul creaþiunii ºi,

în fine, despre poetul Leonida Secreþeanu ºi placheta sa de versuri,

Cneaz peste furtuni.

Se restituie integral, aici, cele trei rapoarte elaborate de Nichifor

Crainic.

*

Constantin Moisiu, Sã stãm bine, sã stãm cu fricã. Povãþuitor

liturgic pentru preoþi ºi popor, raport de d[omnu]l Nichifor

Crainic

Autorul acestei lucrãri e una dintre figurile distinse ale

preoþimii bucureºtene. Cartea sa, dupã cum aratã titlul, e o

tãlmãcire a cultului ortodox, fãcutã deopotrivã pentru preoþi ºi

pentru popor. Ce e biserica în materialitatea ºi în semnificaþia ei

spiritualã, ce arte intrã în constituirea ei, ce unelte sacre

întrebuinþeazã, cine sunt slujitorii ei ºi ce slujbe alcãtuiesc cultul

divin, – iatã temele principale despre care vorbeºte cucernicul

autor.

Deºi pune la contribuþie elemente numeroase de ºtiinþã liturgicã,

de arheologie sacrã, de istorie ºi de dogmaticã, lucrarea nu e

totuºi un simplu tratat de liturgicã, ci o carte de suavã evlavie

prin lirismul pãtrunzãtor, ce însufleþeºte comentariul lucrurilor

tratate. Autorul a scris-o cu scopul ca preotul, care slujeºte la

altar, sã se cutremure de misterul înalt al cultului ºi cã omul care

intrã în bisericã, sã ºtie limpede cum sã participe duhovniceºte la

acest mister.

Distincþia cãrþii este cã autorul însuºi se dovedeºte profund

convins de ceea ce scrie.

Limba pãrintelui Constantin Moisiu e curatã, foarte curatã ºi

frumoasã. O anumitã întorsãturã a frazei, fãrã abuz afectat de

arhaisme, deºteaptã, la lecturã, rãsunete ºi nuanþe din cãrþile

bãtrâne ºi iubite ale poporului nostru.

Sã stãm bine, sã stãm cu fricã1 e într-adevãr o carte de educaþie

religioasã în toatã puterea cuvântului ºi ar merita din partea

Academiei o distincþie mai înaltã decât premiul la care autorul,

foarte modest, candideazã.

*

Grigore Sãlceanu, Poemul creaþiunii, raport de d[omnu]l

Nichifor Crainic.

Cunoscut din lucrãri anterioare, lirice sau dramatice, poetul

Grigore Sãlceanu, profesor la Constanþa, se apropie în acest

Poem al Creaþiunii de marile teme biblice, atât de puþin cercetate

de scriitorii noºtri. Poemul e alcãtuit din douã pãrþi, cea dintâi

cuprinzând motive din Genezã, iar cea de a doua motive din viaþa

Mântuitorului.

În ritmuri foarte variate, în versuri muzicale ºi cursive, de o

plãcutã naturaleþe literarã, d[omnu]l Grigore Sãlceanu izbuteºte

sã zugrãveascã, tablou dupã tablou, momentele semnificative

din istoria omului ºi a Omului-Dumnezeu. Povestea se

desfãºoarã în cadrul naturii biblice, descrisã dozat ºi adevãrat,

pentru a da relief scenelor ºi pentru a înfrãgezi domoala curgere

epicã.

E o încercare preþioasã nu numai prin raritatea ei, dar ºi prin

valoarea realã, literarã ºi educativã.2

Dacã autorul nu are sorþi sã obþinã premiul Dr. C. Nicoarã, la

care candideazã, propun sã i se acorde premiul «Eufimia ºi Ioan

Andrei, profesori» pentru scrieri religioase, unde, pe cât mi se

pare, nu are o concurenþã care sã-l depãºeascã.

*

Leonida Secreþeanu, Cneaz peste furtuni, versuri, raport de

d[omnu]l Nichifor Crainic.

Sub un titlu cãutat ºi forþat – «Cneaz peste furtuni» – tânãrul

autor adunã o serie de poezii sugerate de actualitatea rãzboinicã.

Atmosfera de luptã, la care se pare cã a luat parte, încadratã în

ideologia tradiþionalã. Versificaþie în forme strict simetrice, ceea

ce e o raritate la poeþii noi. Belºug de substantive abstracte fãrã

sevã liricã. Tonul e foarte energic, dar imaginile, care sunt un

semn al invenþiei poetice, lipsesc aproape cu desãvârºire. Autorul

cultivã de preferinþã versul sentenþios. Respirã din strofele sale o

valoare eticã incontestabilã ºi simpaticã, dar ea nu e înveºmântatã

într-o valoare poeticã de forþã egalã.

Propun o aºteptare în vederea viitoarei sale dezvoltãri.3

Notã: Menþionez cã premiul Ecaterina I.C. Bolintineanu, în

valoare de 2000 lei, s-a acordat Preotului Econom Constantin

Moisiu.

CÂTEVA ÎNSEMNÃRI

DESPRE EUGEN

BOUREANUL ªI SATUL

PALANCA

Istoriile ºi dicþionarele literare consemneazã prezenþa

prozatorului, publicistului ºi memorialistului Eugen Boureanul

(n. 18 februarie 1885, Tecuci – m. 28 noiembrie 1971, Bucureºti)

în satul Palanca, Stoeneºti din þinutul Giurgiului, unde se retrãsese

pentru odihnã, meditaþie ºi, desigur, spre definitivarea memoriilor.

De aici, din satul Palanca îi scrie confratelui sãu, Perpessicius,

o emoþionantã epistolã în care îi solicitã o întrevedere de o orã

spre a-i destãinui unele chestiuni „strict sufleteºti”.

Autorul epistolei nu precizeazã ºi nici nu sugereazã care ar fi,

de fapt, scopul acestei întâlniri numai între ei doi ºi, fireºte, acasã

la Perpessicius.

Numai dupã publicarea Jurnalului marelui istoric ºi critic literar,

iniþiatã de revista Manuscriptum, am putea afla dacã aceastã

întâlnire s-a realizat ºi care a fost obiectivul ei.

Tot aici, la locuinþa sa din satul Palanca l-a primit pe poetul ºi

publicistul Matei Alexandrescu, care i-a solicitat un amplu ºi

bogat interviu4, care conþine informaþii ºi precizãri de istorie

literarã de o mare însemnãtate.

*

Palanca, duminicã, 9 martie 1969

Confrate Perpessicius,

Nu acum, cãci, pe timpul rece, grelele boli de care sufãr, mã þin

cu uºile închise în sihãstria locuinþei din exilul meu pãlãncean,

dar, când o veni vremea mai cãlduþã, aº avea nevoie, absolutã

nevoie, sã am o întrevedere cu domnia ta.

De aproape 505 de ani, de când ne ºtim, n-am avut legãturi de

nici un fel de „interes”, dar iatã, la peste 84 de ani îþi cer; dãruieºte-

mi o orã din timpul domniei tale.

Neºtiind când o veni fericita zi sã pot scoate capul sub tavanul

cerului, rãspunde-mi:

– Poþi sã-mi acorzi ora cerutã?

– În caz afirmativ, care ar fi, în general, timpul în care te afli pe

acasã? Asta ca sã nu te împiedic de la nimic... sã-mi pot spovedi

amarul ºi sã ai timpul sã mã asculþi.

Cer prea mult? Poate, insistând sã-mi acorzi întâlnirea chiar la

domnia ta acasã.

ªi crede cã-mi poþi da un mare ajutor sufletesc.

Amãnunte? Numai prin viu grai ºi... numai între noi, doi.

Cu recunoscãtoare sentimente,

Dr. Eug[en] Boureanul

[Academician Perpessicius, Bucureºti, Strada Mihai Eminescu,

nr. 122; Dr. Eugen Boureanul, Palanca, Stoieneºti, prin Bolintinul

din Vale, Ilfov – Recomandatã A.R.].

Notã: Originalul acestei epistole necunoscute se aflã la

Biblioteca Academiei Române. Cota S 14/MXXXIII.

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Nichifor Crainic la Academia Românã, 31 ianuarie 1941, rostind comunicarea „Anul 1840", în prezenþa lui I. Al.
Brãtescu-Voineºti, Liviu Rebreanu ºi Mihail Sadoveanu

Casa lui Eugen Boureanul din satul  Palanca
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INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

1 Analele Academiei Române. Dezbaterile. Tomul 62 (1941-1942). Bucureºti, 1943, p. 219-220. (ªedinþa de la 2 iunie 1942).
2 Ibidem, p. 233. (ªedinþa de la 1 iunie 1943).
3 Ibidem, p. 234. (ªedinþa de la 1 iunie 1943).
4 Matei Alexandrescu, De vorbã cu Eugen Boureanul în Confesiuni literare. [Dialoguri – Volumul 1], Bucureºti, Editura Minerva, 1971, p. 260-282. [Interviu realizat în anul 1967, la Palanca].
5 Perpessicius îl menþioneazã elogios în articolul Anul literar 1924-1925 publicat în „Calendarul Minervei pe anul 1926", unde afirmã: „Eugen Boureanul în Sãrmanii oameni! reuºeºte deseori sã
degajeze intenþia moralã ºi atunci nuvelele sale surprind accente de veridicã umanitate”. Despre acelaºi volum de schiþe ºi nuvele Sãrmanii oameni!, Perpessicius scrie ºi publicã o cronicã literarã temeinic
articulatã, ce este inclusã în Opere [Volumul 2], Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1967, p. 311-312. (Menþiuni critice Seria I, 1928).
6 Mihail Chirnoagã, Ofiþeri care scriu, în Convorbiri literare, 72, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1939, p. 1777-1783.

NICULAE

CANTONIERU ªI

REVISTA

„CONVORBIRI

LITERARE”

Am întâlnit, adesea, în unele articole, dicþionare ºi istorii literare,

precum ºi în alte

contribuþii ºtiinþifice,

afirmaþia, complet

nefondatã, cã

prozatorul ºi

publicistul Niculae

Cantonieru (n. 13

martie 1899, Giurgiu,

jud. Ilfov – m. 14

octombrie 1935,

Giurgiu) ar fi colaborat

ºi la prestigioasa

revistã „Convorbiri

literare”.

Cercetând, cu

atenþie, lucrarea lui C.

Pompilian ºi H. Zalis

– Convorbiri literare.

B i b l i o g r a f i e ,

Bucureºti, Editura

ªtiinþificã ºi

Enciclopedicã, 1975,

spre surprinderea mea, nu am gãsit nici mãcar o singurã colaborare

a prozatorului giurgiuvean.

Existã douã poziþii bibliografice, unde criticul literar Mihail

Chirnoagã (n. 19 noiembrie 1913, Poduri, jud. Bacãu – m. 1

decembrie 1948, Bucureºti) îl aminteºte într-un articol6 alãturi

de alþi ºaptesprezece scriitori militari, iar în cea de a doua poziþie

bibliograficã, prozatorul Ion Dongorozi publicã un necrolog

despre Neculai Cantuniari ºi nicidecum despre Niculae

Cantonieru.

Aici, dupã cum se observã, este o gravã eroare întrucât un

scriitor este confundat cu altul.

Printre marile probleme ce se impuneau a fi rezolvate dupã

Unirea Principatelor, 24 Ianuarie 1859, a fost ºi organizarea

armatei române moderne. Iniþiatorul reformelor ºi mãsurilor a

fost Al. I. Cuza. Atenþia pe care a acordat-o organismului militar

era dictatã de necesitãþile de apãrare a noului stat român modern.

Armata trebuia astfel reorganizatã ºi întãritã încât sã fie capabilã

sã facã faþã oricãrei situaþii cu mijloace de luptã perfecþionate, cu

atât mai mult cu cât Imperiul Otoman ºi Austria nerecunoscând

Unirea, nutreau gânduri de intervenþii militare. Una din primele

preocupãri ale domnitorului a fost unificarea celor douã armate

– munteanã ºi moldoveanã. Prin înaltul Ordin din 4 aprilie 1859

a luat fiinþã tabãra militarã de la Floreºti-Prahova, unde s-a realizat

coeziunea moralã a militarilor.

Tabãra de la Floreºti, scria poetul ºi patriotul Dimitrie

Bolintineanu, „fu de o mare utilitate pentru redeºteptarea spiritului

militar. Ostaºii, vãzându-se adunaþi pentru prima datã aºa de

mulþi, începurã a-ºi recunoaºte ºi a-ºi da valoarea lor ostãºeascã.

Poporul român vede cu bucurie pe-ai sãi sub arme, adunaþi pe

picior de luptã.”

Pentru realizarea unei conduceri unice a armatei la 12 noiembrie

1859 era înfiinþat Statul Major al Armatei având în frunte pe

generalul Ioan Emanoil Florescu.

Din arhiva personalã vã prezint un document unic pentru zona

noastrã ºi anume un Livret militar datat 1 Ianuarie 1866. Livretul

militar cuprinde date privind identificarea posesorului,

instrucþiuni privind folosirea documentului, privind încorporãri

ºi lãsãri la vatrã, sãnãtatea ostaºului, inventarul, efecte ºi

armament, dispoziþii de legi ºi regulamente pe care ostaºii sã le

aibã în vedere, un extract din Condica penalã ostãºeascã.

Ce cuprinde Libretul pe care îl prezint aici?

La pagina 1 gãsim datele personale ale ostaºului:

„Regimentul 1 Dorobanþi, Acest livret ce cuprinde 24 foi este

al lui

Numele [scrise cu batarde] IONIÞÃ, pronumele OPREA,

porecla CARAMET,

înmatriculat sub no. 175, la Bucureºci, la 1 Ianuarie 1866,

Cãpitan [si].

La pagina 2întâlnim un „Estract dupe ordonanþa reglementarã”:

„Ori-ce om al trupei priimeºte la sosire-i la corp, un livret

conform acestui model (preþu îi este trecut asupra masi

individuale).

Livretul este proprietatea militarului cui i s-a dat. Nu i se poate

lua sub nici un pretecst chiar se va da altu nou sau când pãrãseºte

serviciul.

Efectele ºi armele care sunt date oamenilor ºi articolile de

priimire ºi cheltueli a masilor, sunt înscrise de faþã cu ei în

livret.”

Pagina 3:

„Domiciliul din urmã la Stoeneºti, plasa Sabarului, districtul

Ilfovu,

profesia plugar,

nãscut la 1 ianuarie 1842, la Stoeneºti, plasa Sabaru, districtul

Ilfovu,

fiu lui Voicu ºi al Dobra, domiciliaþi la Budeasca, districtul

Ilfovu,

însurat la 2 ianuarie 1857, cu Stana.”

Pagina 4: „Încorporat de la 1 Martie 1862, ca Dorobanþ”.

Pagina 8: „Motivul ºi data încetãri serviciului în corp: La 11

octombrie 1868, liberat la termen.”

Pagina 43:

„Ordin de zi cu No. 81, Bucureºci 14 martie, anul 1861:

Datorii generale. Ostaºul este dator în ori-care împrejurãri

chiar afarã din serviciu, respect gradele superioare, ori-care ar fi

arma sau corpul de care þin. Cel mai mic previne pe superior,

salutând întâiu; superiorul întoarce salutul.

Sub-ofiþerii ºi soldaþii salute ducând mâna dreaptã în partea

dreaptã a visieri cecoului, sau la capel având palma afarã ºi cotul

în dreptul umerului.

Ori-ce sub-ofiþer sau soldat, ce ºade, se scoalã ca se salute un

ofiþer ºi se întoarce cu faþa spre dânsul.

Ordonanþele, trecând pe jos pe lângã offiþeri, iau arma în mâna

dreaptã fãrã a se popri.

Când duc o depeºe o dau cu mâna stângã ºi merg înapoi la câþi-

va paºi ca se aºtepte respunsul sau chitanþa þiind arma la picior.

Când un offiþer intrã într-o odae caporalul comandã drepþi.

Soldaþii se scoalã se descoperã dacã sunt cu capel, pãstrez tãcerea

ºi nemiºcarea pânã când offiþerul a eºit sau a comandat de voe.

Semnat : Ministru de resbel General Forescu.”

Condica penalã ostãºeascã cuprinde douã capitole: „Crime sau

delicte” ºi „Osânde”.

De exemplu:

„Cine va defãima pe ºeful seu cu cuvinte de ocarã, sau va

vorbi cu cuvinte atingãtoare de cinstea lui – Osânda bãtae de la

100-200 nuele.

Cine va aridica asupra ªefului mâna sau arma – Osândã muncã

silnicã la Ocni.

Soldatul care va dezerta pentru întâia orã – Osînda, bãtae de la

25-100 nuele.

Santinela care ori va lãsa puºca din mâini, ori va ºedea, ori va

fuma, ori va bea, ori se va îmbãta, ori va dormi, ori va mânca, ori

va cânta, ori va fluera, ori cu streini în vorbã va intra, ori de la

post se va depãrta mai mult de distanþa hotãrâtã, ori noaptea în

distanþã de 50 de paºi nu va întreba – Osânda este de bãtae de la

50-100 nuele.

Asemenea se va pedepsi santinela, care împotriva porunci, va

lãsa pentru dare de bani, lucruri, ori fãgãduieli bine dovedite, se

treacã prin caraulã feþe streine, precum ºi acela, care ori cu d-a

sila va lua bani, ori lucruri de la cei ce vor trece prin caraulã –

Osânda munca temniþi.

Cine va uita parola sau lozinca, sau la schimbul caraulei va da

altã parolã ori schimba lozinca – Osânda pedeapsã corecsionalã.

Asemenea se va pedepsi soldatul, care din neîngrijire, îºi va

strica arma, muniþia ori calul – Osînda bãtae de la 100-200 nuele.”

Cele prezentate respectã ortografia documentului.

Se vede cã disciplina este trecutã pe primul plan. Pedepsele

fizice erau la loc de frunte. Soldatul era supus unor chinuri fizice

ºi psihice de neînchipuit, era jignit ºi înjosit, mai ales ordonanþele.

OASTEA ROMÂNÃ

Niculae Cantonieru

Iar acest instrument de lucru a beneficiat de supervizarea Norei

Almosnino ºi a lui Niculae Gheran, lectori atenþi ai unor astfel de

lucrãri, dificile, care erau, fireºte,

ºi remuneraþi.

Niculae Cantonieru a mai

publicat, pe lângã revistele

amintite aici de Mihail

Chirnoagã, ºi în publicaþiile Arc

ºi Foc tânãr.

Dispariþia sa prematurã a lãsat

un loc ce nu a putut fi ocupat de

nimeni din generaþia sa.

*

„Un alt mort, care ne-a fost ºi

ne este foarte scump, Niculae

Cantonieru, de al cãrui nume

puþini mai ºtiu, se numea pe

numele sãu Niculae Niculescu ºi

a fost ofiþer de administraþie.

A murit de tuberculozã la 14

octombrie 1935. A fost o bunã

bucatã de vreme colaborator la

„Braºovul literar”, revistã

condusã de Cincinat Pavelescu,

ajutat de un ofiþer care azi nu mai

scrie, sau aºa cel puþin se pare,

d[omnu]l Ion Focºeneanu.

Întemeiazã mai târziu cu Aurel

Marin ºi cu semnatarul acestor rânduri revista „Frize”, care a

apãrut de la 1 martie 1934 pânã la 1 iulie 1935, la Braºov.

A tipãrit un volum de nuvele Întâmplãri omeneºti, unde alãturi

de stângãcii de stil, transpar calitãþi intense de fond: compasiune,

bunãtate, putere de evocare, imaginaþie ºi causticitate.

A început mai multe romane pe care nu le-a putut termina.

Pânã la o probã contrarã, facem aceastã declaraþie în alb, cã

Niculae Cantonieru ar fi putut fi unul dintre cei mai puternici

scriitori ai noºtri, el având mai presus de toate duhul realitãþii,

adicã instinctul sigur al prozatorului. Era locotenent când a murit.”

Corneliu STATE

Livret militar
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ETNO-LOG

Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Aproape de

sfârºitul unui nou an,

aºteptând Naºterea

Domnului ºi întreg

cortegiul sãrbãtorilor

de iarnã, sufletul ni se

întoarce cãtre

copilãrie ºi începe

iarãºi vremea

poveºtilor ºi a amintirilor.

În aceste zile, mesagerul unei poveºti frumoase ca

un dar de Crãciun este prietenul nostru, cãrturarul Niculae

Suciu din Gherla Clujului, care ne-a trimis o carte

subþire, dar plinã de miezul înþelept al folclorului poetic

românesc ºi însoþitã de un CD ce conþine un repertoriu

melodic interpretat dintr-un fluier de dor prelung. Din

aceastã carte am aflat povestea minunatã a lui Irimie

Perºa, trãitor exemplar al culturii tradiþionale moºtenite

de la pãrinþii ºi neamurile din satul lui natal.

Irimie Perºa s-a nãscut pe 11 decembrie, în anul 1954,

la Dãbâca, un loc încãrcat de istorie, centru al unui

comitat vestit din medievalitatea timpurie, vatrã de

locuire stabilitã din cine ºtie ce vremuri mai vechi pe

valea pârâului Lona, aproape de Muntele Mare. Fiul Anei

ºi al lui Simion ºi nepotul bunicilor Irina ºi Irimie (din

partea mamei) ºi Ana ºi Simion (chiar aºa! – din partea

tatãlui) s-a format ca tâmplar pe lângã pãrintele lui, care

avea aceeaºi meserie. Dar încã de pe când avea vreo ºase

ani ºi-a cumpãrat un fluier crãpat ºi legat cu sfoarã:

„Pentru cei ºase lei cât a costat fluierul am fost certat de

pãrinþi, dar poate nu atât pentru ei cât pentru târgul prost

pe care l-am fãcut... Mama mi-a luat apãrarea, totuºi:

«Lasã, mãi, omule, doar tu eºti tâmplar, nu poþi sã i-l

repari?» Tata a-ncetat sã mã mai ocãrascã, dar fluierul

tot eu a trebuit sã-l repar... Necazul era cã neºtiind cânta,

am tot fluierat, de li s-a urât la toþi, pânã-ntr-o searã când

fiind cam ºumenit de þuicã, tata avu chef ºi-ncepu sã

cânte la fluier ºi sã-mi explice ce ºi cum trebuie sã fac”.

De atunci, „în trecerea anilor”, copilul a tot întrebat,

„ori pe cine auzea cântând la fluier” ºi a învãþat „de la

fiecare câte ceva”, pânã într-o zi când un vecin l-a

îndrumat sã meargã sã

înveþe sã cânte „cum

trebuie” de la o rudenie mai

îndepãrtatã „de la cãtun”,

Perºa Ioan, zis Buralãu.

Acesta era „un rapsod

popular cunoscut, care a

cântat în trio-urile din

comunã ºi din împrejurimi,

ºtiind sã facã bas, braci, sã

cânte la vioarã ºi la fluier”

cântece þigãneºti, ungureºti

ºi þigãneºti din zona

„Bonþida, Borºa, Iclod,

Lujerdiu, Luna de jos,

Dãbâca, Bãdeºti, Pâgliºa ºi

Cubleº”. Ioan Perºa românu’

s-a însoþit la cântat mai ales

cu „Bodoceanu Dionisie zis

Dindiº, din Luna de jos,

ceteraº de la care a ºi învãþat

cel mai mult”, dar îºi

amintea ºi de Simion al

Buriºchii din Dãbâca, un alt

lãutar mai bãtrân ºi vestit din

comunã.

Industrializarea ºi

urbanizarea din anii

tinereþii lui Irimie Perºa au

creat cadrul pentru

înfiinþarea ansamblurilor

culturale la întreprinderile

de stat, ansambluri care au

atras o parte din

instrumentiºti, iar cei rãmaºi

în sate n-au mai avut întotdeauna basiºti ºi braciºti cu

care sã mai formeze un taraf, aºa cã s-au asociat cu oricine

era disponibil, renunþând la tradiþionala concurenþã

pentru cucerirea publicului zonal: „Interpreþii discutau

când se întâlneau aceastã situaþie ºi-ºi puneau problema

moºtenirii valorilor folclorice pe care ei le promovaserã”.

Chiar Ioan Buralãu ºi „un alt muzicant cunoscut, Coloji

Gavril”, i-au împãrtãºit lui Irimie Perºa regretul cã nu-ºi

pot lãsa „zestrea de cântece” fiilor lor, aºa cum s-ar fi

cuvenit, pentru cã aceºtia nu mai erau interesaþi de

vechea artã a pãrinþilor, deºi „vremurile sunt

schimbãtoare ºi bine este sã ºtii întotdeauna cine-ai fost

ºi de unde vii”.

ªi ca în orice poveste, când o comoarã de mare preþ e

în pericol de a fi rãpitã de monstrul uitãrii, se aflã ºi un

salvator care porneºte sã înºire mãrgãritarele de cuvinte,

chemându-le cu fluierul ºi cu dragostea lui. Începe de la

cântecele de leagãn ale bunicii Irina Meseºan: „Cucã,

ETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLOROROROROR

Irimie Perºa: despre folclor, cu glas

de fluier fermecat

Vedere din comuna Dãbâca, jud. Cluj. Sursa domeniul public

cucã, cucã-te/ Cã mama leagânã-te/ Cã mama te-a legâna/

ªi tu mare ti-i scula/ Pe mama îi ajuta...”.

Adaugã, tot de la bunica Irina, o strigãturã la

„Românescul bãtrânesc”: „Drag mi-i jocu-n sat la noi/

Cã sã joacã doi cu doi/ Zi-i, ceteraº, pã rãsurã/ Cã-i jocu

la noi în ºurã”.

De la joc, ajungem firesc la nuntã: „Rozmalin în

colþul mesii,/ Mãi, doruleþ, mãi,/ Frumos plâng ochii

miresii”, aceasta putând fi „floare de pe pãrãu”, adicã

„mireasa care locuia pe vale lângã apã” sau „floare de pã

cãrare” – „fata care locuia mai sus, pe dealul din sat”.

Iubirea tinerilor creºte, uneori tensionat, din gesturi

simple, cotidiene, ce transfigureazã simbolic universul

agrar: „Drãguþ car cu patru boi,/ Mult mi-i drag mie de

voi./ ªi mi-i drag de cin’ vã mânã,/ Cum þâne biciu-ntr-o

mânã./ Biciu-i frumos împãnat,/ De mânuþa mea gãtat

(...)”. Sau: „N-apucai sã trag o brazdã,/ Cã-mi dãdu naib-

o nevastã!/ Tinericã ºi frumoasã,/ Nu ºtiam cã-i

veninoasã./ Uitându-mã dupã dânsa,/ Mi s-a rupt plugu’

ºi bârsa./ Pânã sã-mi pui bârsã nouã,/ Mi s-a rupt grindeiu-

n douã (...)”.

Dragostea nu se împlineºte, din pãcate, întotdeauna

ºi atunci, durerea celor ce s-au iubit cotropeºte tot satul,

din vale pânã-n deal, dupã cum cânta mama lui Ioan

Perºa românu’ (Buralãu): „Hai, mândruþã, jos în vale,/ C-

o crescut mazãrea mare./ De ai gând sã ne iubim,/ Mazãrea

sã o plivim./ De ai gând sã ne lãsãm,/ La mazãre foc sã-i

dãm,/ Sã margã fumu’ pã sat,/ Ne-am iubit ºi ne-am lãsat./

Sã margã fumu’ pe rât,/ Ne-am fost dragi ºî ne-am urât”.

Când „pasãrea galbenã-n cioc” îi cântã „rãu de noroc”

fetei pãrãsite, iubirea se transformã în blestem: „Fire-ai,

badeo, blestemat,/ ªi-asearã te-am aºteptat,/ Tot cu foc ºi

cu luminã/ ªi cu dor de la inimã/ Dac-am vãz’t cã nu mai

vii,/ Pus-am doru’ cãpãtâi,/ Cu urâtu’ mã-nvelii,/ Doamne,

rãu mã odihnii (...)”.

Mai grea decât jalea pierderii iubirii e însã jalea

strãinãtãþii: „Cine nu-i mâncat de rãle,/ La ce foc mai

cântã-a jele!/ Sã mã lase sã cânt eu,/ C-am la inimã dor

greu./ ªi-s mâncat ºi de strãini,/ Ca iarba de boi bãtrâni”.

Valoarea deosebitã a cântecelor culese de Irimie

Perºa, din conþinutul poetic al cãrora am prezentat,

selectiv, câteva exemple,

constã, în primul rând, în

faptul cã sunt parte a unui

repertoriu local tradiþional,

fiecare piesã fiind însoþitã

de câte o succintã

explicaþie privind persoana

de la care a fost preluatã ºi

alte elemente de context. În

al doilea rând, autorul

culegerii pãstreazã ºi

melodiile cântecelor, pe

care le reproduce

instrumental, ajutat de

fluier, pe CD-ul

complementar cãrþii.

Un excepþional meºter

în prelucrarea artisticã a

lemnului, Vasile

Moldoveanu din Morenii

Dâmboviþei, ne-a

împãrtãºit, într-o întâlnire

ce poate da materia unei

alte poveºti de sãrbãtori, o

vorbã cât un rost de viaþã,

auzitã de la bunicul lui:

„Dacã la o sutã de ani dupã

ce te-ai petrecut de pe lume

n-a mai rãmas nimic în

urma ta, ai trãit degeaba!”

Cartea „L-o lãsat

pruncuþ plângând/ L-o

gãsât horea horind”.

Culegere de texte ºi melodii

populare din comuna

Dãbâca (Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006)

rãmâne mãrturie ºi peste o sutã de ani cã Irimie Perºa a

trãit ca om între oameni, ducând mai departe, pentru

toatã þara ºi pentru toatã lumea, frumuseþea cântecelor

transilvane ce i-au legãnat copilãria ºi tinereþea.
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Urmãtorul document,

de dupã cele patru

brevete (or fi fost mai

multe? Dumnezeu ºtie!

se întrebã Emil în gând)

era o bucãþicã de hârtie

cât palma, pe care abia

încãpeau câteva rânduri

scrise de mânã, cu

cernealã violetã:

22 Ianuarie 1920, No.

9698

Regimentul… cãtre

Of. Antoniþã Marin

Binevoiþi a cunoaºte cã prin D. M. No. 652/919 sunteþi

numit în funcþia de Ofiþer de administraþie cl. II ºi mutat

la Liceul Militar Târgu Mureº, unde vã ordon a vã

presenta imediat.

Comandant Reg. Lt. Colonel…

Atât – ºi nimic mai mult; vorba lui Sacara al lui Vasãzicã,

îºi aminti Emil de consãteanul lãsat în ºantier – ºi simþi

cum îl încearcã un dor de munte; dar nu, pânã nu încheie

socotelile cu lada de campanie ºi viaþa tatãlui, atât cât

poate fi înþeleasã ea din aceste dosare terfelogite, nu se

miºcã din loc. Aºa cã luã urmãtorul document ºi-l citi:

Liceul Militar „Mihai Viteazul”

Direcþia de Studii

C E R T I F I C A T

Noi, Maior Nãdejde Vasile, Directorul de Studii al

Liceului Militar „Mihai Viteazul”, având în vedere

Raportul No. 28/1924, al Of. Adm. Cls. I Antoniþã Marin,

înregistrat sub No. 144 din 27 August 1924:

C E R T I F I C Ã M

Cã Of. de Adm. Cl. I Antoniþã Marin, care a funcþionat

timp de cinci ani în cadrul acestui Liceu, la Serviciul

Aprovizionare ºi la Direcþia de Studii, a avut în tot timpul

o purtare exemplarã, dovedind pricepere, hãrnicie,

dragoste de serviciu. Prin modul deosebit cum s‘a achitat

de însãrcinãrile sale, precum ºi prin cuviinþa ºi modestia

sa, ºi-a atras întotdeauna numai laude, dar ºi dragostea

superiorilor sãi.

Într’un cuvânt, Of. de Adm. Cl. I Antoniþã Marin a fost

tipul rar al reangajatului cinstit, harnic, priceput ºi

modest, ºi lasã în urmã regretele ºefilor sãi pentru cã

oºtirea a pierdut în el un element atât de preþios.

Drept pentru care i-am eliberat prezentul certificat.

Director de Studii, Maior... Tg. Mureº, la 30 August

1924, No. 335

Aºadar, militarul Antoniþã Marin voia cu orice preþ –

chiar vãduvind oºtirea de un „element atât de preþios” –

sã devinã civilul Marin Antoniþã; de fapt sã re-devinã,

deoarece din civilie intrase în tranºeele rãzboiului. Deºi,

nu s-ar putea spune cã nu-i plãcuse haina militarã.

Dimpotrivã – ºi-ar fi dorit sã rãmânã definitiv sub frunza

de stejar a Liceului Militar „Mihai Viteazul”, atras ºi de

ineditul oraºului transilvan. Dar glasul mamei aflate în

suferinþã, acasã, fusese mai puternic, iar fiul se ogoi cu

gândul cã poate cândva, unul din copiii lui, bãiat,

desigur, va face carierã militarã. Hotãrârea, însã, fusese

luatã, confirmatã ºi de actul ce veni la rând:

C.E R T I F I C A T

Noi, Colonel Antonescu M. Benedict, Comandantul

Liceului Militar „Mihai Viteazul”, în puterea Art. 93

din Regulamentul „Serviciului Interior”

Certificãm cã Of. Adm. Cl. I Antoniþã Marin, nãscut

în comuna Perileºti, judeþul Olt, din mamã Ana, tatã

Ioan... a avut o bunã conduitã în timpul aflãrii sub

drapel ºi a servit ca ostaº cu onoare ºi credinþã.

Prezentul certificat s’a dat prin Ordin de zi No. 351,

din 2 Septembrie 1924, dupã propunerea Directorului

de Studii ºi numai dupã ce s‘a examinat foaia de pedepse

a solicitatorului.

Comandantul Liceului „Mihai Viteazul”, Colonel...

Fãcut la Tg. Mureº, 2 Septembrie 1924, No. 3518

Cu aceste certificate de bunã purtare ºi foaie de drum

pentru tren, Marin Antoniþã coborî în gara Mierleºti, cea

mai apropiatã de satul sãu, cu lada de campanie þinutã

strâns de toartã. Îl întâmpinã acelaºi peron improvizat, o

fâºie pustie de pãmânt bãtãtorit, alungitã în faþa staþiei,

care, în loc sã-l bucure, îi strecurã în suflet un sentiment

de singurãtate; poate ºi pentru cã fusese singurul cãlãtor

ce coborâse din tren. Era în faptul serii, noaptea ºi ea pe

aproape, iar gândul cã va trebui sã strãbatã pe jos cei

ºapte kilometri pânã acasã, cu lada-n spinare, îl

descumpãni.

Se trase în spatele gãrii ºi se aºezã pe ladã, ca un om

obosit de atâta cale, deºi nu fãcuse niciun pas; sta

nedumerit, privind pãdurea ce-o avea de strãbãtut pânã

la prima comunã, Bãlteni – iar de-acolo, bice, Mãrine!

cã-þi mai rãmân patru kilometri de-ntins.

...„Hooo! Lola! Încet fetiþo, c-am ajuns!” – îl trezi un

glas ce i se pãru cunoscut. „Dumneata, domnule

Antoniþã? ce-i cu dumneata aici?” – îl interpelã Ilie

Bangonie, consãteanul lui. „Tocmai am coborât din tren”

– rãspunse, în doi peri, Marin. „La tren venisem ºi eu,

aºteptam niºte neamuri de la Bucureºti, îmi scriseserã cã

vin negreºit, sã-i aºtept, dar nu vãd pe nimeni, bag seamã

c-au pierdut trenul ori s-or fi rãzgândit; uite-aºa se trezesc

unii sã punã oamenii pe drumuri; simþea ea, Lola, ceva,

de tot trãgea îndãrãt – turuia ca o moriºcã Bangonie –

dar bine cã te-am întâlnit pe dumneata; dacã mergi acasã,

urcã-n briºcã, te duc gratis”.

Pe drum, preþ de un ceas, tãcere. Bangonie, bine

cunoscut cu limbariþã, ar fi vrut sã lege sãmânþã de vorbã,

dar vãzând muþenia de lângã el, se lãsã pãgubaº,

continuând sã strige fãrã rost, din când în când, la Lola.

Se înnoptase de-a binelea, când intrã pe poarta casei.

Îl simþirã câinii care, nerecunoscându-l, sãrirã pe el,

lãtrând, sã-l sfâºie. Se apãrã cu lada, învârtind-o ca pe

ciomag. În casã, se aprinse un bob de luminã; tot lampa

aia, numãrul 5, se gândi Marin (deºi ºtia cã au ºi una

numãrul 11, pãstratã pentru evenimente deosebite, o

vizitã de departe, naºterea unui prunc care n-a mai

aºteptat lumina zilei...). Cei mici, vreo trei-patru, culcaþi

de-a latul patului, scoaserã capetele buimace de sub cergã,

ºtergându-se la ochi, neînþelegând ce-i cu strãinul ãsta

la ei în casã, în puterea nopþii. Din odaia cealaltã, nicio

ºoaptã; surorile Cornelia ºi Mãria dormeau duse, dupã

ziua de muncã pe câmp. Scarlat, Urâtu ºi Gâºã nu veniserã

încã din sat; s-au fãcut flãcãi, se mirã Marin, sunt în

poartã la fete, de tainã. Ei dormeau în odaia din mijloc,

numitã la foc, pe boiereºte, antreu, iarna þinând loc ºi de

bucãtãrie. Singura care nu se sperie fu mama Anica; ea

ºtia, ea îl aºtepta, numãra zilele. Se aruncã de gâtul lui ºi

nu-i venea sã se mai desprindã, ºoptind întruna, cu glasul

înecat de plâns ºi bucurie: „Mãrine”... „Mãrine”...

A doua zi, tot neamul era la uºa lui. Chiþu, fratele cu

care fãcuse rãzboiul ºi care din pricina rãzboiului

rãmãsese cam într-o doagã, tãie un ied toitan. „Cã tot se

cãcãriza degeaba pe bãtãturã, nici nu ºtiu de ce l-am

oprit, cã n-am ce face c-un þap în plus la douã capre;

trebuie sã-mi fi fost milã de el ori sã fi fost prea frumos ºi

nu m-am îndurat sã-i înfig cuþitu-n gât”. Fãcu o pauzã,

cât sã-ºi tragã sufletul ºi sã dea peste cap o ceaºcã de

þuicã: „Acu’, cã veni momentul ºi se-ntoarse Nenea de

prin strãinãtãþile lui, musai sã petrecem” – conchise el,

vârând o buturugã sub cazanul în care fierbea jumãtate

de ied, cap, picioare, mãruntaie; cealaltã jumãtate se

rumenea, deasupra grãmezii de jerãgai, înfiptã într-o

suliþã sprijinitã pe douã crãcane, alãturi de douã gãini

dolofane. „Nu mai ouau, ale necuratului – justificã

nevasta lui Chiþu, Ioana, jertfirea gãinilor pe pragul

întâlnirii frãþeºti – s-au îngrãºat de prea mult boabe ºi nu

mai ouau”.

