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Târziu, când numai beznele filtreazã

scursurile din lut, – atunci abia

irump seminþele. O boare treazã

pluteºte-n aer, orizontul bea

un vin bãtrân din trunchiuri scorburoase;

izvoarele au ochi de porumbea.

Ce bruscã-n verºunare saltã-n oase?

Tãcerea rãzvrãtindu-se-n tulpini

proclamã-n vânt legende, ºi miroase.

Din sfinte rãni rãºina cântã-n pini.

Insaþiabilã ca o genune

lumina-nghite totul – ºi suspini.

Aºa se naºte cea dintâi minune.

Alcãtuieºte-mi patria – din tot

jãratecul fiinþei noastre, una,

urnitã pânã unde nu mai pot

Unde mergem?

A venit timpul când oamenii, a cãror inimã nu s-a închis încã la

vocea binelui public, trebuie sã se întrebe serios ºi sã afle unde merge

naþiunea românã. Oriunde arunci ochii asupra fracþiunilor risipite ale

acestei mari naþiuni române, nu vezi decât abaterea, slãbiciunea, tirania

strãinului. Colo, pre Pind, colonia cea mai purã a vechei Rome, ca sã

trãiascã fiind silitã a se urca în vârfurile muntelui cele mai depãrtate de

lume; ursitã a urî jugul turcilor ºi a nu vedea înainte decât jugul ºi mai amar al grecului creºtin;

dincolo, pre malurile Adriaticei, o altã micã colonie romanã dându-ºi cea din urmã rãsuflare a vieþei

sale naþionale; dincoace, pre malurile Mureºului, matca colonielor lui Traian, ameninþatã de a peri

în barbara cotropire a maghiarilor, aruncatã de Austria ca pradã în gura balaurului ca sã ºi-l

îmblânzeascã; dincolo, colonia Bucovina, Basarabia nemaireprezentând decât douã bucate nemistuite,

dar desformate; dincoace, între Prut ºi Milcov, una din cele mai viteze colonii romane, vãzându-se

colonizatã ea însãºi cu evrei leºeºti; dincoace, sora ei geamãnã în soarta politicã, cãutând unirea cu

sora sa ca sã plângã împreunã. Viaþa naþionalã, o mascã sub care se ascunde voinþa strãinului. Anii

trecând ºi neaducând nimica decât moliciune, cãdere treptat cãtre moarte.

Românii, în durerea lor, în desperarea lor despre starea lîngedului, avurã încã o speranþã: Unirea.

Unirea îi fãcea tari; tari puteau sã lupte contra acestui ocean de slavi ºi de germani, ale cãror valuri

vin ºi se prãvãlesc asupra insulei lor române. Napoleon a voit. Unirea s-a fãcut fãrã niciun sacrificiu,

fãrã a trage o puºcã, fãrã a cheltui un ban. Unirea n-a dat naþiunii române puterea de care ea se

mãgulea sã capete, de care Austria ºi Turcia se înspãimântau; de care astãzi ea este indiferentã, de

care cele douã puteri nu se mai înspãimântã. Cele douã puteri unindu-se, România a rãmas tot atât

de slabã ca pre trecut, mai slabã poate!...

Într-o asemene stare de lucruri trebuie ca românii sã se gândeascã serios la viitor. Elementele de

viaþã se slãbesc pre toatã ziua, credinþa în viitorul þãrei se stinge, speranþa în triumful dreptãþii,

adevãrului, virtuþilor este ucisã pre tot momentul. Omul a început sã roºeascã de a mai fi onest;

onestitatea este un drept la dispreþ. A început sã-ºi ascundã simþimintele de român; românismul este

rãu vãzut, a început sã tremure la ideea cã o naþiune se face prin sacrificii de avere ºi de viaþã;

sacrificiele sunt privite ca o slãbiciune mintalã. Numai drepturile þãrei se sacrificã, numai interesele

publice se sacrificã; ar crede cineva cã între noi ºi între þarã nu mai este nicio legãturã?

Ce face guvernul român pentru viitorul românilor?

(Extras din articolul publicat în „Trompeta Carpaþilor”,

an V, nr. 507, 6/18 aprilie 1867, p. 2026, semnat „Cosmat”.)
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trãi decât splendorile. Când luna

aþâþã-n lacuri peºtii, un popas

mãrturiseºte-n noi întotdeauna

atingerea de þarã; fãrã glas

surâdem unui fulger ce nu poate

avea mãsuri de rând. Un pisc de-atlas

pãzeºte limpezimea lumii, scoate

icoane în amiazã. Umblã-n gând

priveliºtea: ca spiþele din roate

aºternem pragurilor, rând pe rând,

intermitenþa noastrã – noi, cei singuri.

Viforniþã de cranii spumegând

incendiazã ape, dealuri, crânguri

– sporite taine. Bolta ca un blid

umplut se varsã, ºi sorbim cu linguri

licori lãptoase, izuri de molid.

Victoria Milescu, Copilãria nu

moare

Elisabeta Bogãþan, Linda Bastide,

o prietenã a oraºului Bolintin Vale

Titus Vîjeu, Eli Lotar, l’enfant

prodigue...

Nicolae Scurtu, Nicolae Cartojan în
epistole necunoscute; O poezie ºi un
pseudonim, necunoscute, ale lui Nichifor
Crainic; Nicolae Iorga ºi colaboratorii
sãi; O epistolã necunoscutã a poetului
Petre Ghelmez

Florentin Popescu, Magda Ursache,

o scriitoare aflatã la confluenþa

pamfletului cu romanul

ªtefan Crudu, Emanoil Bucuþa ºi

comoara din arhivã

Gheorghe Dragomir, Coruptia

ideilor: arma de temut în mâna

Ocultei mondiale

Alexandru Cazacu, Regãsire –

„L’albero degli zoccoli”

Emil Pãunescu, Noutãþi la Muzeul

Judeþean Giurgiu

Dimitrie Bolintineanu
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Spaþiul invizibil
Teritoriul redat cu ajutorul hãrþilor, de la cartografierea

realizatã pe tãbliþe de argilã pânã la hãrþile digitale de
astãzi, a suscitat dintotdeauna interes pentru multe
categorii sociale. Spaþiile periculoase aflate sub marcajul
hic sunt leones, ori cele cãutate cu înverºunare precum
Câmpiile Elizee, au condus la nenumãrate interpretãri,
analize ºi chiar previziuni. Evenimentele nedorite apãrute
în ultima perioadã, pandemia respectiv conflictul armat
din Europa rãsãriteanã, mai ales acesta din urmã, au
condus la ºi o mai multã atenþie asupra modului de a
privi ºi a înþelege o hartã. Cãci reprezentãrile la scarã
condenseazã informaþii ce transced partea geograficã.
Halford Mackinder, cu a sa teorie a zonei pivot, vorbea
încã din 1904 despre importanþa strategicã a unui spaþiu

numit heartland, de unde se poate avea controlul asupra unui întreg continent. Desigur, în
timp teoria a fost nuanþatã. În anii din urmã alte douã lucrãri celebre „Rãzbunarea geografiei”
de Robert D. Kaplan respectiv „Prizonierii geografiei” de Tim Marschall au adus în discuþie
faptul cã indiferent de nivelul globalizãrii ºi tehnologizãrii, teritoriile îºi au particulariþãtile
lor ce au derminat ºi vor determina anumite evoluþii ale fenomenelor istorice, sociale, politice
ºi în consecinþã economice.

Toate aceste teorii bine documentate, având un grad de anticipare ridicat, aratã cum poziþia
pe hartã condiþioneazã dacã nu total mãcar în parte evoluþia individului. Dar dincolo de
considerente geostrategice ori geopolitice, calitatea umanã, fie intrinsecã fie dobânditã prin
educaþie în sens larg (nu doar formal), este elementul care adesea face diferenþa. Iar cartografierea
acestui „spaþiu invizibil” într-o lume unde „neo-barbariile” revin în forme subtile sau brute ar
putea deveni un subiect demn de o geografie, poate mai puþin spectaculoasã, dar cu siguranþã
mai importantã. Cãci, în cele din urmã, oricâte impuneri ar exista din exterior ºi oricâte forþe
opresive ar menþine din interior un status-quo inuman într-o zonã, dacã acel areal dispune de
persoane care au asumate (nu doar declarate) valori ºi principii, atunci în mod cert este o
chestiune de timp pânã când întreg eºafodaºul anomaliei se va prãbuºi.

Doar cã acest teritoriu nevãzut este disponibil în fiecare clipã. Iar cultivarea lui þine de
respectarea unor norme mai degrabã nescrise. Totul se aflã sub o pavãzã eticã, unde virtutea
interioarã ºi umanismul au un cuvânt greu de spus. Iar lângã acestea, nu doar în completarea
lor, ci pentru menþinerea unui necesar echilibru, eternul feminin conferã posibilitatea
selectãrii ºi prioritizãrii acþiunilor. Despre acest rol al eternului feminin au vorbit doi
universitari la vârste diferite, în douã romane, adevãrate eseuri poetice publicate în perioada
interbelicã a secolului trecut.