În jur, ocupaþi sã dea o mânã de ajutor ºi cu aºteptarea

lipitã pe chip, fraþii cei mari ai lui Marin: Gâºã, Scarlat ºi

Urâtu, se-nvârteau cam fãrã rost, ambiþioºi sã-i vadã

Nenea cât sunt de harnici ºi de sãritori. Cornelia ºi Mãria

se strânserã lângã tuºa Ioana, ºopãcãind împreunã cine

ºtie ce taine, cu nãdejdea cã venirea lui Mãrin le va înlesni

calea la mãritiº; are el grijã, Nenea, de zestre ºi de bãieþi

buni. Ceva mai la o parte, pe scãunele joase de lemn, cu

trei picioare, vecinii: Codin dogarul cu fi-su Þuricã, al

Tirii ãl bãtrân, finul Lisãndricã al lui Pâinicã, Cociu, Ilie

al lui Burciu, Jumarã, Iliuº cu frate-su Miºcoci (ãºtia

fãcuserã ºi ei rãzboiul) – de pe uliþa Vâlveºtilor mai

coborârã Florea Pena, Costicã al Ievuþii, Ion Luþã,

Dindiricã ºi Niculae al Lelii. Se mai aciuirã ºi alþii. Care

pe scaune, pe câte-o tulpinã de salcâm uscatã, care-n

picioare, toþi cu ceaºca de þuicã între deºte sau cu paharul

de vin în mânã, vorbeau aprins, pe apucate, de parcã-ar fi

pus þara la cale. Femeile, cã nu lipsirã nici ele, se trãseserã

mai într-o parte, îngrãmãdite una-n alta, pâlc, cu mâna la

gurã a mirare ºi basmaua lãsatã pe ochi.

Când ieºi Marin din casã, adunarea amuþi. Cei de pe

scaune se ridicarã-n picioare, uitând ceºtile spânzurate

de deºte. Surprins, lui Marin îi veni sã ordone militãreºte

„Pe loc repaus!” – dar vãzând mulþimea emoþionatã ºi

fâstâcitã, zâmbi larg ºi zise, cu voce caldã: „Ce-i cu voi,

mãi, oameni buni, de ce v-aþi adunat aici?”. Liniºte.

Marin ceru ºi el o þuicã ºi dãdu noroc cu toþi. Rupse

vorba Iliuº, rudã mai pe departe: „Pãi, cum sã nu ne

adunãm, mã Mãrine? Cã nu te-am vãzut de mult, ºi trebuia

sã-þi facem o primire. Unii, eu ºi alþii de-aci, suntem leat,

am fãcut rãzboiul împreunã, chiar dacã am fost împrãºtiaþi

prin alte regimente, se zice cã tot împreunã am luptat....

ªi-apoi, tu ai ajuns ofiþer, noi soldaþi proºti. Tu te-ai

reangajat, noi ne-am întors la coarnele plugului ºi la fusta

muierii... Pãi, asta-i treabã? Cum sã nu-þi facem o primire?

Cã zise Chiþu, care ne trimise vorbã, sã aflãm ºi noi ce

mai e prin armatã, prin lumea din care vii tu... ºi noi n-o

ºtim... Cam asta e” – îºi încheie scurta cuvântare Iliuº,

ridicând ceaºca: „Bine-ai venit!”. „Bine-ai venit!”,

„Bine-ai venit!” – se auzirã mai multe glasuri – ºi

ciocnirea paharelor însufleþi adunarea.

Se întinse masã mare, sfârâia iedul copt pe tãvi de lemn,

miroseau a mujdei gãinile rupte în ceaune de pãmânt,

apãrurã ºi vreo trei strãchini cu castraveþi muraþi

(„Murãturi de varã”, precizã tuºa Ioana) pe niºte taiere

largi se ivirã bulgãri de brânzã prãjitã pe jarul de sub

þepuºã. Pâinea abia scoasã de sub þest, rotundã cât roata

de la cobile, mirosea a frunzã de nuc, pe care fusese pusã,

la copt, pe vatrã. Oamenii parcã uitaserã de ce veniserã.

Tot Iliuº dãdu semn cã-ºi amintea: „ªi zi, Mãrine, cum fu

pe-acolo, pe unde umblaºi tu? Cum mai e cu armata, cu

lumea?”. „Ei, parcã voi nu ºtiþi cum e armata, cã doar aþi

fãcut-o toþi; ba unii fãcurãþi ºi rãzboiul, ce sã vã mai

spun eu!”. Iliuº, cuprins brusc de un tremur, se ridicã ºi

glãsui, adânc miºcat: „Pentru sufletul celor cãzuþi în

rãzboi, care nu se mai pot bucura ca noi!” – turnând pe

pãmânt câteva picãturi de þuicã din ceaºca ce-o avea în

mânã. Îl urmarã toþi, într-o clipã mare ºi rotundã ca o

roatã de istorie.

Când petrecerea era pe sfârºite, trecuse soarele de

amiazã, pe poartã intrã o femeie necunoscutã, cu pasul

obosit; se vedea cã vine de departe. Spuse cã e de la

Catanele (cale de vreo ºapte kilometri) – ºi întrebã sfios

care-i ofiþerul venit din rãzboi. „Eu sunt” – se ridicã

Marin – ºi-i fãcu loc lângã el. „Vroiam sã te întreb de

bãrbatul meu, Nedelcu D. Ion, Regimentul 3 Olt – glãsui

stins femeia – poate l-ai întâlnit pe-acolo, cumva, prin

lupte. Cã nu s-a mai întors acasã, ºi nici certificatul galben

de moarte nu mi-a venit”.

Din tãcerea lui Marin, înþelese tot. Vru sã se ridice, dar

Marin o opri, îmbiind-o sã ia o îmbucãturã, un pahar.

Femeia rupse un colþ de pâine ºi-o bucãþicã de brânzã, le

mâncã încet, cu luare-aminte, gustã din pahar – apoi,

ridicându-se, zise: „Apãi, rãmâneþi sãnãtoºi, eu mã duc,

cã m-aºteaptã copiii acasã” – ºi ieºi pe poartã, cu acelaºi

pas obosit.

(Fragment dintr-un posibil, întârziat roman, „Banii

miresii”)

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

Ion Andreitã,
– pãlmaº cu condeiul –

Întoarcerea fiului rãtãcitor
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Victoria Milescu
NU ATINGE VISUL

În lume se moare, se moare

orizontul face un pas înapoi, dezorientat

dar unde sã te ascunzi

stai sechestrat în casã, în trupul febril

e greu sã citeºti poezii, sã asculþi Chopin

sub þipãtul ambulanþelor gonind zi ºi noapte

sub corcoduºii înfloriþi lenevesc la soare

pisici albe, negre, portocalii

imune la frãmântãrile vremii

aºtepþi sã se scurgã orele, clipele, viaþa

viaþa ce-o mai fi ºi asta se întreabã

cei doi adolescenþi rãmaºi captivi în cafeneaua zãvorâtã

în lume se moare, n-avem destule incineratoare

ne vor dizolva în baze, în acizi, ne vor topi

trecutul istoric dintr-o raþiune superioarã

sã nu contamineze noua ordine abisalã

un tânãr cântã la trompetã „Liniºte”, luna e în transã

dimineaþa ºterge cerul cu dezinfectant

în lume se moare, ronþãim provizii uscate, dinþii cad

în grãdina de la stradã vor rãsãri flori carnivore

din resturile aruncate pe fereastrã

tu într-o casã, eu în alta aºteptând ajutoare

apeluri disperate la telefon, amânãm nunta

curierul aduce un colet

îl deschid, explodeazã, plutesc în aer rude, necunoscuþi

se moare, se moare pe toate canalele media

o singurã, unicã maladie

seacã râurile, turnurile se prãbuºesc

mãreþia a fost jefuitã, criza permite

aeropurtatele roiesc printre asteroizi

priveºti felia de pâine, ultima

auzi foºnetul lanului de grâu, vezi sacii, morarul

zâmbitor lângã moara de apã, fãina albã

mâinile frãmântând aluatul, coacerea în  cuptor

aburul cald al miezului, coaja rumenitã

dar nu o atinge, nu distruge visul unui copil inocent

rãtãcind prin oraºul pãrãsit, rece.

PRIN IARNÃ

Azi am voie sã ies din casã,

din mine, din tine

azi pot mânca ce-mi face rãu, bine

azi pot sã fac tumbe, sã chicotesc insolent

cu iepurele ºchiop, cu vrabia turmentatã

azi o chinchilla mi-a sãrit la piept

din fotografia de astã-varã

când balena albastrã

înghiþise marea cu corabii cu tot

azi am ieºit din puþinul rãmas de la cina

rãnilor nevindecate, degenerate

cerul rãstoarnã o gãleatã de fulgi pe pãmânt

nu trageþi în micii fulgi de zãpadã

oricum, vin de bunãvoie sã moarã aici

nu-mi trageþi gheaþa de sub picioare

vreau sã dansez pe luciul subþire

sub mine cântã dorada

iarna m-a dat în grija mea ºi mã ceartã

cã umblu prea dezbrãcatã de iubire

ºi încãlþatã cu o singurãtate prea mare

o broscuþã iese dintr-un ochi de fântânã

dar nu mai þin minte cuvântul

care o dezleagã de vrajã

orice bucurie devine mai suportabilã

când o împarþi cu cineva mut ºi surd

scrie hamsterul pe sticla ferestrei

cu înflorate litere de gheaþã

oare de ce am ieºit în ger tocmai acum

când am ajuns la libertatea deplinã

din care pot sã tai, sã toc, sã fierb

orice nelãmurire din tratatul de nedumerire

a lumii antifonate, cad, mã ridic, iar cad

o veveriþã mã resusciteazã

un tigru strigã: Destul!

E verde încã, lãsaþi-o sã traverseze

e o ciudatã din cartierul de vest, o cunosc

nu face rãu, nici bine, abia

a ieºit din cocon ºi încearcã sã zboare

câþiva ºerpi i-au luat urma ºi poºeta

din piele de crocodil ce plânge ºi scufundã

bunãtate de planetã albastrã

care de fapt nici nu era a noastrã dar

stãteam cu chirie la un bãtrân

cu barbã albã ce fãcea omuleþi de zãpadã

ºi sufla peste ei sã-i încãlzeascã.

O LINGURÃ DE MATERIE PE ZI

Cu un ceai cald lângã ºemineu

privesc plutirea fulgilor suicidari

îmi þine de urât Toccata

ºi Fuga în Re Minor de Bach

în aer plutesc seminþele florilor

din tablourile prea scumpe spre a fi expuse

Pãmântul aleargã ca un nebun

cu 100 000 km/orã spre soare

cine sã-l prindã din urmã

sã-l ia de guler, sã-l întrebe

ce faci cu noi, pânã când...

pânã când prind în palmã un fulg

cât Groenlanda…

noaptea îi dã brânci zilei începãtoare

descurcã-te, zice, cum fac ºi eu

ascult Carmina Burana

vizavi locuieºte unchiul Sami, la prima orã

merge la cumpãrãturi

tocindu-ºi bocancii militari

cu un rucsac în spinare

trimis de stãpânii lui veniþi de pe Venus

unde o zi e cât un an pe Pãmânt

ninge cu ºaibe, piuliþe, ºuruburi

din atelierele circumstelare

îmi þine de urât viaþa, îi caut un diminutiv

ºi un motiv pentru a o jefui cu tandreþe

John Atkinson Grimshaw îi

picteazã noaptea pe chip

noapte înseamnã infinit în toate limbile...

SUFLETE PRÃDATE

Zilele încep sã ne pãrãseascã

vãzându-ne atât de nehotãrâþi

la intrarea în great reset

aºteptând echipament de protecþie

contra martiriului

o maºinã neagrã, elegantã

sparge bariera

lãsând în urmã o dârã albã de cocainã

întunericul ne examineazã

rãmânem acasã, atâta putem

ne reîntoarcem la prima extincþie

din motive psiho-nostalgice

când cerul umbla cu pieptul plin

cu decoraþii pentru merite umanitare ºi râdea

aruncând spre mulþimea înfometatã

asteroizi ºi guvizi auriferi

ce zile ºi nopþi fãrã rost am fost

plantaþi la marginea galaxiei

nicio idee salvatoare n-a ajuns pânã aici

nu suntem în cãrþi

suntem suflete virusate, eºuate

staþionãm, n-avem unde sã aruncãm ancora

ºi totuºi, fiecare, dupã puteri, în propriul locaº

a fãcut câte ceva util, poate chiar genial

pentru multimilenara noastrã planetã

copacii decapitaþi în locul nostru

depun mãrturie...

CONCERTUL DE LA VIENA

Concertul de la Viena

fãrã public

concertul tradiþional de Anul Nou

de la Viena

cu rânduri de scaune goale

în sala auritã, împodobitã

cu trandafiri albi, roz, roºii

Riccardo Muti ridicã bagheta:

Cântaþi cum n-aþi cântat niciodatã!

Riccardo Muti dirijeazã imperturbabil, divin

Cântaþi, nu e zadarnic

nimic nu se pierde-n eter

cei care au fost odatã aici sunt ºi acum

nu-i vedem, dar aplauzele lor se aud

venind din depãrtãri infinite

cântaþi cu instrumentele voastre magnifice:

viori, violoncele, alãmuri

pentru Europa ce nu va muri

cântaþi valsuri, polci, mazurci

Europa va dansa, va mai râde

fantoma din balcon filmeazã

candelabrele de cristal, apoi cadrul se mutã

pe chipul tinerei flautiste

o lacrimã îi curge pe obraz, pe partiturã

dar continuã sã cânte

dirijorul atacã finalul apoteotic

urmeazã reverenþa, toþi sunt în picioare, apoi

liniºte, liniºte, liniºte...

VACCIN

Unii s-au vaccinat cu poezie

vorbesc în versuri

împerecheate, încruciºate, îmbrãþiºate

merg în ritm iambic, trohaic, dactilic

sunt metafore ale vieþii in progress

iau cina cu un sonet elisabetan

într-un castel cu stafii

pe panoplii autografe astrale

un paj îmi aduce un mãr direct din rai

cu tot cu ºarpele violet

îmi recitã poeme în ritm de rapp

luna îmi dãruieºte un rondel

cei vaccinaþi cu poezie

tuºesc în anapest, danseazã cu un triolet

strãnutã în monovers, cvintet

strigându-ºi cu disperare autorul necunoscut

al noii existenþe

o filã scrisã cu cernealã de aur

plutind mi s-a lipit definitiv ca interfaþã

sunt în puterea poeziei

ea a fãcut din mine altã  fiinþã

dintr-o realitate alternantã

cei vaccinaþi cu poezie plutesc

printre nãluci ºi utopii fatale

unii au avut reacþii secundare grave

alþii nu au supravieþuit

cei care au primit o dozã prea mare de poezie

au murit desãvârºind sublimul, în extaz

au fost ºi excepþii

excepþiile sunt imune la viaþã, la moarte.

FORÞELE DE ORDINE

ALE UNIVERSULUI

Pãstrând încã forma unui trup omenesc

lângã zid, o hainã veche

a unui cerºetor

ori a unui strãin rãtãcit prin marea capitalã

dormise acolo

cu o sticlã de plastic sub cap

învelit cu frunzele aduse de vânt

haina pãrãsitã îl aºtepta

tresãrea din când în când

strigându-l disperatã

el o purtase prin lume

o încãlzise cu oasele ºi carnea sa

în garaj, sub poduri

dar el a dispãrut, l-au gãsit

dupã lungi cãutãri

forþele de ordine ale universului

semãna, dupã cum s-a auzit ulterior

cu un înger evadat de curând

prin complicitatea cuiva de aici, de pe pãmânt...

SFÂRªITUL, LA ÎNCEPUT

La început, sfârºitul era onest

dacã nu þinem seamã de febra

de la prima întâlnire

apoi ne-am dat seama cã nu

era un sfârºit la vedere, nici la audiere

era un sfârºit single, independent

mondialist, cu liberã circulaþie

pe toate liniile terestre, aeriene, navale

cum de ne-a dibuit în toatã nebunia de

corpuri rotitoare, manipulatoare

de orgolii, mãreþii inutile

tocmai aici s-a gândit sã testeze, sã experimenteze

i-am înghiþit multe, cu entuziasm

cum ºi el ne înghiþea ad libitum

ne-au ºocat cunoºtinþele lui

de geografie, istorie, fizicã, astronomie

din zona noastrã vitalã, posedã

arta tristei figuri, chimia lacrimilor

noi eram bine, dar el nu, sã ne fie ºi mai bine

sã respirãm mai profund, voia sã

ne antreneze pentru marile salturi cuantice

întru finalizarea dezintegrãrii globale

unde sã ne stabilim ritmul, frecvenþa

deasupra vuiesc artefactele sã ne integreze

în adâncul pãmântului fierbe lava

în pauza dintre o genezã ºi alta

pãmântul îºi ia o multaºteptatã vacanþã

pleacã pe muntele Venus, la Marea Liniºtii

de acolo ne trimite bezele, fotografii, câte un mesaj:

„Houston, avem o problemã”.



1515151515CRONICICRONICICRONICICRONICICRONICI

Serban
Codrin
,

CONSTANTIN

CUBLEªAN

sau estetica în planul

conºtiinþei morale
Dincolo de a fi un eminent profesor universitar, istoric ºi critic

literar, publicist, poet, memorialist, monografist, deci activitate
extrem de bogatã ºi diversã, Constantin Cubleºan este un om cu
intuiþii profunde, un psiholog de elitã, aºa cã nu i-a fost tocmai
dificil sã ajungã la o concluzie simplã: existã mari poeþi, poeþi
importanþi, poeþi fundamentali, sau poeþi pur ºi simplu, însã
nimeni nu îi întâmpinã, nu le deschide uºa cu un bunã ziua sau
bun venit. Ce face critica literarã? Schimbã canoane, schimbã
sus cu jos, schimbã decizii ale juriilor de premiere ºi premiazã
oameni de casã. Întotdeauna a fost aºa, titani nu au primit Premiul
Nobel pentru a fi încoronaþi te miri cine. Moºtenire grea a
trecutului, cel mai mare dramaturg antic grec, probabil ºi al
umanitãþii, Euripide, primeºte patru cununi de lauri într-o viaþã
de compus capodopere, a cincea este postumã, în caz contrar,
juriul nu s-ar fi simþit obligat sã premieze tragedia Ifigeniei la
Aulis. Participant la concursuri, la rândul sãu Shakespeare, cine
mai ºtie, ar fi fost întrebat cine îi compune piesele, fiindcã, mai
grãbit, Morlawe le plãtise cu viaþa. Titu Maiorescu, la începuturi,
l-a susþinut pe omul Eminescu, pe omul fragil, încã inadaptat în
jungla literarã ºi politicã moldo-dâmboviþeanã. Maiorescu a fost
un mare psiholog, Constantin Cubleºan calcã pe cãile evidente,
bãtãtorite, dar nevãzute de orgoliile critice. Drept urmare, citeºte
poezia ºi se întreabã cine e noul autor, cunoscutul sau nu, în
orice caz merituosul, ce dureri are, fãrã sã lanseze verdicte, acestea
vor veni cândva sau niciodatã. Poetul e un om concret ºi are

nevoie de o vorbã, douã, trei, nu vrea locul din faþã în istoria
literaturii, ci locul din faþã al înþelegerii, al crezului cã nu e chiar
„singur între poeþi”. Ei bine, câteva cãrþi sub semnãtura importantã
a profesorului de moralã literarã Constantin Cubleºan nu fac
recursuri înrobitoare la esteticã, ci portretizeazã, prezintã,
recomandã, în premierã sau nu, mari talente, aspiranþi cu stofã de
creatori autentici, unii aproximativ recunoscuþi, alþii deloc. Cine
a auzit de Adrian Voica, Iustinian Zegreanu, Alexandru Ovidiu
Vintilã, Alexandru Sfârlea? Eu nu. Din contra, numele altora
strãluceºte deasupra orizontului literar, Nicolae Dabija, Gabriela
Melinescu, Robert ªerban, Ioana Diaconescu, George Vulturescu,
Daniel Turcea, Ioan Moldovan. Mai mult, iatã personalitãþi, Ion
Vinea, Radu Gyr, Nicolae Labiº, Ion Pop (poetul ºi criticul),
Camil Petrescu, Vasile Voiculescu, Nichita Stãnescu, Leonid
Dimov. În ordine cuminte, alfabeticã, poeþii selectaþi ocupã
sumarul a trei volume, aproape o panoramã a unei poezii capabile
sã îºi apropie cât mai grãitoare, promiþãtoare talente. La vremea
lor, Eminescu sau Bacovia se numãrau printre alþii, abia mai
târziu s-au tras concluziile, ba poate nici azi nu respectãm în
marele Alexandru Macedonski, pentru a mã opri la un singur
mare exemplu. Constantin Cubleºan ºtie cã toþi sunt orgolioºi,
chiar mai prãpãstios decât criticii sau istoricii literari, de aceea îi
ia cu biniºorul, îi mângâie, le înþelege unora pãsurile nu numai
literare, altora depresiile ºi înfrângerile. „Dezvoltatã pe o
coordonatã tragicã, opera poeticã a Aurei Christi este o continuã
cãutare de sine a autoarei într-o lume aflatã în degradare (nu doar
moralã), profilatã pe un orizont apãsãtor, apocaliptic în perspectivã
universalã” („Marile întrebãri tragice – Aura Christi”), sau
„Miniaturile lirice ale lui Dumitru Cerna, adunate în recenta
plachetã intitulatã Sceptic de rezervã, preluând un titlu al lui
Victor Felea, alcãtuiesc, dupã regula mozaicului, un amplu poem
(niciuna dintre aceste piese nu este intitulatã, ele juxtapunându-
se armonic într-un ansamblu rapsodic), construcþie de rafinament,
cu imagini preþioase, pe cât de spontane în aparenþã, pe atât de
laborios ºlefuite în fapt, a unui elegant lamento pe marginea
veacului acesta muribund, din dezastrele cãruia doar poezia mai
poate sã ne salveze în planul conºtiinþei morale” („Sceptic de
rezervã – Dumitru Cerna”).

Astfel, din aproape în aproape, exigent ºi înþelegãtor,
Constantin Cubleºan nu dã note la purtare, ci demonstreazã cã
existã o purtare corectã a notelor înalte, ca în muzicã. Nu chiar de
multã vreme, prin 1970, Eugen Barbu, într-un volum ostentativ
de masiv, chema poeþii acelor ani la o judecatã de apoi a poeziei,
mai degrabã ºcoalã de corecþie sau batalion disciplinar, extrem
de polemic ºi, în fuga pamfletului, distructiv sau laudativ peste
limite. Cititã azi, cartea nemulþumeºte tocmai prin superficialitate,
prin atmosfera de parodie vindicativã, prin execuþii pe marginea
gropii, prin încoronãri nejustificate, cu paie, nicidecum cu lauri,
fie chiar ofiliþi.

În antonimie brutalã, Constantin Cubleºan nu pãcãtuieºte prin
exagerãri în nici o parte, se menþine în echilibru, precum

echilibristul pe sârmã deasupra prãpãstiei. Bineînþeles, cunoaºte
personal pe mulþi împricinaþi, mai ales poeþi clujeni sau ardeleni,
însã nicãieri nu depãºeºte limitele decenþei critice, nu decreteazã
genii inexistente, precum colericul „nea Jenicã” din mai mult
inutila sa judecatã de apoi.

O altã eminentã dimensiune a acestei triplete, lãsând deoparte
prezenþa insistentã, harnicã în presa provinciei, este selecþia
textelor. La un loc, toate ar alcãtui o foarte bunã antologie
comentatã de poeme, comentatã, însã la nivelul marelui specialist!
Nu ºtiu cine este poetul Vasile Mic, dar Constantin Cubleºan
selecteazã versuri expresive „situându-se undeva în acelaºi halou
de viziuni metaforice, între vis ºi luminã, dar cu o voce de-acum
bine articulatã în tonalitãþile unei poezii ce trimite spre exerciþiul
notaþiei, cu implicaþii grav meditative asupra existenþialitãþii ºi
mai ales a condiþiei sale de om... al satului ce pare a-ºi trãi azi
disoluþia sub presiunea atâtor fapte ale modernitãþii excesive.”
(„Scara de luminã – Vasile Mic”)

Un fapt ciudat: în timp ce scriu aceste rânduri cu ochii în trei
cãrþi, telefonul mobil semnalizeazã cã tocmai am primit un mesaj.
Verific. Ceea ce gãsesc mã uluieºte: un text despre poetul ºi
pictorul oºan Vasile Mic semnat de Ion Cristofor, apãrut în Gazeta
de Nord-Vest, vineri, 12 august 2022. Nu cunosc personal, nu
am corespondat, nu am citit versuri de Ion Cristofor sau Vasile
Mic decât prin intermediul acestor volume de Constantin
Cubleºan. Deci întreb, domnule profesor, ce se întâmplã? De
unde pânã unde strania, cu totul neaºteptata coincidenþã?

Fiindcã aiurita întâmplare o fi având cine mai ºtie ce rosturi
prevestitoare, sã-l cãutãm pe Ion Cristofor printre pagini. Deci:
„Austeritatea lirismului canonic optzecist se încãlzeºte discret în
poemele lui Ion Cristofor, adãugând astfel un cuantum de
afectivitate subiacentã relatãrilor directe despre viaþa ternã a unei
umanitãþi dominatã de o tristeþe funciarã (în cãrþile din bibliotecã
e o tristeþe de sfârºit de lume – „Un peisaj cu flaute”). Aºa sã fie,
domnule profesor? Dumneavoastrã depuneþi mãrturie ºi trebuie
sã vã credem.

În definitiv, aceste trei cãrþi ar trebui studiate în amãnunþime,
fiind portrete ale unor creatori prin cãrþile lor, criticã literarã ºi
antologie de poezie. Lipsesc multe nume contemporane, al cãror
rãsunet o fi auzit mai puþin urechea literarã a profesorului în arta
poeziei, dar ceea ce selecteazã dovedeºte cã Don Quijote nu a
citit numai romane de aventuri, ci destulã literaturã bunã aflãtoare
inclusiv în paginile poeþilor, unde în altã parte? Totul este sã o
intuieºti, sã o întâmpini ºi sã nu te miri cã existã. Un eminent
profesor clujean ne propune o strãlucitã demonstraþie continuatã
în paginile multor reviste, Deus, ecce Deus!

Constantin Cubleºan, „Poezia zi ºi noapte”, Editura Limes,
Cluj, 2019

Constantin Cubleºan, „Poezia în lumini ºi umbre”, Editura
Limes, Cluj, 2020

Constantin Cubleºan, „Poezia de azi pe mâine”, Editura Limes,
Cluj, 2021

Sunt destule nume în lumea literarã, editorialã, redacþionalã,

universitarã care au auzit de poetul Radu R. ªerban (1953-1991).

ªi totuºi o tãcere, aº numi-o vinovatã, îi mascheazã creaþia în

multe privinþe deschizãtoare de importante drumuri. Fiu al

compozitorului Radu ªerban (1927-1984), al doilea Radu s-a

nãscut într-o familie de intelectuali bucureºteni, ambii pãrinþi,

olteni, fiind originari din oraºul Caracal. Crescut într-o casã

unde principalele mobile erau pianul, o bibliotecã de literaturã ºi

artã, Radu ªerban-fiul a absolvit liceul „Gheorghe Lazãr”, unde

a fost coleg de clasã cu prietenul de o viaþã Valeriu Stoica, viitorul

important profesor de drept constituþional, ministru ºi poet.

Devenit student al Facultãþii de Germanisticã, secþia englezo-

românã, a absolvit-o în anul 1976 printre ºefii de promoþie. Încã

de pe bãncile facultãþii devenise colaborator cu studii, traduceri

al revistei „Secolul 20". Navetist timp de doi ani la Liceul „Aurel

Vlaicu” din Breaza, a intrat în conflict cu sistemul pedagogic

comunist ºi a preferat sã devinã ºomer perpetuu, mulþumindu-se

cu rolul de textier pentru compoziþiile tatãlui sãu, traducãtor ºi

eseist, ºi-a continuat aducerea în limba românã a fragmente din

creaþia lui William Golding, John Barth, Vladimir Nabocov,

Thomas Pyncheon ºi opera completã, comentatã a lui Lewis

Caroll. Romanul „The Floating Opera” („Varieteu pe apã” de

John Barth), în traducerea sa, capodoperã esteticã ºi teoreticã a

postmodernismului universal a apãrut abia în 1991. În acelaºi

„Secolul 20", a publicat un amplu studiu, „Trubadurii evului

20", însoþind traducerea pentru prima oarã în limba românã a

numeroase poeme semnate de Georges Brassens, Bob Dylan,

Leonard Cohen, John Lennon, Paul McCartney. Poet ºi specialist

în postmodernism înaintea postmoderniºtilor din generaþia

optzecistã, Radu ªerban a reuºit, cu destule dificultãþi, sã publice

volumele „Troienii” (1985) ºi „Lumina ºi uitarea” (1989). Restul

operei poetice, deloc voluminos, însã esenþial, este postum. În

1990 a devenit redactorul de anglisticã al revistei „Secolul 20",

deja în ajunul morþii subite ºi premature.

Creaþia lui Radu ªerban are o ºansã, aparþine unui uriaº talent

dublat de un luminat om de culturã, un anglist de elitã într-o

vreme când limba englezã nu intrase încã în forþã în circuitul

cultural ºi pedagogic românesc. Traducerile sunt strãlucitoare,

unde limba românã literarã îºi gãseºte un maestru.

Neºansa este: Radu ªerban nu a frecventat „Cenaclul de luni”

al studenþilor de la Facultatea de limba ºi literatura românã condus

de criticul Nicolae Manolescu, care are orgoliul de a fi lansat,

susþinut, mediatizat ºi exagerat calitãþile unei întregi generaþii, de

unde, culmea ironiei postmoderniste (vezi opera teoreticã a lui

John Barth, unde Radu ªerban era expert), lipseºte tocmai

iniþiatorul din România, cel mai cult, mai informat ºi, probabil,

unul dintre cei mai talentaþi reprezentanþi. Dispãrut în pragul

afirmãrii, Radu ªerban este trecut cu vederea de toate antologiile

de poezie optzecistã româneºti. Cât despre absenþa din istoriile

literare ale poeziei contemporane, aceasta este flagrantã, probabil

aceeaºi lipsã a informaþiei ºi a circulaþiei operei fiind vinovatã.

Pânã la probele contrarii...

Poezia lui Radu ªerban aparþine unui intelectual. Nu este

abstractã, din contra, vocabularul este alcãtuit din substantive ºi

verbe concrete, unde fluxurile intertextualiste rãzbat la tot pasul.

Expert în Shakespeare, William Black, Golding, Lewis Caroll,

Kafka, Radu ªerban intrã în dialog cu maeºtrii, îi pastiºeazã cu

fineþe ºi umor, pentru a le pune întrebãri seroase. O îmbinare

între versul clasic rimat ºi ritmat, pe de o parte, ºi versul liber, pe

de altã parte, este prezentã în toate poemele, probabil amãnunte

preluate din prozodia englezã influenþând-o pe cea româneascã.

„Cu vorbe sfâºiarãm veacul/ ºi templele-i prea vinovate/ Ca sã

rãsarã adevãrul/ Din el, mãcar pe jumãtate./ Ce ne vom face când

doar aºtrii/ Neprihãniþi vor lua fiinþã,/ Când se va zbate galaxia/

De prea multa bunã-credinþã,/ ªi când istoriile noastre,/ În strai

de searã-nveºmântate,/ Vor sta-naintea-acelei ordini/ Fãrã de nume

ºi pãcate.” Acest text evident parodic cuprinde de fapt în substrat

la care face o profundã aluzie un bibliotecar, Jorge Luis Borges:

niciun scriitor nu se poate delimita de influenþele iradiante ale

bibliotecii, unde se aflã marile opere literare ale trecutului, pentru

cã a compune înseamnã în realitate a re-compune, o scriere

presupune o re-scriere. Textul lui Radu ªerban continuã

modificând ritmurile: „Dar acum amiaza domneºte în fine,/

amintindu-ne acea zi, ce-o petrecurãm/ nemiºcaþi pe o stâncã,/

demult. Bradul neclãtinat, în uitare de sine,/ ºi pasãrea,

suspendatã, nehotãrându-se încã/ ce flacãrã s-aleagã: cea de sus?

Cea de jos? (...)” (Cursa de cai) Poemul, în altã ordine, îºi

modificã prozodia sau ideile, le întoarce pe dos ori le cumuleazã.

Rezultatul? O poezie modernã, unde totul e subtil, aproape

neobservabil parodiat, pastiºat, de la portretele homerice,

monologurile shakespeareene, poezia urâtului fizic, fiziologic a

lui Black, pânã la pãdurea devastatã pentru a deveni vioarã sau

cãprioara lui Nicolae Labiº metamorfozatã în gazelã pânditã de

tigru. Toate acestea acoperã afirmaþiile critice din interiorul

volumului: „În stilul sãu transparent ºi lipsit de ostentaþie, poetul

ne face pãrtaºi la cãlãtoriile sale în mit ºi viziune, în care (unde,

n.n.) el calcã la fel de natural precum ar respira. Nu numai Troia

ºi miturile greceºti, dar ºi Pãcalã, Shakespeare, Horea, Maria

Magdalena, etc. constituie materia liricelor sale... Dar ceea ce dã

lumina cea mai specialã ºi adâncã în poemele lui Radu R. ªerban

este zona sa amplã în care (unde, n.n.) dominã sentimentul rilkean

al universului saturat de ecouri fragile, de semne ale unor vieþi

tainice ieºindu-ne în întâmpinare, sensuri doar în parte înþelese.”

(Ioana Ieronim)

Siderat, Valeriu Stoica se întreabã de ce poezia înaltã ºi subtilã

a lui Radu ªerban nu are ecou, nu are urmaºi, nu are cititori, nu

are ºi nu are. Fiindcã nu este difuzatã, nu este cunoscutã, este

ocultatã de ignoranþã sau de alte interese, de alte nume. Cineva se

întreba cândva, fãrã nicio ironie, dacã existã mafii în poezie?

Existã pretutindeni, inclusiv în folosirea rimei mine/tine/bine ºi

declararea unicitãþii dacã e vorba de poetul cutare cu pretenþii de

a prelua locul mitologic de întâi stãtãtor în poezie al lui Eminescu.

Dacã ar urmãri numai citatele alese de Valeriu Stoica în prefaþa

„Când se naºte-n lume poezia (metamorfoza perpetuã)”, Editura

Tracus Arte, ca sã luãm un exemplu, care tipãreºte în colecþiile

sale poezie contemporanã, postmodernistã, douãmiistã, ar avea

prilejul sã îºi demonstreze frumoasele servicii în difuzarea cel

puþin parþialã a operei unui magistru, nimic altceva.

Orice poet recunoscut, apreciat, premiat, introdus în manuale

plãteºte un preþ, pe care Radu ªerban nu l-a achitat ºi nici nu i se

va întâmpla. Nu are datorii, mulþi alþii îi sunt datornici ºi acest

fapt, totdeauna, costã.

Radu R. ªerban, „Puterea neºtiutã”, opera poeticã, 1985-1991,

prefaþã ºi îngrijire de ediþie de Monica Pillat, studiu introductiv

de Valeriu Stoica, repere bio-bibliografice, amintiri de Domnica

ªerban, evocare de Ioana Ieronim, Editura Baroque Books &

Arts, Bucureºti, 2018.

RADU R. ªERBAN

sau un important poet

nedreptãþit
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(continuare în pag.17)

Dialog cu mine însumi ºi Cel Prea Înalt (I)
Dragã Cititorule,

Am plãcerea sã-þi adresez

invitaþia de a cãlãtori

împreunã într-un vehicul al

cunoaºterii care ne va purta

prin labirintul întrebãrilor pe

care OMUL încã de la

zãmislirea lui miraculoasã ºi

pânã astãzi ºi le pune. Unele

rãspunsuri le-a primit de la Cel

Prea Înalt, transmise prin

intermediul mesagerilor Sãi,

altele ºi le-a formulat singur

în baza informaþiilor culese din Pomul Cunoaºterii ºi

din Arborele Vieþii.

„Dialogul cu mine însumi ºi Cel prea Înalt” este o

incursiune în cele mai tainice unghere ale Fiinþei, unde

se duce un rãzboi permanent pentru asumarea

paternitãþii ideilor ºi deciziilor, o ascensiune anevoioasã

pe Scara lui Iacov pentru a atinge desãvârºirea

spiritualã ºi uniunea cu Tot.

Cine este Dumnezeu? Cum ºi cine l-a nãscut? Ce

este viaþa? Ce este rãul? De ce iubim ºi de ce uram?

Care este rostul civilizaþiei umane ºi viitorul ei?

Existã forme de viaþã asemãnãtoare cu cele de pe

Terra ºi în alte Universuri?

Dacã existã, cine le-a animat ºi le animã?

Ce sunt entitãþile superioare ºi de ce le solicitãm

ajutorul? Existã miracole?

Temerile, suferinþele, speranþele ºi uitarea sunt ele

daruri ºi binecuvântãri divine sau iluzii proiectate de

mintea umanã?

Rugãciunea – cuvintele ºi gândurile tãmãduitoare

sunt mecanisme de funcþionare a genei credinþei?

Omul-hibrid, robotul umanizat ºi Omul Hristic sunt

în competiþie pentru iubirea Marelui Arhitect al

Universului?

Întoarcerea la punctul zero, la locul natal, este

chemarea pãmântului ºi un ultim popas înaintea Marii

Cãlãtorii a Sufletului spre adevãrata sa casa?

Iatã câteva întrebãri care mã frãmântã de peste o

jumãtate de veac, la care mã strãduiesc sã formulez

rãspunsuri ce pot fi considerate incomode sau

provocatoare de cãtre reprezentanþii religioºi. Însã acest

demers este unul care cautã ADEVÃRUL ºi este în dreptul

fiecãrui spirit, indiferent de orice constrângere impusã

de vreun sistem, fie el ºi religios, spiritual. Sã nu uitãm

cã, Cel Prea Înalt, dincolo de alte Legi ale Creaþiei a

aºezat una mai presus de orice – LIBERTATEA.

De aceea, cred cã acest demers ar putea trezi în

sufletele voastre unele îndoieli în privinþa rãspunsurilor

ce ne-au fost „servite” de ºcoalã, bisericã, lecturarea unor

cãrþi de istorie a spiritualitãþii universale, ºtiind cã Omul

are picurat în ADN-ul sãu gena credinþei ºi a curiozitãþii

gustãrii din fructele Pomul Cunoaºterii ºi al Vieþii.

Vã invit deci, sã reflectãm împreunã la aceste

probleme existenþiale ºi sã încercãm sã descifrãm tainele

Creaþiei Divine ºi cele mai ascunse cotloane ale Fiinþei,

mecanismele care declanºeazã ieºirea la luminã a

latenþelor sufleteºti individuale ºi colective.