Garabet Ibrãileanu (1871-1936) reputat profesor la universitatea din Iaºi, conducãtorul
revistei „Viaþa Româneascã”, critc ºi istoric literar, personalitate emblematicã a lumii culturale
româneºti de la începutul secolului douãzeci publicã spre sfârºitul vieþii singura sa lucrare
beletristicã: Adela. Romanul, subintitulat „Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu”, se
dovedeºte a fi cu mult mai mult decât un violon d’Ingres al profesorului. Reîntors temporar
din strãinãtate, doctorul Codrescu se reîntâlneºte cu o fostã cunoºtinþã ºi fiica acesteia.
Aceasta din urmã, copilã fiind, îi fusese elevã particularã, dar mai ales amicã. Acum este o
tânãrã frumoasã, trecutã printr-un scurt mariaj, care nutreºte faþã de fostul ei magistru o
dragoste nemãrturisitã. Ambiguitatea eroticã dintre cei doi, introspecþia ºi analiza
sentimentelor, tensiunea dintre cerebral ºi senzual, dintre diferenþa de vârstã, dar ºi dintre
trecutul ºi prezentul eroilor principali, fac din acest roman, aflat în sincronie cu paginile
scrise de Turgheniev, o carte a iubirii învinse de hiperluciditate. O realizare unicã în literatura
românã, dar ºi un elegant elogiu adus feminitãþii, desfãºurat în decorul patriarhal moldav al
unui fin de siècle: „Plouã tomnatic, mãrunt ºi rece. E mai bine aºa, acum, când ea nu mai
existã. Splendoarea lumii ar fi o sfruntare! Stau cu mãnuºa ei micã, îngustã, cu degetele
subþiri, cu nasturii descheiaþi atunci de mine pe începutul braþului ei rotund cu miros de
ambrã. Mi-a dat-o ca amintire? Mi-a dat-o ca un zãlog? În acest moment începu trecutul.
Ca o muzicã de pe alte tãrâmuri, reflectatã într-un ecou, erau toate câte se petrecuserã în
zilele fierbinþi ale verii, care trecuse ºi ea... Cetatea Neamþului, Vãratecul, Ceahlãul,
drumurile pline de soare, nopþile cu lunã, îmi apãreau acum ca un cortegiu al verii care
defilase repede ºi dispãruse dupã orizont, condus de Adela.”

Mircea Eliade (1907-1986) personalitate ºtiinþificã mondialã, istoric al religiilor având
contribuþii fundamentale în domeniu, este pânã la plecarea din þarã ºi stabilirea la început în
Franþa, apoi în Statele Unite unde va face o carierã universitarã de excepþie, leaderul intelectual
al generaþiei sale. Eseist, autor de nuvele, traducãtor, jurnalist ºi romancier îºi scrie opera
beletristicã exclusiv în limba românã. Punctul de inflexiune al operei sale de ficþiune îl
constituie romanul „Nuntã în cer”. Aflat la intersecþia dintre romanele sale „trãiriste” ºi cele
fantastice, aceastã operã cu influenþe din André Gide, urmãrind mitul androginului, este un
superb cânt al dragostei vãzutã ca o prefigurare a unei împliniri erotice ºi unei nunþi ce
depãºeºte cadrul teluric. La o partidã de vânãtoare doi bãrbaþi îºi povestesc pe rând finalul
trist al unei iubiri trãite intens. La sfârºit se va vedea cã ei se referã la aceeaºi femeie, Elena/
Lena. Primul dintre ei, scriitor de succes este pãrãsit de cea pe care o iubeºte deoarece nu
doreºte copii, acesta punând pe primul plan aspiraþiile spirituale. Al doilea, om de afaceri, este
pãrãsit pentru cã doreºte copii dintr-un instinct al perpetuãrii. Ambii realizeazã târziu atât
egoismul, dar ºi importanþa formativã avutã în existenþa lor de acea femeie misterioasã ºi
fermecãtoare: „Plecam aproape de apusul soarelui, cãutând strãzi încã nestrãbãtute de noi,
oprindu-ne mult în faþa unor anumite case, descoperind mahalale noi, cartiere crescute
peste noapte, regãsind colþuri preferate, mici grãdini publice uitate de Dumnezeu sau alei
singuratice, cu trandafiri agãþãtori ºi zorele. Douã sãptãmâni am cutreierat numai Cotrocenii.
Alegeam case în care am fi voit sã trãim, urmãream cum dispar platanii pe o anumitã stradã,
regãsindu-i tocmai la capãtul celãlalt al cartierului, urmãream mai ales cum se stinge verdele
aspru ºi, zi de zi, nãvãlesc nuanþele galbenului ºi ale portocaliului pânã la roºu.”

Tipologii feminine precum Adela lui Garabet Ibrãileanu ºi Elena lui Mircea Eliade reuºesc
sã determine ca acel spaþiu invizibil al calitãþii existenþei umane sã stea pavãzã spaþiului
real ºi tangibil. Va trebui sã fim cât mai mult de partea lor pentru a încerca sã diminuãm
„teroarea istoriei” ºi tulburarea geografiei.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

La nici 26 de ani, poeta nãscutã la Târgu Ocna pe 7 iulie 1951 îºi scria

ultimul poem: „Iar mama îmi pare ca o umbrã uºoarã de sticlã./ Îºi umple

destinul cu pana moale a lacrimei ºi somnuri albite de fricã.//Pasãre obositã

urcã pe sufletul meu,/ Luminii i-ascunde izvorul ºi-o poartã pe creºtet mereu./

/ Nici nu cunoaºte bolþile sub care mã-ndoi/ Nici zãpada în pãrul eu negru,

diademã bãtutã-n noroi.//Nici ascunziºul, nici pata pudratã, nici elogiul cãzut

în cenuºã./ Nici moartea ºi zilnicul praf ridicat din hora ei jucãuºã.// Pe deget

inelul ca o zare încet i se subþie./Mama ne-ngroapã definitiv în copilãrie.// Pe

fratele meu, bãrbat cu sfinte arme de þarã,/ Gata de luptã ºi pace, de glonþ ºi

de lan de secarã.// O, mama cu mâinile ei de ctitoriþã ºi pe mine mã-ngroapã/

Într-o mãnãstire, unde fericirea îmi urcã lin pânã la gât, ca o apã.” (Ca o

apã). Apoi, peste oameni ºi artã s-a aºternut liniºtea.

În contractul nostru cu lumea, cu universul, cu toþii suntem datori cu o

plecare definitivã. Doar cã, uneori, pãmântul bolnav de greutatea atâtor trupuri

ºi conºtiinþe maculate mai tremurã ºi ne cutremurã cerându-ne, parcã o taxã

suplimentarã pentru ºederea noastrã temporarã. ªi, aºa cum s-a întâmplat la

cutremurul din 1977, preþul a fost parcã prea mare. Printre cei dispãruþi atunci

s-au numãrat actorii Toma Caragiu ºi Eliza Petrãchescu, interpretele de muzicã

Doina Badea ºi Filofteia Lãcãtuºu, omul de televiziune Alexandru Bocãneþ,

dar ºi scriitori, poeþi ºi critici literari precum A.E Baconsky, Alexandru Ivasiuc,

Mihai Gafiþa, Veronica Porumbacu, Mihail Petroveanu, Savin Bratu, Virgil

Gheorghiu, Nicolae ªtefãnescu, dar ºi poeta Daniela Caurea, cu ale cãrei versuri

aþi fãcut cunoºtinþã în debutul acestui articol. Da, de la plecarea ei ºi a celor

menþionaþi mai devreme spre departele necunoscut de nimeni se împlinesc 45

de ani.

Poeta Daniela Caurea, la cei 26 de ani neîmpliniþi, construia metafore cum

numai un adevãrat arhitect al cuvântului o poate face. Iar ea, cu o limpezime a

gândului de invidiat, cu un echilibru al termenilor alãturaþi realiza tablouri de

un modernism pur: „Auzi cum strugurii se coc, cum urcã/ zahãrul din frunzã,

cum doarme/ pe stânga ursul, pãstorul de rouã?/ Cu inima spre primãvarã te-

aºtept,/ cu inima ºi cu plânsul, înmugurit/ ºi gata de soartã, cu faþa ºi cu

mâinile/ înspre primãvarã te-aºtept./ Se-ngroaºã fumul în grindã,/ ca-ntr-un

cimitir suspendat,/ liniºtea zguduie carii ºi-i încovoaie,/ te aºtept ca o lebãdã

ninsã/ ºi-aºa cum trec în ºir vânãtorii/ robiþi de lupii ºi vulpile lor de departe,/

mi se pare cã gura puºtii lor e lacrima/ ce ne desparte” (XXVII, din vol.

Postum Adalbert Ignotus, 1977).

Versul ei nu este doar un reprezentant al emoþiei transpusã în imagini, este

punctul de plecare pentru adevãrata înþelegere a sentimentelor poetei. Când

învãluitã în tristeþe sau îmbrãcatã în mantia anotimpurilor perfecte, lângã Daniela

Caurea s-a aºezat pe neaºteptate un întuneric asemenea unei eclipse în miezul

zilei. O poetã ca un mugur blând îmbrãþiºat de adieri în policromia celui mai

frumos rãsãrit peste care s-a coborât un îngheþ brutal împiedicându-l sã devinã

floare.

Daniela Caurea, în prea scurta ei trecere între parantezele vieþii a arãtat

tuturor un exemplu de poezie din care astãzi nu a mai rãmas decât un ecou,

rãtãcit ºi el printre ani: „Soarele dragostei mele trece furiº/ pe dupã dealuri,

ca un oºtean/ nedeprins cu muncile câmpului/ ºi plecat de dimineaþã în grâu/

sã se culce. Creºti pãdure tânãrã,/ creºti ºi nu te gândi la mine,/ la tãlpile mele

moi care vin înspre/ tine, la somnul meu/ vegheat galeº/ de un sobor de bursuci,

la mâinile mele/ reci, alunecând ca douã pâraie/ din umãr spre tâmple, creºti/

pãdure tânãrã, creºti ºi potriveºte-þi/ lãstarii la soare ºi arborii veºtezi/ lângã

furtunã, creºti ºi nu/ te uita la mine, nu-s decât/ o pasãre, cu o altã pasãre în

inimã,/ lunecând în derivã, creºti pãdure tânãrã,/ ºi sunã din salbele toamnei/

pe trunchiuri de ploi rânduite în stivã.”

În cartea „9 pentru ETERNITATE – 4 martie 1977" editatã de Asociaþia

Scriitorilor din Bucureºti, dedicatã scriitorilor decedaþi în cumplitul cutremur

de acum 45 de ani, scriitorul Al. Raicu o descria pe tânãra poetã Daniela Caurea

astfel: „Fata aceasta abia ieºitã din adolescenþã fãcea dovada, neîndoielnic, a

unui talent de mari promisiuni. Virtuþile ei deveneau un arc larg deschis în

orizontul fanteziei, o tijã de libelulã ce vibreazã intens, o aripã de pasãre

somptuos coloratã – ºi totul într-un registru de nedisimulatã modestie”.