În cãlãtoria noastrã, vom face recurs la scrierile sacre

ale Orientului ºi Occidentului, dar ºi la rezultatul unor

cercetãri ºtiinþifice care au dat rãspunsuri la unele din

întrebãrile formulate. De asemenea, dincolo de orice text

scris, am permis ghizilor mei sã mã îndrume în acest

pelerinaj lãuntric.

Vã doresc dragii mei, sã iubiþi ºi sã preþuiþi Viaþa de

aici ºi de oriunde.

Priviþi spre lumina dãtãtoare de Viaþã, pãºind astfel

cu încredere în cãlãtoria desãvârºirii voastre.

Autorul

29 ianuarie 2018

Doamne,

Creatorul Universurilor vãzute ºi nevãzute,

îndrãznesc, eu, sã-þi dedic aceastã lucrare, rugându-Te sã

fie Voia Ta cu mine ºi sã-mi ierþi nevolnicia ºi stângãcia

întrebãrilor ºi ghideazã-mi paºii rãspunsurilor ce le voi

descoperi privind tainele Creaþiei Tale!

ªtiu cã sunt orb, de nu mã vei lumina în aceastã

cãlãtorie fãrã sfârºit, ca cea a jidovului rãtãcitor, pentru a

ajunge la mântuire. Aºa cum acesta nu s-a ostenit sã ofere

Fiului Tãu Prea Iubit o canã cu apã în timpul Sfintelor

Sale Patimi, când purta pe umerii Sãi Crucea Rãstignirii

ºi povara pãcatelor întregii lumi pentru a scoate

întunericul din sufletele noastre împietrite, nici eu,

pãcãtosul îndumnezeit prin Sfânta Tainã a Botezului,

nu m-am învrednicit sã-mi spãl pãcatele cu cãinþa tare ºi

adevãratã.

De aceea, rogu-Te Doamne, sã-mi acorzi rãgazul de

a-mi cunoaºte mai bine sufletul, comoara cea mai de preþ

cu care ne-ai înzestrat la naºterea lumii ºi asupra cãreia

trebuie sã veghem ºi sã o îmbogãþim permanent cu

darurile Tale.

Te mai rog, Doamne, ca în aceastã cãlãtorie sã-mi

trimiþi ghizii spirituali care sã-mi îndrume paºii ca unui

nou nãscut pentru a rãmâne pe calea Adevãrului ºi Divin

ºi a Luminii Tale.

Aºa, Doamne, îþi sunt recunoscãtor cã mã aflu în

ocrotirea Maicii Preacurate care mã adãposteºte sub

acoperãmântul Sãu!

Voi lua acum toiagul de pelerin pe Terra ºi voi porni

în aceastã cãlãtorie iniþiaticã cu speranþa cã cei care vor

citi aceste rânduri se vor lumina ºi vor ieºi din întunericul

ignoranþei ºi prejudecãþilor de tot felul.

I.

Într-o searã rãcoroasã de mai, în peisajul magic al

satului de la poalele Bucegilor, un bãtrânel cu pãrul ºi

barba ninse de trecerea anilor se uitã la cerul înstelat

cãutând rãspunsuri la întrebãrile ce l-au urmãrit toatã

viaþa, imaginându-ºi rãspunsurile ca într-un dialog –

confesiune cu Cel Prea Înalt.

Susurul molcom al Ialomiþei ºi concertul nocturn al

greierilor l-au transpus într-o stare de meditaþie asupra

mãreþiei Creaþiei Divine, a perfecþiunii ºi nemãrginitei

înþelepciuni a Tatãlui Ceresc ºi a legilor care guverneazã

mecanismele de funcþionare ºi evoluþiile universurilor,

vãzute ºi nevãzute ºi proiecþia lor spre Terra ºi alte

planete.

Prin faþa ochilor bãtrânului visãtor se perindau, ca pe

un imens ecran, secvenþe din viaþa sa bogatã în

evenimente presãrate cu bucurii, necazuri, neîmpliniri,

despãrþiri dureroase de cei dragi... Acum a înþeles mai

profund sensul fericirii. A descoperit cã fericirea

reprezintã de fapt nevoia sufletului de a se apropia din

ce în ce mai mult de divinitate, oricând ºi în orice

moment, nu doar atunci când nevoia îþi aratã neputinþa

ºi e doar un strigãt de ajutor.

La acest ceas, când se îngânã seara cu noaptea, sub

lumina tainicã a reginei nopþii, delicatã ºi plinã de iubire,

Luna, bãtrânelul nostru îºi începe dialogul cu el însuºi

ºi cu Dumnezeu, care îl priveºte din înaltul cerurilor cu

blândeþe ºi bunãvoinþã.

– Cine eºti Tu Doamne?

Este întrebarea pe care de mic copil, iar apoi pe

parcursul vieþii ºi-a pus-o bãtrânelul nostru.

Iartã-mã Doamne, dar îmi este greu sã Te definesc ºi

sã Te încadrez în tiparele pãmânteºti, pentru cã Tu eºti:

„Dumnezeu Atotsfânt, Atotînþelept, Atotputernic,

Necuprins, încât nici o bunãtate ºi nici o slavã nu-þi

lipseºte”. (Rugãciunea de duminicã).

Prin referirea la aceste calitãþi divine, deja am

îndrãznit sã aduc discuþia pe un teren minat al dogmelor

bisericeºti, unde învãþãturile Sfinþilor Pãrinþi au stârnit

pasiuni ºi au generat schisme prin interpretarea lor încã

de la începuturile Creºtinismului, dispute ce nu s-au stins

nici pânã azi. Aceste schisme ºi eresuri sunt rãni dureroase

pe trupul Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, rãmânând

nevindecate de atunci ºi pânã-n veac.

În aventura sa terestrã, Sufletul meu a cãlãtorit nu

întâmplãtor în Orientul Mijlociu ºi în Extremul Orient,

ci a fost voia Ta, Doamne, de a-mi oferi ºansa gustãrii din

Pomul Cunoaºterii ºi al Vieþii prin întâlnirile mele cu

mistici creºtini care trãiau în pustietatea munþilor

Libanului ºi Siriei, cu Maeºtri sufi, adevãraþi pãzitori ai

învãþãturilor Islamului din Maroc, Egipt, Yemen, Etiopia,

cu cãlugãri budiºti, misionari catolici ºi înalþi demnitari

ai Curiei romane, dar ºi cãlugãri ortodocºi români,

duhovnici ai neamului românesc ºi înalte feþe bisericeºti

ale clerului ortodox român.

Aceste întâlniri binecuvântate m-au fãcut sã înþeleg

cã OMUL, indiferent de rasã sau religie, are picurat în

ADN-ul sãu gena credinþei ºi dumnezeirii. Este parte a

TOTULUI, având propria reprezentare a Cine eºti Tu

Doamne. Însã toþi aceºti credincioºi þi-au atribuit

denumiri în armonie cu vibraþia comunitãþii ºi a

pãmântului lor strãmoºesc.

De aceea, Te rog Doamne sã nu te superi cã Te-au

numit în multe feluri ºi întruchipãri, pentru cã Tu însuþi

iubeºti unitatea în diversitate ºi ai dat omului înfãþiºãri

ºi religii în diferite culori, cã florile multicolore din

Grãdina Edenului.

Cred cã nu întâmplãtor mi-ai scos în cale ºi

francmasonii, cu filiaþii la diverse ordine ºi obedienþe,

care venerau propria divinitate, pe Marele Arhitect al

Universului, iar în narcisismul lor drept idol pe Lucifer,

cel alungat de lângã tronul Ceresc pentru pãcatul trufiei

ºi neascultãrii.

Toate aceste popasuri spirituale le consider a fi fost

pentru mine o testare a statorniciei credinþei în

Dumnezeu cel Adevãrat ºi o cãlãtorie în profunzimile

Sufletului pentru a mã cunoaºte mai bine, dar ºi o înãlþare

cu mintea la ceruri pentru a mã bucura de faþa Ta.

Îþi mulþumesc Doamne pentru aceste daruri ºi-þi voi

mãrturisi ce se spune aici pe pãmânt despre Cine eºti ºi

dacã cu ADEVÃRAT exiºti.

ªtiu cã ochiului Tãu Atotvãzãtor ºi Atotcunoscãtor

nu a putut sã-i scape aceste lucruri, dar încerc acest demers

pentru semenii mei care nu au avut ºansa sã atingã nivelul

învãþãturilor ºi tainelor Tale, transmise prin mesagerii

divini popoarelor lumii.

La întrebarea: Cine eºti Tu Doamne?, Ai rãspuns lui

Moise pe muntele Sinai când i-ai dãruit Cele Zece

Porunci, piatra unghiularã a religiei monoteiste a lui

Israel, devenit Codul etic ºi moral al întregii umanitãþi,

în formulãri specifice fiecãrui popor. Atunci Te-ai arãtat

lui Moise sub forma rugului aprins, avertizându-l cã

pentru a pãºi pe acel loc sacru trebuie sã-ºi lepede

sandalele. Atunci când i-ai spus lui Moise: „Eu sunt cel

ce sunt”, am înþeles, Doamne, cã vei rãmâne necunoscut

în esenþa Ta, cã eºti fiinþã veºnicã ºi Aceeaºi, fãrã putinþa

de a ºti ce este Dumnezeu în natura Sa.

Am înþeles cã aceastã tainã nu poate fi pãtrunsã de

Om niciodatã, în ciuda rezultatelor spectaculoase la care

vor ajunge ºtiinþele ºi noile tehnologii bazate pe

Inteligenta Artificialã. De altfel, îmi amintesc cã Vechiul

Testament ne atrage atenþia cã: „Omul nu-l poate vedea

pe Dumnezeu, rãmâne o tainã nesfârºitã”, însã prin

întruparea Fiului Sãu iubit (adicã prin kenoza), Domnul

Nostru Iisus Hristos, Dumnezeu ºi-a arãtat faþa ºi a refãcut

chipul pierdut prin decãderea lui Adam, Eva ºi Cain ºi a

pãcatelor noastre de-a lungul evoluþiei umane.

Pe muntele Tabor, sfinþii apostoli Petru, Ioan ºi Iacov,

ca ºi proorocul Ioan Botezãtorul, au vãzut lumina care

sãlãºluia în Hristos ºi atunci au avut revelaþia

Dumnezeului Unic în trei feþe: Tatãl care vorbeºte, Fiul

care strãluceºte în slavã ºi Duhul Sfânt care acoperã cu

norul luminos. Acest moment al schimbãrii la faþã este

descris de cei trei apostoli astfel: „Hristos strãlucea ca

Soarele ºi nu cã El era luminat de Soare. Aceastã luminã

este fãrã umbrã, cãci ea este de naturã divinã, creatã de

Dumnezeu, energie necreatã. Energia divinã vine de la

Dumnezeu de la începuturile veacurilor, de la Acela pe

care-l numim în rugãciunile noastre Soarele Dreptãþii,

Iisus Hristos.” Tot la aceastã întâlnire de pe muntele Tabor

s-a auzit din „înãlþimea Slavei un glas ca acesta care a

venit cãtre El. Acesta este Fiul Meu Cel Iubit întru care

am binevoit”.

Profetul Iesiahu (Isaia), a cãrui activitate este

consemnatã în perioada 740-690 î.H., vorbeºte despre

Tine ca fiind: „esenþa spiritualã supremã care semnificã,

de fapt, dreptate universalã ºi divinitate universalã”. Tot

profetul Isaia arãta cã „Dumnezeu se aflã în douã

ipostaze: iminentã (biciuieºte moravurile moderne,

diriguieºte politica de stat ºi înfãptuirile terestre ale

tuturor pãmântenilor, este deci un legiuitor suprem

dãtãtor de norme obligatorii pentru toþi pãmântenii ºi

pentru El) ºi transcendentã (adicã Dumnezeu se aflã în

altã lume decât cea a cerurilor ºi pãmânturilor, cãci El

este Creatorul lor.”

Am înþeles, Doamne, cã eºti Spirit Universal, departe

de noi, impenetrabil, dar Atotputernic, putere pe care

noi nu o cunoaºtem în sine, ci prin efectele ei asupra

noastrã. Deºi eºti departe de noi, totusi eºti aproape, ne

Gheorghe
Dragomir
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însoþeºti atât pe parcursul vieþii pe Terra, dar ºi dincolo

de ea, depinde de noi sã ne apropiem de Tine.

Cu ocazia unor misiuni efectuate în þãri din Asia am

avut privilegiul ca în discuþii cu oficialitãþi politice, dar

ºi cu oameni de culturã ºi cãlugãri budiºti, sã înþeleg

modul în care ei vorbesc despre Tine. Am fost surprins

de profunzimea descrierilor ºi de bogata simbolisticã ce

nu pot fi egalate de viziunea celor din Occident.

Studiind lucrarea lui Lao Tse, „Tao te King” (Cartea

Cãrãrii Vieþii ºi a Virtuþii), îmi revin în minte cã Te descrie:

„Primul Tao nu se vede, se numeºte Invizibil; Ascultându-

l nu se aude, se numeºte HI-fãrã grai; Pipãit nu se simte,

se numeºte UEI-materie. Aceste trei însuºiri sunt de

nepãtruns, ele întocmesc Unitatea. Mai presus de Tao nu

este lumina, dedesubt nu este umbrã. E veºnic ºi fãrã

nume. Duce lucrurile în nefiinþã. Este forma fãrã formã, o

întruchipare fãrã chip. Este taina de nepãtruns. Nu i se

vede nici faþã, nici spatele, este infinit.”

Iar în cap. XXV, continuã: „Înainte de Cer ºi Pãmânt

existã o singurã substanþã, o fiinþã fãrã formã. O! Calm

imaterial! El singur existã ºi rãmâne fãrã schimbãri.

Pãtrunde pretutindeni, liber de orice mãrginire. Din

puterea Lui îºi trage obârºia Cerul ºi Pãmântul! Nu-i

ºtiu numele, îi spun Cãrare: Tao.”

În cap. XXX, concluzioneazã: „Iatã lucrurile care

dintr-un început primirã Unitatea. Prin Unitate, Cerul

avu neprihãnirea; Pãmântul stabilitatea; Spiritul

conºtiinþa; Golul avu plinãtatea.”

Rãmânând în aceastã zonã geograficã, mi-am amintit

de hinduºi, care, în cãrþile sacre, Vedele, descriu mãreþia

Ta, Doamne ºi a naturii Tale. Se vorbeºte despre: „Agni,

foc divin, agentul cosmic, principiul universal. El naºte

zei, organizeazã lumea, produce ºi conservã viaþa

Universului; este puterea cosmogonicã. Este eternul

masculin creator, Spirit pur, iar Soma – eternul feminin,

sufletul omenirii, matricea tuturor lucrurilor vizibile

ochiului. Unirea celor doi constituie Fiinþa Supremã,

esenþa lui Dumnezeu, care se sacrificã perpetuu, devenind

punctul vital al tuturor funcþiunilor din naturã ºi conþine

în germen doctrina teozoficã a evoluþiei lui Dumnezeu

în lume, sinteza ezotericã a politeismului ºi

monoteismului.”

În esenþa doctrinei brahmanice, „Upaniºade”, se

prezintã faptul cã: „Cel care creeazã fãrã încetare lumile

este Triplul El Brahma (Tatãl), Maya (Mamã), Vishnu

(Fiul), adicã Esenþa, Substanþa, Viaþa. Fiecare îi conþine

pe ceilalþi doi ºi toþi trei sunt Cel Infailibil. „Iar în

Baghavadgita se vorbeºte astfel: Tu porþi în tine un

prieten divin pe care nu-l cunoºti. Cãci Dumnezeu

locuieºte în interiorul fiecãrui om, dar puþini îl gãsesc.”

Toate aceste descrieri în simboluri ne aratã, Doamne,

cât eºti de iubit de oameni, Creaþia Ta cea mai de preþ ºi

paleta plinã de culoare ºi înþelepciune în care Eºti

perceput.

Îmi amintesc cu emoþie, Doamne, despre douã

misiuni efectuate în Egipt, prilej cu care am avut ºansa

sã vizitez Sfinxul ºi Piramidele, monumente ce m-au dus

cu gândul la lucrarea lui Arthur Wegall despre viaþa

faraonului Amenofis IV, cunoscut sub numele de

Akenaton, care a trãit în mileniul II î.Hr.

În aceastã lucrare se vorbea despre viziunea faraonului

privind zeul Aton, considerat a fi Dumnezeu: „Intangibil,

invizibil, omniprezent; este în acelaºi timp Tata ºi Mama

tuturor oamenilor, El se face simþit ºi înþeles prin lumina

Soarelui care pãtrunde peste tot. ªi totuºi, Aton nu este

Soarele, ci doar energia nedefinitã ce se ascunde dincolo

de Soare, izvorul forþei vitale care ajunge pe pãmântul

nostru datoritã cãldurii sale ºi face sã existe totul. EL

este o esenþã pur spiritualã în care sãlãºluieºte Binele, de

asemenea Adevãrul, Iubirea ºi Fericirea totalã... Aton nu

are chip de om, nici o altã înfãþiºare, iar noi nu-l putem

reprezenta într-o statuie sau icoanã...”

Religia lui Akenaton avea drept simbol discul solar,

de la care porneau raze ce se întindeau, întocmai ca niºte

braþe, terminate cu o mânã mângâietoare. „Faraonul

Akenaton a lãsat posteritãþii multe imnuri dedicate lui

Dumnezeu-Aton, religia sa fiind precursoarea

monoteismului. Unul dintre cele mai emoþionante imnuri

dedicate lui Aton ºi înscris pe sicriul sãu din aur, sunã

astfel:

„Eu respir proaspãta suflare care iese de pe buzele

Tale. Contemplu în fiecare zi frumuseþea Ta. Dorinþa mea

este sã-þi ascult glasul dulce, ca vântul Care vine din

Nord ºi fie ca viaþa sã-mi revigoreze mãdularele prin

dragostea ce mi-o porþi. Dã-mi mâna care þine în ea sufletul

Tãu, ca sã primesc ºi eu sã trãiesc prin EL... Cheamã-mã

în veci pe nume, iar eu nu voi înceta sã-Þi rãspund.”

O asemenea descriere plinã de sensibilitate ºi emoþie,

care este o mãrturisire a credinþei ºi iubirii necondiþionate

faþã de Tatãl Ceresc, gãsim mai rar în scrierilor Sfinþilor

Pãrinþi ai Bisericii Creºtine!

Rãmânând în zona Orientului Mijlociu Extins aº dori

sã aduc în atenþie referirile la natura Ta, Doamne, cuprinse

în „Avesta”, Cartea sacrã a zoroastrienilor. Aceste scrieri,

aºternute pe 1200 de piei de viþel ºi legate cu inele de

aur, vorbesc despre: „Un loc numit Eden ºi un loc numit

Iad ºi cã Dumnezeu este Duh cãruia oamenii trebuie sã i

se închine în Duh ºi Adevãr.” În secolul V î.Hr., Zoroastru

vorbea despre Dumnezeu cã: „Este Dãtãtorul tuturor

lucrurilor bune ºi desãvârºite”, iar despre învierea din

morþi ºi nemurirea Sufletului spunea cã: „Cei ce cred în

Dumnezeu nu vor pieri, ci li se va da viaþa veºnicã”. „El

a creat toate fãpturile spre bunãtate, care este ºi Voia Lui

ºi este necesar, de obicei, sã se împlineascã.”

Hermes, într-un dialog cu discipolul sãu Asklepios,

aduce noi elemente, mai explicite, pentru a Te defini,

Doamne, Cel ce nu poþi fi definit... „Nicio gândire

omeneascã nu poate sã-l înþeleagã ºi nicio limbã sã-L

descrie. Acesta este incorporal, invizibil, fãrã formã ºi nu

poate fi perceput cu simþurile noastre. Acesta este etern

ºi nu ar putea fi mãsurat cu linia scurtã a timpului.

Dumnezeu este inefabil. El, poate, este adevãrat sã

comunice câtorva aleºi facultatea de a se ridica deasupra

lucrurilor naturale pentru a pãtrunde câteva din razele

perfecþiunii supreme, dar aceºtia nu gãsesc deloc cuvinte

pentru a traduce într-o limbã vulgarã materialitatea

viziunii care îi face sã tresarã. Ei pot explica umanitãþii

cauzele secundare ale creaþiilor care trec prin faþa ochilor

lor ca imagini ale vieþii universale, dar cauza primarã

rãmâne ascunsã privirilor ºi nu o vom înþelege decât prin

moarte.”

Înþeleptul din Samos, Pitagora, meditând la legile

imuabile ale Universului ºi la mistica numerelor care

reprezintã simfonia magicã a miºcãrii sferelor, vorbeºte

în cartea sa „Vers dores” despre Dumnezeu arãtând cã:

„Popoarele sunt ceea ce le fac zeii lor, dar zeii nu se fac

cunoscuþi decât celor care îi cheamã. Ce este Apollo?

Este verbul Dumnezeului unic, care se manifestã veºnic

în lume. Adevãrul este sufletul lui Dumnezeu, corpul

Sãu de luminã... Dumnezeu este armonia Universului...

Fãrã razele Sale, nimic mãreþ nu se face pe pãmânt. Cum

magnetul atrage fierul, atragem ºi noi inspiraþia divinã...”

Heraclit din Efes, filozof grec presocratic (535-475

î.Hr.), arãta cã: „Logosul, ceea ce oamenii dintotdeauna

sunt incapabili sã-L înþeleagã, este ordinea divinã. El a

existat ºi va exista totdeauna. Omul, acaparat de

preocupãrile sale materiale, nu se preocupã sã-i priceapã

sensul, iar Clement din Alexandria, în lucrarea

„Fragmente 30", vorbeºte despre „Focul sacru care este

Principiul tuturor lucrurilor ºi acest foc este de asemenea

Logosul Universal, noþiune comunã tuturor, a cãrui

armonie este rezultatul tensiunilor ºi opoziþiei care

constituie realitatea.”

Ian Potocki spunea cã: „Dumnezeu-Unul este în toate

ºi toate sunt în Dumnezeu, aºadar temeiul întregului

univers fiind Dumnezeu, temeiul creaþiei este verbul

originar ºi dacã la început a fost Cuvântul ºi Universul a

proliferat Cuvântul, atunci anumite cifre ºi combinaþii

de cifre, litere ºi cuvinte, trebuie neapãrat sã-ºi

subordoneze acea parte din Univers pe care o numeºte...

Este vorba de Cuvântul mistic, originar. A afla acest nume

înseamnã a distinge esenþa de aparenþã, iar puterea este

Esenþa”...

Ajungând în acest punct al monologului-dialog, am

vãzut, Doamne, diversitatea reprezentãrilor care Þi-au

fost atribuite de-a lungul zbuciumatei evoluþii a

umanitãþii: Focul Sacru al Universului, Inteligenta

Supremã, Duhul Universului, Tao s.a., însã eu Te percep

ca fiind Energie vie necreatã, dãtãtoare de viaþã, vibraþia

iubirii, bunãtãþii, perfecþiune; Tu eºti timpul fãrã început

ºi sfârºit, Tu eºti în toate ºi toate sunt în Tine, Tu eºti

Sufletul Universului ºi muzica sferelor, eºti Marele

Arhitect al Universului care creeazã fãrã de sfârºit noi

universuri ºi menþine Ordinea ºi Armonia în Ceruri ºi pe

Pãmânturi. Tu eºti Cel ce Eºti! Eºti Conºtiinþa

Universului picurata în ADN-ul tuturor fiinþelor vãzute

ºi nevãzute.

Eu Te vãd în fiecare rãsãrit de soare, în apusul soarelui

când ne îmbrãþiºezi cu razele Tale blânde, luându-Þi

rãmas bun ºi invitându-ne sã admirãm lumina plinã de

magie ºi tainice visuri a mândrei Luni. Te vãd în firul de

iarbã cãruia i-ai dat puterea de a strãpunge scoarþa

pãmântului în dorinþa lui de a se bucura de lumina Ta

dãtãtoare de viaþa veºnicã. Tu Eºti „sâmburele lumii”

cum Te descrie marele poet-filozof al umanitãþii, Mihai

Eminescu.

Fãrã a abuza de rãbdarea Ta, care este fãrã margini,

am sã-Þi povestesc un vis care m-a pus serios pe gânduri

ºi mi-a deschis noi orizonturi în devenirea mea spiritualã.

Eram la casa de la þarã din comunã Moroeni (iunie

2016). Am visat cã mã aflam într-un loc care nu semãna

cu niciun peisaj pãmântean, într-o imensã sferã

transparentã de unde vedeam în jurul meu steluþe

multicolore. Mã simþeam uºor ºi într-o stare de

beatitudine pe care nu am mai trãit-o vreodatã. Eram

fericit ºi mã minunam de frumuseþea irealã a acelui loc ºi

de liniºtea ºi armonia ce mã înconjura. La un moment

dat, din trupul meu a ieºit o sferã ca un balon de sãpun

prin care vedeai luminiþe ireale. Interesant cã din acel

balon au ieºit alte balonaºe care urmau un traseu linear.

La un moment dat am realizat cã balonaºul ieºit din

corpul meu era Sufletul, care s-a multiplicat în alte suflete

formând acel lanþ de balonaºe. Eram fericit urmãrind

cãlãtoria acelor suflete multiplicate care se îndepãrtau

de mine, dar, dintr-o datã am realizat cã nu mai ºtiam

care dintre acele suflete este cel care îmi aparþinea ºi cu

voce tare m-am întrebat, cum am sã-l recunosc la

reîntoarcerea sa din cãlãtorie, reproºându-mi, tot cu glas

tare, cã ar fi trebuit sã-i fac un semn distinctiv pentru a-l

recunoaºte. Din spatele meu s-a auzit o voce puternicã,

dar plinã de blândeþe, care mi-a spus: „Nu te îngrijora, cã

atât sufletul tãu, cât ºi celelalte suflete se vor întoarce în

acelaºi loc, acasã...” Glasul respectiv era ca un ecou fãrã

sã indice existenþa unei persoane în jurul sferei în care

mã aflam. Glasul venea din exteriorul locului în care mã

aflam. M-am trezit reconfortat ºi am putut reþine acest

vis pentru a-l aºterne pe hârtie.

Interesant este cã acest vis ºi altele de acest fel, sau

care anunþau o premoniþie, s-a produs în perioada Postului

Mare, când trupul ºi sufletul au intrat într-un proces

profund de purificare, prin post ºi rugãciune neîncetatã.

Atunci am realizat cã sufletul meu, ca al tuturor fiinþelor

umane, fac parte din Sufletul Universului, iar la moartea

fizicã acestea se vor întoarce la adevãrata lor casã pentru

a se uni cu Totul de unde au plecat în cãlãtoria spre

pãmânt.

Am mai înþeles, Doamne, cã eºti transcendent, adicã

aparþii altei lumi, deci, înseamnã cã eºti dincolo de Terra,

deci eºti extraterestru. Aceastã afirmaþie ar putea ºoca

mediul ecleziastic ºi nu numai, însã aºa cum am vãzut în

scrierile sacre, Omul nu poate înþelege sau descrie

Mãreþia Slavei Tale (atunci când Þi-ai fãcut apariþia sub

diverse forme – teofanii), deci, accepþiunea cuvântului

extraterestru (în afara spaþiului terestru), are conotaþii

diferite în limbajul de pe Terra, fiind inventat de oamenii

de ºtiinþã ºi astronauþi când s-au referit la existenþa sau

inexistenþa unor „civilizaþii” din afara spaþiului terestru.

Mai în glumã, mai în serios, mai devreme sau mai

târziu, s-ar putea ca tot oamenii de ºtiinþã sau ezoteriºtii

sã aducã unele precizãri fundamentale ºi sã arunce o nouã

luminã în formularea acestui termen.

Eu, Doamne, Te simt, acum cã Te cunosc.

Indiferent de toate aceste forme de decodificare,

aceste reprezentãri ale celor Te-au vãzut cu ochii

sufletului ºi prin înãlþimea minþii lor, Doamne, eu te simt.

Deci, ce sunt eu eºti ºi Tu ºi ce eºti Tu sunt ºi eu, nu-i

aºa? Cred cã în fiecare zi ºi Tu ºi eu ne putem pune

întrebarea, azi cine suntem?

Azi ce aspect, ce formã, ce reprezentare dorim sã

experimentãm, împreunã, ca un Tot, Doamne?

La poalele muntelui se aºezã un aer proaspãt, dar

rece. Bãtrânelul, cu un zâmbet larg pe faþã cã ºi-a rãspuns

azi la întrebare, mulþumi Cerului Înstelat pentru cãlãtorie

ºi încet, încetiºor, s-a retras în culcuºul cald ºi primitor al

cãsuþei sale.

Mâine, Doamne, iar bat la uºa ta, chiar îþi fac o vizitã

dacã îmi permiþi, pentru cã o nouã curiozitate am: Unde

eºti Tu, Doamne? Unde stai? Unde e casa Ta?

(Extras din volumul în curs de apariþie la Editura Sud)
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Reviste, reviste...

Emil
Pãunescu

La sfârºitul anului 2018 a apãrut
la Giurgiu un nou periodic, intitulat
„Vlaºca. Istorie – culturã –
civilizaþie”. Era organul de presã al
filialei judeþene a Asociaþiei Naþionale
Cultul Eroilor „Regina Maria”. Filiala
cu pricina funcþionase cu sincope
începând din 2006 ºi – dupã o perioadã
de dezorganizare – fusese refãcutã în
anul Centenarului, când îºi obþinuse
ºi personalitatea juridicã. Fondator ºi
redactor-ºef al revistei a fost de la
început prof. univ. dr. ªtefan Pãun, în
acelaºi timp „senior-editor” împreunã
cu col. (r) Tudor Cristea, preºedintele

filialei. În jurul lor erau anunþate forþe intelectuale serioase,
grupate în „Consiliul de coordonare editorialã” ºi în „Consiliul
ºtiinþific”. Primul numãr avea 150 de pagini, un al doilea tom
apãrând ca numãr dublu în 2019, cu 196 de pagini. Ambele
volume au fost realizate „pentru cinstirea eroilor care au înfãptuit
Marea Unire din 1918", tipãrirea primului fiind finanþatã de
Primãria comunei Schitu, iar a celui de-al doilea de Consiliul
local Slobozia. În numãrul de debut jumãtate din paginaþie
reprezintã articole semnate de ªtefan Pãun, iar o cincime sunt
cele semnate de Tudor Cristea, dintre ceilalþi autori fiind
menþionabili arhivistul Ion Bãlan ºi muzeograful Mircea Alexa.
În urmãtorul numãr – cel dublu – prezenþa lui ªtefan Pãun a
crescut la 70%, iar cea a lui Tudor Cristea s-a diminuat puþin
(însumând circa 30 de pagini). Ca ºi prin alte locuri, între
conducãtorii revistei ºi ai filialei au apãrut disensiuni, la mijloc
fiind atât probleme de ordin financiar, cât ºi orgolii exacerbate,
despãrþirea lor devenind inevitabilã. În lumea divorþurilor s-ar fi
vorbit despre… nepotrivire de caracter.

Istoricul giurgiuvean ªtefan Pãun ºi-a privatizat creaþia, a
continuat revista de unul singur, cu periodicitate semestrialã,
astfel cã în 2020-2022 au apãrut încã cinci numere, totalizând
circa 560 de pagini. Asumându-ºi sã fie „factotum” (fondator,
director, redactor-ºef, principal autor, ba ºi tehnoredactor!), el

ºi-a luat o responsabilitate prea mare, în detrimentul calitãþii.
Contribuþia proprietarului revistei este în continuare bogatã ºi
variatã, el semnând articole care pun în circulaþie informaþii,
documente ºi ilustraþii despre Vlaºca ºi oamenii ei, unele inedite
ori puþin cunoscute. Rãmâne just militantismul sãu pentru
importanþa toponimului Vlaºca în istoria ºi cultura naþionalã.
Tematica articolelor lui merge de la istorie militarã (evenimente,
eroi ºi monumentele lor) la instituþii ºi personalitãþi (între care
Vasile Iepurescu, Nicolae Droc-Barcian, Ioan Peretz ºi Nicolae
Bãlãnescu), de la folclor ºi mediu (Valea Câlniºtei) la proiecte
ºcolare ºi semnale editoriale. Nu intenþionãm aici a recenza
materialele publicate, dar nu ne putem abþine de la semnalarea
unor regretabile confuzii, cum sunt cele dintre simbol ºi „cruce”
paleocreºtinã ori cea dintre tatãl ºi bunicul juristului Peretz.

Principalul colaborator al ultimelor cinci numere este prof.
dr. Ion Bãlan, care acoperã mai mult de jumãtate din paginaþia lor
cu patru articole despre Giurgiu ºi giurgiuveni în primul rãzboi
mondial, dar ºi cu douã contribuþii interesante în ultimul numãr
(despre elita politicã localã în interbelic ºi despre mitropolitul Tit
Simedrea). Redactorul-ºef a încercat sã atragã ºi alþi colaboratori,
dar aportul acestora este palid, cu excepþia celui al fiicei sale
(conf. univ. dr. Elena Manolache), care a publicat trei articole
despre casele þãrãneºti din zonã, însoþite de multe fotografii.

Urãm succes în continuare acestei publicaþii vlãscene, sperând
sã creascã valoric în viitor cu ajutorul unui tehnoredactor
profesionist ºi cu cooptarea atât de necesarului corector!

*
Între timp a apãrut ºi revista „Giurgiul Eroic” (an I, nr. 1,

2022), publicaþie a filialei Giurgiu a A.N.C.E.R.M., avându-l
redactor-ºef pe col. (rtg) Tudor Cristea. Remarcãm dintru bun
început cã avem de-a face cu un periodic mai echilibrat decât
antecesorul ºi calat strict pe profilul organizaþiei. Între cele 50 de
pagini ale primului numãr grupajul cel mai important este intitulat
Cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul” sau Nobleþea militarã a
judeþului Giurgiu, documentar semnat de redactorul-ºef ºi de
col. (r) Niculae Gheorghe. În privinþa conþinutului revistei este
de apreciat deopotrivã readucerea în memorie a unor nume
cunoscute (precum foºtii militari Horea Popescu ºi Gheorghe

Netejoru ori scriitorii Mircea Dem. Rãdulescu ºi Nicolae
Crevedia), dar ºi dreptatea postumã fãcutã unor eroi uitaþi (Traian
Enea din Dãiþa, Croitoru din Gostinu, Marin Ruse din Slobozia,
Constantin Muscalu din Oinacu º.a.). Meritorie este ºi rubrica
„Vitrina cu cãrþi”, care menþioneazã volume apãrute sub egida
Bibliotecii judeþene „I. A. Bassarabescu”, la Editura Episcopiei
Giurgiului ºi la Editura Rawex Coms.

Reuºita acestui prim numãr se datoreazã, în bunã mãsurã, ºi
sprijinului acordat de colonelul în retragere Dumitru (Dan) Roman
ºi de generalul Grigore Buciu – condeie reputate pe plan naþional
– ofiþeri superiori legaþi sufleteºte de meleagurile judeþului nostru.
El a apãrut (asemenea numãrului 2-3 din revista „Vlaºca…”) cu
contribuþia financiarã a Primãriei comunei Slobozia, localitate
unde primarul ºi Consiliul acordã atenþia corectã trecutului ºi
eroilor, exemplu demn de urmat ºi de alte administraþii locale.

*
În reºedinþa judeþului avem ºi o nouã revistã de culturã

trimestrialã, intitulatã „SMART”, editatã de Biblioteca Judeþeanã,
în parteneriat cu ANBPR filiala Giurgiu. Nefiind anglofil, mã
abþin a comenta numele ales, dar sper sã aibã mai mult succes
decât predecesoarele „Libris” ºi „Jurnal de literaturã”. Au apãrut
pânã acum primele douã numere, având pe copertã chipurile a
doi scriitori giurgiuveni (Petre Ghelmez, respectiv Emil Gulian).
Ele au 36, respectiv 40 de pagini, tipãritã pe o hârtie elegantã ºi
bogat ilustrate. Periodicul se doreºte pe de o parte o oglindã a
celor mai importante evenimente din viaþa instituþiei, iar pe de
altã parte cautã sã popularizeze biblioteci mari (de la Washington
ºi Oslo) ºi mici (de la Vãrãºti ºi Bolintin Vale), scriitori (cei de pe
coperþi, dar ºi Alex ªtefãnescu), bibliotecari (Nicu Andrei de la
Adunaþii Copãceni). Pe lângã personalul propriu, articolele sunt
încredinþate ºi unor colaboratori, condeie cunoscute (Petre
Crãciun, Gelu Brebenel, Emil Talianu).

Nu putem încheia scurta noastrã incursiune printre noile
reviste giurgiuvene fãrã a divulga decizia colectivului ºtiinþific
de la Muzeul judeþean „Teohari Antonescu” de a relua editarea
revistei de popularizare „Clio”. Noua serie a periodicului,
preconizat trimestrial, urmeazã sã debuteze chiar la sfârºitul
acestui an, dar mã abþin de a dezvãlui mai multe, fiind implicat în
elaborarea primului numãr. Sperãm sã revenim anul viitor cu
ºtiri pozitive…

La Bujoreni, din þinutul Vlaºca de odinioarã, universitarul,
istoricul ºi cãrturarul ªtefan Pãun (n. 1 ianuarie 1952, com.
Toporu, jud. Giurgiu) concepe, elaboreazã, cu unii dintre confraþii
sãi, ºi tipãreºte o excelentã publicaþie, de þinutã occidentalã, având
ca titlu omonimul fermecãtorului areal istoric ºi geografic –
„Vlaºca, istorie, culturã, civilizaþie”.

Întâiul numãr a apãrut în anul 2018, iar de atunci pânã acum s-
au imprimat zece caiete ireproºabile sub raportul conþinutului,
iconografiei, graficii ºi, evident, al formatului.

Istoricul ªtefan Pãun, pe care-l cunosc de mai bine de patru
decenii, autor al unor monografii ºi studii fundamentale privind
istoria localã, este prezent ºi cerceteazã în marile biblioteci ºi
arhive din Bucureºti, Iaºi, Cluj, Giurgiu ºi din alte oraºe ºi târguri,
unde intuieºte ºi ºtie cã va gãsi documente, manuscrise, epistole,
autografe, cãrþi rare ºi foarte preþioase referitoare la Giurgiu,
Vlaºca, Ilfov ºi împrejurimi.

Contribuþiile, cercetãrile, studiile, articolele ºi notele publicate
în numerele 7 din anul 2021 ºi 8 din anul 2022, demonstreazã, în
chip elocvent, valoarea ºi þinuta ºtiinþificã a subiectelor ºi
abordãrilor propuse.