Citindu-i versurile se remarcã freamãtul fiecãrei idei despre viaþã, tulburarea

gândurilor îmbrãcatã în metaforã ºi o profunzime surprinzãtoare a construcþiei

lirice. Daniela Caurea, o minunatã crisalidã cãreia destinul i-a interzis sã

experimenteze ºi ipostaza de fluture, mândru de zborul lui între pãmânt ºi cer.

Nu-s decât o

pasãre, cu o

altã pasãre

în inimã

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Amintiri de

cãlãtorie

Cerul

Madridului
Mulþi cãlãtori au numit Madridul

o „oazã” în deºertul de câmpie pietroasã din valea Manzanares.

Aºezat pe un loc ce adunã, dupã unele statistici, cele mai multe

zile senine într-un an, pe acest podiº jos al soarelui, oraºul

surprinde ochiul cu verdeaþã ºi cu miºcare. Pãmântul pare o

pânzã pe care s-a pictat cu arborii vii ºi cu case, cu bulevarde ºi

cu fântâni. Oraº de temperament puternic latin, aici, la rãscruce

de civilizaþii, Madridul trãieºte intens, în strãzi pline de lume, cu

mii de turiºti, cu magazine ºi restaurante, cu flori care ard ca niºte

torþe în pieþe ºi în grãdini.

Cerul Madridului a devenit o metaforã tutelarã a Spaniei. Soare

filtrat în albastru, culoarea imperialã a pânzelor lui don Diego de

Silva y Velasquez, aer vital coborât peste strãzi, dându-le un ritm

propriu. L-am vãzut în toamnã, când se terminase sezonul

coridelor ºi când tãcerea de pe marile arene de la Ventas ºi de la

Vista Alegre era, parcã, un regret al vacanþelor. Un oraº în care se

aflã mai multe oraºe, ca niºte legende în piatrã, conservate într-o

armonie sublimã ºi neavând nimic din rigiditatea priveliºtilor

îngheþate sub aripa istoriei. Madridul este marele, totalul basm

viu al lumii hispanice. Pe platoul Noii Castilii, vegheat de lama

râului Manzanares, „cel cu apã puþinã, dar cu literaturã ºi istorie

multã”, el devenea în 1606 capitala lui Filip al III-lea. Era la un an

dupã ce fascinanta elegie a iluziei lui don Quijote, tipãritã în

imprimeria lui Juan de la Cuesta, pe strada Atocha, începuse sã

umble prin lume.

Astãzi, Madridul adunã în spaþiul sãu de peste 500 kilometri

pãtraþi semnele epocilor care i-au fãcut gloria. Un Madrid

medieval, al Bourbonilor, al principilor Casei de Austria, al

romanticului isabelin. Desfãºurat pe strãzi ºi în pieþe celebre, de

la Puerta del Sol, pe Calle Major, Plaza de la Viella, spre Plaza de

las Descalzas Reales ºi Plaza de Oriente dominatã de statuia

ecvestrã a lui Filip al IV-lea, monument cântãrind 18.000 de

livre, din bronz, lucrat de Florentin Tacea dupã un desen de

Velasquez ºi a cãrui stabilitate a fost calculatã de Galileo Galilei.

Madridul neoclasic al lui Carol al III-lea, zidit în operele

arhitectonice ale lui Sabatini, Vilanueva ºi Ventura Rodriguez.

Madridul fântânilor mirifice revãrsându-se seara pe bulevardele

imense. Fântâna Cibelelor de pe bulevardul Alcala, fântâna celor

patru anotimpuri ºi fântâna lui Neptun de pe Calle Prado.

Palate, stiluri, legende între care a crescut oraºul contemporan.

Sub acelaºi cer al lui Velasquez, între zone de verdeaþã intensã,

respirând aerul Mediteranei ºi ceaþa oceanului. În Plaza de España

încãrcatã de lume ºi pãrând într-o sãrbãtoare continuã, în zona

universitarã de la Moncloa, spre multele oraºe-satelit: Puerta de

Hierro, la Moralija, Mirassiera. Spre cartierele cu blocuri noi de

la Carabanchel ºi Villaverde, ori în zona coloºilor industriali

Pegaso, Boetticher, Industrias Electricas.

Într-o searã madrilenã am avut ºansa sã-l aud vorbind pe marele

poet Rafael Alberti. Pe cel care, „între garoafã ºi spadã”, scria

elegia unei hãrþi pierdute în zilele grele, de sfâºiere a patriei lui:

„Acelei þãri i se tot spunea/ de-atâta amar de vreme./ Priveºte ºi

vei vedea. Ai formã de taur,/ de piele de taur deschis/ deasupra

mãrii întinsã./ De verde taur ucis”.

Poetul avea, când l-am cunoscut, profil de vultur, frunte înaltã,

ten mat, buze rãsfrânte ºi ochi vii. Un om care a stat în exil

aproape 40 de ani, din 1939 pânã în 1978. Iubindu-ºi þara cu

patimã mãrturisitã în mii de poeme care sunt scrisori trimise din

lume spre þãrmurile „taurului verde” aruncat peste Mediterana,

de care n-a avut voie sã se apropie tocmai pentru cã le-a iubit aºa

de mult ºi le-a dorit demne ºi libere. Scria în jurnalul-poem din

Punta del Este: „Aceastã odãiþã a mea din La Gallarda este într-

adevãr propria mea inimã, mãritã. Dacã într-o zi, când eu n-o sã

mai fiu, o veþi întreba, intrând în ea ºi închizând uºa, vã va spune,

bãtaie de inimã cu bãtaie de inimã, toate agoniile mele din aceºti

ani, smuls din Spania, întunecoasele ºi luminoasele mele dimineþi

de luptã în care mã strãduiam sã-mi îmbunãtãþesc poezia, sã nu

mã repet, sã izbutesc a fi luminos, dar fãrã concesii, sã nu pierd

busola pulsului epocii mele”.

S-a întors în Spania lui cum te întorci într-o dragoste pe care o

credeai pierdutã, cu mersul rar, parcã ar vrea sã fixeze pãmântul

ºi un freamãt al feþei parcã ar degusta aerul: „Sunt viu, scriu

normal, n-am angoasã, nu mã tem”. Avea în anul acela, 1979, 76

de ani. Se încãlzeºte vorbind despre Andaluzia natalã, pentru el

Madridul înseamnã doar Prado, muzeu al capodoperelor. Revine

ca la o obsesie la „Guernica” lui Picasso. „Guernica nu e o

pânzã. E o armã. De temut. Ea trebuie sã stea aici, în Spania. E

conºtiinþa Spaniei”.

Nicolae Dan
Fruntelatã

Fotografie de nuntã la Bolintin Vale – cca. 1935-1938.
Rândul de sus: fraþii Petre ºi Andrei Vasilescu (proprietarii Morii „Micuþa” de
pe Sabar).
Rândul de jos, de la stânga: soþia lui Petre Vasilescu; Constanþa (fiica lui Petre
Vasilescu, viitoare soþie lui Bebe Stegãrescu); Aneta (soþia lui Petre Vasilescu).

În zilele pe care le-am petrecut la Madrid, am mers la Prado,

muzeul unde ceasul pare oprit la ora marii culturi a lumii. Sala

Goya, cu pânze având sclipãtul stins al cenuºii, vis întrerupt ºi

strigãt în contururi ceþoase, cântec obsedant despre mirajul unei

lumi pierdute. El Greco ºi paloarea bizantinã a chipurilor prelungi,

somptuosul Velasquez, Ribera, Murillo, apoi Bosch ºi Bruegel

în dezlãnþuirea flamandã, apoi ºcoala italianã desfãºurându-ºi

albastrul. Parcã o rãzbunare în istorie a Madridului, oraº nou,

care a trãit frenetic, în stradã, încleºtãrile acestui veac, adunând

imaginea pe pânzã a celor trecute, o rãzbunare faþã de oraºele

vechi ale Spaniei, cele cu brâuri de piatrã ºi cu embleme

orgolioase.

Seara ºi noaptea, Madridul curge pe strãzi, în micile „tascas”

se bea vin roºu, acolo mâncãrurile au nume ciudate, þinând parcã

de un rit de iniþiere – pinchos, paella, fabada, gazpacho. ªi

cântecul repede în care se amestecã sângele fierbinte al sudului,

acel flamenco ridicat la rangul de ºtiinþã, numitã cu uºoarã trufie

„flamencologie”.

Pe Calle Alcala, fântâna Cibelelor trãieºte o zi perpetuã. Alãturi,

Puerta Alcala are încã în trup rãnile obuzelor trase în timpul

rãzboiului civil. Pentru cã Madridul n-a fost numai o rãsfãþatã

capitalã imperialã în armonia artelor ºi a civilizaþiilor, ci, poate

înainte de orice, un oraº al luptei pentru libertate, un teritoriu

dramatic al morþii ºi al speranþei. Divers ºi viu ºi astãzi, pãstrându-

ºi toate urmele ºi toate gândurile, reunindu-se de peste tot, din

cartierele sãrace ºi din pieþele opulente, într-un spirit unic, acesta

fiind, tandru ºi violent, exuberant ºi trist, ca un nesfârºit flamenco,

sufletul Spaniei.

Suflet prelungit ºi în alte locuri pe care le-am vãzut în scurta

trecere pe pãmântul iberic. La Toledo, cetatea de pe Tajo care

trãieºte ºi azi sub clopotul de sticlã al propriei sale legende. O

nãruire doarme în zidurile El Alcazarului ºi ale catedralei Primada.

Aici, aºa cum spune Adrian Marino în frumosul sãu eseu, „cetatea

a învins istoria ºi natura”. Oraº al lui El Greco, al cãrui spirit pare

cã iradiazã din casa modestã unde a trãit pictorul, explodând

trufaº în imensa „Entierro del Conde de Orgaz” din biserica Sao

Tomé. Toledo bucurã ochiul cu strãzile sale înguste, încãrcate de

tarabe unde se vinde, poleitã, imaginea multiplicatã în mii de

obiecte a fanaticului melanj hispano-arab. Stilete toledane pe

panoplii de catifea roºie, casete sculptate, cutii cu muzicã, tablouri

de serie, amãgiri pentru o privire întoarsã, parcã, în urmã cu

câteva veacuri.