Nicolae SCURTU

O revistã de istorie culturalã –
„VLAªCA, ISTORIE, CULTURÃ, CIVILIZAÞIE”

Câteva dintre contribuþiile ºtiinþifice ale istoricului ªtefan Pãun
se remarcã prin maturitatea ºi, evident, obiectivitatea temelor pe
care le-a cercetat – Casele Naþionale – o creaþie a ofiþerilor din
Primul Rãzboi Mondial. Activitãþi de promovare a culturii locale
(în colaborare cu prof. drd. Florentina Roxana Roºu), O lume
uitatã din Vlaºca. Simbolul peºtelui pe o cruce din Vlaºca, dovadã
a creºtinismului în aceastã zonã din primele veacuri, la care se
adaugã paisprezece facsimile edificatoare, Un învãþãtor erou din
Vlaºca, mort în al II-lea Rãzboi Mondial în URSS – Constantin
Anastasie – Trestenicu – Tomuleºti, Registrul istoric al
regimentului 5 Vlaºca ºi rãscoalele þãrãneºti din judeþul Vlaºca,
Un concurs de agriculturã în judeþul Vlaºca în anul 1882, Nicolae
Crevedia, un nou volum din manuscrisele scriitorului, Un
giurgiuvean – Scipione ªerbãnescu – a doborât un dirijabil
german în Primul Rãzboi Mondial, Concepþia prof. Nicolae
Droc Barcian despre rolul profesorului, familiei ºi comunitãþii
locale în pregãtirea elevilor ºi, desigur, Stoieneºti o comunã
unde s-a nãscut balada lui Opriºan.

Remarcabil este ºi studiul despre Generalul Berthelot ºi oraºul
Giurgiu datorat lui Ion Bãlan, specialist în arhivisticã ºi alte

discipline auxiliare ale istoriei.
O contribuþie, cu totul specialã, este cea a universitarei Elena

Manolache – O locuinþã þãrãneascã din perioada interbelicã,
din comuna Bujoreni, fostã Costieni, judeþul Vlaºca, model al
artei meºteºugãreºti a zonei, însoþitã de câteva facsimile
convingãtoare.

Revista „Vlaºca, istorie, culturã, civilizaþie” apare bianual ºi
fiecare numãr are câte o sutã de pagini.

Directorul acestei publicaþii, prof. univ. dr. ªtefan Pãun ºi
colaboratorii sãi, prin imprimarea acestei reviste de istorie
culturalã localã contribuie, esenþial, la buna ºi corecta înþelegere
a devenirii noastre în timp ºi la semnificaþia toposului pe care-l
ocupãm în Europa.

Este una dintre cele mai preþioase publicaþii de acest fel din
România, iar dezideratele celor ce o supervizeazã sunt demne de
luat în seamã ºi de a fi urmate, cu fidelitate, de cei ce vin.

Expresia cronicarului, conform cãreia „Nasc ºi în Giurgiu ºi
în Vlaºca oameni, idei ºi opere”, se adevereºte a fi perfect valabilã.
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Revenite de la dentist, nepoata se adreseazã bunicii, care, în vârstã, nu prea aude ºi nici aparat de
auzit nu vrea sã poarte: „Ce maicã, sã port eu aºa ceva în ureche de parcã aº fi surdã, cum am vãzut eu
la televizor?” ªi de fapt e surdã bine.

În sfârºit, nepoata, dupã ce o aduce acasã îi pune în palmã o cutie cu niºte antibiotice.
– Auzi mamaie, doctorul þi-a spus cã ai o infecþie la o mãsea. Aºa cã va trebui sã iei niºte antibiotice

ca sã-þi treacã.
– Ce zise doctorul? Cã trebuie sã-mi facã niºte injecþie. Vai maicã, dar mie mi-e fricã de injecþii. Nu vreau nici o injecþie. Acu la

vârsta mea nu mai am nevoie.
Nepoata strigând mai tare, aproape de urechea bunicii:
– Nu injecþie mamaie, a spus cã ai o infecþie ºi trebuie sã iei aceste pastile ca sã-þi treacã durerea. ªi pe urmã mai vedem.
– Nu mai striga aºa tare cã am înþeles, nu facem injecþie ci iau buline.
– Da mamaie, o sã iei câte o bulinã la fiecare ºase ore. Ai înþeles?
– Ei da, cum sã nu îneþleg, o sã iau bulinele ºi o sã-mi treacã durerea, cã eu în afarã de ceva nãsturei de cap nu am luat la viaþa mea

altceva ºi îmi lua durerea ca cu mâna.
– Bine mamaie, vin dupã aceea sã vãd ce mai faci dar, sã iei antibioticele, ai priceput?
– Sigur cã am priceput, o sã iau acele antibicele ºi îmi trece durerea de mãsea.
Nepoata plecã la treburile ei, convinsã cã bãtrâna a înþeles ce are de fãcut. Se întoarse dupã ce îºi terminã programul la servici sã

vadã ce se mai întâmplã.
– Ce faci mamaie, cum îþi este?
– Bine, uite cã nici mãseaua nu mai mã doare, mare minune cu medicina din vremea de azi.
– Ai luat pastilele cum þi-am zis?
– Ce zici?
Nepoata se apropie de urechea bãtrânei ºi strigã:
– Întrebam dacã ai luat pastilele aºa cum am zis eu?
– Dar nu striga aºa tare cã eu te aud, sigur cã da, am luat.
– Dar unde este cutia cu medicamente?
– Cum unde, am aruncat cutia la gunoi. Ce rost avea sã pãstrez o cutie goalã, mai ales cã îmi trecu ºi durerea.
Nepoata nedumeritã întrebã miratã:
– Cum, ai aruncat cutia la gunoi? Pãi trebuia sã iei antibioticele cinci zile?
– Care zile maicã ? Am luat pastilele toate ca sã-mi treacã mai repede, trecea o jumãtate de orã ºi mai luam una, dar sã ºtii cã mi-

a folosit cã uite mi-a luat durerea ca cu mâna.
– Cum mamaie? Ai luat toate pastilele din cutia aceea ?
– Da maicã, le-am luat, ºi îþi spun cã mi-a fãcut tare bine.
Nepoata înspãimântatã puse mâna pe telefon ºi telefonã prietenei sale, sorã medicalã la o policlinicã, ºi îi relatã ce pãþise bãtrâna.

Aceasta o întrebã câte pastile a luat ºi ce concentraþie avuseserã  ºi dupã ce ascultã, o liniºti pe nepoatã.
– Stai fato, ºi nu mai fi aºa de speriatã, n-o sã pãþeascã nimic bãtrâna în afarã de faptul cã v-a sta pe WC vreo câteva zile, pentru

cã o s-o ia o cufurealã de mai mare dragul, ºi închise telefonul râzând în hohote.

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga

Antibiotice

Document
Însemnãri despre Ludovic

Dauº ºi Basarabia

Firide basarabene

Biografia ºi bibliografia poetului, prozatorului, dramaturgului,

publicistului, traducãtorului ºi memorialistului Ludovic Dauº

(n. 19 septembrie 1873, Botoºani – m. 17 noiembrie 1954,

Bucureºti) se întregesc prin cercetãrile ºi contribuþiile istoricilor

literari Iurie Colesnic1, Mihai Cimpoi2 ºi Victor Durnea3, care au

demonstrat valoarea esteticã a unora din nuvelele ºi romanele

sale.

Un timp, relativ de scurtã duratã, a fost prezent în Chiºinãu,

metropola Basarabiei, fiind numit director al Teatrului Naþional

din acest oraº ºi, de asemenea, a colaborat la unele reviste ºi

ziare, precum Lumina poporului, care s-a tipãrit, doar, într-un

singur numãr, din 27 aprilie 1924 ºi în Gândul neamului (1924-

1928).

Se cuvine sã menþionez cã în aceste publicaþii, Ludovic Dauº

se afla într-o companie onorantã, precum ªtefan Ciobanu, Pan

Halippa, Cezar Petrescu, Cincinat Pavelescu, Sandu Tudor,

Nicolae Dunãreanu, ªt. A. Berechet ºi, desigur, alþii.

În calitate de director al Teatrului Naþional din Chiºinãu a pus

în scenã câteva piese ale scriitorilor din România, printre care ºi

Sarmalã, amicul poporului a lui Nicolae Iorga.

Epistola pe care o restitui acum, întâia oarã, demonstreazã,

fãrã echivoc, diligenþele întreprinse de Ludovic Dauº, preþuirea

de care se bucura cel mai învãþat istoric al românilor din toate

timpurile ºi dorinþa expresã de a-l asculta pe incomparabilul

profesor ºi cãrturar cu prilejul unei conferinþe ce urma sã o

susþinã la Ateneul Român din Chiºinãu.

Intelectualii din acele vremuri izbuteau sã învingã cerbicia,

vremelnicia timpului ºi împotrivirea unor oameni, pentru a realiza

ceea ce îºi propusese cu un entuziasm atât de pur ºi sincer.

*

TEATRUL NAÞIONAL

CHIªINÃU

Cabinetul Directorului

[Chiºinãu], 1 octombrie 1924

Mult stimate domnule Iorga,

Fixasem premiera piesei d[umnea]v[oastrã] pentru marþi, 7

octombrie. V-am scris imediat vestindu-vã ºi rugându-vã sã veniþi,

dacã se poate, la premierã ºi, eventual, sã þineþi o cuvântare.

Am aºteptat rãspunsul d[umnea]v[oastrã] ºi nu ne-a sosit.

Cum vã scrisesem în timpul când eraþi prin Polonia, bãnuisem

cã scrisoarea s-a rãtãcit.

D[omnu]l general Rudeanu ne vesteºte cã veþi þine o conferinþã

pentru Ateneul din Chiºinãu. Poate premiera piesei

d[umnea]v[oastrã] ar putea coincide cu data când veþi þine

acea conferinþã.

De aceea, am amânat premiera piesei Sarmalã pentru a ne

pune de acord cu Ateneul, care ºi-a convocat membrii pentru 10

octombrie ca sã discute ºi sã fixeze data conferinþelor, luând ºi

avizul d[umnea]v[oastrã].

Deci data premierei piesei d[umnea]v[oastrã] rãmâne sã se

fixeze de acum înainte.

V-aº rãmâne îndatorat dacã ne-aþi anunþa din vreme când aþi fi

liber pentru ca în discuþia noastrã cu Ateneul sã putem tranºa

chestiunea.

Primiþi expresiunea sentimentelor mele de respectuoasã iubire.

Ludovic Dauº

Notã:

Originalul acestei epistole, necunoscute, se aflã la Biblioteca

Academiei Române, Corespondenþã primitã de Nicolae Iorga.

Volumul 320. Partea a 2-a, f. 430r.

Nicolae SCURTU

Ludovic Dauº

Emil
Talianu

La Giurgiu s-a nãscut
creatorul celor mai
frumoase pagini de

prozã scurtã
Conform unei file, destul de caligrafic scrise de Tudor

Mãrculescu, oficier al statutului civil din urbea Giurgiu, din

Registrul stãrii civile pentru nãscuþi „din anul una mie optsute

ºapte zeci, luna decembrie, ziua noãsprezece, era de dimineaþa,

actu de naºtere al lui Ion  Alecsandru Basarabescu, de secs

bãtbãtesc, nãscut la ºaptesprezece ale curentei, la ora douã

dupãamiaza, la casa pãrinteascã din strada cãpitan Marcu. nr.

8, fiul lui Alicsandru  Basarabescu, de ani cinzeciºitrei, de

religie ortodocsã, de profesie fucþionar ºi al doamnei Elisabeta

Alecsadru, de ani treizeciºi doi, domiciliaþi în culoarea galbenã,

dupã declaraþia fãcutã de tatãl, care ne-a prezentat copilul...”

Strada natalã, menþionatã de document, s-a numit, ulterior,

Arcului, dupã forma pe care o avea, a unui arc de vânãtoare,

deci curbatã, însã de o lungime mai micã decât azi, care pornea

din strada Bucureºti, din faþa Gimnaziului ºi se termina în

strada Vasile Alecsandri.

Fiind elev al fostului Gimnaziu, care a devenit Liceul Mixt

Giurgiu, am cunoscut bine aceastã strãduþã deosebitã, având

curþile inundate de verdele vegetaþiei.

Pitorescul acestei strãzi, frumuseþea caselor în care locuiau

oameni deosebiþi, care i-au vegheat ºi bucurat copilãria

viitorului prozator I. A. Bassarabescu, au rãmas evocate în

scrierile sale.

Acum, la împlinirea a 152 de ani de la naºterea sa, colectivul

de cadre care trudeºte la Biblioteca Judeþeanã Giurgiu, al

cãrei patron spiritual este scriitorul I.A. Bassarabescu,

intenþioneazã sã realizeze un volum-omagiu ce va cuprinde o

selecþie din vasta sa creaþie.

1 Iurie Colesnic, Basarabia necunoscutã. Volumul 2, Chiºinãu,
Editura Museum, 1997, p. 62-65.
2 Mihai Cimpoi, O istorie deschisã a literaturii române din
Basarabia, Bucureºti, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
2009, p. 76.
3 Victor Durnea, Ludovic Dauº. [Fiºã de istorie literarã] în
Dicþionarul general al literaturii române. Ediþia a 2-a revizuitã,
adãugitã ºi adusã la zi. [Volumul 3], D–G, Bucureºti, Editura
Muzeului Literaturii Române, 2017, p. 78-80 + 1 foto bust
Ludovic Dauº.

INTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITII,,,,,
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Anul acesta s-a vorbit în mediul artistic european, printre altele,

despre douã evenimente: împlinirea a cincizeci de ani de la

moartea scriitorului italian Dino Buzzati (1906-1972) ºi trecerea

într-o lume mai bunã, în luna aprilie, a producãtorului ºi actorului

francez Jaques Perrin (1941-2022). Ambii sunt legaþi de un

proiect cinematografic deosebit, realizat în a doua parte a secolului

trecut.

Destui cineaºti, dar ºi critici de film, au considerat mult timp

cã o transpunere pe peliculã a romanului Deºertul tãtarilor,

magnum opus-ul autorului milanez, ar însemna adaptarea pentru

ecran a inadaptabilului, chiar dacã acest proiect tenta regizori de

marcã ai cinematografiei mondiale. Avea sã-i contrazicã Jaques

Perrin în 1976. Acesta, fascinat de tematica cunoscutei opere

literare, reuºeºte printr-un efort susþinut ºi o extraordinarã

capacitate de coagulare în jurul acestei aventuri culturale a unor

nume mari din lumea celei de-a ºaptea arte, sã ducã la bun sfârºit

un film care câºtigã atât premiul David di Donatello, pentru cel

mai bun film ºi cea mai bunã regie, cât ºi Nastro d’argentto, de

asemenea pentru cea mai bunã regie. Regizorul lungmetrajului,

bine ales de Perrin pentru aceastã producþie internaþionalã, a fost

Valerio Zurlini, care avea o vocaþie pentru un cinema al

sentimentelor ºi al reprezentãrilor alegorice ale existenþei umane,

fiind ultimul film regizat de el ºi singurul al cãrui scenariu nu îi

aparþine.

Scenariul realizat de André Brunelin ºi Jean-Louis Bertuccelli

este în mare parte fidel romanului. Provenit din aristocraþia Italiei

de Nord, Dino Buzzati este absolvent de Drept la Milano, loc

unde va rãmâne întreaga viaþã. S-a exprimat ca romancier, ziarist,

dramaturg, poet, autor de fumetti (benzi desenate) ºi pictor (afirma,

de altfel, cu ironie sau poate nu, cã el se considerã un pictor care

în pauza dintre douã tablouri mai ºi scrie). A lucrat dintotdeauna

ca ziarist la cel mai mare cotidian italian, Corriere della Sera,

unde a fost corector, reporter, corespondent special, eseist, editor

ºi critic de artã. Important pilon al literelor italiene, Dino Buzzati

a fost, de asemenea, membru al grupului suprarealist al revistei

900, condusã de Massimo Bontempelli.

Cea mai importantã scriere a sa rãmâne Il deserto dei Tartari,

parabolã modernã asupra destinului uman, publicatã în anul 1940,

carte aflatã pe poziþia 29 în clasamentul primelor o sutã cele mai

importante opere de ficþiune ale secolului trecut, clasament realizat

de gazeta francezã Le monde. Buzzati însuºi relata cã geneza

romanului se aflã în nesfârºitele ore petrecute în redacþia de noapte

a ziarului lombard, unde timpul trecea greu, iar totul era de o

monotonie copleºitoare, dincolo de care, nãzuinþele pentru un

destin mai bun abia se întrezãreau.

Dupã absolvirea cu brio a ºcolii militare, tânãrul ofiþer Giovanni

Drogo este repartizat la marginea imperiului sã apere zidurile

fortãreþei Bastiani, situatã undeva în munþi. Dincolo de zidurile

ei începea deºertul de unde se putea produce oricând o invazie a

tãtarilor. Conduita rigidã, rutina, un anumit anacronism ºi

absurditatea regulamentelor militare ºi aparenta lipsã de

evenimente îl fac pe noul venit sã-ºi doreascã urgent transferul,

acceptând ºederea doar patru luni. Dar parcã ceva indescifrabil îl

reþine ºi îl fascineazã deopotrivã. Este deºertul. Imensitatea

pustiului arid de unde se vãd ºi nu se vãd contururi tremurãtoare

ºi perenitatea acestuia care contrasteazã puternic cu fragilitatea

umanã. Dorinþa ca într-o zi sã dea piept cu nevãzutul inamic face

ca rãmânerea în aceastã garnizoanã sã fie prelungitã de la patru

luni pânã la… treizeci de ani. Cetatea de apãrare, acest avanpost

lipsit de viaþã, devine pentru fiecare militar o adevãratã insulã a

lotofagilor. Toþi din interiorul zidurilor devin captivi propriilor

aspiraþii spre glorie. Cãci nu se poate ºti când tãtarii vor decide

asaltul, iar atunci cei din fortãreaþã se vor întâlnii cu ora astralã

a existenþei, cu ºansa de a da destinului lor un înþeles mãreþ. ªi în

cele din urmã sosirea „izbãvitoare” a inamicului are loc. Numai

cã Drogo este bolnav, îmbãtrânit de aºteptãri ºi renunþãri (renunþã

ºi la cãsãtoria cu iubita sa pentru a fi în permanþã de veghe pe

crenerurile cetãþii). Nu poate participa la luptã ºi va trebui sã

accepte ca tinerii sãi colegi de fortãreaþã sã poatã da piept cu

inamicul. Este lãsat sã moarã singur chiar în primele ceasuri

glorioase ºi atât de aºteptate ale luptei. Iar acum, când placenta

dintre realitate ºi iluzie se strãpunge, va realiza repede cã trebuie

sã aibã puterea sã ducã o doua luptã, cea cu moartea la fel de

misterioasã ºi neiertãtoare precum deºertul. Iar Drogo înfruntã

fãrã fricã ultimului act existenþial ºi se stinge pacificat cu istoria

aºteptãrii sale, cãreia îi dã un sens, cãci abandonat „în întuneric,

deºi nimeni nu-l vede, zâmbeºte”. Influenþa acestui roman în

literatura universalã este imensã. Autorul sud-african J.M.

Coetzee, laureat al premiului Nobel pentru literaturã, s-a inspirat

ºi el, parþial, din Deºertul tãtarilor pentru a scrie romanul

Aºteptându-i pe barbari („Waiting for the Barbarians”, 1980).

Roman, care la rândul sãu a fost ecranizat cu relativ succes,

Jaques Perrin declara cã pentru el „planeta cinema” este o

comuniune magicã, care se poate întâmpla într-o salã de proiecþie

între spectator ºi stãrile de pe ecran, iar pentru aceastã magie

meritã sã sacrifici multe. Iar meseria producãtorului este sã poatã

„visa” primul o astfel de conexiune, chiar dacã într-o formã nu

atât de clarã cum este obligat sã o facã regizorul. Asta s-a ºi

întâmplat cu proiectul ecranizãrii romanului lui Buzzati, unde

actorul-producãtor (în întrega sa carierã Jaques Perrin a produs

douã filme onorate cu premiul Oscar ºi încã unul nominalizat

pentru aceeaºi distincþie, pe lângã alte filme premiate pe plan

european, aceasta în paralel cu o longevivã carierã de actor) a

reuºit sã adune pe platoul de filmare (împreunã cu alþi doi

producãtori cooptaþi de el, Michelle De Broca, Giorgio Silvagni,

pe lângã contribuþia unor case de producþie internaþionale) întru

colaborare pe lângã regizorul Valerio Zurlini, o distribuþie „stelarã”

internaþionalã italo-franco-germano-spaniolã. Vittorio Gasmman,

Giuliano Gemma, Helmut Grim, Max von Sydow, Philippe

Noiret, Jean-Louis Trintignant, Francisco Rabal, Fernando Rey

ºi alþii au rãspuns „da” tânãrului producãtor, fiind cu toþii onoraþi

sã poatã juca în ecranizarea acestui roman. Rolul principal al lui

Drogo a fost preluat chiar de Perrrin. Un aliat important al lui

Perrin a fost directorul de imagine al filmului, Luciano Tivoli,

care, dupã stabilirea locaþiei în Iran, anume cetatea Arg-e-Bam,

aflatã la frontiera cu Afganistan (descoperitã întâmplãtor de Perrin

într-o revistã de turism în sala de aºteptare a unui cabinet

stomatologic) reuºeºte sã redea filmului un splendid contrast ºi o

luminozitate prin ceea ce s-a numit „lumina rece a aºteptãrii”.

Alexandru CAZACU

Zâmbetul în faþa deºertului

Dino Buzzati

Exteriorul cetãþii, frumuseþea imaginii, superbul decor natural,

dar ºi scenele intra-muros (interioarele s-au filmat la Cinecittà)

restituie perfect ambianþa operei originale unde se percepe

fascinaþia indusã de vidul deºertului. Printr-un fel de realism

magic ºi alegoric s-a accentuat de cãtre scenografia lui Giancarlo

Bartolini Salimbeni concretizarea istoricã ºi psihologicã a dramei,

reuºind sã sugereze ceea ce aflã dincolo de fapte. Frumuseþea

intimidatã a locuinþei, a zonei natale ºi a iubitei lui Drogo

(interpretatã de Chantal Perrin) înaintea plecãrii spre fortãreaþã,

politeþea cvasi-medievalã ce se instaleazã între militari indicând

trecerea lentã a timpului, la fel ca ºi costumele terne, indistincte

ale acestora. La tot acest ansamblu contribuie oportuna muzicã

subtilã ºi echilibratã a marelui Ennio Moricone.

S-a spus, dupã lectura romanului ºi vizionarea pelicule,i cã de

fapt toatã istoria unei vieþi umane este consumatã în aºteptarea

unui eveniment ce nu soseºte decât odatã cu moartea celui care

aºteaptã. Astfel întreaga noastrã viaþã este rezumatã în acest film:

iluziile, iubirile, dilemele, frustrãrile, boala ºi extincþia. În plus

astãzi când iluzia ºi realitatea unui rãzboi nu mai este supranaturalã

precum peisajele din film, viziunea pascalianã a spaþiului care

înspãimântã, sperãm sã aducã diverse conotaþii pacifiste în

reflexia contemporanã.

Atât romanul, cât ºi ecranizarea acestuia, pot sã nu te marcheze

la sfârºitul lecturii, respectiv vizionãrii. Însã pe mãsurã ce trece

timpul, memoria revine la istoria lui Drogo conform unui algoritm

necunoscut încercând sã-i caute sensurile. Aflat tematic între

Beckett ºi Kafka, fantasticul lui Buzzati ne provoacã sã

descoperim straturile

profunde ale existenþei. Nu

atât absenþa controlului

asupra propriului destin

este elementul cheie în

aceastã operã literarã ºi

cinematograficã, ci mai

degrabã eroismul ce rezidã

în pregãtirea înfruntãrii

oricãrui destin. Cronotipul

drumului din roman ºi

magia imaginii din film ne

indicã cu precizie

inexorabila trecere a

timpului. Cãci ne pregãtim

ºi aºteptãm înfriguraþi o

bãtãlie pe care o ducem

deja, în fiecare clipã cu noi

înºine, iar arma

indestructibilã în faþa

oricãrui tip de deºert

rãmâne seninãtatea ºi

zâmbetul.

Jacques Perrin într-o secvenþã din film

Romanul Il desertodei Tartari,
ilustaþia copertei Dino Buzzati
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Spectacol în deschiderea FNT (prima zi de festival – 5

noiembrie) ºi în regia lui Radu Afrim, este a patra producþie a

regizorului la Naþionalul craiovean.

Spectacol solicitant (patru ore) pentru minunata trupã din Bãnie,

dar ºi pentru spectatori care, însã, rãmân pânã la final seduºi de

sinceritatea textelor neadaptate, originale (Radu Afrim, Simona

Goºu, Lia Bugnar, Dan Coman, Maria Manolescu, Oana Pellea,

Radu Tudoran), rostite integral deºi nu fuseserã scrise pentru

teatru; versatilitatea regizorului care, îndrãgostit de fotografie,

face posibil acest colaj, se simte în creaþie. 17 (ªaptesprezece)

istorii distincte despre legãtura dintre om ºi câine, despre prietenie,

devotament, urã, toleranþã, iubire, spovedanie. Sinceritatea amorfã

a personajelor ne nedumereºte puþin pentru cã îl simþim pe Afrim

mai brutal decât ne obiºnuise.

Nu ºtiu dacã subiectul dirijeazã aceastã atitudine a creatorului

sau onestitatea domnului Afrim impune spectatorului oglindirea,

câteodatã crudã, a propriului EU...

Este un spectacol despre câini sau despre noi? Despre noi

prin ochii unui câine sau despre câini prin ochii altor... câini?

De remarcat efortul de miºcare pe care îl fac actorii pe tot

parcursul reprezentaþiei (coregrafia Flavia Giurgiu) interpretând

personaje diferite, oameni sau câini, câini în haitã sau grozav de

singuri. Remarcabil George Albert Costea care a fost strãlucitor

în toate momentele sale, fie cã juca travesti, vampir sau câine

credincios. Alterneazã momente comice cu dramatice, cântã,

danseazã, mârâie ºi desfãºoarã un întreg recital.

Oare Afrim, în subtilitatea imaginaþiei sale, iubitor de frumos

ºi de oameni, foloseºte un pretext de introspecþie? Oare ar fi fost

la fel dacã se gândea la pisici sau, mai ºtiu eu, elefanþi? Pentru

cã, nu-i aºa, raportul animal/om sau om/animal bazat pe

întâmplarea destinului de a arunca în genesis un om sau un câine

(de ex.), se bazeazã pe suveranitate ºi supunere, pe inteligenþa ca

putere asupra unei specii inferioare care poate deþine, însã,

supremaþia prin ceva nedefinit.

Actori asumaþi ºi foarte talentaþi ca:

Vlad Udrescu, care în „Ochiuc” reuºeºte sã redea povestea

tânãrului resemnat în faþa propriei sorþi marcate puternic de boala

mamei sale.

George Albert Costea, vecina Avieriþei cu accent

moldovenesc, caraghioasã ºi agasantã; crainica TV care bruiazã

dialogul celorlalþi vorbind despre Patrocle din „Dumbrava

minunatã”, foarte, foarte comicã; este Ochiuc,

bucuria bãtrânei mame cu mintea rãtãcitã. Este

mireasa din grupul vocal, dar ºi vampirul trist la

gândul cã, într-o zi, câinele lui muritor va pieri.

Tamara Popescu, mama din „Ochiuc”, având

singurã conexiune cu viaþa, câinele; fetiþa din

scrierea Simonei Goºu.

Alex Calangiu, hingherul crud, gâdele care

transmite spectatorului rãceala inimii sale.

Surprinzãtor, acest cãlãu (terifiantã scena jupuirii

câinilor în abator), cãruia Alex i-a împletit cu

atenþie spaima, devotamentul, groaza, disperarea,

evadarea, are un câine cu care se împrieteneºte.

Adrian Tudor, un adolescent depresiv salvat

de câinele sãu. Trecerea de la depresie la dorinþa

de a trãi foarte frumos creionatã de tânãrul actor

despre care, cu siguranþã, vom mai auzi.

Iulia Lazãr, splendidã apariþie semãnând foarte

mult cu Oana Pellea, stãpâna Minunatului ºi la

grizon ºi la dicþie, are în „ Minunatul” un monolog

remarcabil.

Excelent monolog au în „Câinele Mannix”, Ramona

Drãgulescu ºi Alina Manga în

„Scrisoare cãtre fani”.

Claudiu Mihail, care în

„Hingherul” umanizeazã un

câine (câine fãrã om!).

Vlad Udrescu, nominalizare

pentru rol secundar masculin în

spectacolul „Câine cu om, câine

fãrã om”.

Tamara Popescu,

nominalizare pentru cel mai bun

rol secundar feminin în acelaºi

spectacol – Uniter 2022.

Spectacolele lui Radu Afrim

nu se nasc ad-hoc, la inspiraþie,

sunt spectacole lucrate, grele, cu

grijã pentru imagine, mesaj,

partituri actoriceºti, sensuri ºi

definiþii la care te gândeºti multe

zile dupã.

Câinele, ca prieten al omului,

ales personaj principal în aceastã

piesã, suferã, iubeºte, dar duce

în spate nu doar umilinþe, ci ºi

pãcatele ºi neputinþa stãpânilor.

Câinele preia suferinþa ºi

izbãveºte în spectacol omul, pentru câine, dar ºi pentru om

(oameni) pentru sine însuºi. Pentru cã poate, pentru cã vrea,

pentru cã un câine poate duce mai multã suferinþã decât un om,

mult mai multã. E mai tolerant ºi mai blând de multe ori.

Fetiþa mea, la capãtul celor patru ore, lungi chiar ºi pentru un

adult, îmi spune: „Mami, trebuie sã fim blânzi cu animalele, cu

câinii, pisicuþele, iepuraºii”... o lecþie durã creatã pentru a îmblânzi.

Surprinzãtor, deºi spectacolul este despre omniprezenþa

câinilor, niciun patruped nu defileazã pe scenã în carne ºi oase.

Haitele sunt formate din actori, fãrã coadã ºi urechi, doar cu

machiaj (Mihaela Popa, Mihaela Guran). Costumele în culori

stridente, mai ales în momentele muzicale, sunt mai mult

funcþionale decât estetice.

Suntem mai buni dacã iubim un animal? Sau suntem rãi dacã

nu iubim? Cu siguranþã suntem rãi dacã-l chinuim. Dar omul,

despre care se spune cã este cel mai crud animal, îºi chinuieºte

semenii, darãmite câinii. Grozãvia mondialã universalã,

nemaiîntâlnitã ºi de nerepetat de la Aushwitz, a fost operã umanã,

inteligentã ºi asumatã, nu a fost o întâmplare. Cruzimea la cotele

ei sublime nu viza un patruped, ci oameni de categorii, vârste ºi

profesiuni diferite, nealese, oameni transformaþi în cifre ºi

dezumanizaþi. ªi nu vreo navã extraterestrã a coborât ºi s-a ocupat

de aceste orori care au sãpat ruºinea în obrazul omenirii, ci

OMUL, care poate fi crud, oribil, depravat, gunoi, miracol,

sublim, tandru, ascet, renãscut. Ca în finalul piesei afrimiene

„Exit”, în care un câine suferind strãbate golgota pânã atinge

lumina, libertatea, izbãvirea.

Alãturi de multe proiecþii video este una nefiltratã, netãiatã

„Femeia de la Bãzdâna ºi câinii ei”, în care, cu voce blândã, o

femeie simplã de la þarã ne aratã natural, trãind, cum iubeºte

câinii, cum împarte cu ei fiecare bucãþicã de pâine, iar firescul

Mona
Dobrisan,

FESTIVALUL NAÞIONAL DE TEATRU 2022 TNB
„Câine cu om, câine fãrã om” de Radu Afrim

O producþie a Teatrului „Marin Sorescu” din Craiova

gesturilor ei ne oferã o ºansã cã oamenii

pot fi ºi buni, frumoºi, generoºi cu

cãþeluºii de astã datã, fericiþi ºi cã îºi pot dãrui reciproc tandreþe

ºi iubire. ªi calm. ªi liniºte. ªi compasiune. ªi DOR. (ªtiþi cã

împreunã cu colind ºi doinã sunt cuvinte unice în lume, specifice

spiritualitãþii româneºti?) Unicul popor, cel român, este cel care

exprimã printr-un substantiv, „dor”, ceea ce celelalte popoare

explicã prin verbe.

Dor al românilor aproape intraductibil.

Mi-era dor de o piesã care sã mã tulbure, mi-era dor de Afrim,

de catharsisul provocat de piesele sale.

Nu, nu voi lua un câine de la adãpostul de câini dar, voi oferi

mai multã tandreþe celor cinci pe care îi am, adicã voi face ce face

zilnic fiica mea care, dintr-o empatie teribilã ne-a redenumit familia

Dobriºan-Skateboard-Ham-Ham ºi mã voi dãrui pânã la capãt.

„Despre câini. Poveºti cu câini. Monoloage pentru câini.

Convorbiri cu câini. Poeme pentru câini. Astãzi am fost la un

adãpost pentru câini de lângã oraº. Cu toþi actorii. Documentare

pentru roluri. Câteva ore de tandreþe oferite câinilor din adãpost.

Prea puþine. ªedinþã foto. Filmãri. Speranþe oferite câinilor. ªi,

la final, abandonul. Fiecare cu ale lui. La repetiþia de searã însã,

nu s-a putut lucra nimic. Ceva din actori rãmãsese acolo.” (Radu

Afrim, în timpul perioadei de repetiþii)
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A consemnat Luminiþa Cornea

Noi convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (VI)
„Lãsaþi-vã, lãsaþi-vã purtaþi de îngerii lui Dumnezeu pe aripile veºniciei,

ca sã vã ducã pânã la poarta Raiului!”

Luminiþa Cornea (L.C.): Înaltpreasfinþite

Pãrinte Mitropolit, vã rog sã ne spuneþi un cuvânt

de învãþãturã în legãturã cu prima duminicã dupã

Învierea Domnului, cunoscutã sub numele de

Duminica Sfântului Apostol Toma. Într-o predicã

pe care aþi rostit-o, cu ocazia acestei sãrbãtori, la

Caransebeº, aþi insistat pe deosebirea dintre

moarte ºi veºnicie. Vã rog...

Îps. Ioan: M-am bucurat cã atunci am vãzut pe

feþele fraþilor cãrãºeni mângâierea de Sus adusã

de lumina Învierii lui Hristos care a venit ºi în

anul acesta la sfântul mormânt la Ierusalim ºi a

ajuns pânã în ultimul sat din

spaþiul nostru românesc.

Am vãzut seninãtate pe

feþele oamenilor. Când am

pornit dimineaþa, mi-am

zis: oare n-o sã-i gãsesc pe

cei din Caransebeº

plângând? ªi am vãzut cã,

din mila lui Dumnezeu,

erau senini, bucuroºi ºi n-

aveau lacrimi pe obraz. De

ce oare mã gândeam cã ar

fi putut sã plângã, cã poate

îi voi vedea plângând. Mã

gândeam: oare n-or fi

plângând cã a murit

moartea? Iatã, vedem cã în

clipele de Paºti, moartea a

murit neplânsã. N-a plâns

nimeni dupã moarte. Din

ceasul Învierii Domnului,

pe niciunul dintre noi nu ne

mai aºteaptã moartea. A

murit moartea, neplânsã pe

Cruce, omorâtã fiind de

Hristos. Însã ne întâmpinã.

ªtiþi cum se spune în

popor... cã parcã l-a cãutat

moartea pe fratele Grigore!

Sau atunci când un om trãgea sã moarã, auzeai:

moartea îi bate la uºã! Sã nu mai spuneþi aceste

cuvinte despre semenii dumneavoastrã, cã îi

cautã moartea. A murit. Când veþi vedea un om

în ultimele clipe ale vieþii sale ºi cineva vã va

întreba ce mai face fratele cutare, sã spuneþi: Îl

cautã veºnicia!

Învierea ne-a scos din mormântul timpului. Din

mormântul acela, ne-a scos Hristos pe mine ºi pe

tine. Hristos ne-a scos din mormântul timpului,

aºezându-ne pe aripile veºniciei. Lãsaþi-vã, lãsaþi-

vã purtaþi de îngerii lui Dumnezeu pe aripile

veºniciei, ca sã vã ducã pânã la poarta Raiului!

Cunoaºteþi sfânta evanghelie cititã la Duminica

Tomii (Ev. Ioan 20, 19-31). Contextul este de ziua

întâi a sãptãmânii, deci dupã opt zile de la Sfintele

Paºti, când, dupã cele cercetate de femeile

mironosiþe ºi de apostoli, gãsind giulgiurile goale

ºi piatra rãsturnatã la mormânt... adãugãm

tulburãrile care au fost în societate, dupã toate

acestea, apostolii s-au închis în casa lui Ioan

Marcu, în care avusese loc Cina cea de tainã, unde

Hristos a spãlat picioarele apostolilor.

L.C.: Da, Înaltpreasfinþite Pãrinte, de ce Hristos

a spãlat picioarele apostolilor? Vã rugãm...

Îps. Ioan: În general, zicem cã a fost actul de

smerenie al lui Hristos, actul prin care a arãtat

cum sã se comporte cel mai mare cu cel mai mic.

Dacã în orânduirea sclavagistã, care era atunci

în lume, se aflau stãpânul de sclavi ºi sclavii,

slujirea se fãcea de jos în sus. Hristos a spus: Nu.

Cel mai mare sã-l slujeascã pe cel mai mic! Auziþi

ce rãsturnare a tabelelor lumii antice s-a produs!?

Acesta a reprezentat un semn al rãsturnãrii

raportului relaþiilor interumane. De atunci, lumea

spre aºa ceva se îndreaptã.

Le-a spãlat picioarele ca sã le întãreascã, pentru

cã Hristos ºtia cã îi va trimite în lume ºi va fi

necesar sã cãlãtoreascã, pe jos, mii ºi mii de

kilometri. Iatã cã într-o zi, în ziua întâi a

sãptãmânii, le spune apostolilor: Luaþi Duh Sfânt!

ªi le spune, înainte de aceasta, sã

meargã sã propovãduiascã

cuvântul lui Dumnezeu la toate

neamurile, ºi apoi: „Luaþi Duh

Sfânt, cãrora veþi ierta pãcatele, le

vor fi iertate, ºi cãrora le veþi þine,

vor fi þinute” (Ioan, 20, 22-23).

Auziþi care a fost obiectul

muncii! Ce le-a încredinþat Hristos

apostolilor! Le-a încredinþat

pãcatele noastre. Le-a spus: faceþi

tot ce este cu putinþã sã smulgeþi

pãcatele din inimile oamenilor!

Adicã, într-un cuvânt patristic:

despãtimiþi-i, ajutaþi-i pe oameni

sã se despãtimeascã de pãcat!

Doamne, Iisus Hristoase, Fiul lui

Dumnezeu, ajutã-ne sã ne

despãtimim, sã ne debarasãm de

pãcatele noastre, pentru ca sã

putem cãlãtori mai uºor spre porþile

Cerului!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, ne punem întrebarea

dacã se cuvine sã-l judecãm atât de

aspru pe apostolul Toma care n-a

crezut cuvintele apostolilor cã a

înviat Hristos.

Îps. Ioan: Da, se cuvine sã adaug

un cuvânt referitor la cel atât de judecat de noi. Dupã

Iuda, cred cã Toma este apostolul cel mai judecat

de noi, fiindcã n-a crezut cuvintele apostolilor cã a

înviat Domnul. În limba aramaicã, cuvântul Didimus

Toma se traduce în limba noastrã, îndoit, dublu. Dar

cuvântul „îndoit”, în limba românã, are ºi sensul cã

te îndoieºti de un adevãr. Însã, în aramaica veche,

în care s-a rostit cuvântul acesta, înseamnã „îndoit

în harul lui Dumnezeu”. Mãicuþa lui când ºi-a

exprimat pãrerea sã-i punã numele Toma, a avut în

vedere acest aspect, ca peste fiul ei sã vinã îndoitã

puterea lui Dumnezeu. Dacã vã aduceþi aminte ºi

de profetul Elisei – când a murit Ilie, ºi el a cerut sã

vinã îndoitã puterea lui Dumnezeu peste el, cã îl

lãsase Ilie urmaº al lui, ca profet. Este greu sã

percepem astãzi, în limba românã, ca mãicuþa lui

sau altã mamã sã strige dupã copil prin bisericã:

îndoitul mamei, vino încoace! În limba românã nu

ne-am prea obiºnuit cu expresia aceasta, dar în

limba aramaicã sunã foarte bine ºi avea sensul acesta

spiritual: îndoit în puterea ºi în harul lui Dumnezeu.

Desigur nu v-aþi supãra dacã aº spune tuturor cã

sunt creºtini tomiþi, adicã îndoiþi în har, adicã: Sã

vã îndoiascã Dumnezeu, sã vã înmulþeascã

Dumnezeu harul pe care l-aþi primit la botez ºi de

atunci sã vã îndoiascã Dumnezeu sãnãtatea,

înþelepciunea, milostenia, darul pãcii ºi toate

celelalte daruri ale lui Dumnezeu sã fie îndoite peste

sufletele ºi inimile frãþiilor voastre!

ÎPS Ioan cu volumul Omul
comoara lui Dumnezeu

Bag de seamã cã de moarte nu vã mai este fricã.

Am ajuns atât de mult, încât sã o socotim casnicã

cu noi, ca una dintre casnicii noºtri. De aceea, atunci

când ne mor pãrinþii, nu avem o anumitã tulburare,

ci ne împãcãm cu clipa aceasta. Dar vã întreb ºi

întreb cititorii: Vã este fricã de Înviere? De ce tãceþi?

De moarte sã nu vã mai fie fricã, dar eu zic sã ne fie

fricã de Înviere, pentru cã atunci vom da socotealã

de toate cele ce am fãcut în lumea aceasta. Sunt

oameni cãrora nu le mai este fricã de moarte, ci

chiar ei, ispitiþi de cel rãu, îºi pun capãt zilelor. Lor

nu le este fricã de moarte ºi îºi pun capãt zilelor

pentru cã le este fricã de Înviere, cã atunci vor trebui

sã dea socotealã de toate cele ce au fãcut pe acest

pãmânt.

L.C.: Îmi amintesc, Pãrinte Mitropolit, de un

frumos tablou în care aþi evocat un aspect din

copilãria Înaltpreasfinþiei Voastre, în care mama

a fost pilonul de bazã, de fapt, un simbol.

Îps. Ioan: Da, vã spun acum, sã credeþi din toatã

inima în Înviere! Sã nu vã fie fricã de Înviere!

Vã spun lucrul acesta, deoarece eu cred cu

adevãrat în Înviere, nu pentru cã am citit în vreo

carte, ci pentru cã mi-a spus mãicuþa mea cã

Hristos a înviat! Când a venit în miez de noapte

de la bisericã, cu lumina aprinsã în casã ºi eu

eram în leagãn, mi-a ºoptit la marginea

leagãnului: Dragul mamii, Hristos a Înviat! Oare

m-a minþit maica mea pe mine? Dumneavoastrã

v-aþi minþit vreodatã copiii? Tot aºa, nici pe mine,

maica mea nu m-a minþit. Credeþi în Sfânta

Evanghelie ºi credeþi în ce v-au spus dulcile

dumneavoastrã mame, când eraþi în braþele lor,

adicã: Credeþi cã Hristos a înviat!

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã reveniþi

la Sfântul Apostol Toma.

Îps. Ioan: Sã reþinem dragostea ºi cinstea pe

care i-o acordãm acestui Apostol Toma! Sã-i

cãutãm pe cei rãniþi! Puneþi-i pe umãr, aºa cum

Hristos a pus crucea! Puneþi-i pe cei rãniþi pe

umãr! Astãzi, Hristos nu mai are cruce pe umãrul

Sãu, însã de veþi privi în zare, Îl veþi vedea pe

Hristos purtându-mã pe mine pe umerii Lui.

Astãzi, eu sunt crucea lui Hristos. M-a gãsit rãnit,

ºi-a fãcut milã de mine ºi ar dori sã mã ducã la

Tatãl Ceresc, chiar rãnit de pãcate, cum sunt.

Doamne Iisus Hristoase, deschide-þi braþele Tale

ºi-i ia pe toþi fraþii aceºtia în braþele Tale ºi du-i la

Tatãl ceresc ºi spune-I: Pãrinte, þi-am mai adus

un snop, nu de grâu, ci de români în Împãrãþia

lui Dumnezeu! Toþi sunteþi rodul Evangheliei lui

Hristos ºi rodul Evangheliei nu-ºi are loc pe

pãmânt, ci în Cer. Sã rânduiascã Dumnezeu sã

vã întâlniþi ºi cu Apostolul Toma!

L.C.: În cuvântul de la Caransebeº, aþi afirmat

cã sunteþi convins cã în seara aceea, dupã ce se

va auzi toaca în Cer, Sfântul Apostol Toma o sã-

i pomeneascã pe toþi cei care s-au rugat în sfânta

bisericã.

Îps. Ioan: Ce poate fi mai mult pentru un

muritor, pentru un om, decât sã ºtie cã nu de un

nevrednic preot ca mine a fost pomenit la altar,

ci de un apostol, înaintea Scaunului Sfintei Treimi

Dumnezeu. Spre searã, sã fiþi în liniºte în familiile

dumneavoastrã ºi, dupã ce se va aºterne liniºtea

în cetate ºi o sã aparã luna, sã ascultaþi ºi vã veþi

auzi numele pomenite cu lacrimi de cãtre Sfântul

Apostol Toma, în Cer.
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Concursul naþional de creaþie literarã

„Dimitrie Bolintineanu” 2022
Gabriel DRAGNEA

(continuare în pag. 24)

Anumite aspecte ale trecutului revin în prezent fãrã a observa cã existã o legãturã

vizibilã, clarã, cum este în cazul dramelor personale care se semneazã pe caracterul

individual, al fiecãruia dintre noi. Sunt, însã, situaþii, evenimente, fapte care revin în

prezent ca o conºtiinþã a neîmplinirilor. Ne întrebãm adesea „unde sunt zãpezile de altãdatã”,

ca mai apoi sã ne trezim brusc cu ninsoare peste trupuri ºi gânduri. Prin urmare, existã o

misterioasã curgere a evenimentelor care ne duce cu gândul la învãþãturile creºtine conform

cãrora nimic nu este întâmplãtor în acþiunile ºi viaþa noastrã.

În urmã cu mai bine de doi ani, la o întâlnire organizatoricã despre revista Sud ºi

Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã, ne-am reamintit de perioada anilor 2000 când

se desfãºurau la Bolintin Vale festivalurile naþionale de creaþie literarã, unul dintre ele (cel din 2003)

culminând cu aniversarea a 570 de ani de atestare documentarã a oraºului. De la dorinþa de a reînvia tradiþia

întreruptã în 2010 din motive care au þinut de sãnãtatea tot mai criticã a fostului redactor ºef ºi fondator al

revistei Sud, gazetarul Constantin Carbarãu, nu a mai fost decât un pas.

Încã de la prima ediþie, concursul naþional de creaþie „Dimitrie Bolintineanu” a urmãrit atragerea tinerilor

spre literaturã, îndemnul spre a scrie ºi promovarea celor care îndrãgesc scrisul ºi vor sã i se dedice. De-

a lungul anilor au fãcut parte din juriu scriitori precum Petre Ghelmez, Mircea Sântimbreanu, Liviu Ioan

Stoiciu, Teodor Vârgolici, C. Stãnescu, Aurelian Titu Dumitrescu, Ion Acsan, Horia Gârbea, Florentin

Popescu ºi alþii. ªi atunci, dar ºi acum, cei implicaþi în organizarea festivalului ºi-au dat seama de importanþa

unui asemenea act cultural, mai ales într-un spaþiu urban provincial în care ameninþarea uitãrii este tot mai

prezentã ºi cu efecte spiritual-umane devastatoare.

Concursul din acest an, aflat la a XXXI-a ediþie, coordonat de revista „Sud”, Centrul Cultural „ªcoala

Veche” Bolintin Vale, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, Editura Sud ºi cu sprijinul

Consiliului Local ºi al Primãriei oraºului Bolintin Vale ºi-a propus sprijinirea creatorilor de literaturã din

România ºi diasporã, precum ºi mai buna cunoaºtere a vieþii ºi operelor scriitorilor originari din zona de

sud a þãrii noastre. Festivitatea de premiere a avut loc în data de 22 octombrie 2022, în prezenþa unor

importanþi oameni de culturã ºi a unui public numeros, care a umplut sala de evenimente a Centrului

Cultural „ªcoala Veche”.

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, prin organizarea acestui festival de literaturã,

prin promovarea atâtor zeci de scriitori în paginile revistei Sud ºi în cadrul Festivalului Toamna Culturalã
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Acum cincizeci de ani: Centenar Dimitrie Bolintineanu
Florentin POPESCU

Concursul naþional de creaþie literarã „Dimitrie Bolintineanu” 2022

În 1971-1972, când marele cult al personalitãþii lui Nicolae
Ceauºescu încã nu luase dimensiunile aberante de mai târziu, în
viaþa culturalã (chiar ºi aºa, sub comunism) se mai marcau, la
nivel naþional, cifrele, aniversãrile sau comemorãrile importante,
legate de împlinirea unei cifre rotunde la naºterea unor
personalitãþi sau perioada scursã de la trecerea lor în eternitate.
Fiindcã, orice s-ar spune ºi de cãtre oricine, pe atunci sentimentul
patriotic ºi preþuirea valorilor din patrimoniul naþional erau
unanime ºi puternice.

În acest context Dimitrie Bolintineanu, cel pe care
Eminescu îl numea „Copilul dezmierdat al naþiunii”, s-a
bucurat (e un fel de a spune) de o serie de articole legate de
împlinirea a 135 de ani de la naºterea lui ºi a unui secol de
la plecarea într-o altã lume.

Cu un respect, cãruia i-aº spune funciar faþã de truditorii
cuvântului scris (ºi cu deosebire faþã de cei ce ofereau în
acea vreme rodul gândirii ºi sentimentelor lor publicaþiilor)
am pãstrat multe reviste în biblioteca personalã. Iar zilele
trecute am rãsfoit paginile unora dintre ele. Într-un rãstimp
m-am oprit asupra revistei „Luceafãrul” nr. 34 (538) din 19
august 1972, în care o întreagã paginã, a treia, a fost dedicatã
lui Dimitrie Bolintineanu sub genericul „Centenar”.

Mãcar pentru cititorii mai tineri de azi, dacã nu ºi pentru
ceilalþi se cuvine sã precizez cã „Luceafãrul” de atunci, în format
mare ºi deschis tuturor colaborãrilor valoroase, era o publicaþie
foarte cãutatã ºi cititã nu numai de cãtre aspiranþii la debutul
literar, ci ºi, în general, de multã lume.

Pagina cu pricina insereazã în coloanele ei textele a nu mai
puþin de patru personalitãþi literare ale momentului: Virgil
Teodorescu (redactorul-ºef al revistei), Florin Manolescu, Leonid
Dimov ºi Dan Cristea.

Dintre aceºtia doar ultimul menþionat mai este în viaþã, ceilalþi
trei trecând de mai mulþi ani în aºa-zisa „Lume a drepþilor”.

Virgil Teodorescu, poet, prozator, eseist ºi traducãtor (nãscut
la 16.VI.1909 ºi decedat la 24.VI.1987), despre care Dicþionarul
general al literaturii, editat de Academie considerã cã încã de la
debutul editorial din 1940, cu Poem în leopardã a dovedit cã are
„o forþã a limbajului ºi o extraordinarã inventivitate, dar ºi
exuberanþa bravadei lingvistice”, deschide pagina consacratã lui
Bolintineanu intitulându-ºi articolul cu definiþia datã poetului
din Bolintin de cãtre Eminescu, citatã ºi de noi mai sus, mai la
începutul textului de faþã.

Dupã ce face o scurtã incursiune în biografia poetului, Virgil
Teodorescu recurge la o trimitere la Legendele istorice,
conchizând cã acestea au avut un curs ascendent asupra întregii
opere poetice (a lui D. Bolintineanu, n.n. F.P.) „dublatã de
pasiunea unui spirit meditativ ºi de forþa unui talent... care îºi
aflã fundamentul mijloacelor de expresie în incandescentul tezaur
colectiv al naþiunii... La vremea sa, Dimitrie Bolintineanu a fost
un novator al formei ºi al expresiei poetice, el a îmbogãþit limbajul
ºi a fertilizat imaginea printr-o fericitã îmbinare de termeni,
respingând, cu discernãmânt sigur, împerecherile hibride ºi
neverosimile... Deºi a trecut atâta amar de vreme, memoria noastrã
cheamã necontenit versurile lui, pãtrunse de puritatea unei nobile
credinþe ºi traversate de candida forþã a talentului sãu. Ele au

sunetul curat ºi prelung al monedelor vechi, frumosul sunet pe
care îl dã mirificul metal inalterabil.”.

Florin Manolescu (nãscut la 11.I.1943 ºi decedat la
13.XII.2015), fost asistent universitar la Filologia bucureºteanã
ºi mai apoi conferenþiar la Dortmund (Germania), o figurã
arhicunoscutã ºi iubitã în rândul tineretului din acea vreme, o
prezenþã foarte activã (cu rubrici permanente în revistele

„Amfiteatru”, „România literarã”, „Flacãra”, „Contemporanul”
ºi „Luceafãrul”, se opreºte la câteva elemente mai puþin sau chiar
deloc comentate pânã atunci din creaþia bolintineanã, îndeosebi
cea în prozã, remarcând, între altele cã „Existã în cazul lui
Bolintineanu un farmec al ticurilor, al fixaþiilor ºi al ºabloanelor
aparent, în spatele cãrora un ochi atent va descoperi aproape
întotdeauna o surprizã. Iatã un exemplu. Douã dintre cele mai
cunoscute versuri ale lui Bolintineanu sunt în legenda istoricã
Muma lui ªtefan cel Mare: «Un orologiu sunã noaptea jumãtate,/
în castel în poartã, oare cine bate?» Au versurile acestea o
semnificaþie mai importantã decât aceea de datare strictã a
naraþiunii? Da, pentru cã Bolintineanu este un poet cu „obsesia”
orologiilor, exprimatã în cele mai diverse împrejurãri. Imaginaþia
scriitorului aºeazã ceasornice peste tot, în saloane, în dormitoare,
în porþile caselor ºi, înainte de toate, în chiar bãtaia metronomicã
a versurilor sale. Dacã ar trebui sã identificãm un text anonim ºi
dacã am avea bãnuiala cã autorul lui ar putea sã fie Bolintineanu,
atunci prezenþa sau absenþa acestei obsesii ar putea sã aibã
valoarea unui argument hotãrâtor... Dacã Ciocoii vechi ºi noi
este un depozit de documente ºi de date, în marginea cãrora, s-ar
putea glosa la infinit, Manoil ºi Elena au în schimb acel ritm
interior în afara cãruia romanul tradiþional nu este de conceput.”.

Considerat de cãtre acelaºi dicþionar din care am citat mai
devreme drept „unul din cei mai importanþi poeþi români ai
perioadei interbelice ºi ai secolului XX”, Leonid Dimov (nãscut
la 11.I.1926 la Ismail, în Basarabia, decedat la 5.XII.1987) a
fost reþinut de istoria literarã ºi în alte douã ipostaze decât cea de
poet, la fel de importante: acelea de eseist ºi traducãtor (în aceastã
a doua posturã ne-a dat foarte valoroase tãlmãciri din mari autori
francezi, italieni, ruºi). Participarea lui la realizarea paginii care
marca în 1972 Centenarul Bolintineanu este, dacã putem spune
aºa, una ce include o privire mai generalã asupra celui omagiat

(comemorat). Poetul basarabean porneºte de la afirmaþiile fãcute
anterior de câteva autoritãþi ale istoriei literare de la noi: D.
Popovici, Dim. Pãcurariu, ªerban Cioculescu, Ion Negoiþescu.

Fãrã a amenda în vreun fel opiniile acelor (ba, dimpotrivã,
subscriind parþial la ele), Leonid Dimov catã sã ne ofere o „Sintezã
om-operã” ºi dupã periplul prin scrierile comentatorilor anteriori
ai lui Bolintineanu, conchide: „...Nimic nu poate scuza mai bine

diminuþiile unei activitãþi artistice decât dorinþa poetului
de a sluji libertatea, lupta pentru neatârnare ºi suveranitate
naþionalã, lupta pentru democraþie, pentru luminare,
pentru civilizaþie. ªi totuºi nu ne putem înãbuºi regretul
cã un poet atât de mare ca Bolintineanu n-a ºtiut sã
instituie în creaþia sa o zonã de armonie între imboldul
social ºi perfecþiunea poeticã. Aceasta nu înseamnã însã
cã-l iubim mai puþin.”.

Arhicunoscutul critic literar, Dan Cristea, redactorul-
ºef la „Luceafãrul de ziuã” de azi ºi-a îndreptat ocheanul
analizei cãtre prozele de cãlãtorie ale lui Bolintineanu, dorind
sã releve specificul ºi originalitatea lor. Cu alte cuvinte,
dorind sã afle cum ºi când s-a implicat poetul în întâmplãrile
desfãºurate pe traseele voiajelor. „Înlãturând ceea ce e
presiune livrescã în Cãlãtoriile sale, meditaþiile romantice
asupra ruinelor memorabile, s-ar putea zice cã autorul

Macedonelor vede rar ºi umblã neobosit, precum strãmoºii sãi pe
cãile nesfârºite ale transhumanþei... În sentimentul instabilitãþii, al
goanei, al lipsei, în genere, de legãturã afectivã cu peisajul
descoperim... afectivitatea acestor cãlãtorii”, scrie criticul de la 1972.

Iar ceva mai la vale, pentru a pune un fel de verdict asupra
respectivelor note bolintinene de cãlãtorie, adaugã: „Ca peregrin,
Bolintineanu îl precede într-un fel pe Maiorescu, în
comportament. O asemãnãtoare oroare de insalubritate ºi
inconfort, o mare plãcere de a fi în mijlocul unei societãþi feminine,
o înseriere asemãnãtoare prin exactitate, a neplãcerilor ºi
dizgraþiozitãþilor voiajului. Nasul lui se strâmbã la mirosurile
neplãcute, pielea i se furnicã în aºternuturile hanurilor, auzul îi e
împuiat de cerºitul bacºiºului. ªi, mai presus, cãlãtoriile se scurg
pe el ca o apã pe corp.”.

Fireºte, putem admite sau, dimpotrivã, putem respinge o astfel
de opinie care, pânã la urmã este subiectivã, ca oricare alta.

În ce ne priveºte, la o reluare recentã a lecturii însemnãrilor de
cãlãtorie oferite nouã de Bolintineanu ne-a convins – totuºi! – cã
ele nu ºi-au pierdut încã savoarea, cã deºi par a fi fost fãcute doar
pentru uz personal (sau, în cel mai bun caz, pentru un grup
restrâns de prieteni), cã dezvãluie o ipostazã scriitoriceascã ce nu
poate fi ruptã nici de contextul social ºi nici de restul operei.

Un fel de vase comunicante leagã benefic poezia de proza
respectivã, cum de altfel am încercat sã demonstrãm ºi noi în
numãrul trecut (9-10/2022) al revistei noastre.

Oricum ºi din orice punct critic am privi opera lui Bolintineanu,
un adevãr rãmâne de nezdruncinat: poetul, prozatorul,
dramaturgul ºi publicistul ivit pe lume la Bolintin Vale a intrat
demult în patrimoniul cultural naþional.

Remember-ul Centenarului din 1972, la care am fãcut acum
trimitere vine sã confirme ºi sã reconfirme, dacã mai era nevoie,

acest adevãr.

Bolintineanã se ambiþioneazã sã evidenþieze importanþa creaþiei

atât pentru zona în care ea se dezvãluie, dar ºi la nivel naþional, ca

exemplu al continuitãþii în numele unei evoluþii spirituale vizibile

a individului în societate. Aici vorbim inclusiv despre cei 38 de

participanþi ai acestui festival concurs de eseu din acest an, dar

mai ales despre cei patru câºtigãtori ai acestei noi ediþii: Mirela

Maiana Mladin, Gelu Cecan, Gabriel Andrei ºi Mircea Bãduþ.

Toþi patru au demonstrat cã eseul nu este doar o formã de studiu

ci o interpretare subiectivã originalã a unei teme sau, în cazul

nostru, despre opera unui scriitor mai mult sau mai puþin cunoscut

din zona de sud a României.

Luându-i separat, fiecare laureat a dovedit reale calitãþi, atât de

analizã generalã a operei autorului ales pentru eseu (ºi aici vorbim

despre textul lui Mircea Bãduþ, „Neºansa sincronizãrii cu pragul

emancipãrii”, cu referire la scriitorul de literaturã SF, Florin

Manolescu), dar ºi de evidenþiere a particularului subliniat atent

prin note de subsol bine documentate, referindu-mã aici la eseul

lui Gelu Cecan, „Al. Robot: un debut latent al istoriei literaturii

româneºti”.

O a treia prezenþã de calitate a acestui festival este cea a lui

Gabriel Andrei, profesor de muzicã ºi director de ºcoalã

gimnazialã, o dovadã clarã cã spiritul critic literar poate apãrea

nu doar ca urmare a asimilãrii unor lecturi importante, dar ºi din

spatele unui portativ muzical, o dovadã în plus de subliniere a

legãturilor strânse, indubitabile dintre arte.

Mirela Maiana Mladin este câºtigãtoarea Marelui Premiu

Dimitrie Bolintineanu. Din CV-ul domniei sale nu apar aproape

deloc date sau elemente care sã ne conducã spre o activitate

literarã. Ba din contrã, domnia sa ºi-a îndreptat paºii spre

laboratorul de fizicã, ca absolventã al facultãþii din cadrul

Universitãþii Bucureºti, dar ºi – dupã cum însãºi mãrturiseºte –

„într-o agenþie de turism, într-un autocar ca ghid, la un post de

radio, sau la calculator fãcând traduceri, dupã cum au fost

vremurile.” Cu toate acestea, Mirela Maiana Mladin a reuºit prin

instrumentele sensibilitãþii, ale emoþiei sã redeseneze în paragrafe

de jurnal cadre sentimentale din „Jocul de-a vacanþa” a lui Mihail

Sebastian. Iatã, aºadar, un altfel de joc, despre o joacã celebrã,

un exerciþiu al trãirii momentului prins ca într-o filã de jurnal,

cum spuneam, care îi aduce Mirelei Mladin un premiu care sã o

apropie ºi mai mult de autorul dumneaei preferat, dar ºi – de ce

nu – de Bolintinul din Vale care i-a facilitat aceastã experienþã

literarã.

Un premiu special, neanunþat iniþial în regulamentul

concursului, dar oferit de organizatori în amintirea regretatului

scriitor Nicolae Dan Fruntelatã, a fost obþinut de Ozana Bãlãbuc.

Premiul special „Nicolae Dan Fruntelatã” va rãsplãti pe tinerii

creatori de literaturã, tot aºa cum cel care-i dã numele a sprijinit

afirmarea atâtor nume importante azi ale literelor româneºti.

Distincþiile au fost înmânate câºtigãtorilor de cãtre d-na Evelyne

Maria Croitoru, preºedinte al juriului, care a þinut sã sublinieze

utilitatea unor asemenea demersuri de sprijinire a creaþiei originale.

Dupã decernarea efectivã a premiilor, cu toþii am fost de acord

cu discursul poetei Victoria Milescu în care sublinia faptul cã

„un concurs este o ocazie sã ne întâlnim, sã ne cunoaºtem,

deoarece vin concurenþi sau invitaþi din diverse oraºe ºi avem

astfel posibilitatea de a schimba între noi idei, impresii, informaþii,

cãrþi ºi reviste”.

„A intra într-un concurs, mai ales în condiþiile în care nu ºtii

cine este concurentul, nu existã nici cea mai micã idee despre

valoarea ºi intenþiile celuilalt, ridicã o mare problemã de

responsabilitate. Iar aceastã responsabilitate ºi-o ia fiecare în

parte, fie el concurent sau membru al juriului. Acest concurs ni-

l aduce în actualitate atât pe Bolintineanu, cât ºi opera lui ºi

trebuie menþinutã ideea de a-l pãstra astfel pe acest cãrturar,

poet, om politic, singurul paºoptist care a rãmas fidel lui Cuza

pânã la moarte. A þine treazã memoria lui Bolintineanu, inclusiv

prin acest concurs, este un lucru meritoriu.” a precizat fostul

diplomat, scriitorul ºi publicistul George Apostoiu.

Fost într-o vreme preºedinte al juriului, dar ºi membru al acestuia

în ediþiile de început ale festivalului, Florentin Popescu a mãrturisit

urmãtoarele: „Asemenea grupãrilor culturale de la Râmnicu

Vâlcea, Curtea de Argeº ºi alte câteva din þarã, ºi aici, în Bolintin

Vale existã o anumitã dãruire a oamenilor care se ocupã de culturã.

Cred cã este o formã de rezistenþã, de supravieþuire în condiþiile

în care statul, oficialitãþile, la modul general ºi-au luat aproape

total mâna de pe culturã. M-am bucurat de toate expoziþiile dedicate

operei lui Bolintineanu organizate la ªcoala Veche, aº spune cã

este chiar o premierã naþionalã. Mã bucur de toate evenimentele

desfãºurate la Bolintin, create de oameni de bine, de oameni cu

dãruire care cred ca ºi mine în aceastã iluzie, în aceastã himerã

care este literatura.”

În încheiere, înainte de popasul rezervat patrimoniului imaterial

ºi anume degustarea pâsatului boieresc de Bolintin, prof. Nicolae

Scurtu a conchis: „Ceea ce se întâmplã aici la Bolintin este un

adevãrat miracol. De 30 de ani se reînnoadã puternic tradiþia cu

actualitatea... Faptul cã Bolintineanu nu se bucurã astãzi de o

revenire este un semn cã oficialitãþile culturale nu îºi dau seama

ce important scriitor este Bolintineanu. Din pãcate, nu existã o

politicã naþionalã culturalã de restituire ºi de revenire asupra

valorilor estetice perene ale literaturii române... Ceea ce se face la

Bolintin este un lucru excepþional pentru cã oamenii din colectivul

revistei ºi ai Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu simt pulsul ºi, mai ales, au simþul valorilor.”.

Organizatorii mulþumesc tuturor celor implicaþi în buna

desfãºurare a întregului eveniment ºi mod deosebit celor aflaþi în

„prima linie”, farã ale cãror contribuþii nimic nu ar fi fost posibil:

Consiliul Local ºi Primãria oraºului Bolintin Vale, Gabriel

Dragnea, Alexandru Cazacu, Marian Grigore, Oana Dobrin,

Fãnuþa Dobrin, ªtefan Crudu, Monica Dobriºan, Raluca Tudor,

Steluþa Nae.
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ªcoala Gimnazialã ,,Nicolae Crevedia” a gãzduit în data de 14 octombrie 2022 un eveniment
important pentru întreaga comunitate a comunei Crevedia Mare, anume lansarea cãrþii ,,Farmecul
amintirilor. Povestiri din Bolintin ºi Crevedia” (Editura Sud, Bolintin Vale, 2022), prima carte
de prozã a domnului Corneliu C. Cristescu, nãscut ºi crescut pe tãrâmurile crevediene. Lansarea

a fost deschisã de doamna director a Scolii
Gimnaziale ,,N. Crevedia”, prof. Valentina
Antonescu, care a avut onoarea sã prezinte
invitaþii scriitorului crevedian: istoricul
Vasile Grigore – director al Editurii Sud,
preºedinte al Asociaþiei pentru Culturã ºi
Tradiþie Istoricã Bolintineanu, Victoria
Milescu – scriitor, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, prof. Milica Staicu
Dan, Floricã Dan – scriitor, ªtefan Crudu –
secretar general de redacþie al revistei Sud,
Constantin Corina – bibliotecar al Bibliotecii
comunale Crevedia Mare, Gheorghiu
Steliana – reprezentant al Consiliului Local
al comunei Crevedia Mare. Activitatea a fost
încununatã de prezenþa multor cadre
didactice ale ºcolii ºi a unui numãr mare de
elevi dornici sã asiste la un astfel de
eveniment marcant.

O sã încep prin a spune cã este o onoare
pentru ºcoala noastrã gãzduirea acestui
eveniment ºi prin a mulþumi domnului
Corneliu Cristescu pentru cã a oferit o
asemenea ocazie ºcolii ce poartã numele
scriitorului crevedian „Nicolae Crevedia”.

Am parcurs cu mare plãcere cartea, este
una uºor de citit, care stârneºte interesul cu

fiecare paginã parcursã, mai ales cã trecerile de la o povestire la alta se realizeazã într-un mod
fascinant. A fost o surprizã pentru mine sã descopãr cã autorul ºi-a propus sã contureze imaginea
satului copilãriei dumnealui, sat în care ºi eu m-am nãscut ºi am crescut.

Cu multã mãiestrie, conferã veridicitate amintirilor sale ºi povestirilor relatate de nea Petre cu
ajutorul informaþiilor culese prin munca de documentare istoricã sau chiar prin confruntarea cu
scrierile lui Nicolae Crevedia ºi cu monografiile realizate de învãþãtorii vremii.

Reuºeºte astfel sã ilustreze satul natal într-o ipostazã luminoasã, accentul nefiind pus pe
greutãþile oamenilor din vremea rãzboiului, ci pe prezentarea unei comunitãþi deschise spre
cunoaºtere, avidã dupã culturã.

Copilãria autorului a fost marcatã de înaltele valori morale ale membrilor familiei sale, familie
care era foarte apreciatã de întreaga comunitate. Cu foarte multe detalii, ne sunt descrise momentele
în care casa pãrinteascã gãzduia adevãrate seri culturale, tatãl sãu fiind un om cãruia îi plãcea sã
citeascã ºi sã poarte discuþii pe diverse teme istorice sau literare.

Aduce în prim plan figuri reprezentative ale lumii satului: învãþãtori, profesori, preoþi, chiar ºi
oameni simpli care capãtã o valoare aparte. Aceºtia sunt cei care au contribuit esenþial la formarea
ºi dezvoltarea sa intelectualã ºi moralã, cãci de la ei a aflat, în cadrul discuþiilor cu tatãl sãu,
informaþii de interes pentru autor, care i-au deschis drumul spre istorie ºi literaturã.

Cu toate cã a trebuit sã plece din sat pentru a frecventa liceul ºi mai apoi facultatea, acesta a
rãmas ataºat de universul copilãriei, amintirile rãmânându-i vii. Retrãieºte cu intensitate toate
momentele rememorate ºi ne transpune în faþa unei comunitãþi unite, care participã cu interes la
activitãþile culturale din comunã, unul dintre acestea fiind inaugurarea monumentului eroilor.
Prezintã o comunitate înzestratã cu însemnate valori morale, precum curajul, respectul,
responsabilitatea, dragostea faþã de þarã, o comunitate de oameni simpli, care considerã cã
educaþia este singura care le poate oferi copiilor o ºansã la o viaþã mai bunã.

În povestiri pline de farmec prezintã figurile oamenilor învãþaþi ai satului, mai precis, dascãlii
ºcolii din Crevedia, relaþiile care se stabileau între aceºtia ºi oamenii satului , activitãþile la care
elevii participau cu interes graþie implicãrii lor, dar ºi eforturile de a convinge pãrinþii cã ºcoala
e singura cale de progres. ªi, în ciuda condiþiilor grele ale vremii, nimic nu pãrea greu, pasiunea
profesorilor pentru disciplina predatã ºi dorinþa acestora de a demonstra valoarea copiilor
satului fiind factorii care înlãturau teama elevilor de necunoscut. Astfel, din ce în ce mai mulþi
oameni, la îndemnul învãþãtorilor satului îºi îndreaptã copiii cãtre ºcoalã, cãtre liceu. Un loc
important în carte îl ocupã profesorii de limba ºi literatura românã, care au avut un impact pozitiv
asupra devenirii autorului.

Consider cã aceastã lucrare este un adevãrat elogiu adus comunitãþii comunei Crevedia Mare,
dar ºi persoanelor care i-au marcat formarea moralã ºi intelectualã scriitorului Corneliu C.
Cristescu, o dovadã a înaltelor valori culturale ºi morale transmise de societatea copilãriei sale.

Prof. Doiniþa Elena MORARU
ªcoala Gimnazialã ,,Nicolae Crevedia”

Privire spre trecut

„Anul comemorativ Dimitrie Bolintineanu” a consemnat în data de 10 noiembrie 2022 desfãºurarea
unei noi manifestãri cultural-educative. Evenimentul a fost organizat la ªcoala Gimnazialã Malu
Spart cu sprijinul conducerii acestei instituþii, a d-nei director Mirela Jurubiþã.

În faþa elevilor ºi profesorilor s-au prezentat câþiva dintre reprezentanþii Editurii Sud, ai Asociaþiei
pentru Culturã ºi Tradiþie Istorica Bolintineanu ºi ai Compartimentului Culturã din cadrul Primãriei
oraºului Bolintin Vale (Ana Apostoiu, George Apostoiu, ªtefan Crudu, Steluþa Nae, Monica Dobriºan,
Milica Dan, Vasile Grigore).

Principalul element al întâlnirii a fost reprezentat de cartea d-lui George Apostoiu, Dimitrie
Bolintineanu – un pelerin romantic valah, despre care a vorbit chiar autorul, surprinzând elemente
pe înþelesul tinerilor participanþi. Prezentarea d-lui G. Apostoiu a avut o încãrcãturã cu totul specialã,
deoarece domnia sa este originar din satul Malu Spart ºi a învãþat chiar pe bãncile ºcolii unde s-a
desfãºurat evenimentul. Elevii au beneficiat astfel de un exemplu concret, în parcursul profesional al
d-lui Apostoiu, pentru beneficiile ºi satisfacþiile unei educaþii serioase.

Participanþii au avut plãcerea de a asculta cuvintele lui Dimitrie Bolintineanu prin intermediul
interpretãrii pline de har a d-nei Monica Dobriºan, care a recitat versurile din „La ziua aniversalã” ºi
a citit un fragment din cãlãtoria în Egipt a bolintineanului realizatã în anul 1854.

D-na Milica Dan, fost cadru didactic ºi conducãtor al ºcolii din Malu Spart a vorbit despre elevii
de atunci, printre care se numãrau ºi doi dintre profesorii prezenþi (Mirela Jurubiþã ºi Ileana Racaru),
precum ºi despre activitatea culturalã desfãºurata în jurul grupãrii sudiste.

Finalul evenimentului de la ºcoala Malu Spart a fost dedicat vizionãrii filmului documentar
„Bolintineanu, poveste dãltuitã în piatrã”, din care elevii au putut afla lucruri interesante despre
modul în care posteritatea a ºtiut sã respecte moºtenirea lui Dimitrie Bolintineanu.

ªtefan CRUDU

Despre Bolintineanu la
ºcoala Malu Spart

Constantin
Bãrbutã,

La mai bine de patru secole dupã tragicul sãu sfârºit (9/19

august 1601), amintirea personalitãþii unice a lui Mihai Viteazul,

„poet al spadei” (N. Iorga), unificator de þarã, speranþã ºi zid

pentru  lumea creºtinã la cumpãnã veacurilor XVI-XVII, continuã

sã fascineze. Istoriografia moderna îndeosebi, l-a transformat în

reper al mândriei patriotice.

Izvorâtã dintr-o pasiune timpurie pentru Clio, cartea lui Corneliu

Cristescu, Mihai Voievod Viteazul, simbol al unirii românilor,

apãrutã la Editura Bogdania (Focºani, 2022), prezintã domnia

scurtã, glorioasã ºi incomparabilã a celui ce a realizat prima

întregire a þinuturilor româneºti, în acord cu realitatea istoricã a

evenimentelor, în general cunoscute, dar ºi ecoul universal al

faptelor sale prin citarea substanþialã, selectivã ºi adecvatã sensului în opera unor istorici români

precum Nicolae Bãlcescu, Nicolae Iorga, P.P. Panaitescu, M. Neagoe, Ioan Aurel Pop sau

cronicarul maghiar Szamoskozy.

Deºi autorul (cercetãtor cu notorietate, profil tehnic) afirmã cu modestie cã în demersul sãu nu

revendicã virtuþile proprii unei lucrãri de istorie, þintind mai degrabã sensibilizarea cititorilor

tineri, elevi îndeosebi, lectura celor 250 de pagini ale cãrþii, grupate în ºapte capitole, fiecare cu

indice bibliografic, inclusiv noua sursã, internetul, ºi 87 de subtitluri, transmite multiple conotaþii

instructive ºi, mai ales, educative, fiind un act istoriografic, documentat original ºi curajos într-

o epocã în care devin tot mai evidente încercãrile de rescriere a istoriei. Lucrarea sa devine treptat

o povestire accesibilã ºi din ce în ce mai interesantã a evenimentelor în succesiunea lor cronologicã,

despre locuri, personalitãþi ºi personaje istorice, rolul lor, fapte unice, consecinþe, semnificaþii,

fragmentarea conþinutului dovedindu-se utilã explicaþiilor care permit înþelegerea contextului istoric.