Apoi, pe lângã drumul de întoarcere spre Madrid, o orã lângã

lumina albã a Aranjuezului veghind ca o lebãdã pãmântul aspru,

roºiatic. Grupuri mari de turiºti descind din autocare, cu gumã de

mestecat, cu îngheþatã, cu cutii de cerveza, cautã unghiuri pentru

o pozã, înghit rapid explicaþiile ghizilor ºi bifeazã încã un nume

– Aranjuez. „Frumoasele zile” reduse la un surogat de eternitate.

Dar peste tot ce am vãzut ºi am adus cu mine, în memorie, într-

un noiembrie bolnav de presimþirea iernii, stã ºi va sta, ca o aripã

de vis, cerul Madridului.

BOLINTIN -  IstorieBOLINTIN -  IstorieBOLINTIN -  IstorieBOLINTIN -  IstorieBOLINTIN -  Istorie
în imaginiîn  imaginiîn  imaginiîn  imaginiîn  imagini

Fotografii din Colecþia G. Apostoiu
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Flash-back

Titus Vîjeu

Primul care mi-a vorbit pe
larg despre Eliazar I.
Theodorescu a fost istoricul
Mihai Sânzianu, fost bursier
al ªcolii Române de la Roma

în perioada 1937-1939 ºi care, dupã o lungã perioadã de
detenþie politicã executatã în închisorile regimului Gh.
Gheorghiu-Dej, se întorsese în apartamentul familiei din
strada ªcoala Floreasca 2, alãturi de distinsa sa soþie,
Demetra Sânzianu, faimoasã profesoarã de limba românã

în mari licee bucureºtene ºi de Mihãiþã, fiul lor nãzdrãvan
ce alesese profesia de pictor ºi care transformase o parte
a casei în atelier. Din când în când eram invitat sã-i vãd
lucrãrile, prilej ºi pentru a discuta cu admirabilii sãi
pãrinþi.

Într-una din zile, subiectul taifasului a fost poezia lui
Tudor Arghezi, cu trimiteri la întâmplãri din ograda de la
Mãrþiºor pe care amfitrionul meu o cunoºtea bine.

Povestitor din tradiþia naratorilor noºtri moldavi (de
baºtinã era de pe malul Prutului, de la Stânca-Costeºti)
profesorul Mihai Sânzianu a rostit numele lui Eliazar,
fiu al marelui poet, oarecum ocultat de biografii
momentului, cãci acel prim copil al Maestrului se nãscuse
în afara cãsãtoriei. Ca urmare se insista pe familia monolit
din dealul Vãcãreºtilor, cu Mitzura ºi Baruþu, copiii sãi
deveniþi eroi literari ºi în spatele cãrora se aflau Domnica
ºi Iosif (numele din acte ale acestora). Ba chiar ºi despre
patrupedul Zdreanþã se ºtia-n toatã þara; mai puþin însã,
despre Eliazar, zãmislit din relaþia poetului cu o tânãrã
profesoarã de ºtiinþe ale naturii ºi care pentru a evita
bârfele ºi a salva cariera ieromonahului a plecat strategic
în Franþa. Acolo, fiul domniºoarei Constanþa Zissu a vãzut
lumina zilei la Paris, în 30 ianuarie 1905. Este perioada
în care fostul diacon de la Mitropolie ºi cãlugãr la Cernica
obþine bursa acordatã de mitropolitul Iosif Gheorghian
în Elveþia, de unde cel ce-ºi luase numele de autor Tudor
Arghezi va face dese cãlãtorii în Franþa ºi Italia împreunã
cu fiul – recunoscut câteva luni mai târziu – ºi cu mama
acestuia. Nu este exclus ca Biserica sã fi fost la curent cu
speþa aparte a cinului ºi sã fi închis ochii, pentru a nu se
ivi un public scandal.

Dupã ce-ºi recunoaºte pruncul, Arghezi îºi va asuma ºi
unele responsabilitãþi (inclusiv, dupã cãsãtoria cu
bucovineanca Paraschiva Burda cu care va avea cei doi
copii sus amintiþi) încercând sã ºi-l apropie ºi sã-l îndrume
în viaþã. ªi aici intervine mãrturia profesorului Mihai
Sânzianu despre spiritul practic în acþiune continuã al
marelui poet. Când Eliazar îi comunicã dupã mai multe
„evadãri” ratate hotãrârea de a pãrãsi România pentru a se
stabili în Franþa (în care se nãscuse ºi de care se simþea
legat) pãrintele îi solicitã sã se iniþieze în douã domenii: cel
al bãrbieritului ºi cel al fotografiei. Fiind un adolescent
cãruia începuse sã-i creascã barba, se impunea, conform
viziunii economice austere a poetului, sã ºtie a-ºi rade singur
noua podoabã facialã, pentru a scuti banii pe care ar fi fost
nevoit sã-i avanseze sãptãmânal urmaºilor parizieni ai
vestitului personaj al lui Beaumarchais. Cu oarecare rãbdare
tânãrul Eliazar a devenit rapid propriul sãu Figaro.

Cât despre cea de-a doua îndeletnicire, fu dat ucenic
la un studio din inima Bucureºtilor unde deprinse cu (continuare în pag.5)

mult har nu doar tehnica pe care o introduseserã franþujii
Nadar ºi Niépce, dar chiar ºi arta nãscutã-ntre timp din
fixarea imaginii pe peliculã.

Astfel încât, atunci când ajunge la Paris, într-o zi de
decembrie a anului 1924 pare hotãrât a rosti precum un
faimos personaj balzacian: „À nous deux, maintenant!”
Numai cã spre deosebire de arivistul Rastignac, Eliazar
este artist din cap pânã-n picioare, adicã un risipitor.
Stimulat de rapida naturalizare ca fiu al Republicii
Franceze, se lanseazã ca un activ fotograf al capitalei

Franþei, cucerind rapid ºi spaþiile celei de-a ºaptea arte.
Devenit fotograf de platou la regizori care-ºi dobândeau
gloria în Oraºul-Luminã, precum brazilianul Alberto
Cavalcanti (1897-1982), Eliazar Theodorescu îºi va lua
numele de artist sub care va deveni el însuºi celebru: Eli
Lotar.

Într-un mare oraº ce reprezenta în acei ani capitala
culturalã nu doar a Europei, ci ºi a lumii, în care se reuneau
artiºti de pe mai toate continentele, el, românul Eli Lotar,
avea sã fie repede integrat în rândurile unor spirite dornice
sã modifice faþa prãfuitã a planetei. Iar vocaþia avangardistã
l-a fãcut sã se apropie de acei confraþi care prin operele lor
de început dãdeau semnalul unui angajament aparte. Astfel,
un olandez nedespãrþit de camera de filmat, Joris Ivens, ce
înfiinþase deja un cineclub în þara natalã unde realizase
câteva documentare rãmase în istoria filmului precum De
Brug (Podul – 1928) ºi Regen (Ploaia – 1929) ºi-l alege
drept asistent la Zuidersee (1930), o peliculã mutã de 1500
m pe care, dupã succesul dobândit, o va sonoriza ºi
îmbogãþi cu elemente noi în 1934. Filmul era povestea
eroicã a desecãrilor prin care Olanda îºi lãrgea teritoriul,
„une oeuvre à la mesure de l’intelligence et de l’activité
humaine” (Robert Grelier, Joris Ivens, E.F.R., Paris, p. 72).

A urmat colaborarea cu un alt astru ce urca pe cerul
celei de-a ºaptea arte: Luis Buñuel. Dupã ºocul produs
cu mesajele vizuale surrealiste din El perro andaluz
(Câinele andaluz, 1929) ºi La edad de oro (Vârsta de
aur, 1930) regizorul spaniol, familiarizat desigur cu
strãlucirea lumii pariziene, se decide sã facã un film
despre una din cele mai sãrace provincii iberice: Las
Hurdes. ªi astfel se va naºte Tierra sin pan (Pãmânt fãrã
pâine) un documentar cinematografic tulburãtor, de doar
27 de minute, dar care a stârnit reacþii de-a lungul mai
multor decenii. O bunã parte din forþa acestui film i se
datoreazã directorului de fotografie Eli Lotar.

Din memoriile lui Luis Buñuel (Mon dernier soupir,
ed. Laffont, 1982) aflãm cã „filmãrile au avut loc între
Cáceres ºi Salamanca, adicã într-o Extremadura în care
se întindea o regiune golaºã, unde nu erau decât stânci,
tufiºuri ºi capre. Cândva, acele plaiuri înalte fuseserã
locuite de evreii ce fugeau de Inchiziþie ºi de bandiþi”.
Acolo ºi-a dovedit Lotar mãiestria, surprinzând strigãtul
unui pãmânt sãrman, pe care oamenii se înverºunau sã
rãmânã, departe de orice cântec al civilizaþiei. ªi tot de
la don Luis aflãm cã fiul lui Tudor Arghezi fusese inclus
în Ordinul de Toledo, înfiinþat de el pentru a se proclama
Comandant Suprem (ispitã a spaþiului iberic ºi latino-
american!). Ordinul era împãrþit între fondatori (Federico
Garcia Lorca ºi al sãu „hermano”, Paquito, Sanchez
Ventura, o fostã studentã de la Universitatea din

Salamanca a marelui Unamuno, pe numele ei Ernestina
Gonzales), cavaleri (Salvador Dali, Rafael Alberti ºi soaþa
sa Maria Teresa León, Pierre Unik, autorul comentariului
la Pãmânt fãrã pâine ºi René Crevel). (De notat cã Dali
avea sã fie exclus, de fapt „degradat” din ordin, iar Crevel
avea sã se sinucidã, foarte tânãr fiind.) Urmau scutierii,
între care îi aflãm pe Georges Sadoul, devenit marele
istoric al cinematografului mondial ºi pe Eli Lotar,
operatorul cinematografic, cu aspiraþii regizorale ºi care
în 1945 va semna regia ºi imaginea la Aubervilliers, un
poem cinematografic închinat unui colþ de regiune
parizianã cu un comentariu pe potrivã semnat Jacques
Prévert. Dacã adãugãm faptul cã muzica aparþinea lui
Joseph Cosma, înþelegem cã publicul îºi afla deplina
satisfacþie.