Pentru slujitorii Clio, cartea lui Corneliu Cristescu poate fi asimilatã unui manual de istorie care

prezintã, alãturi de texte autentice, analize istorice menite a susþine demonstraþia, scheme de bãtãlii

ºi hãrþi istorice, portrete ºi sigilii, fotoreproduceri, unele inedite, concomitent cu descrierea explicativã

a unor momente relevante ale domniei lui Mihai Viteazul, „campania cea lungã” ºi victoria de la

Cãlugãreni împotriva turcilor, victoria de la ªelimbãr împotriva nobililor ardeleni, reformele din

Transilvania prin introducerea limbii române în actele administrative pe temeiul „suntem de un neam

ºi o lege”, facilitãþile pentru credinþã prin înfiinþarea unei biserici ortodoxe la Alba-Iulia ºi întocmirea

primului catastih romanesc, sau expunerea situaþiei politice instabile din Moldova urmatã de

pãtrunderea voievodului unificator spre a-ºi vedea încununat visul ºi programul vieþii sale: „ªi

hotaru Ardealului. Pohta ce-am pohtit. Moldova ºi Þara Româneascã”.

Cartea lui Corneliu Cristescu se cantoneazã în aceeaºi zonã a povestirii clasice ºi atunci când trateazã

aspecte sensibile, precum originea lui Mihai Viteazul, fiu al lui Pãtraºcu cel Bun, sau viaþa de familie pânã

la asasinarea sa, expusã la dimensiunea sa tragica ºi cãreia îi consacrã ultimul capitol, cel mai vast ºi la fel

de interesant despre o personalitate, simbol al poporului român, cu dimensiuni europene indubitabile. Ea

încununeazã munca stãruitoare ºi tenacitatea autorului, pasionat de istorie ºi literaturã, domenii în care se

exprimã tot mai convingãtor, fãrã a-ºi fi spus ultimul cuvânt.

(Corneliu Cristescu, Mihai Voievod Viteazul, simbol al unirii românilor, Editura Bogdania,

Focºani, 2022)

Mihai Viteazul – un subiect de permanent interes
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Constantin
Lupeanu

Romanul Feodor Mihailovici
Dostoievski s-a sinucis la Bucureºti
de ªtefan Dumitrescu, publicat în
2013 la eLiteratura, începe cu
prezentarea autorului, între paginile 5
ºi 31, lucru care probabil i-a
impresionat „dureros” (patologie
denumitã de autor axiofagie) pe criticii
literari, pentru cã romanul (un roman
extraordinar) nu a fost primit – dupã
propria-mi ºtiinþã – aºa cum s-ar fi
cuvenit. Criticii, atâþia câþi se mai pot
numi astãzi critici literari, nu l-au
comentat, nu l-au citit, ci pur ºi simplu
l-au ignorat. Oare cum se numeºte

indiferenþa în faþa valorii? Poate cã ar trebui ca revistele literare
ºi de culturã sã susþinã permanent câte o rubricã de cronicã
literarã, unde o persoanã sã încerce, nu din când în când, ci
numãr de numãr, pe câþiva ani, sã defineascã ºi sã impunã o
ierarhie a valorii printre cãrþile literare nou apãrute. Deocamdatã,
se publicã multe cronici literare, în mai toate revistele, înºirate
de-a valma ºi cu greu distingi o analizã pertinentã de un text
prietenesc.

Eram student când Nicolae Manolescu alegea pentru noi toþi
cãrþile de valoare ºi nu era decât cu câþiva ani mai mare decât noi.
Precum Corneille în Cidul: „la valeur n’attend point le nombre
des années”. Se poate repeta ºi multiplica misterul ºi apelez la
directorii ºi patronii de reviste sã încredinþeze timona câte unei
persoane, iar în câteva luni, într-un an, noi, cititorii, studenþii,
tinerii mai ales, ar urma alegerile unui critic care va reuºi sã-ºi
sculpteze singur numele în eternitate.

Romanul Feodor Mihailovici Dostoievski s-a sinucis la
Bucureºti de ªtefan Dumitrescu este un semnal de alarmã în faþa
indiferenþei ºi a egoismului criticilor literari, în general a lumii
literare româneºti. O carte unicã în peisajul de început de secol al
literelor româneºti, ecoul unei inimi ºi al unei conºtiinþe care
strigã cu mult curaj adevãrul în ceea ce priveºte starea literaturii
ºi a naþiunii române.

Romanul trebuie citit pe îndelete pentru a fi înþeles ca mesaj ºi
ca viziune de ansamblu asupra istoriei ºi culturii române, a stãrii
poporului român. Pentru cã având o structurã de cerc, este
asemenea unui „sistem rotund”, e un „roman rotund” care se
deruleazã la nesfârºit în timpul social ºi în cel istoric, ai
sentimentul cã dupã ce ai terminat lectura, romanul începe din
nou. Este un roman cu douã finaluri, unul, cel etern, care se
petrece în cealaltã dimensiune, unde Alexander o regãseºte pe
Helene, prima lui mare iubire, ºi al doilea, cel terestru, când îl
vedem la sfârºitul cãrþii pe Alexandru învins, epuizat, eºuând în
lumea literarã româneascã. Iatã o invenþie a autorului în arta
romanului, creator al romanului rotund.

Romanul Feodor Mihailovici s-a sinucis la Bucureºti, titlu
incitant, dar cu un mesaj subliminal, începe abrupt, acþiunea
petrecându-se, cum spuneam în prima parte, în cealaltã
dimensiune, unde ajunge spiritul personajului principal, al lui
Alexandru, care trece printr-o moarte clinicã. Ne gãsim în miezul
Mitului lui Orfeu, care pierzând-o pe Euridice, iubind-o profund
(motivul iubirii absolute, eterne), ajunge în lumea de dincolo
unde o regãseºte într-adevãr pe Helene-Euridice. Remarcabilã
este arta cu care autorul creeazã ca o acuarelã lumea divinã,
abulicã, plinã de o luminã diafanã ºi de mister, în care migreazã
sufletele dupã ce pãrãsesc corpul uman. Ca în Divina Comedie
sau în relatãrile celor care se întorc din cealaltã dimensiune,
vedem aceastã lume opalescentã, ceþoasã, întrezãrim trupurile de
luminã ale celor care au trecut în eternitate plutind deasupra
solului selenar. ªi abia aici, în lumea ideilor, înþelegem cã este
posibilã împlinirea marii iubiri dintre Alexandru ºi Helene. Ni se
demonstreazã astfel cã marile iubiri (ºi romanele lui ªtefan
Dumitrescu sunt într-adevãr romane ale marilor iubiri), sunt
nemuritoare, ele continuându-se în cealaltã dimensiune, unde
marea dragoste se împlineºte ºi se desãvârºeºte pentru eternitate.

Aceastã primã parte a cãrþii se continuã apoi cu începutul ºi
cuprinsul romanului, pentru ca ajunsã la sfârºit, povestea de
iubire, mesajul esenþial al cãrþii, sã se continue apoi cu sfârºitul
vieþii personajului principal ajuns în cealaltã dimensiune. Aceasta
este ideea pe care ne-o sugereazã „structura de cerc” a cãrþii.

Vine dupã aceastã a doua parte a romanului a cãrui acþiune se
petrece în lumea cât se poate de terestrã ºi de tristã a literelor
româneºti, anii 70, când autorul, devenit student al Facultãþii de
Filozofie din Bucureºti debuteazã ca scriitor ºi începe sã
colaboreze la revistele vremii.

Eroul principal al romanului Feodor Mihailovici Dostoievski
s-a sinucis la Bucureºti, Alexandru M., bate la porþile literaturii,
refuzând sã se împotmoleascã undeva în provincie ºi printr-o
pilã obþine un post de redactor la „Viaþa studenþeascã”. El publicã
poezie ºi prozã în câteva reviste literare, apariþiile sale atrag atenþia,
devine cunoscut în mediile literare, însã nu reuºeºte sã tipãreascã
nici o carte. Iar la un moment dat, proza lui, publicatã în revistele
acelei perioade, foarte valoroasã, sugerând adevãruri din nivelul
profund al realitãþii, ajunge sã fie consideratã subversivã. Fapt
care face ca la ordinul securitãþii sã fie retrase toate revistele în
care îi sunt publicate prozele.

Asistãm la o duplicitate a vieþii trãite de Alexandru M., care îl
face sã fie un om demn ºi totodatã o figurã tragicã. O victimã a
mediului literar ºi social. Alexandru este sfâºiat de contradicþii,
este un suflet interiorizat ºi contorsionat. Viaþa sa nu e linearã,
nici cea intimã ºi nici cea pe care o trãieºte în lumea literarã.
Autorul ne redã minuþios ºi cu o tuºã groasã tabloul lumii literare
româneºti, aºa cum era el în ultimele decenii ale secolului XX,

spectaculos, trist, superficial, tragic, uneori grotesc. Lumea
literarã româneascã în ultimele decenii ale secolului XX se
deosebeºte de lumea literarã interbelicã. La vârful ei îi vedem pe
scriitorii epocii, cei care s-au ajuns ºi care au pactizat cu regimul,
în subsolul ei îi vedem pe tinerii veniþi în lumea literarã zbãtându-
se sã îºi publice cãrþile. Fãcând parte din aceastã lume, autorul,
scriitorul ªtefan Dumitrescu, o priveºte cu luciditate, cu tristeþe,
uneori cu ironie amarã, meditând asupra condiþiei tragice sau
hilare a scriitorului român. Din acest punct de vedere, aceastã
parte a cãrþii (acest roman în roman al lumii literare româneºti) ar
fi romanul unei conºtiinþe sensibile, ultragiate, acuzatoare, care
înregistreazã totul ca o retinã rãnitã.

În acelaºi timp, romanul lui ªtefan
Dumitrescu este unul de dragoste, al
unei iubiri bolnave care îºi trãieºte zilele
într-o lume bolnavã. Nu este limpede
dacã este vorba de o inapetenþã a
personajului principal pentru iubire, o
incapacitate de pãtrundere a sufletului
femeii sau, dimpotrivã, posedã o intuiþie
care i le dezvãluie pe de-a-ntregul pe
femeile iubite. Prima parte a romanului
prezintã, cum spuneam, iubirea în
celãlalt tãrâm a lui cu Elena. Helene este
cea care îl pãrãseºte în viaþa aceasta
terestrã (motivul infidelitãþii femeii, al
Dalilei), iar el nu are curajul s-o caute ºi
sã-ºi declare iubirea fãrã margini. Se
sugereazã ideea imposibilitãþii marii
iubiri în aceastã lume terestrã.

În drumurile fãrã rost pe la edituri,
Alexander M. o cunoaºte pe Cora, poetã
ca ºi el, care luptã ºi ea sã-i aparã un
volum de poezie.

Alexandru se îndrãgosteºte de
frumoasa Cora, cu care trãieºte o dragoste fulgurantã ºi terestrã,
iubire în care femeia este prestidigitatorul. Îndrãgostit fiind de
Cora, aflã de la un coleg scriitor cã ºi aceasta îl trãdeazã, fapt care
îl va face sã-ºi piardã minþile. Este impresionantã fuga lui din
oraº, simbolizând fuga dintr-o lume coruptã, pentru a se slava în
mijlocul naturii.

Nesiguranþa ºi neîmplinirea din planul vieþii profesionale duc
la respingerea Corei. Suferind extraordinar de pe urma
încurcãturilor amoroase, Alexandru va încerca sã se despartã de
femeia iubitã. Un personaj feminin ciudat ºi complex. Ca sã îºi
publice volumul de poezii, Cora acceptã sã se culce cu redactorul
de carte (sã fi fost o practicã în epocã?), dar în acelaºi timp îl
iubeºte cu adevãrat pe Alex. Ea este cea care îi face rost de casã,
culcându-se cu un ªtab din ierarhia socialã, ºi în acelaºi timp ea
îl îngrijeºte cu un devotament extraordinar. Cora este cea care are
grijã de el ca o mamã ºi îl salveazã într-adevãr de la moarte,
pentru cã vede în el omul cinstit, puritatea sufleteascã ºi scriitorul
de mare talent. De aceea, acceptându-ºi condiþia pentru cã numai
aºa se poate rãzbate într-o lumea imoralã, ea îºi va dedica toatã
fiinþa ei geniului.

La calitãþile personajului principal mai adãugãm alte douã
trãsãturi de caracter care-l definesc pe Alexandru fãrã echivoc:
credinþa creºtinã ºi iubirea de þarã, trecând prin perpetuarea tradiþiei
þãrãneºti.

Alexandru este invidiat de cei din jurul sãu, dat fiind valoarea
sa înaltã, ca autor de substanþã. Nu este însã un om senin, care sã
vadã partea luminoasã a vieþii. Pe el aceastã ignorare a sa stârnitã
de invidie îl munceºte ºi nu gãseºte calea de a pãtrunde dincolo
de ea, astfel cã se tânguie mereu ºi îºi gãseºte alinare în alcool.
Sunt memorabile întâlnirile ºi discuþiile cu prietenul lui care îl
apreciazã – Nichita Stãnescu. Personajul este mereu frãmântat,
inegal, un suflet aflat mereu la rãspântie, incapabil de a alege, ºi
un om nemulþumit de societatea în care trãieºte, de cercurile
scriitoriceºti în primul rând.

Ajungem în altã etapã în care îl vedem pe Alexandru bolnav
ajungând în moarte clinicã în urma pierderii iubitei. Va merge din
nou, asemenea lui Orfeu, în cãutarea lui Euridice, în cealaltã
dimensiune, pe care autorul încearcã s-o descrie. Securitatea
descoperã cã scrierile lui poartã un mesaj secret, îl aresteazã în
intenþia de a înþelege cum funcþioneazã puterea sa de a vedea în
viitor. Mai ales dupã ce aflã dintr-un mesaj cã Ceauºescu va fi
asasinat, iar sistemul comunist se va prãbuºi. Cu aceste calitãþi
paranormale – cãpãtate de personajul cãrþii revenit din moartea
clinicã – el îi „materializeazã” pe scriitorul rus Dostoievski ºi pe
poetul român Nichita Stãnescu.

La lectura altor douã romane ale lui ªtefan Dumitrescu
(Delirul, volumul II, continuare la Delirul, volumul I, de Marin
Preda aºa cum l-ar fi scris acesta, ºi uluitorul roman Uriaºii de
demult) ne putem da seama cã marea obsesie ºi fascinaþie a lui
ªtefan Dumitrescu este pãtrunderea în nivelele abisale ale
psihologiei umane. Spre deosebire de Dostoievski, care pentru a
intra în subterana personajului se foloseºte de incidentul crimei
care zguduie din temelii personajul, ªtefan Dumitrescu pãtrunde
în profunzimea psihologiei umane prin fenomenul iubirii, al
dragostei. Având o mare capacitate de a iubi, Alexandru se
„scufundã” în nivelul ultim al subconºtientului uman, în mit,
unde se gãseºte „în Dumnezeu”, adicã în iubirea absolutã. Fapt
care îl va proiecta în nivelul Acaºa. Aici se întâmplã un fapt
tulburãtor, pe care autorul reuºeºte sã îl facã perfect verosimil.

Feodor Mihailovici îl viziteazã ºi au amândoi o discuþie de o
profunzime uimitoare despre destinul poporului rus ºi al
poporului român, despre patologiile celor douã popoare ºi despre
primejdiile care le pândesc în viitor. Este exact ceea ce vedem cã
se întâmplã acum în istoria poporului român (romanul a fost
scris în anii 90) ºi a poporului rus. În povestirile pe care Alexandru
le scrie în stare de transã, fiind bolnav, în comã, conºtiinþa lui
având acces la informaþii din Acaºa, el relevã mesaje profetice
din cealaltã dimensiune. Astfel, într-o povestire, dacã sunt selectate
cuvintele din cinci în cinci sau în altã povestire din ºapte în ºapte,
se obþin mesaje profetice despre evenimentele dramatice din

viitorul poporului român sau ale
civilizaþiei umane. Îl vedem astfel pe
Alexandru ajungând în ipostaza de profet.
Un profet încifrat. Un profet trist, bolnav,
eºuat, care exprimã, credem noi, spiritul
poporului român, starea noastrã
psihologicã. Eºecul, oboseala noastrã ca
neam.

Alexandru este un adevãrat personaj
dostoievskian, recunoscut ºi apreciat de
Feodor Mihailovici Dostoievski însuºi,
care îl viziteazã în câteva rânduri ºi îl
îndeamnã sã-ºi exprime public
nemulþumirea, protestul, sã judece ºi sã
acuze. La un moment dat o face. Ameþit
de bãuturã, þine un discurs târziu în noapte
la cârciuma scriitorilor administratã de
doamna Candrea, profitând de petrecerea
oferitã de cineva. Scriitorii prezenþi la chef
nu-l ascultã cu adevãrat, dorm cu capul
pe mese sau chiar se aflã cãzuþi sub mese,
însã vigilenþa autoritãþilor nu doarme.
Discursul sãu este înregistrat ºi urmeazã
sã fie chestionat de securitate.

Eroul nostru se vede asemenea filozofului german Johann
Fichte, lui îi venea menirea sã trezeascã poporul din „dulcea
stare de amorþealã ºi de inconºtienþã de dinaintea morþii”. Pentru
cã se aflã într-o clipã astralã, poporul român urmeazã sã disparã
sau sã se salveze. Poporul este bolnav de cancer, exprimat, în
concepþia sa prin politicianism, afiofagie, atomitã, egoplasm,
nuelitã, ºmecherie, minciunã!

Viaþa personajului principal este „o cãdere într-o cursã
existenþialã”, tristã, cenuºie, dureroasã, singura interesantã pãrea
sã fie experienþa morþii. Cãderile în leºin, stãrile de transã, în
care scria, îi insuflau ideea rãzvrãtirii, nu ca acþiune practicã, ci
deocamdatã spre atragerea atenþiei poporului în mijlocul cãruia
îºi ducea viaþa.

O stare de lucruri cunoscutã lui ºi pe care o socotea strâmbã,
de neacceptat, privea lumea scriitorilor ºi intelectualitatea în
ansamblul ei. Acestea erau caracterizate prin existenþa gãºtilor, a
cumetriilor ºi nepotismului ºi de aici lipsa de valoare. Scriitorii
sunt analizaþi pe îndelete, se dau nume (nume cunoscute nouã
tuturor) din a doua jumãtate a secolului 20, scriitori cu care
personajul principal al romanului intrã în contact ºi care îl
dezamãgesc, îl tulburã, îl dezgustã.

Partea a treia a romanului este halucinantã ºi poate cea mai
reuºitã sub raport artistic. Eroul îºi strigã adevãrul în povestirile
sale, în conversaþia cu Dostoievski, în timpul interogãrii de cãtre
înaltul ofiþer securist, care în final îl elibereazã, pentru cã el
însuºi se dã bãtut, „nu ºtie ce se va întâmpla cu el”, declarã,
pentru cã mulþi din jurul lui dispãruserã. Sunt cincizeci de pagini
încãrcate de tãrie filozoficã, un poem în prozã neliniºtitor, o
viziune socialã ºi politicã alarmantã, menitã sã îndemne la
rãzvrãtire, la rãscoalã, la revoluþie. Dar câþi cititori a avut pânã
acum aceastã operã de excepþie, ne întrebãm?

Eliberat din beciurile poliþiei, Alexandru M. rãmâne în viaþã,
dar nu scapã de dedublarea lui ontologicã ºi în finalul romanului
mediteazã la destinul sãu tragic, la destinul nefericit al poporului
sãu, dupã cum se exprimã autorul, sugestie cã urmeazã o altã
carte care sã dea pe de-a-ntregul cheia vieþii acestui personaj
tulburãtor. ªi poate ieºirea poporului sãu din starea alergicã,
alegerea neghinei din grâu ºi aruncarea ei pe apa sâmbetei,
împlinirea în istorie ºi nicidecum dispariþia sa.

ªtefan Dumitrescu este una dintre personalitãþile distincte ale
literaturii române de la sfârºitul secolului 20 ºi începutul secolului
21, cu o operã pe mãsurã, poezie, teatru, roman, filozof al culturii
ºi psiholog cu operã, cu dorinþa ºi visul binelui þãrii. În consecinþã,
el nu este numai un scriitor, ci un om care mediteazã asupra
istoriei neamului sãu, un gânditor pãtruns de esenþa creºtinismului
specific românesc, prin integrarea sa tradiþiilor, câºtigului cultural
ºi filozofic moºtenit de la Zamolxe ºi Deceneu. Douã dintre
studiile pe acest palier, Doctrina Burebista sau Doctrina salvãrii
poporului roman ºi a Renaºterii României, 2009 ºi Psihologia
ºi Pedagogia poporului român, 2010, Editura Semãnãtorul,
Edituri On-line, se recomandã de la sine.

Romanul pe care vi-l propunem: Feodor Mihailovici
Dostoievski s-a sinucis în Bucureºti, vorbeºte despre destinul
omenesc în general, despre eterna dihotomie a perechii de
îndrãgostiþi, de neliniºti, iubire ºi disperare. Nu cunoaºtem un alt
roman mai îndrãzneþ, mai spectaculos, mai modern ca acesta.
Este, cu siguranþã, un roman best-seller ºi îi îndemnãm pe cei de

þinutã demnã sã se aplece asupra lui.

UN SEMNAL DE ALARMÃ
O viziune asupra romanului Feodor Mihailovici Dostoievski

s-a sinucis la Bucureºti de ªtefan Dumitrescu
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Citesc-recitesc o carte
deosebitã; o carte-tratat ºtiinþific,
Inteligenþa animalelor, semnatã
de savantul Eleodor Gh.
Bistriceanu ºi apãrutã la Editura
ªcoala Ardeleanã, 2021, Colecþia
„Noua Spiritualitate”, colecþie
coordonatã de medicul ºi filosoful,
Dumitru Constantin Dulcan. Prin
tema tratatã, lucrarea pare a se
adresa numai oamenilor de ºtiinþã,
specializaþi în domeniul respectiv,
însã autorul învãluie zona aridã a
experimentului ºtiinþific în poveºti
fascinante ºi fotografii despre
comportamentul inteligent al
animalelor, fãcând lectura

accesibilã tuturor, îndeosebi celor care iubesc animalele. În
Prefaþa sa, domnul Dumitru Constantin Dulcan, ca ºi în alte
studii ale domniei sale, ne ajutã/ne învaþã sã navigãm, cu
înþelepciune, între minus ºi plus infinit.

Eleodor Gh. Bistriceanu, cu rigoarea cercetãtorului, cu
sensibilitatea omului de culturã, cu o largã cunoaºtere a literaturii
române ºi universale, pledeazã pentru recunoaºterea adevãrului
demonstrat în laboratoare, de cãtre cercetãtori renumiþi din þarã ºi
strãinãtate, în decursul timpului, privind nivelul inteligenþei
animalelor.

Din primele pagini, autorul demonstreazã originea barierei pe
care omul a pus-o între el ºi celelalte specii: „Atitudinea plinã de
dispreþ ºi cruzime a omului faþã de celelalte specii, considerate
„inferioare”, îºi are originea – pe de o parte – în afirmaþia
filosofului presocratic Protagoras (secolul V înainte de Hristos):
„omul este mãsura tuturor lucrurilor”; pe de altã parte, în pasajele
biblice 1, 26; 1, 27 ºi 1, 28, din Vechiul Testament, „Facerea” –
în care textul biblic spune cã, de îndatã ce Dumnezeu l-a creat pe
om, i-a poruncit sã se înmulþeascã ºi sã stãpâneascã toate vietãþile.

Cred cã porunca lui Dumnezeu, exprimatã în cuvântul
„stãpâneºte”, nu însemna, atunci, asuprire, cum nefericit a evoluat
sensul pe parcursul trecerii timpului. Dumnezeu, în bunãtatea
Lui, îl atenþioneazã pe om cã l-a înconjurat de tot ce-i este de
folos ºi, prin porunca „stãpâneºte”, îl responsabilizeazã sã
pãstreze, cu iubire, înþelepciune ºi respect, armonia cu lumea în
care va trãi ºi se va înmulþi. La þarã, ºi astãzi se mai spune despre
o femeie care încalcã unele norme ale comunitãþii: „dacã n-o
stãpâneºte bãrbatu-sãu”, nu în sensul de sclavie, ci în acela de
restabilire a armoniei în familie, cu iubire, înþelepciune ºi respect,
la fel ca în armonia Universului, creatã de Dumnezeu.

De vorbã cu necuvântãtoarele
Cartea are douã pãrþi: în prima jumãtate, cititorul este sedus de

un adevãrat poem al iubirii, al tandreþii. Cercetãtorul ne farmecã,
aici, cu poveºti emoþionante din literaturã, care vin sã ilustreze
prietenia devotatã faþã de om, a unor animale, graþie inteligenþei
lor. Un exemplu: „Câinele este cel mai bun prieten al omului.
Fidelitatea acestui animal extraordinar, remarcatã din vechime, a
fost demonstratã de câini care au refuzat sã pãrãseascã lespedea
funerarã a stãpânilor lor, murind în cele din urmã pe mormântul
acestora. Existã un desen, gãsit printre hârtiile lui Ludwig van
Beethoven, care înfãþiºeazã cortegiul mortuar al marelui
compozitor Wolfgang Amadeus Mozart, cortegiu care consta
din dricul cu trupul neînsufleþit, în spatele acestuia aflându-se
doar câinele marelui dispãrut, nimeni altcineva. Mozart (1756-
1791) ºi George Enescu (1881-1955) – douã destine similare, la
o distanþã de aproximativ de 159 de ani... Enescu moare într-o
noapte de mai, a anului 1955, singur, într-un apartament al unui
hotel din Paris, fãrã lumânare, fãrã nimeni care sã-i închidã ochii.
Singurul companion este credinciosul sãu câine, Mutzerli. În
seara precedentã, infirmiera care avea grijã de muribundul þintuit
la pat rupsese fila calendarului din perete; compozitorul a fost
gãsit mort pe data de 5 mai 1955. Clienþii hotelului spuneau cã
auziserã în noapte un lãtrat prelung ºi sinistru...”. Alte exemplele
emoþionante ºi convingãtoare se rostogolesc la temelia adevãrului
susþinut de carte.

În prefaþa volumului, care, la rândul sãu, are întinderea ºi
valoarea ºtiinþificã a unei comunicãri la nivelul unui congres
internaþional, prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan face
referire la greutatea creierului: cel al omului cântãreºte circa 1.350
g, al elefantului, 4 kg, iar al caºalotului, 8 kg. Referitor la numãrul
neuronilor, omul are 100 de miliarde, în vreme ce elefantul are
257 de miliarde de celule neuronale. Aflând aceste amãnunte
despre înzestrarea elefantului, nu ne mai mirã isprava sa,
imortalizatã într-o fotografie apãrutã pe reþelele de socializare,
care înfãþiºa o leoaicã ºi puiul ei traversând savana; dar cãldura
excesivã fãcea ca puiul de leu sã nu poatã þine pasul cu mama sa.
Un elefant, aflat în preajmã, ºi-a dat seama cã puiul va muri ºi l-
a cãrat pe trompã pânã la o sursã de apã, mergând alãturi de
leoaicã. Nobleþea acestui gest ne face sã ne ruºinãm pentru confraþii
noºtri care privesc cu dispreþ animalele.

Dar existã situaþii când omul rezoneazã cu sensibilitatea unor
animale fioroase, de care, în mod normal, se fereºte. Într-una din
prozele sale, scriitorul Vasile Voiculescu ne prezintã omul-lup
care, din nevoia de afectivitate, se apropie de lupi, înfiripând o
relaþie specialã cu aceºtia. Atitudinea generoasã a animalelor
sãlbatice faþã de bebeluºi sau pui din alte specii de a-i salva din
momentele dificile în care sunt gãsiþi este bogat exemplificatã,
tocmai pentru a demonstra inteligenþa acestor animale.

Profesorul Dumitru Constantin Dulcan ne învaþã cã atunci
când se pierde vederea, funcþia vizualã, cu sediul în aria occipitalã,
migreazã spre lobul parietal, amplificând funcþia tactilã. Aºa s-a
nãscut alfabetul Braille. Poate aºa este ºi în cazul afecþiunii. Am
fost zidiþi sã ne refacem prin propriile puteri.

Omul de ºtiinþã Eleodor Gh. Bistriceanu continuã prezentarea
animalelor ºi a comportamentelor acestora, cãini, pisici, peºti,
pãsãri, albine, insecte, oglindite, pentru faptele lor, în literaturã
ºi artã,  reprezentând dovezi în susþinerea temei tratate.

În partea a doua, lecturãm un adevãrat tratat ce ne prezintã
rezultatele unor cercetãri riguroase, efectuate în laboratoare de
specialitate. La capitolul „Dificultãþile studiului inteligenþei
animalelor”, ne întâmpinã un motto: „Observaþia, experimentul
ºi matematica sunt cele trei coloane de bazã ale ºtiinþei”. (Roger
Bacon, 1219-1292) Autorul, referindu-se la observaþia realizatã
pe animale aflate în captivitate, cu obiectivitate, recunoaºte limitele
acestei practici, strecurându-se posibilitatea erorii: „Una este sã
experimentezi cu obiecte neînsufleþite, cum este cazul în fizicã ºi
chimie, ºi alta este sã experimentezi cu animale, care – fãrã
excepþie – sunt de o formidabilã complexitate. Reamintim
cuvintele lui Voltaire: „o mie de Arhimede nu ar putea construi
aripa unei muºte!”.

Din noianul acestor cercetãri, desprindem ideea cã specia umanã
nu poate trãi fãrã celelalte specii. În gospodãria þãrãneascã a
copilãriei mele, aceastã veste venea din adâncuri, era înscrisã în
ADN-ul þãranului. Chiar ºi în vremuri de restriºte, de secetã sau
de rãzboi, gospodarul îºi micºora felia de pâine sau mãmãligã, ca
sã-i facã porþie ºi lui Grivei; femeia spãla cu grijã oala ºi strachina,
ca sã ajungã cele câteva picãturi de mâncare în apa caldã ce urma
s-o bea Ghiþã, în coteaþa lui, cãptuºitã cu un purcoi de paie;
firimiturile de pe masã ºi cojile de ou erau adunate cu migalã ºi
duse în coteaþa gãinilor; pisica pândea ºoarecii ce rodeau ºtiuleþii
de porumb, ºi aºa puþini, iar seara îºi primea locul bine meritat,
dupã sobã, la cãldurã, unde torcea toatã noaptea. Snopii de coceni,
dupã ce erau roºi de oiþe ºi de cai, deveneau combustibil valoros
pentru soba vãruitã din odãiþa împodobitã cu muºcate la fereastra
cu perdele brodate, cu ºtergare alese pe pereþi, cu puntea de
busuioc la icoanã ºi multã cãldurã ºi speranþã în sufletul curat al
stãpânilor casei. Sã nu uitãm dragostea pe care o revãrsam florilor
din grãdina ce completa frumuseþea casei. ªi exemplele de pãstrare
a armoniei în frumuseþea acelei vieþi, uneori, încãrcatã de vitregii,
pot continua.

Lectura acestei cãrþi, deosebit de elaboratã, îmbogãþeºte ºi
lumineazã Universul în care trãim ºi, sper, va converti cât mai
mulþi oameni indiferenþi, dispreþuitori ori agresivi faþã de aceste
necuvântãtoare, de la care avem atâtea beneficii. Mulþumiri
domnului Eleodor Gh. Bistriceanu pentru aceastã chemare, atât
de puternicã, temeinic argumentatã ºi frumos înveºmântatã în

cuvinte, între cele douã coperte.

Deºi ºi-a ales ºi a profesat o meserie
fãrã nicio legãturã cu literatura (este
absolventã a Facultãþii de Transporturi a
Politehnicii bucureºtene), Eugenia
Coman a trãit, încã din adolescenþã, fiorul
cald al lirismului simþind nevoia sã dea glas
trãirilor, simþãmintelor ºi emoþiilor prezente
în sufletul sãu sensibil pe care le-a oferit
cititorilor începând cu anii frumoºi ºi
furtunoºi ai studenþiei, debutând în paginile
unui supliment literar ºi cultural studenþesc,
debut urmat de numeroase colaborãri la
diverse reviste ºi publicaþii din þarã, mai
ales din Teleorman, judeþul sãu natal.

Consacratã ca prozatoare (autoare a trei romane ºi a altor trei
în care a cuprins ºi prozã scurtã, alãturi de versuri), Eugenia
Coman este o poetã de o sensibilitate ºi de o gingãºie aparte,
publicându-ºi creaþiile lirice, mai întâi alãturi de proze scurte
încã de la debutul editorial cu placheta „Viforul unei vieþi” (1999),
urmat de un volum asemãnãtor, „Rugãciunea” (2001), pentru ca
adevãrata sa mãiestrie liricã sã se materializeze în singurul volum
de versuri publicat în anul 2000, „Umbre. Poeme pastorale”
(reeditat doi ani mai târziu), „o radiografie liricã a satului românesc
cu izbânzile ºi eºecurile sale”, aducând „un elogiu þãranului în
viaþa cãruia existã doar douã constante: munca pãmântului, ca
factor creator [...], respectiv familia” pentru binele cãreia se zbate
din zori pânã în noapte, capabil de „cele mai mari sacrificii”
(Cristian Gabriel Moraru).

Iatã cã, dupã mai bine de douã decenii, Eugenia Coman revine
pe tãrâmul lirismului prin excelenþã, oferindu-ne un volum inedit,
„Ancora sufletului” (Editura Castrum de Thymes, Giroc, 2022),
de aceastã datã, majoritatea poemelor având în vedere viaþa cu
tot ceea ce înseamnã ea, cu bune ºi rele, cu fericire ºi tristeþe, cu
împliniri ºi dezamãgiri, dar mai ales cu speranþã.

Plecând de la metafora din titlu, de inspiraþie biblicã, trebuie
sã vedem, împreunã cu poeta, cã „ancora” este simbolul stabilitãþii
propriului sine luptând cu tot curajul împotriva obstacolelor de
orice fel pe care viaþa ni le aduce în cale („Aº vrea sã râd din
suflet, secatã de regrete,/ cu mine sã fac pace, în clipele discrete”).
ªi pentru cã este a „sufletului”, ancora nu poate fiinþa decât ca o
speranþã a depãºirii vicisitudinilor existenþei („Speranþa este
hranã, rãbdare-n devenire,/ curaj în construire, un rãu în
stânjenire”) care nu se poate materializa decât „ancorându-ne” în
credinþa în Dumnezeu, Cel care ne dã viaþã ºi care ne diriguieºte
destinul ferindu-ne de rãu, oferindu-ne nu numai liniºte ºi
luciditate, ci ºi nãdejdea cã vom ajunge la limanul binelui
(„Speranþa este tihna, aprinsã fericire,/ cãrând în derizoriu, spre
dreaptã nimicire,/ furtuni ºi delãsãri, stagnãri ºi vãmuiri,/

Speranþa – „ancorã” a existenþei umane
abuzurile viþii, zgârcitã-n pãsuiri”), pentru cã numai astfel, numai
prin „ancora sufletului”, putem înfrâna simþãmintele ºi
sentimentele negative ºi, implicit, ne înseninãm viaþa dându-i un
rost pozitiv: „O ancorã-i speranþa, de suflete-ncercate,/ întinsã
cãtre maluri, de aºteptãri sculptate” (Ancora sufletului).

Speranþa este laitmotivul întregului volum, cãci ea se aflã
permanent „la geamul sufletului meu” pe care îl animã, îl însoþeºte
ºi îl sprijinã („dã din aripi, se foieºte, este numai cutezanþã”,
devenind „starea cea de bine, ce pe om îl reînvie” ºi fiind „doctorul
de suflet care nu pune restricþii” ºi care te îndrumã pe calea cea
dreaptã („îþi aduce echilibru ºi de mânecã te trage,/ modeleazã
caracterul, prin ce face te atrage”), ferindu-te a o apuca pe calea
rãului ºi chiar de a suporta ponoasele dezechilibrului moral ºi
spiritual, fiindcã doar ea „ºtie sã întindã ºansa, tocmai când viaþa
‘nãspreºte” ºi doar ea „îþi dãruie mângâiere, nu cunoaºte aroganþa”,
astfel cã, având aceastã menire, „speranþa n-are odihnã”, fiind un
„izvor de mare tihnã” (Izvor de mare tihnã).

Pentru Eugenia Coman, viaþa, cu toate întortocherile ei, trebuie
trãitã aºa cum îþi este datul ºtiind cã „desculþ sã mergi prin viaþã
nu e marele pãcat” ºi „neplãceri dacã-ntâlneºti, nu le lua drept
tragedii”, cãci, vorba poetului, „o luptã-i viaþa” ºi în aceastã luptã
„cautã ca sã învingi relele ce cad la zar,/ frica leag-o de un par”,
înlãturând din calea ta tot ceea ce þi-ar putea întuneca dragostea
de viaþã, speranþa unei existenþe fericite: „Nãzuieºte ca sã calci
pe tristeþi trucate-n ghimpi/ [...]/ ºi cu leac de temeri mari, pregãtit
fii sã striveºti/ ghimpii cei cu þepii rari, fãrã ca sã te rãneºti!”
(Ghimpii care nu rãnesc). Nimeni nu trebuie sã uite niciodatã cã
„viaþa e fotografie, în nuanþe de mult gri” care îþi pune în cale (ºi)
multe dificultãþi („pune multora capcane, fãr’ sã poat-a le opri”),
de aceea speranþa de bine ºi de frumos poate deveni un mijloc de
a le depãºi ºi atunci când viaþa este „o bagatelã”, chiar ºi atunci
când devine „o corvoadã”, având grijã de drumul ales („Cu
prudenþã alegi drumul pentru împlinire bunã,/ imprudenþa
rãscoleºte, nemilos ea se rãzbunã”), dar ºi de cei cu care te
însoþeºti în aceastã luptã a vieþii: „Cu temerarii pleci la drum, e
calea spre izbândã,/ un fricos te deruteazã, dorinþa-i e plãpândã”
(Stãri în antitezã).

Însãºi poeta iubeºte viaþa, aceastã „ancorã a sufletului”, cãci s-
a nãscut cu ºi din acest sentiment, într-o familie care i-a cultivat,
de când a apãrut ca „un copil cu chip de fatã”, acele valori morale
fundamentale moºtenite din bãtrâni („M-am agãþat, îndrãzneaþã,
de frântura mea de viaþã,/ am crescut în modestie, hãrnicie,
dibãcie,/ cu mândrii fãrã mândrie…”), valori la care a adãugat o
generozitate ºi o dragoste fãrã margini pentru semenii sãi pe care
îi ajutã ca sã ajungã „oameni ce-ºi doresc înaltul, peste griji sã
facã saltul” urmãrind „sã re-înviu pe nesimþite inimile încreþite,/
sã-i învãþ ce e cadenþa ºi sã iubeascã decenþa” (Lãsaþi-mi loc în

viaþa mea).
Aceastã dragoste faþã de cei apropiaþi este cu mult mai profundã

când amintirea pãrinþilor îi înnegureazã sufletul ºi „simþi cum
doru-n piept îþi fierbe/ ºi prin lume doar te pierde”, dar, înstrãinat
de propriul cuib ºi trãind convingerea cã „bogãþia-i numai una:/
sã fii acasã cu muma,/ cu tatãl, un bun pãrinte,/ de boalã fãcut
cuminte”, eul liric revine în casa pãrinteascã, hotãrât sã nu-i mai
pãrãseascã niciodatã: „E târziu sã-mi cer iertare/ pentru suferinþa
mare,/ nu voi mai pleca de-acasã,/ mult-puþin, punem pe masã”
(Pãrinþi nãscuþi sã fie singuri).