Dintr-o carte de Jean-Yves Conrad (Roumanie,
capitale... Paris – Guide des promenades insolites sur
les traces des Roumains célebres de Paris, Oxus Éditions,
Paris 2005) pentru care românii ar trebui sã-i fie mereu
recunoscãtori autorului ce ºi-a asumat truda documentãrii
sale eroice, aflãm cã Eli Lotar, mai înainte chiar, în
deceniul ’30-40, „îºi cãuta inspiraþia ºi respiraþia pe
strãzile populare ºi populate”. Era momentul aºa-zisului
„cinema populist francez” în cuprinsul cãruia s-au afirmat
câþiva mari cineaºti, precum Jean Renoir, Marcel Carné,
Julien Duvivier ºi Jean Grémillon. Neobositul Lotar
devenise unul din cei mai mari fotografi ai Parisului,
oraºul în care aceeaºi meserie ºi-o fãceau ºi Man Ray ºi
Victor Brassai, pentru a nu mai vorbi de atracþia pe care
fotografia o exercita în epocã asupra sculptorului de geniu
numit Constantin Brâncuºi.

Aflãm din susamintita lucrare a lui Conrad cã subiectul
Abattoir din „Documents (nr. 6), o revistã en vogue
condusã de filosoful ºi antropologul Georges Bataille a
fost însoþit de admirabilele fotografii din abatorul de la
Villette”. Fotografii realizate de Eli Lotar. Mai multe
informaþii sunt legate de relaþia tânãrului român cu

Germaine Krull, artistã-fotograf de seamã în epocã ºi în
al cãrei atelier va performa în profesie ºi în seducþie
totodatã. Mai vârstnicã decât Eliazar cu un deceniu,
aceastã prinþesã a lumii culturale pariziene se va
îndrãgosti de junele rebel, al cãrui chip îl va memora în
portretele ei fotografice. Legãtura lor va înceta însã ºi,
câþiva ani mai târziu, matrimoniul lui Lotar cu Elisabeth
Makovski, originarã din Estonia, va fi consemnat la
primãria din Boulogne-Billancourt. Cei doi vor locui pe
strada Docteur Blanche din Paris pânã la ocupaþia
germanã din 1940 când se refugiazã (soþia având origini
evreieºti) în Alpii Maritimi la Roquette-sur-Siagne, aflatã
în teritoriul liber al Franþei, administrat de guvernul de
la Vichy.

Deceniul dinaintea rãzboiului fusese unul foarte
generos pentru cineastul Eli Lotar care semnase imaginea
la filme ºtiinþifice regizate de Jean Painlevé, fiul unui
cunoscut om politic francez. Crabes et crevettes ori
Caprelles et pantopodes deþin un rol de pionierat în
domeniu ºi sunt sincrone cu activitatea oceanograficã,
la marele observator marin de la Napoli, a eruditului
scriitor german Ernst Jünger. Lor li se adaugã Prix et
profits (r. Yves Allegret, 1931) ºi Ténériffe – 1932, unde
Lotar este corealizator alãturi de acelaºi Yves Allegret.
Face mai multe filme cu Jacques B. Brunius, unul din cei
mai interesanþi cineaºti de avangardã (Voyage au

Eli, l’enfEli, l’enfEli, l’enfEli, l’enfEli, l’enfant prant prant prant prant prodigue...odigue...odigue...odigue...odigue...

Lotar - III (sculpturã de A. Giacometti)

Sculptorul ºi modelul în atelier (A. Giacometti ºi Eli Lotar)
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(urmare din pagina 4)

Cyclades – 1931, Records ‘37 – 1937, Violons d’Ingres
– 1939). Lucreazã cu popularul scriitor ºi cineast Marcel
Pagnol ºi cu din ce în ce mai cunoscutul Jacques Prévert,
poet ºi scenarist important. Face fotografii de platou la
capodopera lui Jean Renoir Partie de campagne (1936)
dupã Guy de Maupassant, fiind tot mai activ în domeniu.

Se pare cã rãzboiul i-a grãbit prãbuºirea profesionalã,
chiar dacã Aubervilliers, selectat în 1946 la Festivalul
de la Cannes îi încununeazã cariera.

La patruzeci de ani Lotar devine tot mai absorbit de
alcool ºi se cufundã într-o boemã ce avea sã-l domine
din ce în ce mai mult.

Avusese încã din tinereþe (dovada se aflã într-o
scrisoare cãtre un bun prieten, fost student la Sorbonne,
matematicianul Constantin «Dinu»
Mereuþã) convingerea cã este „un
vagabond de rasã”. Drept care,
ultima parte a vieþii s-a strãduit sã
nu-ºi mai reprime vocaþia.

Demersurile (inclusiv
diplomatice) ale pãrintelui de a-ºi
readuce acasã fiul rãtãcitor
încetaserã de mult, Arghezi
renunþând la ideea de a-ºi
transforma progenitura într-un
prosper avocat. ªi chiar dacã mulþi
considerau cã legãturile lui Lotar
cu România erau compromise total,
datã fiind ºi schimbarea de regim
de la Bucureºti, în 1956 va avea loc
prima vizitã, dupã treizeci ºi doi de
ani, la invitaþia Uniunii Scriitorilor
care, dupã reabilitarea publicã a
poetului „putrefact” s-a gândit ºi la
o reparaþie suplimentarã. Despre
prezenþa sa în capitala României
existã o evocare a poetului Vlaicu
Bârna (Revolta blândului Eliazar
în volumul Între Capºa ºi Corso,
ed. Albatros, 2005, pag. 420-427).

„La aceastã primã vizitã pe care
ne-a fãcut-o Eli Lothar (sic!), pe
ecranele din Capitalã a rulat ºi una
din lucrãrile lui mai recente, un
reportaj asupra strãzilor ºi parcurilor pariziene. Camera
de luat vederi îºi fãcea acolo de cap, legând pe un fir
alert o prospeþime de imagini a cãror cheie putea fi
numitã Parisul tinereþii fãrã griji. N-am vãzut altceva
din lucrãrile lui Eli Lothar, dar a fost suficient pentru a-
mi da seama cã el ridica meseria la valorile specifice ale
artei.”

Chiar dacã nu este numit în text, filmul la care face
referire pe nedrept uitatul poet Vlaicu Bârna, un om
extrem de politicos ºi de cordial totodatã, nu putea fi
decât Aubervilliers, pelicula ce reprezentase Franþa la
ediþia din 1946 a Festivalului de la Cannes, prima din
istoria competiþiei de pe Riviera ºi în care figurau nume
celebre azi (René Clement cu La Bataille du rail, Jean
Delannoy cu La Symphonie pastorale, dar ºi Roberto
Rossellini «Roma, cittá aperta», Emilio Fernandez
«Maria Candelaria» ºi Leopold Lindtberg «La
dernière chance»).

Aubervilliers rãmâne acel „sensible, atachant et âpre
documentaire” (Roger Boussinot). De altfel ºi marele
istoric al filmului Georges Sadoul ce fãcuse parte
împreunã cu Lotar din rândul „scutierilor” Ordinului de
Toledo iniþiat de Luis Buñuel va considera filmul „un
important court-métrage” (Dictionnaire des cinéastes,
Editions du Seuil, 1966, pag. 147).

Revenind la vizita de la Bucureºti vom reþine din
mãrturia aceluiaºi Vlaicu Bârna cã, deºi locuia la hotel
„suise de multe ori panta care duce la gospodãria
Mãrþiºorului, deasupra oraºului, în sânul familiei ºi al
naturii. De la aceastã vizitã s-au legat apoi o seamã de
prietenii cu Dida ºi Scarlat Callimachi, cu Al. Rosetti,
Eugen Jebeleanu ºi Cicerone Theodorescu, cu Radu
Popescu ºi subsemnatul.

(...) Alte douã vizite ale blândului ºi melancolicului
Eli Lotar au avut loc în anii 1958 ºi 1959, determinate
de legãturile restabilite cu familia desigur, dar locuind
tot la hotelul Ateneului” (op. cit. p.423-424).

E vorba desigur de hotelul Athénée Palace unde va fi
gãzduit ºi la ultima vizitã la Bucureºti, în vara lui 1967,
prilejuitã de moartea pãrintelui sãu.

Cu unii din cei cunoscuþi la Bucureºti avusese prilejul
sã se vadã la Paris (Scarlat Callimachi, supranumit
„Prinþul roºu” din pricina convingerilor comuniste, în
opoziþie cu originile aristocrate ºi soþia sa, actriþa Dida
Solomon Callimachi, Eugen Jebeleanu ºi soþia, pictoriþa

Florica Cordescu). Iar la ultima sa vizitã avea sã-ºi facã
prieteni noi, chiar din rândul tinerilor poeþi. E vorba de
Nichita Stãnescu ºi Gheorghe Tomozei. Acesta din urmã,
apropiat de Eugen Jebeleanu, îl va cunoaºte în casa din
Grigore Mora 56 în care locuia autorul Elegiei pentru
floarea seceratã (omagiu liric adus preatimpuriu
dispãrutei sale soþii Florica Cordescu-Jebeleanu) pe acel
„bãtrânel chel, modest îmbrãcat, cu nimic din Arghezi în
înfãþiºare, dar cu o privire de o mobilitate cu totul
extraordinarã ºi... arghezianã”. A doua zi chiar îi va face
cunoºtinþã cu prietenul sãu cel mai bun, Nichita Stãnescu.
ªi astfel se va naºte în vara bucureºteanã a acelui an,
1967, marcat de dispariþia lui Arghezi, un trio ludic ce-ºi
va petrece serile la braseria ºi restaurantul Athénée Palace,
dar ºi în alte localuri mai puþin celebre în care, pentru a-
l antrena în joc pe noul sãu prieten, Nichita activeazã
„un joc de-al lui din perioada «argoticã» a liceului

ploieºtean”. Era, dupã mãrturia
delicatului Tom „o «dambla»
nichitistã a acelor ani: micul
spectacol – muzicã ºi dans – intitulat
Bubuleru Tet.” Dar iatã cum descrie
Gheorghe Tomozei în capitolul
Nopþile cu Eli Lotar din albumul
memorial Nichita Stãnescu aceastã
„compoziþie” avangardistã: „N.
ridicat în picioare, ori pe masã, ori
pe un soclu de statuie cânta lãlãit
interogîndu-se ºi singur dându-ºi
rãspuns:

«– Ce ai tu la subþioarã?
– Eu am douã flori amarã»,

cântecul-colind fiind deseori
întrerupt de onomatopeicul refren:
«Tet, tet, BubuleruTet»”.