Omul este o binecuvântare de la Dumnezeu, apãrut ca rod al
dragostei, sentiment aflat la originea vieþii, ºi încununare a
speranþei în drumul sãu spre împlinire, fiindcã „din lumini se
naºte omul, din iubiri ºi din speranþe,/ când la pas mãsoarã viaþa,
pleacã plin de cutezanþe” (Scrijelituri pe sticla vieþii), dar destinul,
„sticla vieþii”, îi dirijeazã viaþa, ºtiind cã „rãpiþi suntem de un
destin/ mânaþi pe drumuri neunite”. Dar destinul, fie el chiar
nemilos când „simþim cã zilele-s un chin,/ trãind plãpândele ispite”
(Nopþi albe), poate fi îndulcit când „duhul dragostei dintâi peste
noi a pogorât”, fiindcã ea, dragostea, „nãscãtoare de concordii,
fericiri carã cu ea,/ copleºindu-ne divin” (Dragostea, poveste
veche), dar, mai ales, atunci când numai credinþa în Dumnezeu ºi
închinarea în „altarul pietãþii” devin „garanþia libertãþii, drum
deschis divinitãþii”, astfel cã „de-atâþia ani, ca sã subzist, la
Dumnezeu eu tot insist” (Unde soarele apune).

Alãturi de destin, nici timpul cu scurgerea lui implacabilã nu
este de prea mare ajutor omului, cãci „în lume viaþa-i mãsuratã,/
rostogolim destin dupã destin”, el fiind o frunzã în vânt atunci
când „doar timpul, suprem în existenþã,/ ne-agaþã în veºnica-i
prezenþã” (Cãlcâiul timpului) ºi, astfel, „încolonaþi trec anii peste
noi,/ bãtrâni ajungem ºi de viaþã goi”, fãcând sã simþim cum
„foºnetul anilor împunge stingher”, în aºa fel încât putem constata
cã „la marginea vieþii, omu-i pasager”. Totuºi, optimismul ºi
încrederea în viaþã nu o pãrãsesc pe poetã ºi speranþa, dorinþa de
mai bine ºi de frumos îi readuc bucuria în suflet „doar atunci
când credem într-un mâine,/ liberi suntem sã visãm frumos,/ ca
norocul sã ne râdã fãlos” (Foºnetul anilor), pentru cã are puterea
de a-ºi depãºi destinul cu ajutorul credinþei, convinsã cã „ºi mã
voi opri din mers, la rãscruce de destine,/ rugãciuni ca sã înalþ, sã
scot umbrele din mine…” (Cãlãtor prin mine).

Realizate în prozodie tradiþionalã, versurile Eugeniei Coman
surprind problemele existenþiale, gândirea sa profundã asupra
vieþii, asupra omului, în particular, ºi a lumii, în general,
transmiþându-ne emoþiile ºi sentimentele unei fiinþe sensibile
pornite din sufletul sãu delicat a cãrui „ancorã” este speranþa în

bine, în frumos, în fericire.
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Orice s-ar spune despre provincialism, d. Nicã D. Lupu a demonstrat cã

poate lupta cu acesta, cu prejudecãþile, pentru cã ºi-a construit, într-un timp de

acumulare relativ scurt, o operã impresionantã prin dimensiune ºi diversitate.

Avem în faþã o literaturã cu o mare încãrcãturã formativã, treptat ºi incomplet

epuratã de didacticism, dar cu o subliniatã amprentã a specificului timpului

nostru. În volumul de faþã, protagonistul, iniþial un personaj negativ, parcurge

un proces de restructurare moralã intrând „în rândul lumii” ºi convertind, prin

personalitatea sa intelectualã, ºi grupul în care fiinþeazã. Dominantele existenþiale

– ospitalitate, onoare, omenie – acþioneazã pozitiv ºi formativ asupra identitãþii

ºi prezenþei în lume a personajelor.

Autorul observã ºi „taxeazã” trãsãturile negative, dar nu scrie o prozã

umoristicã, ci de satirã socialã, cu extensiuni în prelucrarea spaþiului. Drumurile

vieþii nu au numai urcuºuri ºi coborâºuri, ci ºi rãspântii în care personajele se

opresc pentru a-ºi alege calea. Posibilitãþile din „cele patru vânturi” fac dificilã

luarea unei decizii, a unei opþiuni pozitive, edificantã pentru  toate semnificaþiile

cardinale ale orizontului uman, în care se contureazã puternic factorul destin.

Într-un discurs limpede, direct, d. Nicã D. Lupu realizeazã inserþii

problematice, fie ca interogaþii, fie ca meditaþii de facturã moralã din care se

întrevede, în fundal, sentimentul de religiozitate. Fãrã sã fie expus direct,

acesta îºi face simþitã prezenþa în scene pitoreºti, colocviale, în limbaj popular.

Naraþiunea se despleteºte pe trei direcþii: Nimic negru – o pledoarie împotriva

rasismului – Metamorfozã sentimentalã, ºi Turismoiada.

Personajul negativ, Fãrâmiþã, este conturat viguros, fãrã sã beneficieze de

empatia autorului, cel puþin pânã înainte de momentul restructurãrii morale:

bea fãrã mãsurã, vorbeºte în dodii, face prietenilor numai buclucuri. Iatã o

scenã care se desfãºoarã în plinã noapte: „Fãrâmiþã, rãmas pribeag într-un

lateral, aºteaptã cu nerãbdarea abia stãpânitã sã-i vinã ºi lui rândul la deºertarea

glasului cu „la bunã vedere”.... ºi a dat drumul la o urare culeasã cândva la o

masã a unei cârciumi afumate... Vorbele lui schilodite cu bãtaie de joc, se

înºirã cu o voce piþigãiatã ca de porc castrat, care are rezonanþe mai mult de

afurisenie: „drum cu gropi..., groopi... ºi noapte-n caap, dracul sã v-aºtepte-n

pat!”

Devenirea scriitoriceascã a autorului este, de data aceasta, o procesualitate

vizibilã, cu un remarcabil spor de profunzime care se concentreazã pe situaþiile

de viaþã, evitând expunerea conflictelor prin scene tari, sângeroase.

Este de remarcat faptul cã d. Nicã D. Lupu, de profesie geograf, s-a

îndrãgostit realmente de peisajele din zona Brãneºti, Cernica, pãdurea Pustnicu

ºi realizeazã pagini de mare sensibilitate picturalã în care uneori natura se

dezlãnþuie, dar nu înceteazã sã ne impresioneze: „Un nor negru neîmblânzit,

vãlurind... orizonturile ºi împrãºtiind peste pãmântul acestui loc o umbrã

plumburie care se ridicã dinspre apusuri ca ºi când ar ieºi din baltã asemenea

unui balaur cumplit acoperã soarele precum o uriaºã draperie. În timp ce

întunecimea bate dinspre pãdure peste aceastã parte a lumii, din miezul lui

izvorãºte ºi se împrãºtie nemilos un snop de fulgere îngrozitoare care sfâºie în

toate direcþiile cerurile apãsãtoare.”

Structural vorbind, deºi riguros ºi metodic, cum am mai spus, uneori  autorul

se lasã furat ºi de amintiri mai ceþoase, ramificabile, de tip proustian. Sau,

alteori, descoperim tehnica poveºtii în poveste. Ca în Decameronul lui

Boccaccio.

D. Nicã D. Lupu a pornit pe drumul scrisului cu literatura destinatã celor

tineri, asemenea lui Mircea Sântimbreanu, scriitor complet uitat astãzi, dar cu

realizãri notabile în momentul respectiv. Cu toate acestea, d. Lupu nu are

afinitãþi cu înaintaºul sãu, decât poate prin tipologia profesoralã. D. Lupu are

o marcatã predilecþie spre peisaj, o privire intensã asupra locurilor ºi reliefului

pe care le conexeazã caracterului uman.

Poate vã amintiþi de „bãtrânul dascãl”„mititel ºi de nimic”, din Scrisoarea...

eminescianã – dar „universul fãrã margini e la degetul lui mic”: este o imagine

care, spiritualmente, i se potriveºte ºi d-lui Lupu, deºi statura n-ar fi aidoma

descrierii eminesciene. Dar, întocmai ca „bãtrânul dascãl” din Scrisoarea...

amintitã, a avut puterea socraticã a „moºirii” generaþiilor succedate într-o

carierã didacticã neîntreruptã.

(Nicã D. Lupu, Dileme la rãspântii, roman, Bucureºti, ed. Betta, 2022)

De la literatura

didacticã ºi moralã

la protagonistul în

ascensiune socialã

Multe se spun despre pâsat, iar dintre toate, multe vor fi adevãrate iarã multe nu. Unii zic c-ar fi

neaoº, rãmas de la strãmoºii momârlani uitaþi de vreme, alþii c-ar fi de origine boiereascã de la genovezii

care împânziserã în Evul Mediu celãlalt mal al Mãrii Negre, ºi care, tot aºa fierbeau bobii pânã la

scãdere ºi-i ziceau „pastã cerchezã”. Ba am auzit de alãturãri nemeritate cu nobilul ºi englezescul

porridge, ca sã nu mai zic de delicatul potage al francezilor.

Însã eu cred tot în spusele bunicii care zicea cã e mâncarea

þãranilor sãraci care, în vreme de nevoi ºi foamete, doar atât aveau

sã punã pe masã. ªi deloc întâmplãtoare e ºi cifra 3 în jurul cãreia se

þese povestea, cãci am bãgat de seamã cã totul se întreieºte. Dupã

cules, se alegeau cei mai frumoºi porumbi, se împleteau în foi ºi se

agãþau la grindã ca sã nu-i spurce lighioanele ºi din curãþãtura lor

lua bunica 3 ciururi pe care le mãcina în curte, la moriºcã, maºinãrie

specialã, montatã de bunicul pe gardul dinspre vie ºi care fãcea aºa,

o zdrobiturã mai mare decât mãlaiul. O da la vânt în bãtãturã ca sã

fugã hoaspele, o spãla în 3 ape reci de la fântânã ºi-o da în ceaunul

mare din bãtãturã în care înãbuºea ºi 3 linguri de unturã. Stingea

sfârâiala cu 3 oale de apã ºi lãsa la foc mic poate 3 sferturi de orã ca

sã mulgã vacile, sã cheme gãinile la pleavã, sã ude muºcatele ºi ce

mai apuca printre apucãturi prin ogradã. Însã grija cea mare era

mestecatul cu fãcãleþul bine pe fund. ªi de vedea c-a secat apa,

aducea gãleata cu lapte dulce

ºi punea cu oala, tot din trei

în trei, pânã vedea cã se

înfoaie pâsatul. Îl cãta de sare,

punea o mânã de zahãr ºi dacã vedea cã e prea zgrunþuros îl lega

cu puþin mãlai cernut pe deasupra. Apoi îl lãsa la scãzut pe foc

blând. ªi când se umplea curtea de rãscopt, era gata fiert! Pâsatul

nu era dulce, ci mai degrabã sãrat.

Îl acoperea cu-n ºtergar curat ºi-l mai pândea o vreme pânã se

sãtura de poftit toatã casa, dupã care îl aºeza în castroane curate.

Unora le mai trebuia miere sau zahãr de prin dulapuri, altora,

dragostea pusã de bunica le era destul!

Reþetã

Ingrediente:
Pentru un ceaun/tuci de 40 litri (4 vedre) avem nevoie de:

– 8 kg pâsat din porumb boabe râºnite

– 5 litri apã

– 20 litri lapte dulce

– 2 litri ulei sau unturã de porc (dupã preferinþã)

– 1 canã zahãr tos

– sare dupã gust

– suflet ºi dragoste de gospodinã.

Mod de preparare:
Se alege vasul preferat (tuci/ceaun) ºi cel mai bun porumb (porumb ales, mare, curat, bine uscat).

Boabele de porumb se fac uruialã. Dupã ce porumbul a fost râºnit se dã prin ciur. Se spalã foarte bine,

în câteva gãleþi cu apã, pânã rãmâne curat. Când este gata spãlat se pune la fiert în ceaunul/tuciul

clocotind cu apã. Începe fiertul. Când începe sã se îngroaºe adãugãm laptele dulce puþin câte puþin ºi

amestecãm continuu la fundul vasului.

Mãlaiul obþinut prin cernut se pune în apã ºi se lasã la înmuiat pânã îi vine rândul la fiert. În timp ce

fierbe pãsatul se mai adaugã lapte dulce, zahãrul, uleiul sau unturã de porc, dar nu prea mult dintr-o

datã (puþin câte puþin).

Pâsatul se fierbe la foc domol câteva ore bune ºi se amestecã mereu, altfel se poate prinde la fundul

ceaunului ºi se afumã. Când crezi cã a mai fiert ºi începe sã se lege mai pui lapte dulce.

Pâsatul nu trebuie sã fie dulce, ci mai degrabã sãrat.

Dupã ce pâsatul a dat în câteva clocote se adaugã ºi mãlaiul înmuiat, puþin câte puþin, sã nu facã

cocoloaºe. Pâsatul se fierbe pânã devine gros ca orezul cu lapte, dar nu sã se facã mãmãligã.

E gata când miroase a rãscopt.

Poftã bunã cui mãnâncã!

Pâsatul mult râvnit

Aureliu Goci

Oana DOBRIN
Alina IORGA

delicatese de la strãmoºi

Alina Iorga

Oana Dobrin
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Nicolae Scurtu (N.S.): În contextul acestui an, încãrcat de
evenimente dintre cele mai neprevãzute, aþi împlinit ºaptezeci de
ani în care aþi demonstrat o mare putere de muncã intelectualã,
o susþinutã pasiune de a cerceta, de a scrie ºi de a publica
articole, cãrþi ºi alte lucrãri de specialitate, care vã onoreazã ºi
care vã situeazã în rândul istoricilor de referinþã. Vã rog, aºadar,
sã binevoiþi a ne mãrturisi cine a avut o înrâurire specialã
asupra formãrii ºi devenirii dumneavoastrã profesionale? În
ce moment al vieþii dumneavoastrã s-a produs întâlnirea cu
zeiþa Clio?

ªtefan Pãun (ªt. P.): Idealul meu a fost sã fiu profesor.
Povestirile tatãlui meu din lagãrele de concentrare naziste m-au
îndreptat spre cunoaºterea istoriei. Experienþele acestuia în anii
celui de al doilea rãzboi mondial ºi în anii comunismului,
îndeosebi în Gospodãria Agricolã Colectivã m-au apropiat de
necesitatea cunoaºterii adevãrului, a istoriei acelor vremuri.
Suferinþele din lagãrul de concentrare Stalag 17 a, m-au
sensibilizat atât de mult încât tot timpul mã gândeam dacã sunt
adevãruri sau simple poveºti imaginare. Aºa am devenit foarte
sensibil ºi preocupat de istorie.

Repet, idealul meu a fost sã fiu profesor, din aceastã cauzã
atunci când am îndeplinit anumite funcþii de demnitate publicã
sau funcþii de conducere în unele instituþii de învãþãmânt am
pãstrat catedra de profesor, am predat permanent istoria. Consider
cã un cadru didactic nu poate renunþa la elevii sau studenþii sãi
pentru activitãþi de management. În acest sens rezultatele muncii
mele s-au materializat prin publicarea de studii la început, înainte
de 1989, cãrþi, comunicãri prezentate la sesiuni ºtiinþifice, editarea
de reviste în domeniul istoriei, articole de presã, emisiuni la TV.
Deprinderea de a cuprinde mai multe activitãþi o datorez prof.
univ. dr. Nichita Adãniloaie ºi prof. univ. dr. Ioan Scurtu.

Preocupat de istorie, la început de istoria localã, am intrat în
posesia revistei Studii ºi articole de istorie, coordonatã de
profesorul Adãniloaie, Preºedintele Societãþii de ªtiinþe Istorice
din România. Mergând la sediul societãþii, aflat la Universitatea
din Bucureºti, Facultatea de Istorie, l-am cunoscut pe profesor,
un om cu o personalitate deosebitã, sociabil ºi gata de a ajuta pe
oricine îi cerea un sfat.

La prima întâlnire cu profesorul m-a întrebat: eºti profesor,
dacã vrei sã ai succes în aceastã carierã cercetarea istoriei locale
ºi naþionale este esenþialã, de asemenea continuitatea acesteia, iar
inovarea didacticã trebuie sã o manifeºti la fiecare lecþie prin
folosirea materialului didactic ºi a documentului istoric.

I-am prezentat preocupãrile mele pentru istoria localã ºi
naþionalã: Contribuþia judeþului Vlaºca la rãzboiul de
independenþã ºi un articol despre Nicolae Droc Barcian. Surprins
de articolele mele pe care doream sã le public în revista Societãþii
de ªtiinþe Istorice din România, m-a îndemnat sã cercetez în
arhive sã nu pierd aceastã deprindere. „Cercetarea ºtiinþificã în
domeniul istoriei te scoate din anonimat, te îndeamnã spre
perfecþionare. Didactica trebuie astãzi perfecþionatã ºi experienþele
la clasã sunt modele de urmat”. M-a îndemnat sã urmãresc ºi
acest aspect ºi sã scriu articole în revista societãþii, de altfel ceea
ce am ºi fãcut în anii care au urmat. Întâlnirile la Societate, prezenþa
la unele activitãþi ºtiinþifice ºi îndeosebi colaborarea la redactarea
revistei Studii ºi articole de istorie dupã 1990, ne-au apropiat ºi
mai mult, întâlnindu-ne lunar sau chiar de mai multe ori pe lunã.
Ne-am cunoscut apoi ºi familiile, soþia domnului Adãniloaie, o
distinsã profesoarã, a fost o doamnã cu o personalitate deosebitã,
un psiholog de excepþie. Sfaturile sale, pe care le-am urmat
îndemnau la exigenþã, cumpãtare, examinare a acþiunilor,
perseverenþã. Cultul familiei pe care îl promova a fost poate cel
mai evident exemplu care m-a marcat toatã viaþa. Familia
profesorului Adãniloaie, de la ªarul Dornei, un loc pitoresc din
Bucovina, reprezenta totul, deoarece avea secole de manifestare
în aceastã zonã. Este omul care a marcat existenþa mea ca cetãþean,
dascãl, organizator de ºcoalã ºi în activitatea ºtiinþificã un adevãrat
apostol pentru mine ºi familia mea. Sfaturile PROFESORULUI
au generat putere ºi încredere necesare pentru învingerea
greutãþilor, a diverselor cumpene, imboldul pentru a continua
când de multe ori doream sã renunþ. A fost un sprijin moral fãrã
de care nu aº mai fi continuat în situaþiile manifestãrii unor greutãþi
care erau de netrecut. Un exemplu în acest sens este edificator.
Profesor suplinitor înainte de 1989, doream sã devin redactor la
un ziar local. „Este o activitate efemerã, rãmâi în învãþãmânt ºi o
sã vezi cã vei avea succes ºi multe împliniri”. Eram sceptic, dar
i-am urmat sfatul ºi timpul a demonstrat cã îndemnul sãu a fost
important, realist. Exemplele pot continua. Profesorul s-a apropiat
atât de mult de mine încât ajunsesem sã ne face vizite între familiile
noastre, luând masa împreunã, discutând despre istorie, familie,
societate, evoluþiile din România. Am povestit familiei Adãniloaie
dorinþa mea de a face un doctorat în istorie, înainte de 1989,
neprimind aprobarea Comitetului Judeþean de Partid (PCR) de a
mã înscrie la aceastã formã de perfecþionare. M-a îndemnat sã
mã înscriu la Universitatea din Bucureºti, specializarea Istoria
Contemporanã a Românilor. Prorectorul Universitãþii Bucureºti
era în acel timp profesorul Constantin Buºe. Am depus cererea
de înscriere la profesorul Ioan Scurtu, cu tema Evoluþia Partidului
Naþional Liberal în perioada 1918-1928. Admis în urma
concursului care a avut loc, a urmat un efort susþinut pentru
documentare, pentru pregãtirea examenelor ce au urmat.

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu este o personalitate binecunoscutã
ºi apreciatã în mediul academic ºi viaþa publicã româneascã. Cu
aceastã ocazie l-am cunoscut, iar la Societatea de ªtiinþe Istorice
din România am colaborat, fiind membru, apoi, în colectivul de
redacþie al revistei Studii ºi articole de istorie, preºedinte al Filialei
din judeþul Giurgiu, apoi vicepreºedinte al Societãþii ºi prim

vicepreºedinte. Personalitatea profesorului Scurtu, sfaturile,
recomandãrile privind cercetarea ºtiinþificã, în elaborarea tezei
de doctorat, exigenþa uneori, la extrem la examene sau la susþinerea
referatelor au contribuit la formarea personalitãþii mele, la
succesele în domeniul didactic, cercetãrii ºtiinþifice sau în
domeniul managementului. Profesorul Ioan Scurtu este un
sprijinitor consecvent ºi pragmatic al domeniului, un dascãl
exigent, care considerã cercetarea ºtiinþificã o muncã bazatã pe
documente de arhivã, pe respectarea normelor deontologice în
elaborarea cercetãrii istoriei.

N. S.: Nãscut dintr-o familie de þãrani, sunt nevoit sã vã
întreb despre satul natal, despre anii de ºcoalã, despre familie,
oamenii care au influenþat formarea dumneavoastrã
profesionalã. Exemplificaþi vã rog toate aceste aspecte?

ªt. P.: M-am nãscut în judeþul Giurgiu, într-o comunã cu
rezonanþã istoricã, Trestenic, actuala comunã Toporu, menþionatã
de documente istorice la 1520, din câmpia Burnazului, loc de
transhumanþã pentru oierii din Transilvania ºi Oltenia. [...]

Sunt necesare câteva precizãri privind neamul Pãun. O
genealogie a familiei este greu de realizat din cauza lipsei
Mitricelor de Vlaºca, totuºi este posibilã dupã documentele de
dupã 1864, când administraþia localã consemneazã în registrele
de stare civilã aceste aspecte. În secolul XIX familia din care a
provenit neamul Pãun este cunoscutã sub numele de Slav, Slavu,
dupã tradiþie fiind crescãtori de oi veniþi din sudul Dunãrii ºi
aºezaþi în pãrþile Olteniei. Slav a avut fii pe Slavu Ion ºi Slavu
Pãun. Copilul lui Slavu Pãun, Mirea, a fost înregistrat cu numele
de Pãun Mirea. De la aceastã greºealã, bazatã pe tradiþie, notarul
întreba? Al cui copil este? A lui Pãun a lui Slavu. De aici a
devenit numele noului nãscut, nume care se perpetueazã astãzi.
[...]

ªcoala gimnazialã am urmat-o în satul natal, într-o clãdire
nouã, construitã din cãrãmidã, lucratã de rudarii aduºi pentru a
confecþiona cãrãmida necesarã acestei instituþii de învãþãmânt.
Cãrãmida a fost confecþionatã din argila de pe valea Trestenicului
ºi arsã în cuptoare realizate în apropierea vãii. A fost o construcþie
modernã în comparaþie cu ºcoala veche din paiantã. Primarul
comunei, Ilie Pãun, fratele tatãlui meu, Chiriþã Pãun, a acþionat
pentru a realiza acest obiectiv, ºcoala din satul natal, permanent,
cu rãbdare ºi insistenþe, prin voluntariatul þãranilor din sat. Familia
Pãun a fost formatã din pãrinþii Mirea Pãun ºi Tudora. Mirea
Pãun a luptat la Mãrãºeºti, l-a cunoscut pe generalul Averescu ºi
povestea lupta cu nemþii, îmbrãcaþi în izmene. Tudora, soþia
acestuia, provenea din familia Giurcã din Rãzmireºti, un sat
vecin cu satul Trestenic, numit la început Trestenicul de Sus.
Tata a avut ºapte fraþi: Ilie, primar al comunei Tomuleºti, Chiriþã,
crescãtor de oi ºi agricultor, Maria, casnicã, cãsãtoritã cu Niculici
Chiriþã, agricultor, Vasilina, cãsãtoritã cu Leafu Ion, mort pe
front, Giorgica cãsãtoritã cu Gheorghe Falan, agricultor, Tanþa
cãsãtoritã cu Breazu Stelea din comuna Putineiu care de asemenea
se ocupa cu munca câmpului. Acesta a fost o ramurã a neamului
Slavu, devenit Pãun. Cealaltã ramurã, a menþinut vechiul
nume.[...]

N. S.: Când ºi de ce aþi gândit o nouã reinterpretare ºi
elaborare a istoriei Partidului Naþional Liberal?

ªt. P.: Am citit unele cãrþi din biblioteca unchiului meu prin
alianþã, Cristea Vâlcea, fost grefier la Tribunalul Vlaºca, din
satul Vida-Cartojan, sat în care s-a nãscut profesorul Alexandru
Cartojan, despre care am scris. Istoria acestui partid m-a fascinat
prin contribuþia la formarea României moderne. În cãrþile de
istorie din ºcoalã nu se scria despre acest aspect. La universitate
cursurile profesorului Ioan Scurtu au dat acest imbold. Dupã1989
mã înscriu la doctorat. Profesorul îmi propune teza Evoluþia
Partidului Naþional Liberal în perioada 1918-1928. Accept,
urmeazã examene, referate, cu comisii foarte dure, din care au
fãcut parte acad. Dinu Giurescu, prof. Gh. Ioniþã ºi alþii. Au
urmat ani de cercetãri în arhive, pentru studierea documentelor
PNL, interbelic, a revistei Democraþia de dupã primul rãzboi
mondial, a lucrãrilor unor ideologi liberali. Elementul de noutate
pus în evidenþã în teza de doctorat este reinterpretarea ideologiei
liberale pe baza documentelor programatice ale partidului ºi
scrierilor ideologilor liberali ºi nu numai. [...]

N. S.: Dumneavoastrã ilustraþi prin tot ce aþi întreprins ºi
realizat, cã trebuie sã existe o legãturã fundamentalã între
catedrã ºi imperativele cercetãrii. Vã rog sã ne spuneþi cum aþi
promovat ºi aþi obþinut în cei 50 de ani de profesorat rezultate
excepþionale?

ªt. P.: Sunt rezultate excepþionale cum spuneþi dumneavoastrã,
eu zic în concordanþã cu activitatea desfãºuratã, realizate prin
muncã, multã muncã, multã zbatere ºi eforturi intelectuale. A fi
profesor înseamnã responsabilitate pentru pregãtirea elevilor,
studenþilor, pentru viaþã. A fi istoric înseamnã multe nopþi
nedormite pentru a scrie, pentru a cerceta documente, pentru a
prezenta adevãrul istoric. Istoria este o ºtiinþã care are legile ei,
dar acestea trebuie cunoscute ºi explicate. Fãrã istorie omenirea
nu ar fi progresat, toate ºtiinþele au progresat prin istoria lor. În
general am scris despre partide, relaþii internaþionale, personalitãþi,
concepte ºi noþiuni istorice. Amintesc numai câteva preocupãri
ºi elemente de noutate aduse în istoriografia româneascã: Ideea
de revoluþie ºi miºcãrile secolului XX, publicarea ºi comentarea
pentru prima datã în istoriografia românã a Manifestului celor
douã mii de cuvinte din Cehoslovacia, o analizã a sistemului
comunist cehoslovac ºi nu numai realizatã de intelectualitatea
acestor popoare, descoperirea crucii paleocreºtine de la Ciurari,
satul Cucuruzu, Giurgiu, ºi punerea în valoare a baladei
Ciobanului care a pierdut oile, varianta satului Trestenic.

N. S.: Aþi înfiinþat, condus ºi organizat câteva reviste ºi

publicaþii cu profil de istorie. Numiþi-le ºi detaliaþi rolul ºi
semnificaþia lor?

ªt. P.: Se poate vorbi mult despre acest aspect. Am participat
la colegiul de redacþie al mai multor reviste. Unele au fost înfiinþate
de mine prin eforturi supraomeneºti. Dupã ’90 am reuºit sã
public ºi sã tipãresc, eram în colegiul de redacþie al revistei Studii
ºi articole de istorie, cu profesorul Adãniloaie, aceastã revistã
aflatã în impas; împreunã cu profesorul Cornel Bogdan am
contribuit la revigorarea ei. Cu ajutorul unor profesori americani
am editat (eu editor ºef) revista Geopolitica, sub atenta
supraveghere a profesorului George Lãzãroiu ºi a Institutului
Interdisciplinar Adlleton Academic. Din colegiul de redacþie au
mai fãcut parte ºi cadre didactice de la Universitatea Politehnicã,
Universitatea Hyperion. Succesul revistei a determinat intrigi,
speculaþii, atitudini în neconcordanþã cu efortul ºi preocupãrile
mele, respingerea de cãtre conducerea Universitãþii Politehnice a
demersului întreprins. Dacã aceastã iniþiativã a deranjat, de ce
unii profesori din departament au publicat în revistã, sau au
folosit-o pentru a reliefa activitatea lor de cercetare? A fost un
moment de cumpãnã, cu un stres foarte mare, care m-a determinat
sã renunþ. A doua revistã iniþiatã de mine a fost Vlaºca, istorie,
culturã, civilizaþie, o revistã publicatã în cadrul Asociaþiei Cultul
eroilor „Regina Maria”, filiala judeþului Giurgiu, filialã creatã ºi
prin contribuþia mea. Presiunile, întrebãri de felul „ce interes am
eu de public aceastã revistã” etc., m-au pus în situaþia de a renunþa.
Având experienþa cu revista Geopolitica, am hotãrât sã nu renunþ
ºi am continuat publicarea ei cu fonduri personale, rareori gãsind
un sprijin financiar. Nemulþumirile constau în faptul cã am cooptat
în colegiul de redacþie intelectuali de marcã, aceºtia cu câteva
excepþii nu au rãspuns cerinþelor revistei. Specificul local, naþional
este menþinut. În revista Vlaºca, istorie, culturã, civilizaþie au
fost publicate, în cele douã apariþii anuale, studii ºi documente
despre zona Vlaºca ºi istoria naþionalã.

N. S.: Aþi gândit, elaborat ºi publicat „Didactica Istoriei”.
De ce a fost nevoie de un astfel de instrument didactic ºi dacã ºi-
a atins scopurile?

ªt. P.: Aceastã carte are istoria ei. În perioada când am scris-
o predam atât în învãþãmântul liceal, cât ºi în învãþãmântul
universitar, ca asociat. Cele douã experienþe au dus la elaborarea
acestei lucrãri. Manuscrisul a fost predat Editurii Corint. A fost
acceptat. La vremea respectivã am fost sfãtuit sã mai am un
colaborator. Am refuzat. Consecinþa, cartea, deºi bine apreciatã,
de referinþã, a fost exclusã din Bibliografia pentru obþinerea
gradelor didactice. Dupã insistenþele mele ºi ale unor colegi de
breaslã a fost introdusã. Cartea a fost apreciatã, comentatã, folositã
în procesul didactic din învãþãmântul preuniversitar. Editura
Corint, datoritã cererii, o republicã. O tipãresc ºi eu într-o nouã
ediþie la Cartea Universitarã. Pe internet, cartea este comentatã,
apreciatã ºi în Republica Moldova. Face parte din Bibliografia
pentru obþinerea Gradelor didactice ºi din bibliografia cursurilor
specifice de la facultãþile de profil din România. Scopul pe care
l-am urmãrit a fost de a fi un instrument util pentru predarea
istoriei. [...]

N. S.: Sunteþi cunoscut ca un devotat cercetãtor al istoriei
locale la care aþi adus contribuþii esenþiale privind unele sate,
comune ºi oraºe din þinutul Giurgiului. Vã rog sã completaþi cu
noi ºi relevante date ºi reinterpretãri conceptul de istorie localã?

ªt. P.: Nicolae Iorga scria: Istoria acestei þãri va fi scrisã
când se va scrie istoria fiecãrui sat. Din aceste considerente
istoria satelor, comunelor ºi oraºelor, în esenþã istoria localã,
este parte componentã a istoriei naþionale. Am scris Monografia
oraºului Giurgiu în colaborare, Monografia comunei Toporu,
împreunã cu Elena Pãun care a scris partea geograficã, pentru
care am primit „Vrednicia Vlãsceanã” din partea dr. Ambrozie,
episcopul Giurgiului ºi Premiul C.C. Giurescu din partea
Societãþii de ªtiinþe Istorice din România.

N. S.: O revistã interesantã este „Vlaºca, istorie, culturã,
civilizaþie”, care apare bianual din 2018. Este, de fapt, o tribunã
a evenimentelor istorice din Vlaºca ºi nu numai.

ªt. P.: Revista amintitã are istoria ei, este, de fapt, o tribunã a
evenimentelor istorice din Vlaºca ºi nu numai, aºa cum spuneþi.
Aici s-au publicat materiale de o excepþionalã documentare, unele
publicate de dr. Ion Bãlan, cãruia cu aceastã ocazie îi mulþumesc.
Au fost publicate articole despre monumentele istorice,
monumentele eroilor, documente istorice referitoare la
personalitãþi ºi evenimente din Vlaºca. Dar, poate, cele mai
interesante sunt din iulie-decembrie 2021 despre generalul
Berthelot ºi oraºul Giurgiu, despre ineditul baladei Ciobanul
care a pierdut oile, varianta din satul Trestenic sau studiul despre
Crucea paleocreºtinã de la Ciurari, satul Cucuruzu. Revista va
apare multã vreme de acum încolo.

N. S.: Premiile, distincþiile, medaliile, diplomele pe care le-
aþi primit pânã acum vã onoreazã activitatea de istoric?

ªt. P.: Ordinul „Meritul pentru Învãþãmânt” în grad de mare
ofiþer acordat de Preºedinþia României, 2004, pentru „dezvoltarea
învãþãmântului românesc ºi a cercetãrii ºtiinþifice”, „Diplomã de
excelenþã” acordatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, 2004,
Premiul „C. C. Giurescu pentru „Didactica Istoriei”, Monografia
comunei Bujoreni, Teleorman, Diploma „Vrednicia Vlãsceanã”,
acordatã de dr. Ambrozie Episcop de Giurgiu, pentru Monografia
comunei Toporu, judeþul Giurgiu sunt o parte din aceste diplome
ºi ordine. Dar, poate, titlul de Ambasador onorific al spiritualitãþii
româneºti acordat de Fundaþia Eco-Europa este cea mai

importanþã, care m-a determinat sã continui.

Convorbire realizatã de Nicolae Scurtu

Convorbiri cu profesorul ºi istoricul ªTEFAN PÃUN
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

18.09.2022: Gigi papucarul

face safteaua
Nu vi s-a pãrut cã aceastã sãptãmânã

a trecut cu repeziciune? Mie, sigur da.
Mai ales cã s-a scris în prognoza
specialiºtilor meteo: maxim de
temperaturã joi ºi vineri iar apoi o rãcire
accentuatã. Azi noapte, dupã ora douã,
a început sã batã vântul cu putere,
aducând ºi aerul rece. Credeam cã va ºi

ploua. N-a fost sã fie. Mai bine, ca târgul sã nu fie afectat.
Îmbrãcaþi gros, cumpãrãtorii s-au repezit încã de la prima orã sã-
ºi facã provizii pentru vremea/vremurile rea/rele ce vor veni
odatã cu anotimpul rece, în mod inevitabil. De aceea, am vãzut o
mare de oameni cu saci ºi sacoºe cu cartofi (2,5 lei/kg), ceapã
uscatã (3,5 lei/kg), ardei gogoºar (4-5 lei/kg), ardei capia (3-4-5
lei/kg), vinete (4-5 lei/kg), toate de foarte bunã calitate ºi culese
chiar ieri de puþinii producãtori. Încã au fost destui castraveþi
pentru murat (4-5 lei/kg) sau de salatã (3 lei/kg), proaspeþi ºi
atrãgãtori ºi pentru novici. Varza, cam scumpã (2-2,5 lei/kg) nu
era de soi bun, adicã indicatã pentru murat în putinã. Sã mai
avem rãbdare pânã apare cea bunã, întârziatã din cauza cãldurilor.
Puþine roºii (5-6 lei/kg), mici ºi afectate de dãunãtori. Sunt
probabil ultimele din producþia de pe câmp. Aºteptãm pe cele din
solarii, recolta de toamnã. Dacã vremea se va rãci mult castraveþii
vor stagna ºi cultura se va desfiinþa natural. ªi alte legume vor fi
mai mici ºi mai puþine iar dacã vom avea dimineþi cu brumã, adio
multe. Deja de dimineaþã, la ºtiri, s-a anunþat cã la altitudini peste
1500 metri e lapoviþã ºi chiar ninsoare. Grãdinarii intrã în alertã
ºi vor culege preventiv. Oricum, de azi a sosit toamna. Se vede ºi
se simte. Toþi oamenii s-au îmbrãcat gros, mai ales vânzãtorii
care vor sta peste ºase ore în picioare ºi în bãtaia vântului rece.
Jana din Malu Spart, tricoteza, s-a îmbrãcat cu câteva pulovere
din cele expuse spre vânzare (create ºi lucrate de ea), alãturi de
niºte ardei capia din grãdina ei. Pe stradã o pereche mai brunetã
defileazã printre tarabe. Ea e îmbrãcatã cu o rochie din voal
negru, transparent spre poale, ca o perdea ºi cu un cojocel alb,
scurt, în zona pieptului. Mi-a atras atenþia prin contrastul negru-
alb ºi faptul cã era primul cojoc vãzut. Fãcând descrierea de mai
sus, dovedesc ºi frigul existent. Marfa din belºug s-a vândut
bine, dupã spusele celor cu care am vorbit. Inclusiv la fructe:
mere (3 lei/kg), pere de Voineºti (8 lei/kg) ºi de Bolintin (5 lei/
kg). Cam mici ale noastre, din cauza secetei, dar ºi a
supraproducþiei din acest an. Vijelia de azi noapte le-a cam scuturat
însã. Destui struguri, altoiþi (8-10 lei/kg) ºi din zonã (Blanc, 5
lei/kg). Pe la unele porþi, din Bolintin Vale ºi din satele din jur,
vedem scaune cu farfurii pline cu struguri negri ca mostrã de
vânzare pentru vin. Trei lei/kg pare mult faþã de cei de Vrancea,
prezenþi ºi ei în târg (2 lei/kg), dar preþul este destul de corect. ªi
aºa mai sunt puþine vii lucrate în câmp. Verdeaþa era ºi ea pe
tarabe, ca de obicei. Prune de masã, 3-4 lei/kg. Brânzarii erau ºi
ei prezenþi („la risc” îmi ziceau), pentru cã în piaþa centralã nu au
vânzare. Au avut noroc, nici azi nu a fost control D.S.V. Dinspre
incinta târgului s-au auzit zgomote de fierãstraie ºi ciocane. Era
o echipã de tâmplari care lucrau la acoperiºul celor trei buncãre
ciudate. N-am comentarii, mi-am spus deja pãrerea. O apariþie
ciudatã printre tarabe, pe axul strãzii: o femeie de „culoare” cu
doi bãieþi mari (aveau mustãþi deja), cu dizabilitãþi evidente ºi
ostentativ expuse, cerºea milã. Nu mi-a stârnit compasiunea cãci
statul le oferã sprijin ºi salariu mamei. Mai milã mi-a fost de altã
femeie de aceeaºi etnie care, la sfârºit de târg, aºtepta un microbuz
spre Bucureºti. În sacoºã mai avea ºosete (trei la 10 lei). Oare cu
cât s-a ales din chinul acestei zile? Ea oricum nu cerºea. În fine,
cu toþii suntem în mileniul trei. Mai erau ºi pepeni, roºii (3 lei/
kg) ºi câþiva galbeni (5 lei/kg) care nu au avut cerere. Mulþi s-au
pãcãlit, ca ºi mine acum douã sãptãmâni, cu ambele sortimente
cãrora le-a trecut timpul. Primul care a pãrãsit târgul a fost Gigi
Rozi, papucarul. Deºi înfrigurat, era fericit. Se oprea la unele
tarabe ºi le spunea vânzãtorilor pe care-i cunoºtea cã, în sfârºit,
a reuºit sã vândã prima pereche de papuci de la începutul verii.
Ne bucurãm ºi noi ºi-l premiem pentru stãruinþã. Târg fãrã flori
nu prea mai este. Doi producãtori ºi cu Jana trei, vindeau niºte
„arici verzi”, respectiv niºte ghivece cu crizanteme îmbobocite
cu 10 lei/buc. Al treilea avea aceleaºi douã sortimente curgãtoare,
Vinca ºi muºcate, pe care le plimba de astã-primãvarã. Timpul a
trecut, pasiunea s-a stins, prioritãþile sunt altele. Regina Elisabeta
a II-a a decedat. Milioane de flori frumoase s-au depus la Londra
pentru cinstirea memoriei sale. „Încã ne rugãm pentru sufletul
adormitei ...!” în toate limbile pãmântului. ªi noi, românii.