Deºi la început Eliazar s-a arãtat
iritat de aceste „copilãriri” cum le-
ar fi numit însuºi Nichita, la
despãrþirea de noii sãi prieteni avea
sã declare cã „cel mai frumos lucru
pe care l-am vãzut în România sunt
poeþii”.

Reîntors la Paris va fi purtat cu el
aceastã convingere, stingându-se nu
dupã  mult timp (10 februarie 1969),
tot mai singur în lumea sa de
visãtori. Cu trei ani mai devreme

murise ºi Alberto Giacometti, marele sculptor elveþian
care-ºi încheiase practic marea carierã artisticã parizianã
prin cele trei „studii Lotar”. Cineastul fusese ultimul
model masculin al sculptorului pe care îl cunoºtea de
mult timp ºi pe care-l fotografiase lucrând la Geneva în
toamna lui 1944. Douã decenii mai târziu, la Paris,
Giacometti va turna în bronz cele trei reprezentãri ale
acestui ultim model ce-l vor aºeza pe artistul helvet în
descendenþa majorã a unui Auguste Rodin. Realizate în
anii 1964-1965 în atelierul înfãþiºat în Final Portrait,
filmul din 2017 al lui Stanley Tucci dupã romanul
scriitorului american James Lord, ele ar putea constitui
subiectul unei alte producþii cinematografice de succes,
avându-l ca erou de data aceasta pe cineastul francez cu
origini româneºti, aflat într-o derivã sufleteascã ce-i va
grãbi sfârºitul.

Posteritatea lui va consemna momente sãrbãtoreºti,
precum expoziþiile de la Paris (Centre Georges Pompidou
– 2017) ºi Bucureºti (Muzeul Naþional al Literaturii
Române – 2019) realizate pe baza arhivei fotografice de
la Muzeul Naþional de Artã Modernã din capitala Franþei.
Tot Muzeul Literaturii Române a tipãrit într-o ediþie
bilingvã colecþia de Scrisori / Lettres datate 1924-1926,
cu o utilã prefaþã a scriitorului Virgil Tãnase. E vorba de
acele epistole adresate lui Dinu Mereuþã, despre care am
pomenit mai înainte – din Bucureºti ºi din Paris – ºi care
se aflã în Fondul Eli Lotar de la Centrul Pompidou. Existã
însã ºi niºte copii dactilografiate ale epistolelor în cauzã,
realizate în ianuarie 1948 de Mihai Sânzianu, istoricul
despre care am amintit în deschiderea acestor rânduri ºi
care au rãmas în posesia Mitzurei Arghezi pânã în 2015,
când legatarul acesteia, istoricul literar Traian Radu le-a
încredinþat Muzeului Literaturii Române.

Ajuns aici nu pot sã nu aduc oarecari precizãri, deoarece
o tânãrã jurnalistã caree a recenzat evenimentul de la
MLR este nedumeritã în privinþa acelui „oarecare Mihai
Sânzianu”. S-o lãmurim. Fostul bursier al ªcolii Române
din capitala Italiei a fost autorul unui oportun ºi trudnic
de realizat Indice bibliografic 1867-1937 al revistei
Convorbiri literare (1937), iar în timpul studiilor italiene
a cercetat asiduu bibliotecile ºi arhivele din peninsulã
scoþând la ivealã texte de mare importanþã pentru istoria
noastrã naþionalã. O dovadã o constituie – între altele –
textul despre Revoluþia lui Horia în rapoartele

ambasadorilor regelui Sardiniei, apãrut în volumul
omagial În amintirea lui Const. Giurescu la douãzeci
si cinci de ani de la moartea lui (1875-1918) – tipãrit la
Bucureºti în anul 1944.

Dar ºi alte corecþii se impun, dat fiind faptul cã
„subiectul Lotar” apare din când în când în discuþie.
Astfel „trusa de bãrbier” despre care vorbeºte în evocarea
sa Vlaicu Bârna ca fiind dãruitã de Arghezi fiului sãu
pentru a-ºi câºtiga existenþa era de fapt o „trusã de
bãrbierit” pentru uz propriu, profesia ce urma sã-i asigure
independenþa economicã fiind cea de fotograf.
Performanþele dobândite de Eli Lotar în zona celor douã
„arte mecanice” (fotografia ºi cinematograful) marcheazã
încã o datã intuiþia genialã a gospodarului de la Mãrþiºor.

Originile lui Lotar au fost (ºi sunt) tratate uneori
fantezist dacã ne luãm de exemplu dupã rândurile pe
care i le consacrã Marin Ioniþã în cartea sa despre ªcoala
de literaturã de la ªosea: „Un al treilea fiu, de fapt primul
în ordine cronologicã, regizor pe undeva prin Europa,
fruct al pãcatului de pe vremea când bibliotecarul de la
mãnãstirea Cordilierilor din Freiburg sau ceasornicarul
din Geneva a fãcut fericitã o doamnã flamandã sau
valonã, era, desigur, ºi mai inaccesibil” (Kisseleff 10,
Fabrica de scriitori, ed. Corint, 2018, p. 251).

Evident, „doamna valonã” îºi avea originile pe la
Piatra Neamþ, fãcând parte dintr-o faimoasã familie
Zissu...

Chiar dacã despre Arghezi se cunosc câte-n lunã ºi
stele, despre Constanþa Zissu se ºtiu mult mai puþine
lucruri. E cert cã relaþia celor doi a condus la zãmislirea
în þarã a pruncului, pe vremea în care tatãl îmbrãca încã
haina monahalã la mãnãstirea Cernica. Decizia plecãrii
la Paris i-a aparþinut mamei, care va da naºtere la 30
ianuarie 1905 lui Eliazar, iar Arghezi se va alãtura curând
celor doi petrecându-ºi urmãtorii cinci ani din viaþã
împreunã prin Europa. Dupã despãrþiri ºi împãcãri

succesive el se va cãsãtori cu Constanþa Zissu în 1912,
pentru a denunþa curând matrimoniul, refãcându-ºi doi
ani mai târziu viaþa cu Paraschiva Burda, românca din
Bucovina aflatã sub administraþia imperialã ºi alãturi de
care îºi va alcãtui o nouã ºi durabilã familie.

Cei doi copii rezultaþi din aceastã cãsãtorie au ajuns
veritabile embleme ale universului arghezian. Atât
Mitzura, actriþã a Teatrului Naþional, cât ºi Baruþu,
absolvent al ANEF ºi profesor de sport la Universitatea
din Bucureºti sunt familiari publicului nostru cititor.
Despre Eliazar s-au ºtiut prea puþine lucruri, chiar dacã
el pare a fi moºtenit cu adevãrat zestrea artisticã
arghezianã, dãruitã cu trup ºi suflet modernismului.
Întoarcerile – nu foarte numeroase – ale lui Eli Lotar în
patria pãrinþilor sãi – par a se fi desfãºurat potrivit acelui
portret descris de prietenul Luis Buñuel în amintirile sale:
„Bineînþeles cã mi se întâmplã sã mã întorc uneori într-
un loc de la care îmi luasem adio deja. Dar n-are
importanþã. Când plec, îl mai salut încã o datã...”

 Eli Lotar - fotografie realizatã în Parisul
anilor ’30 de Germaine Krull

O lucrare de referinþã aparþinând profesorului Mihai
Sânzianu, prieten ºi colaborator al familiei Arghezi
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Petru Aron era mai îngândurat ca de obicei. Trebuia sã ia o
hotãrâre importantã de care atârna soarta Moldovei. Pe de o
parte ameninþarea sultanului Mahomed, cel care a cucerit
Constantinopolul ºi acum se pregãtea sã cucereascã întreaga
Europã. Pe de altã parte, cererea lui Iancu de Hunedoara de a i se
alãtura în noua cruciadã împotriva otomanilor. Ca Voievod al
Þãrii era obligat sã aleagã una sau alta din cele douã, ceea ce nu
era de loc uºor de fãcut. Tulburat de o sumedenie de gânduri care
nu-i dãdeau pace, a început sã aibã un somn neliniºtit, sã viseze
urât, ºi în loc sã doarmã se trezea ºi umbla ca un strigoi prin palat
sub privirile curioase ale darabanilor. Tulburat de neliniºtile
care nu-i dãdeau pace, Petru Aron s-a hotãrât sã plece din Suceava
sperând cã drumul ºi schimbarea locului îl vor liniºti ºi îl vor
ajuta sã ia o hotãrâre.

Zilele frumoase de început de cireºar au fost un alt lucru care
l-a convins sã se porneascã la drum. Spera ca la Vaslui sã se
bucure mai mult de cãldura soarelui, care nu era prea darnicã la
Suceava, cea aºezatã mai aproape de crestele munþilor. Ajuns la
Vaslui se retrage în sala Sfatului Domnesc, de unde trimite dupã
marele logofãt Mihu ºi boierul Bratu.

– Cum þi se pare aerul de la Vaslui, domnia ta? îl întâmpinã
surâzãtor pe logofãtul Mihu, care a ajuns primul la el.

– Este mai cald ca la Suceava, Mãria Ta! Din câte am vãzut pe
drum pe aici au început sã se coacã cireºele, pe când la Suceava
mai avem de aºteptat vreo douã sãptãmâni. I-am spus stolnicului
Mihul sã cumpere ºi pentru noi. O sã avem mâine dimineaþã.

– V-am chemat la mine pentru cã suntem în pragul unei hotãrâri
greu de luat. Zilele astea trebuie sã luãm o hotãrâre de care
depinde viitorul Moldovei. Nu ºtiu ce ar fi fãcut tatãl meu în
împrejurarea asta. Domniile voastre l-aþi cunoscut ºi poate mã
sfãtuiþi ce trebuie sã fac.

– Despre ce este vorba, Mãria Ta? întreabã curios marele
logofãt.

– Cred cã nu i-ai uitat pe solii sultanului, care în urmã cu trei
zile au venit mânioºi ºi mi-au trântit în faþã scrisoarea trimisã de
Mahomed prin care ni se cere sã-i trimitem degrabã haraciul de
2000 de galbeni ungureºti pe care i-a cerut încã din toamnã, când
ai mers chiar domnia ta la Edirne ºi i-ai cerut o amânare, sã avem
timp sã adunãm aurul. Îþi mai aminteºti scrisoarea pe care mi-ai
adus-o atunci de la Mahomed? Am luat-o cu mine s-o mai citim
încã o datã.

Fãrã sã aºtepte rãspunsul logofãtului, Petru Aron scoate la
vedere un pergament pe care îl avea la îndemânã. Îl desface ºi
citeºte:

„De la marele domn ºi marele emir, sultanul Mehmed Beg,
nobilului ºi înþeleptului ºi celui demn de cinste ºi laudã Ioan
Petre voievod ºi domn al Moldovlahiei, iubitoare salutare sã
primeascã nobleþea ta!

Ai trimis pe solul acesta ºi boier al tãu, Mihul logofãt, ºi,
printr-însul, cuvintele domniei-tale, pe care le-a spus. Deci,
dacã vei trimite haraciu, 2000 de ducaþi de aur, domniei mele,
în fiecare an, atunci pacea va fi încheiatã. ªi pentru aceasta
punem soroc peste trei luni. De va sosi la împlinirea acestora,
atunci pacea va fi încheiatã cu domnia mea. Dar, dacã nu va
veni, aceasta o ºtiþi voi. ªi Dumnezeu sã te veseleascã.

– Am vrut sã-l mai citesc odatã ca sã ne amintim ce scrie în el.
Cât am stat la mãnãstire cãlugãrii m-au învãþat sã scriu ºi sã
citesc ºi limba pãgânilor. Domnia ta ºtii cel mai bine, cã ai fost la
Edirne ºi ai stat de vorbã cu Mahomed. Acestea au fost chiar
vorbele sultanului, iar la sfârºit, deasupra sigiliului împãrãtesc,
diacul lor a pus ºi data la care a fost scris, ca sã se poatã socoti
cele trei luni. Citeºte-mi domnia ta ce scrie aici, cã eu nu le
înþeleg numãrarea anilor.

Mihu ia documentul din mâna voievodului, se uitã cu atenþie
pe el ºi citeºte:

– E vorba de anul 859 dupã Hegira, Mãria Ta, musulmanii
numãra altfel anii decât noi, se iau  dupã anul în care profetul lor
a plecat de la Mecca la Medina. Dupã Facerea Lumii, cum socotim
noi anii, ar fi vorba de 6963 (1455), iar mai departe scrie ziua de
5 a lui brumãrel, tot pe limba lor, a musulmanilor.

– Exact. Adicã în toamna care a trecut. Câte luni sunt de atunci?
– Ar fi cam nouã luni, Mãria Ta.
– De asta e vorba, domnia ta. Sultanul ne-a cerut sã-i trimitem

banii în trei luni, iar de la ziua când a poruncit sã se scrie cartea
asta au trecut nouã luni ºi noi tot nu i-am trimis cum ne-a cerut.
Aºa se lãmureºte faptul cã noii soli pe care i-a trimis zilele trecute
erau atât de furioºi pe mine. De astã datã porunca a fost ºi mai
hotãrâtã, fie îi plãtim, fie vine sã ºi-i ia singur, dar atunci o va
face cu oºtile sale cele multe. Voi ºtiþi bine ce înseamnã asta!
Þara va fi prãduitã ºi arsã de la un capãt la altul, iar noi va trebui
sã plecãm în pribegie ºi sã ne trãim restul vieþii prin strãini.
Domniile voastre ºtiu ce au fãcut pãgânii sârbilor ºi albanezilor,
ba chiar ºi atunci când au luat Constantinopol?

– E de rãu, Mãria Ta, a sãrit de colo boierul Bratu, care tocmai
a intrat grãbit în sala unde se aflau Voievodul ºi marele logofãt
Mihu. Trimite-i repede galbenii pe care þi i-a cerut, ca sã ne lase
odatã în pace. Este a treia oarã când îºi trimite solii la noi, ºi dacã
nici acum nu-i plãtim în mod sigur se va þine de cuvânt ºi ne vom
trezi cu ienicerii ºi spahii lui peste noi. Sã ne fereascã Dumnezeu
de una ca asta!...

– De unde sã-i trimit atâta bãnet, moºule Bratu? Doar ºtii cã
visteria Þãrii este goalã, când au plecat de la Suceava Alexãndrel
ºi mama lui au luat tot ce s-a adunat în ea. Din ce au început sã
mai strângã oamenii mei de când m-am întors pe scaunul
Moldovei abia ne ajunge sã þinem cheltuielile Curþii, pentru care
ºtii câþi bani trebuie. Ne trebuie câþiva ani sã ne revenim, iar
acum a venit ºi nãpasta asta. 2000 de galbeni sunt o avere,
domniile voastre. Pentru sultan este uºor sã cearã, dar nu ne-a
întrebat mai înainte dacã putem sã-i plãtim.

– Asta este o situaþie specialã, Mãria Ta, spune boierul Bratu.
Poporul trebuie sã înþeleagã. Trimite-þi slujitorii curþii sã umble

prin toatã þara ºi sã adune aurul pentru sultan. Oamenilor sã li se
spunã cã este vorba de o dare nouã, cã dacã nu o plãtim vin turcii
peste noi ºi tot ei au de suferit, ne iau copiii ºi nevestele ºi dau
foc la sate ºi la târguri. Decât sã piardã tot ce au mai bine sã dea
fiecare câte ceva pentru acest nenorocit de haraci. Dacã vei face
aºa, în douã sãptãmâni vei avea banii ºi vei putea sã-i trimiþi la
Poartã ºi aºa ne luãm de o grijã. Ar fi pãcat sã lãsãm biata
þãriºoarã sã fie jefuitã de pãgâni!

– La asta mã gândeam ºi eu, dar zilele trecute s-au întors de la
Hunedoara feciorii aceia pe care mi i-ai dat dumneata, moºule
Bratu. I-am trimis la Iancu cu cartea scrisã de domnia ta, Mihule,
prin care i-am spus cã acum eu sunt Stãpân peste Þara Moldovei
ºi voiam sã-l asigur de credinþa mea. M-am oferit sã întãrim
privilegiile pentru negustorii braºoveni ºi sã le dãm din nou liber
de mers prin Moldova, cum era pe vremea tatãlui meu Alexandru
Voievod, iar ca vecini sã fim prieteni ºi sã ne purtãm cu credinþã
unul cu altul la fel cum au fãcut ºi Voievozii dinaintea mea.

– Ai fãcut foarte bine, Mãria Ta, spune Mihu. Doar eu te-am

sfãtuit sã-i trimiþi carte. Ce veºti au adus feciorii pe care i-ai
trimis la Iancu? Nu ne-ar strica sã-l avem ca aliat pe acest erou
al creºtinãtãþii cãruia i s-a dus faima în toatã Europa.

– Tocmai de asta e vorba, domnule logofãt. Poate mai bine nu-
i scriam. Când i-am trimis pe flãcãi la Hunedoara nu ºtiam ce se
petrece în Regatul Ungariei, ºi mai ales în Transilvania.

– Dar ce s-a întâmplat, Mãria Ta? întreabã curios boierul
Bratu. Ce se poate petrece la unguri cã te vãd aºa îngândurat?

– M-au informat feciorii aceia, care au vãzut cu ochii lor ce se
întâmplã. Mahomed se pregãteºte sã meargã cu oºtile sale cele
multe peste Belgrad, iar de aici sã-ºi continue drumul spre Buda.
Când au aflat vestea, pânã ºi regele a fugit de fricã ºi a mers la
Viena, la ruda lui, împãratul Frederic al III-lea, iar grofii unguri
nu expresie, de parcã s-ar feri sã se punã rãu cu sultanul. A
rãmas doar Iancu sã-l întâmpine pe sultan, dar cum sã facã el faþã
puhoiului de otomani doar cu niºte amãrâþi de þãrani pe care îi
adunã franciscanul acela, Capistrano? Alta a fost în vremea
sultanului Murad ºi alta e acum cu Mahomed.

– Ai dreptate, Mãria Ta, se grãbeºte sã aprobe boierul Bratu.
Dacã oastea lui Iancu este formatã din niºte þãrãnoi de rând, nu le
þin piept turcilor nici o zi. Pãcat de atâta cheltuialã cu ei. Ce poþi
sã faci cu niºte mojici?

– La asta mã gândeam ºi eu. Cum trec de Belgrad  se vor porni
cu furie asupra Transilvaniei lui Iancu iar, dacã cumva  îi vom fi
alãturi, pãgânii îºi vor continua drumul pânã la noi. Nimic nu le
va putea sta în cale. Se vor rãzbuna crunt pentru necredinþa
noastrã.

– Vai de mine ºi de mine! Ofteazã boierul Bratu speriat. Nici
nu vreau sã mã gândesc la ce ne poate aºtepta. Fã mai bine
Doamne sã le trimiþi haraciul cerut. Sã pecetluim pacea cu
Mahomed pânã s-or porni asupra Belgradului, c-apoi sã nu fie
prea târziu ºi sã refuze sã-l primeascã.