25.09.2022: Destresare gratuitã
A trecut sãptãmâna cu temperaturi foarte scãzute, atât ziua cât

mai ales dimineþile (6 grade C la noi). La munte, pe creste, la
peste 1500 m, a nins ºi s-a depus zãpada. Cam prea devreme.
Unii (bolnavi, cu copii mici) au aprins focul în sobe. Frigul a
venit tocmai la timp cât sã sperie în plus lumea care este atât de
stresatã de scumpirile la energie, combustibili, curent electric,
unele alimente esenþiale º.a. La televiziuni nu se discutã decât
despre inflaþie, scumpiri, facturi uriaºe, rãzboi, pericol nuclear,
revoltele populaþiei (pe când ºi la noi?) ºi orice accident (dacã se
poate – dã bine la audienþã – cu morþi) sau alte nenorociri. Dacã
cineva se mai îndoieºte despre invazia dracilor periculoºi pe
pãmânt, a se vedea ºtirile repetate de la toate TV-urile cu ispita
care l-a corupt sexual pe un preot. Cu acest prilej a fost pomenit

ºi Bolintinul din Vale unde „nefericitul” prelat a fost adus cu
duba la Procuraturã. Singura întrebare pe care mi-o pun este
dacã dracii au sex. Dacã da, înseamnã cã drãcoaicele sunt cele
mai periculoase. Dacã nu, înseamnã cã ispita s-a folosit de tehnica
degetarului scãpat unde nu trebuie. Iatã unde duce lipsa educaþiei
în ºcoli (inclusiv seminarii). Ptiu, drace, ducã-te în pustii! Mai
multe „nefãcute” vedem doar la nivelul puterii (parlament, guvern,
preºedinþie) unde dracii sunt foarte vizibili. Cred cã, sãtui de
toate acestea, oamenii vin cu speranþe de destresare în târg. De la
prima orã, valuri, valuri de oameni se îndreaptã cu grãbire spre
zona de expunere a produselor cãutate. S-au vândut cu precãdere
legumele ce se stocheazã în cãmãri sau pivniþe ca atare, pentru
iarnã: cartofi (2,5 lei/kg), ceapã (3,5 lei/kg), diverse legume. Am
constatat douã calitãþi la cam toþi vânzãtorii, mai ales la
producãtori, în ceea ce priveºte ardeii. Cei mai mari, înroºiþi
integral, 7-8 lei/kg (gogoºari, capia), iar cei mai mici ca
dimensiuni, sau parþial roºii, cu 4-5 lei/kg. Cei graºi 6 lei/kg, dar
la final doar cu 3 lei/kg. Aºadar au apãrut scumpirile ca urmare a
terminãrii culesului pe câmp. Ca un indicator, apariþia gogonelelor
verzi pentru murat (15 lei plasa de 5 kg). Puþine roºii (ultimele)
cu 5 lei/kg. Dovleceii 5 lei/kg ca ºi sfecla roºie. Þelina cu frunze
(deci autohtonã) 5 lei/buc. Fructele prezente erau reprezentate
doar de cãtre mere (5 lei/kg), pere galbene de Bolintin (tot 5 lei/
kg), pere de Voineºti, mai mari, 8 lei/kg. Desigur, destui struguri:
5 lei/kg cei negri soi direct producãtor, 6 lei/kg altoiþi dar mici
(soi necunoscut) ºi altoiþi de masã, 8 lei/kg. Miere la borcãnele
tot mai mici, 15 lei. Verdeaþã destulã, dar legãturelele micºorate,
1 leu/buc. Flori – doar crizanteme globulare – cu 15 lei/buc,
parþial înflorite, ieftine ºi de efect, la doi vânzãtori care s-au
întrecut la reduceri. Câþiva pepeni verzi (2,5 lei/kg) de cca. un kg
bucata nu au atras cumpãrãtori. La prima orã, douã camionete cu
struguri de vinificaþie venite din zona Vrancei s-au vândut rapid
(2 lei/kg). Ajungi la 5 lei litrul vinul ºi mai faci ºi þuicã bunã.
Brânzeturile ºi astãzi expuse în târg. Mi-e clar cã vânzãtorii ºtiu,
fiind informaþi din timp, cã nu vor fi controale. Faza zilei o
constituie prezenþa a doi milogi (fãrã glas) miºcându-se pe asfalt,
unul târâº (cu un ciot la genunchiul stâng expus ostentativ, ca un
falus) ºi o femeie mãrunþicã, cu o traistã dupã ea care se miºca
din loc în loc printre tarabe, ca sã fie vãzutã de eventualii miloºi.
Nu aveau tarif, dar ºi-au fãcut planul. Pe cel cu ciotul l-am mai
vãzut pe la parcãrile megamagazinelor din centru. Tocmai urcasem
în maºinã (ora 11:45) când am vãzut-o pe cerºetoare venind
încovoiatã la 90 de grade cu un sac prea mare ºi greu, plin cu
cartofi ºi varzã, posibil ºi alte legume. Am întrebat-o dacã vrea s-
o fotografiez contra 5 lei ºi m-a refuzat. Urmãtoarea întrebare a
fost unde se duce? Mi-a rãspuns cã: „La sora mea”. La câþiva
paºi dupã ea o zdrahoancã (matahalã) tânãrã, împreunã cu o
copilã de 5-6 ani, venea fãrã bagaje. S-a oprit la maºina din
spatele meu ºi a ajutat-o sã urce. Dupã puþin timp a ajuns târâº ºi
celãlalt milog care de asemenea s-a urcat în aceeaºi maºinã. E
clar, cerºetorie organizatã (maºina cu nr. DB-10-SEK). Însã, în
timp ce mã plimbam printre tarabe, un jandarm a dat mâna cu
milogul. O mânã murdarã de praful drumului care posibil (o
ipotezã doar) i-a pasat o parte din câºtig. Concluzia: cei obligaþi
sã combatã astfel de contravenþii îºi fac de râs epoleþii, coborându-
se la astfel de comportament nedemn. Fãrã alte comentarii cãci
iar mi-e lehamite de tot ce vãd în jur.

9.10.2022: Ziua recoltei apud Daea
În mentalul colectiv, printre altele, a rãmas ºi sãrbãtorirea

sfârºitului culesului recoltelor care înainte de ’89 se numea „Ziua
Recoltei”. Cu acest prilej pieþele erau supraîncãrcate de legume
ºi fructe, frumos etalate piramidal, atrãgãtoare prin calitate ºi
culori. Câte una, aleasã, era vizitatã de „marele conducãtor” care
fãcea un bilanþ agricol. De fapt acum, dupã culesul porumbului
ºi al viilor, þãranii îºi valorificã rodul muncii de-o varã. Desigur
cã acele vremuri au trecut, dar calendarul producþiei agricole
autohtone, în mare, nu avea cum sã se schimbe chiar dacã este
influenþat de schimbãrile climatice. Din fericire, azi a fost o vreme
deosebit de frumoasã cam peste tot. Senin, soare, cald, bunã de
plimbare atât la munte, cât ºi la mare. Cu atât mai mult pentru
târgul devenit neîncãpãtor pentru vânzãtori ºi cumpãrãtori
deopotrivã. La prima orã mi-a fost imposibil sã gãsesc loc de
parcare. Am revenit la ora 11 ºi în pas alergãtor am reuºit sã fac
trei tururi de aprovizionare. Am gãsit legume de calitate foarte
bunã, proaspete ºi bine coapte. Culoarea predominantã a târgului
a fost cea roºie. Gogoºari (5-6-7-8 lei/kg), capia (5-6-7 lei/kg),
chiar ardei gras roºu cu 5 lei/kg, varzã roºie 4 lei/kg, ceapã roºie
7 lei/kg ºi evident tomate roºii cu 5-6-8 lei/kg. Doar la o persoanã
am gãsit roºii româneºti adevãrate, celelalte fiind de import, fãrã
gust ºi consistenþã de carton. Mi-am ales ce mi-a plãcut ºi sper sã
nu mã fi pãcãlit. Una din þinte a fost rãsadul de salatã pentru
solar, 0,5 lei/alveolã. Morcovii, destul de atrãgãtori, 3,5-4 lei/
kg. La final, cei rupþi, 1 leu/kg la Doru cel vesel, iar gogoºarii,
ultima lãdiþã, 3 lei/kg. Bun gheºeft. În general, la final, vânzãtorii
mulþumiþi de afacere scad preþul sã scape de marfã. Mierea era ºi
ea prezentã din culesuri diferite. Fructe multe, mai ales mere din
soiuri extra, cu 3-3,5 lei/kg. Perele 6 lei/kg iar cele galbene de
Bolintin (Ogrezeni) cu 5 lei/kg. De altfel, acestea au umplut
strãzile, îndeosebi cele intens circulate. În faþa multor case, în
coºuri sau lãdiþe, pe scaune, vezi perele care atrag totuºi oameni.
Oferta toamnei în acest an este destulã. Ce nu se vinde devine
þuicã. Pãstãile de fasole, latã sau fideluþã, deºi de calitate, nu au
fost prea cerute, aºa cã preþul a scãzut la 8 lei/kg. La fel vinetele
care nu mai sunt de calitate. Unii le plimbã totuºi pânã „se coc”
parþial pe tarabe. Varza de toamnã este tot mai vizibilã: 2 lei/kg.
Peste 2-3 sãptãmâni, când cererea va fi mare, preþul va creºte
sigur. Cartofii, din belºug, 2,5 lei/kg, albi sau roºii. Ceapa uscatã
a rãmas tot la 3,5 lei/kg. Zarzavaturi destule. Pãstârnacul scump:
10 lei/kg. Mãrar pentru varzã, uscat sau verde matur. Chiar ºi
praz, la legãturã (5 sau 10 lei) destul. Flori tot mai frumoase, cu
preþuri prea mici faþã de aspectul atrãgãtor: 10-15 lei/ghiveci

crizanteme mari, semisferice, de diferite culori si mai mici, cu 5
lei/ghiveci. Toate de la producãtori. La florãriile din centru, preþuri
cel puþin duble. Manufacturatele nu mã intereseazã deºi ocupã o
suprafaþã mare, dar au clienþii lor de bunã seamã. Când am ajuns
la fiare deja ambalaserã de plecare, ca ºi cei cu cereale sau cu
cherestea. Printre legume, un vânzãtor de mãturi explica diferenþa
dintre mãturile cu coadã expuse pe asfalt: cea pentru femei era
mai uºoarã ºi mai suplã, iar cea de bãrbaþi era mai latã ºi mai
grea. Interesant. Precum vindea ºi un „brunet” sadea simpatic
tuciuri ºi tigãi din aluminiu care exemplifica rezistenþa acestora
dându-le drumul de sus pe asfalt. „ªi dacã s-ar fi spart?”, a
întrebat cineva. Paguba mea, a spus vânzãtorul, mulþumit cã a
gãsit un client convins. Avea însã ºi grãtare de fripturi (250 lei/
buc.) garantate, precum ºi bice (de unde cai, poate pentru
masochiºti), topoare diferite ºi târnãcoape. Mi s-a pãrut un meºter
de clasã, dar, probabil ultimul din branºã. M-a tentat un generator
electric (3000 lei), bun pentru la iarnã când vom avea sigur
probleme cu curentul electric. În fine, mare târg, ca de obicei.
Ajuns acasã am primit o veste pe neaºteptate. Arendaºul nostru,
Costel Manolache, bun prieten, coleg ºi vecin (ºi el cam ultimul
în „oraº”) m-a anunþat cã-mi aduce recolta de porumb boabe.
Ceea ce m-a bucurat, dar m-a pus la muncã grea de încãrcat în
saci. Ce sã-i faci, un efort necesar care-mi asigurã hrana pãsãrilor
ºi animalelor pentru tot anul viitor. Producþia, afectatã de secetã,
a fost de cca. 80% faþã de anul trecut. De ziua recoltei a lipsit
ceva: pastrama ºi mustul.

16.10.2022: Înþepãturi autumnale
Toamna adunã zile de ceva timp. ªtie ce sã facã, funcþie de

toane. Pânã acum a fost frumoasã, caldã ºi generoasã. Ne-a lãsat
sã ne acomodãm, sã ne pregãtim de viitoarea iarnã care nu ºtim
ce ne poate aduce (nu e vorba doar de frig ºi, sigur, de niºte
zãpadã). Deºi zilele au fost calde ºi însorite, în timpul nopþilor ºi
dimineþilor temperaturile au scãzut, treptat. Ca atare a fost
necesarã încãlzirea locuinþelor. Azi, la ora „decolãrii” spre târg a
fost nevoie sã ne îmbrãcãm mai gros (trei grade). Noroc cã, fiind
senin, soarele a prins curaj ºi a ridicat temperatura destul de mult
spre prânz. Aglomeraþie mai mare ca pânã acum, maºinile fiind
parcate dincolo de pod, pânã la „ciobãniþã”, iar pe str. Palãncii
pânã la „Corsarul roºu”. Vecinii târgului, oportuniºti ºi inventivi
cum le e neamul, au amenajat o parcare cu platã într-o curte unde
se monteazã corturile pentru nunþi. Când se va încheia sezonul
nunþilor în cartier vor câºtiga suficient din parcarea improvizatã.
Oricum, nu se rezolvã problema parcãrii ºi aºa va fi mereu de
acum încolo. Aceleaºi mãrfuri ca ºi în ultimele sãptãmâni. Doar
preþurile au urcat puþin, înþepând buzunarele cumpãrãtorilor.
Cartofii au ajuns la 3 lei/kg la samsari ºi 2,5 lei/kg la producãtori.
Sãculeþi de ceapã de 4 kg cu 15 lei/plasã. Cel mai mult au crescut
preþurile la ardeiul de toate soiurile (capia, gogoºar), respectiv 8
lei/kg, menþinându-se pânã la sfârºit. Cei graºi 6 lei/kg, dar în
final mai ieftini pentru cã vânzãtorii (unii) au permis selectarea
de cãtre cumpãrãtori, rãmânând doar exemplarele mai mici. Nici
castraveþii nu au scãpat: 6 lei/kg. Scump de tot pãstârnacul: 10
lei/kg, ca ºi pãtrunjelul rãdãcinã. Mai ieftini pãreau a fi ardeii
capia vânduþi cu plasa: 15 lei/5 kg. Asta aparent, pentru cã în
realitate erau burlãniþi: la mijloc erau mici, verzi ºi/sau veºtejiþi.
Gogonelele prea scumpe la 25 de lei plasa de 5 kg. ªi fructele
pãreau cam scumpe: 3-4 lei/kg merele ºi 5 lei/kg perele galbene
de Bolintin. Flori deloc atrãgãtoare, deloc tentante. Mi-am propus
sã merg direct la producãtor ºi nu mi-a pãrut rãu: diversitate,
calitate ºi preþ scãzut (10 lei un ghiveci mare). Am fost surprins
sã vãd carne ºi pastramã (cam „neconformã”) de oaie la vedere,
semn cã nu a fost control. Era ºi de vitã, dar am cumpãrat ieri din
„portbagajul galantar” al lui N. din Hobaia, pe care-l gãsim în
zona centralã, într-un loc ce-l cunosc clienþii lui fideli. M-am
pãcãlit ºi acum. Atâtea oase ºi zgârciuri încât le puteai refolosi
pentru gust de mai multe ori. S-au sãturat însã ºi câinii, cã ºi ei
sunt pofticioºi. La cereale, saci mai mari, 80 lei/buc. sau mai
mici, 60 lei/buc. Scumpi peste poate, zic nu numai eu. Varza (2
lei/kg) de murat nu s-a vândut toatã. Au început spoitorii,
negustori de ocazie, sã strige pe strãzi. Cred cã a sosit vremea sã
o cumpãrãm, cã doar se apropie Sf. Dumitru. Dar nu de la
ambulanþi, vã sfãtuiesc sincer. Mergem la Poiana, Brezoaia sau
Lunguleþu, sã alegem ce-i mai bun, sã þinã pânã la primãvarã. N-
ar fi o problemã, toþi avem maºinã. De aceea mã întreb: cine
polueazã mai mult, vaca sau maºina? Dar rãzboiul din vecini?
În fine, seceta se menþine. Porumbul s-a terminat de recoltat, se
seamãnã grâul de toamnã. Se anunþã o scãdere mai mare de
temperaturã sãptãmâna viitoare, cu brumã generalizatã. Sã grãbim
recoltarea legumelor din câmp, s-avem ce vinde/cumpãra din
târgul de sãptãmâna viitoare. Îndemn valabil ºi pentru mine care
mai am fasole pãstãi, gogonele, cartofi ºi pere. Au plecat ºi
graurii spre þãri mai calde. Se spune cã asta se întâmplã dupã ce
culeg ultimele boabe de struguri de prin vii. Culesul de anul
acesta a început încã din septembrie, aºa cã unii au tras deja vinul
sau e în faza când „înþeapã” pe limbã. Puþini au bãut must în
aceastã toamnã, cãci multe vii de pe câmp au fost abandonate.
Deja viile hibride direct producãtoare au fost puse la index ºi
interzise de U.E. Soiurile autohtone vor dispãrea. Diogene a fost
un beþiv, deduc, ºi bea poºircã din soiuri neconforme. Mai bine
cã n-a apucat aceste vremuri!

N. B. Luni dimineaþa a cãzut ºi pe la noi prima brumã care a
îngheþat parbrizele. Quod erat demonstrandum!

23.10.2022: Ordonanþã de urgenþã „sfinþitã”
Prin surse, am reuºit sã vãd ordonanþa de urgenþã promulgatã

de „Împãratul Cerurilor” ºi propusã de Sfântul ocrotitor al
Bolintinului, Dimitrie. În ea se propune ca în sãptãmâna 20-27
octombrie, inclusiv, sã fie o vreme caldã, cu cer senin ºi fãrã vânt
pentru ca noi sã putem sã ne bucurãm pe deplin de toamnã ºi sã

(continuare în pag. 31)
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Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX

COMS (Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector

1); în Bolintin Vale: de la sediul redacþiei ºi

de la Biblioteca orãºeneascã.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei

(Str. Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale,

Giurgiu), iar manuscrisele pe adresa de

e-mail: revistasud@yahoo.com.
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MIERCURI 7 DECEMBRIE 2022
Ora 15.00 – Corneliu State, Elena State, Neînfricaþii – cãlãtor prin þara mea – lansare de carte.

Ora 15.30 – Caietele revistei Sud, nr. 6/2022 – eveniment editorial în cadrul cãruia, pe lângã

prezentarea celui mai recent numãr din Caietele revistei Sud, conþinând lucrãrile participante la

Concursul naþional de creaþie literarã „D. Bolintineanu”, va fi prezentatã activitatea Editurii Sud din

Bolintin Vale, precum ºi revista „Sud” ºi colaboratorii acesteia.

JOI 8 DECEMBRIE 2022
Ora 16.00 – G. Apostoiu, Dimitrie Bolintineanu – un pelerin romantic valah – lansare de carte.

Ora 16.30 – Corneliu C. Cristescu, Farmecul amintirilor – povestiri din Bolintin ºi Crevedia –

lansare de carte.

Ora 17.00 – Dan Floricã, Bea omule, rãcoarea mea – lansare de carte.

VINERI 9 DECEMBRIE 2022
Ora 15.30 – Nicolae Scurtu, Cercetãri literare. Scriitori ºi publiciºti giurgiuveni (vol. 2) – lansare

de carte.

Ora 16.00 – Alexandra Firiþã, Rochia de hârtie – lansare de carte.

Ora 16.30 – Vili Pârvãnescu, Hai Unirea! Hai Petrolul! Hai la fotbal Bolintin! – lansare de

carte.

SÂMBÃTÃ 10 DECEMBRIE 2022
Ora 13.00 – Gabriel Dragnea, Însemnãri din Sud. Referinþe lirice ºi ipostaze culturale – lansare

de carte.

Ora 14.30 – Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec – Contribuþii biobibliografice – lansare de carte.

Ora 15.00 – Titus Vîjeu, Scrinul alb – lansare de carte.

DUMINICÃ 11 DECEMBRIE 2022
Ora 11.00 – Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie, vol. 1 ºi 2 – lansare de carte.

Ora 12.00 – Ruxandra Dragomir, Rime pentru Garofiþa – lansare de carte.

Ora 13.00 – Personalitãþile Sudului – Victoria Milescu – eveniment dedicat aniversãrii unui

scriitor emblematic al literaturii româneºti contemporane, Cetãþean de Onoare al oraºului Bolintin

Vale, senior editor al revistei „Sud” ºi unul dintre cei mai importanþi colaboratori ai publicaþiei

bolintinene.

Revista ºi Editura Sud vã aºteaptã între
7 ºi 11 decembrie 2022 la Târgul

Internaþional de Carte „Gaudeamus”
STANDUL 175

Pavilionul B2, Romexpo Bucureºti

îi serbãm ziua cum se cuvine. Dacã mã întrebaþi cum am obþinut
informaþia vã pot rãspunde doar cã „încurcate sunt cãile
Domnului”. Azi, la prima orã, târgul a fost asaltat. ªiruri de
maºini parcate pânã departe, atât pe str. Palãncii, cât ºi pânã
dincolo de fostul C.A.P. E timpul sã cumpãrãm varzã pentru
murat. Destulã, cu 2 lei/kg, atât la producãtori cât ºi la samsari
(care te înºealã substanþial la cântar). De altfel, ºi eu ca ºi alþii am
cumpãrat deja. Prin sate circulã cãruþe ºi dube ale spoitorilor cu
varzã, cartofi, ceapã, care gãsesc oameni interesaþi sã cumpere
de la „botul calului”. Eu însã m-am aprovizionat direct de la
sursã sigurã: calitate ºi preþ bun: 1,4 lei/kg, de la Poiana. Aºadar,
lume mai multã ca de obicei. Dar ºi mãrfuri pe mãsura cererii.
Preþuri ca ºi acum o sãptãmânã. Cartofii 2,5 lei/kg cei albi ºi 3
lei/kg cei roºii. Puþin mai scumpe þelina, hreanul sau pãstârnacul.
Au apãrut preþuri „la miºto” la samsari: 3,99 lei/kg, 4,99 lei/kg.
Cantitãþi mari de ardei capia sau gogoºar care nu s-au vândut.
Acum se cumpãrã ca pentru o sãptãmânã legumele ºi zarzavaturile
pentru supe ºi ciorbe. Mãrarul uscat pentru varzã era numai beþe
de cât timp este plimbat. Mi-a plãcut ce-am vãzut la un lemnar
autentic ºi talentat: linguri ºi linguroaie de diverse forme ºi
dimensiuni. O ancorã din lemn deosebitã costa 80 lei. Prea
frumoasã ca realizare, dar cu aceºti bani umpli putina cu varzã.
Fructe din toate sortimentele, ca ºi pere de Bolintin. Mulþi cu
þoale, încãlþãminte ºi ustensile gospodãreºti. Mi-am completat
biblioteca cu trei cãrþi bune cu 10 lei toate. Cereale ºi furaje
destule. Printre tarabe, dus de mânã, cocoºatul de la Notre-Dame,
varianta dâmboviþeanã, cu acompaniament vocal adecvat. Pentru
5 lei, l-am fotografiat. A fost singurul care mi-a adus aminte de
bâlciul tradiþional plin de panarame, circuri de doi bani, pitici ºi
mãscãrici, femeia-ºarpe care te dã pe spate ºi alte asemenea
distracþii zgomotoase. Mi-e dor de celebra turtã dulce. Pãcat,
mare pãcat, cã-l dezamãgim pe Sfântul Dimitrie ºi în acest an. Sã
fie pãcatul lor...

N. B. Îmi cer iertare pentru apropierea exageratã dintre
catedrala Notre-Dame din Paris ºi târgul din Bolintin. Simt ºi eu
sincer cã am greºit. Mai ales când îmi aduc aminte de filmul „La
bossu”, respectiv „Cocoºatul” în care interpretul principal era
celebrul actor Jean Marais ºi cu care jalnicul milog din târg nu se
poate compara (Gicã din Picior de Munte din judeþul Dâmboviþa).
Atât cã acest nefericit diform a cerºit ºi în faþa celebrei catedrale

pe care eu nu am vizitat-o. Deci, unu la zero pentru Gicã al
nostru (român verde, care va sã zicã). Vive la France!

30.10.2022: Galben cu franjuri
Frunze îngãlbenite acoperã ramurile pomilor cu mii de fustiþe

cu margini franjurate. În acest moment al toamnei totul este
galben: pãduri, livezi, câmpuri, dar pãrul de Bolintin îi întrece pe
toþi. Temperaturile ridicate peste normalul acestei perioade au
forþat îngãlbenirea frunzelor ºi ne-am trezit acum câteva zile cu
acest miracol coloristic, vizibil peste tot în jur. Nu va þine mult,
cãci dacã va bate vântul se vor dezlipi, cãzând pe pãmânt. Frumos
spectacol, dar seceta se menþine ºi îngrijoreazã pe fermieri. Orzul,
semãnat mai devreme, este veºtejit, iar grâul a rãsãrit cu greutate.
Din cer nicio speranþã de ploi care erau acum necesare. Oamenii
însã se bucurã de aceste cãlduri pentru cã fac economie la
combustibili ºi energie electricã pentru încãlzire. Preþurile la
benzinã ºi motorinã cresc continuu, încât faci gãlbinare când
scoþi banii sã achiþi nota. Ieri, un cetãþean care cumpãrase un
pachet de þigãri ºi o sticlã cu bere de un litru, a plãtit exact 28,30
lei. Adicã cât 11 kg de cartofi pe care i-ar fi luat din târg. Dar, sã
revenim la aceastã zi de târg. Foarte cald ºi noaptea (nouã grade),
senin (lunã nouã) ºi liniºte. De azi am trecut la ora de iarnã ºi am
fost (unii) puþin derutaþi. Mi-am propus sã vin spre final, neavând
vreo comandã specialã. Aºadar, de voie printre tarabe la ora 11,
pe nou. Am împãrþit pere la trei prieteni din târg (respectiv celor
de la varzã, cherestea ºi legume diverse), producãtori cunoscuþi,
nu samsari. Preþuri aproape neschimbate, legume din stoc (s-au
cules toate de pe câmp), multe în plase (posibil burlãnite), încã
sortimente foarte diverse. Roºii de import cu 8 lei/kg. La final,
cele mai mici cu 6 lei/kg, dar am gãsit ºi cu 12 lei/kg, foarte mari.
Dovleci de copt ºi plãcintari cu 2 lei/kg, ca la Lunguleþu. Hreanul
(din import), 30 lei/kg, exagerat de scump. Varza (1,5 lei/kg, 1,8
lei/kg ºi 2 lei/kg la prima orã) s-a vândut bine. Gutui, categ. a II-
a (adicã atinse de moniliozã vizibil), 4 lei/kg, dar cele bune 7 lei/
kg. Mere extrem de diverse, 4-5 lei/kg. Unele, atrãgãtoare prin
culoare, meritau banii. Perele (zise dulci de Voineºti), 8 lei/kg,
iar cele de Bolintin erau doar la porþi cu 5 sau 6 lei/kg (numai la
prietenul Petricã Poetu’). Carne de oaie ºi vitã la vedere, iar la
grãtare destui muºterii. În fine, azi au sosit ºi puieþii de pomi
fructiferi. La un nene, 15 lei bucata, oricare soi, dar la ginerele
lui Gabi din Ogrezeni (i-a rãmas numele) 20 lei/buc. Pãrul galben,
de Bolintin, zis Matache sau pãr gutui, 40 lei/buc. Cu totul
exagerat, dar am luat, sã-l fac cadou. Sã fiu pomenit. Amin.

Actualitatea literarã, anul XII; nr. 120,

septembrie-octombrie 2022, revistã a Unirii

Scriitorilor din România editatã de AL

LUGOJPRESS cu sprijinul sponsorilor ºi al

SIP Timiº. Director Nicolae Silade; Redactor

ºef Remus V. Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul XII,

nr. 810 (133), octombrie 2022. Director

Coman ªova; Redactor ºef Florentin

Popescu.

Caligraf, anul XXII, nr. 244, septembrie

2022; nr. 245, octombrie 2022, revistã

editatã de Centrul Cultural Teleorman.

Redactor ºef Florea Burtan; Secretar general

de redacþie Stan V. Cristea.

Apostrof, anul XXXIII, nr. 10 (389), 2022,

revistã a Uniunii Scriitorilor din România

publicatã cu sprijinul Ministerului Culturii.

Redactor ºef Marta Petreu.

Scrisul românesc, anul XX, nr. 10 (230),

2022, revistã de culturã fondatã la Craiova,

publicatã de Scrisul Românesc Fundaþia-

Editura. Director Florea Firan.

Litera 13, anul VIII, nr. 32, 2022, revistã

manifest publicatã de Editura InfoEST.

Redactor ºef Mihai Vintilã.

Flacãra lui Adrian Pãunescu, anul XXII,

nr. 39, 7-13 octombrie 2022; nr. 41, 21-27

octombrie 2022; nr. 42, 28 octombrie – 3

noiembrie 2022. Redactor ºef Ana-Maria

Pãunescu.

Vlaºca – istorie, culturã, civilizaþie, anul

III, nr. 1(4), 2020; anul IV, nr. 2(7), 2021.

Director, fondator, redactor ºef prof. univ.

dr. ªtefan Pãun.

Litere, anul XXIII, nr. 10 (271),

octombrie 2022, revistã lunarã de culturã a

Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni editatã cu

sprijinul Consiliului Local Municipal ºi al

Primãriei Municipiului Târgoviºte. Director

Tudor Cristea; redactor ºef Mihai Stan;

secretar de redacþie Mihail Florin Stan.

Reviste primite

la redacþie
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Solutions, Iaºi

Biblioteca SUD-ului
Cristofi Cerchez 150, cercetare, cuvânt înainte, reproducere fotograficã istoric de artã dr. Oana

Marinache, Bucureºti, Editura Istoria Artei, 2022. „Albumul de faþã prezintã pentru prima datã publicului

carneþelele cu schiþe, notiþe ºi reproduceri ale arh. Cristofi Cerchez, aflate în colecþia nepoatei arhitectului,

dr. Simona Condurãþeanu. O parte dintre ele au fost realizate în perioada petrecutã de Cerchez la studii

la Milano, indicând sursele sale de lecturã, inspiraþie ºi formarea profesionalã clasicizantã, cu repere

din Torino, Ferrara, Milano, Piacenza, Pompei, Aachen, Berlin, Arles.” (Oana Marinache)

Geo Cãlugãru, Rotitoarele lumini, Bucureºti, Editura Fast Editing, 2022. „Geo Cãlugãru îºi compune textele cu

uºurinþã, cel puþin aºa pare pe când le declarã spontan, având o poantã inspiratã, bazatã pe surpriza iscatã din

jocul fonetic, gramatical sau lexical... Harnic ºi receptiv, va avea mereu în prim planul scrierilor sale partea de

omenesc a fiinþei noastre, cu ale ei pasiuni, slãbiciuni, iluzii ºi vise.” (Victoria Milescu)

ªtefan Pãun, Nicolae Droc Barcian: pedagog militant ºi luptãtor pentru emanciparea ºi unitatea naþionalã

a românilor, Bucureºti, Editura Semne, 2018. „În temeiul surselor puse în valoare cu iscusinþã de cãtre autor, cei

ce vor studia lucrarea au posibilitatea sã afle lucruri importante despre activitatea lui Nicolae Droc Barcian, pe cât

de laborioasã, tot atât de diversificatã. În primul rând sunt evidenþiate rolul ºi contribuþia lui de dascãl, care pe

lângã instruirea ºi formarea multor generaþii de elevi s-a implicat în procesul de organizare a ºcolii ca instituþie de

educaþie ºi culturã.” (Corneliu Mihai Lungu)

Basarabia – pãmânt ºi neam românesc, editor Liviu Petrina, Bucureºti, Editura Maritain, 2022. S-au utilizat

documente publice, cãrþi de drept internaþional, istorie ºi memorii scrise, în principal, de Iftene Pop, Nicolae Dabija,

Florin Constantiniu, Octavian Þâcu, Valeriu Dulgheru, Mircea Pãcurariu, Mihai Prepeliþã...

Corneliu Constantin Cristescu, Mihai Voievod Viteazul: simbol al unirii românilor, Focºani, Editura Bogdania,

2022. Cartea este o colecþie de fragmente adunate/preluate ca atare din cãrþile clasice citate, dar ºi din diferite

materiale publicate pe Internet, montate într-o ordine logicã ºi cronologicã, dupã tehnica colajului, e adevãrat, cu

unele pãreri ºi aprecieri personale, care sã faciliteze o lecturã rapidã din care cititorul sa rãmânã cu aspectele

esenþiale ale vieþii personajului, dar ºi cu precizarea surselor utilizate. Cartea se adreseazã celor care nu au timp

prea mult, dar doresc sã ºtie mai mult!

ªtefan Vida Marinescu, Reverii sinucigaºe, Bucureºti, Editura Semne, 2022. Te nãscocesc ca sã-mi apari în

drum,/ apoi te uit, aºa, ca sã te chem,/ un veac de vise e aproape-un semn/ cã-n sânge lacrima se va pãstra, oricum.

Dan Floricã, Flori de cântec românesc, Bucureºti, Editura RawexComs, 2022. „Dragostea, materialul

documentar ºi mãiestria în scris fac din poetul Dan Floricã un purtãtor ºi un promotor al frumosului existenþial din

acest colþ de rai, România, cu hore, sârbe, cântece de stranã, anunþul pastoral cu trâmbiþe, cu patriotismul care vine

din sfinte porunci, toate sacre, în mirosul dumnezeiesc de grâu, de pâine ºi pãdure verde.” (Doina Bârcã)

Cãrþi apãrute la
Editura SUD

Alexandra Firiþã, Rochia de hârtie
Alexandru Cazacu, O camerã single
Alexandru Ghiþã-Saºa, Sonete lângã

somnul tãu... ºi alte stihuri
Caietele revistei Sud (6/2022)
Constantin Bãrbuþã, Confesiuni din viaþã

ºi de la catedrã
Constantin Colonaº, Florin Colonaº, Omul

cu ochi albaºtri
Corneliu C. Cristescu, Farmecul

amintirilor – povestiri din Bolintin ºi
Crevedia

Corneliu C. Cristescu, Poeziile inimii
Corneliu State, Din arhivele unei ºcoli
Corneliu State, Elena State, Neînfricaþii –

cãlãtor prin þara mea
Corneliu State, Viaþa, Credinþa, Familia
Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie,

vol. 1 ºi 2
Florentin Popescu, Autori ºi cãrþi din

bibliotecile Sudului
Floricã Dan, Bea omule, rãcoarea mea
G. Apostoiu, Dimitrie Bolintineanu – un

pelerin romantic valah
Gabriel Dragnea, Altharul lui Cronos
Gabriel Dragnea, Însemnãri din Sud.

Referinþe lirice ºi ipostaze culturale
Gheorghiþa Ghiþã, Ghid orientativ –

titularizare, definitivat, gradul II: educaþie
fizicã ºi sport – învãþãmânt preuniversitar:
teste rezolvate, sisteme de acþionare,
referate de specialitate

Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec –
Contribuþii biobibliografice

Milica Dan, ªcoalã veche, ºcoalã nouã la
Bolintin Vale

Nicolae Dan Fruntelatã, Jurnal sudist
Nicolae Scurtu, Cãrþi cu autografe în

biblioteca lui Nichifor Crainic
Nicolae Scurtu, Cercetãri literare. Scriitori

ºi publiciºti giurgiuveni, vol. 1 ºi 2
Niculae Stoica, De la Miliþie la Poliþie
Ruxandra Dragomir, Rime pentru Garofiþa
Stanca Gianina Mehedinþu, Localitatea

mea ºi obiceiurile ei. Auxiliar didactic
Stanca Gianina Mehedinþu, Norme de

ortografie ºi punctuaþie în limba românã
contemporanã. Auxiliar didactic

Titus Vîjeu, Cãrþile Sudului
Titus Vîjeu, Scrinul alb
Vasile Grigore (coord.), ªtefan Crudu,

Marian Grigore, Despre oameni ºi ziduri.
Cronicari ai arealului bolintinean

Vasile Grigore, Constantin ªt.
Bolintineanu – Portretul unui ctitor

Victoria Milescu, Cronicile Sudului
Vili Pârvãnescu, Hai Unirea! Hai

Petrolul! Hai la fotbal Bolintin!

Dan Stoica, Odã speranþei, Buzãu, Editura Editgraph, 2020. „Poetul Dan Stoica scrie cu emoþie. Un sentiment

profund uman. Regãsim teme clasice ale poeziei în scrisul sãu: tema iubirii, tema socialã, impregnate cu nuanþe

filozofice.” (Alexandru Cristian Roman)

Editura Sud din Bolintin Vale
publicã volume de literaturã, istorie ºi artã
ale autorilor din sudul þãrii, care trateazã
despre arealul bolintinean ori subiectele din
aceastã zonã.
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