– Domnia ta ce pãrere ai, domnule logofãt?
– Din câte îi ºtiu eu pe pãgâni pânã nu-i opreºte cineva vor

merge înainte fãrã sã þinã seama de nimic. Nu cred cã le va pãsa
prea mult de haraciul nostru. Iar singurul care îi poate opri este
Iancu de Hunedoara. Dintre toþi principii din Europa el îi ºtie cel
mai bine pe turci, pãcat cã apusenii aceºtia nu înþeleg momentul
sã-i sarã în ajutor. Dacã Mahomed ia vara asta Belgradul, poarta
Europei îi este deschisã. Pânã în toamnã va fi la Buda, poate sã
ajungã chiar pânã la Viena.

– Doamne fereºte! Îºi face cruce boierul Bratu. Chiar aºa,
Mihule!

– Se spune cã sultanul este foarte ambiþios ºi nu se va mulþumi
cu Regatul Ungariei. Odatã tãvãlugul pornit va trece ºi peste
Moldova noastrã chiar dacã îi vom plãti haraciul. Peste tot pe
unde au intrat pãgânii au ridicat moschei ºi au pus opreliºti
credinþei noastre creºtine, chiar dacã n-au îndrãznit s-o interzicã
cu totul. Numai cã tot ceea ce au început ei cu sabia au terminat
laºii din rândul celor cãzuþi sub stãpânirea lor. Mulþi au început
sã jure pe Coran ºi sã-ºi boteze copiii cu nume turceºti pentru tot
felul de foloase primite de la noii stãpâni. Ce nu face omul pentru
un trai bun?

– ªi atunci ce ar trebui fãcut, domnule logofãt?
– Dacã ne-am lua dupã strãmoºii noºtri ar trebui sã adunãm

toatã þara în picioare, aºa cum fac Iancu ºi cãlugãrul acela
franciscan. Poate cã aºa, uniþi, le vom putea face faþã ºi îi vom
opri sã cucereascã Belgradul. Iar odatã opriþi la porþile Europei
nu vor mai îndrãzni sã vinã nici peste noi, pentru cã fiindu-i
alãturi lui Iancu vom câºtiga un aliat puternic.

– Ce propui tu, Mihule, înseamnã sã ne bãgãm singuri în gura
lupului. Cine ne garanteazã cã Iancu îi va opri pe turci?

– Nu va fi uºor, dar poate cã o va face. Oricâte jertfe am da
acum, va fi puþin faþã de ce vom pierde dacã am deveni paºalâc
turcesc.

– Dacã în loc sã plãtim haraciul mergem alãturi de Iancu sã
apãrãm Belgradul de pãgâni? Fie câºtigã, fie pierde, aflând cã l-
am trãdat sultanul se va îndrepta furios asupra Moldovei noastre,
spune îngrijorat Voievodul. Poate veni prin Valahia, din Belgrad
e uºor de ajuns. Cum Vladislav îi este aliat, i se va alãtura ºi el,
negreºit.  Abia atunci va fi de rãu de noi ºi îºi va vãrsa toatã ura
asupra bietei Moldove.

– Este o hotãrâre pe care trebuie sã o luaþi, aºa cum au fãcut ºi
alþi strãmoºi de-ai noºtri. Dar dacã îi vom fi alãturi la Belgrad nu
cred cã Iancu ne va lãsa de izbeliºte.

– El nu, dar þãranii aceia adunaþi de franciscan se vor întoarce
la casele lor. Fãrã ei, Iancu cu cine sã ne ajute dacã nici grofii lui
nu sar acum când este în joc chiar soarta Regatului? Ne vom
trezi singuri în faþa turcului care va face praf ºi pulbere þãriºoara
noastrã. Cum aº putea face una ca asta? Nu vreau sã fiu blestemat
de popor pentru hotãrârea pe care am luat-o.

– Mãria Ta eºti Stãpânul Þãrii ºi se cade sã hotãrãºti ce este
mai bine pentru Moldova, spune gânditor marele logofãt.

– Fã ce te-am sfãtuit eu, Doamne, trimite cât poþi de repede sã
se adune banii aceia blestemaþi, intervine speriat boierul Bratu.
Fiind pornit la rãzboi, sultanul îþi va rãmâne recunoscãtor ºi vei
avea toatã viaþa pace cu el. ªi tatãl Mãriei Tale ar fi fãcut la fel
dacã ar fi fost în situaþia asta. Dacã regele Ungariei a dat bir cu
fugiþii, de ce sã se dea Mãria Ta mai mare decât el? Suntem o
biatã þãriºoarã micã, cum sã ne punem tocmai noi cu un colos ca
Imperiul Otoman? E ca ºi cum o vulpe pricãjitã ar da sã se
rãþoiascã la un urs.

– Sã nu uitaþi de câte ori le-am fãcut faþã când am stat uniþi sub
steagul lui Iancu, spune tot îngândurat Mihu. E adevãrat cã e
greu de ºtiut dinainte care ar fi cea mai bunã hotãrâre, dar nici nu
cred cã ar fi bine sã-l refuzãm pe Iancu de Hunedoara ºi sã-l
lãsãm singur în faþa pãgânilor. Dacã o vom face, istoria ne va
judeca, Mãria Ta.

– Mai bine sã mã judece istoria decât sã pun cu mâna mea foc
Þãrii Moldovei. La ce i-a folosit lui Mircea al Valahiei sã se
rãþoiascã la Baiazid? Dupã acea bãtãlie de la Rovine multe din
oºti i s-au împrãºtiat ºi bietul de el a rãmas fãrã þarã. Noroc de
tata cã l-a trimis la regele Sigismund care l-a ajutat, iar odatã
întors pe tron s-a deºteptat ºi a început a plãti haraci pãgânilor.
De atunci Valahia trãieºte în pace cu ei ºi nu au mai avut nici un
fel de necazuri din partea pãgânilor…

– Aºa este, Mãria Ta, confirmã Bratu spusele Voievodului.
Trebuie sã învãþãm din experienþa Valahiei. Câtã vreme trimit
haraciul, pãgânii îi lasã în pace iar þãrii îi merge bine.

– Pânã acum am încercat sã-l tot duc cu vorba pe sultan sperând
cã principii creºtini se vor aduna în cruciada despre care au tot
vorbit dupã ce Mahomed a luat Constantinopolul. Mi-am luat ºi
eu mãsuri de prevedere ºi am trimis iscoade sã mã þinã la curent
cu mersul lucrurilor în Europa. Domnia ta, Mihule, le ºtii pe
toate la fel de bine ca mine.

– Le ºtiu, Mãria Ta, cã doar împreunã am stat de vorbã cu
iscoadele care s-au întors cu veºti.

- Atunci îþi aminteºti de Dieta de la Ratisbona din primãvara
anului 6962 (1454). Toþi principii adunaþi acolo pãreau pregãtiþi
sã se punã pe treabã, fac tot felul de promisiuni ºi amânã pentru
toamnã sã ia  o hotãrâre cu privire la cruciadã.

– Aºa este, Mãria Ta, confirmã logofãtul. În afarã de regele
Filip al Burgundiei toþi ceilalþi dãdeau din umeri spunând cã nu
sunt încã pregãtiþi sau invocând alte problemã.

– S-au întâlnit din nou, aºa cum au stabilit la Ratisbona, la 29
rãpciune la Frankfurt. Ca sã nu parã cã au venit degeaba au
promis sã trimitã în Ungaria o oaste de 30.000 pedestraºi ºi
10.000 de cãlãreþi, cu condiþia ca ºi Ungaria sã adune un numãr
egal de oºteni. Iancu de Hunedoara s-a angajat sã respecte Decizia
Dietei oferindu-se chiar el sã dea din veniturile pe care le are
pentru a angaja mercenari. A urmat apoi o nouã Dietã imperialã,
principii s-au întâlnit din nou în luna fãurar 6963(1455) la
Wienner Neustadt.

– ªtiu, Mãria Ta. În timpul Dietei s-a primit vestea cã a murit
papa Nicolae al V-lea, care spusese cã va da bani pentru cruciadã.

– Aºa este, Mihule. Aflând cã a  murit papa, principii au rãsuflat
uºuraþi. Aveau motiv sã nu facã nimic, aºa cã au amânat sã ia o
hotãrâre pânã ce va fi ales un nou papa. Cum Calixt al III-lea nu
se prea grãbea cu banii, spunând cã a gãsit visteria goalã, problema
s-a tot amânat. În van au fost atâtea Diete ºi atâtea întâlniri.
Singurul care mai vorbeºte de cruciadã este Iancu de Hunedoara
care, tot insistând pe lângã Sanctitatea Sa, l-a convins pe Sfântul
Pontif sã-l trimitã pe acel cãlugãr sã predice peste tot cruciada, sã
adune oameni ºi bani pentru Iancu. Dar, din câte am fost informat,
în afarã de niºte oameni de rând toþi s-au fãcut cã nu-l aud. De
asta sunt îngrijorat, domniile voastre. Dacã alegem sã mergem
cu Iancu e ca ºi cum ne-am da singuri în gura lupului. Aici nu
este vorba de mine, de domniile voastre sau de ceilalþi dregãtori,
e vorba de soarta Moldovei, de viitorul ei ºi al copiilor noºtri! Sã
zicem cã noi avem unde pribegi dacã ar veni urgia otomanã, dar
ce face poporul, ce fac femeile ºi copiii care ar ajunge robi la
pãgâni? Aºa ceva nu pot lãsa sã se întâmple, de aceea trebuie sã
ne gândim bine înainte de a lua o hotãrâre.

– Ce sã ne mai gândim, Mãria Ta, intervine din nou boierul
Bratu. Fã bine ºi trimite aurul la sultan ºi sã ne rugãm Domnului
sã ne ajute.

– Aºa zic ºi eu, domniile voastre. Altcumva nu avem de ales
acum. Poate se mai schimbã între timp treburile ºi atunci o sã mai
vedem ce va fi de fãcut.

– Aºa este, Mãria Ta. N-au intrat zilele în sac. Poate le vin
gânduri mai bune principilor Europei ºi se adunã cu toþii la luptã,
atunci ºi Moldova se poate alãtura lor ºi scãpãm de plata
haraciului.

– Chiar mâine voi porunci vistierului sã-ºi trimitã oamenii
prin toate satele ºi târgurile Moldovei sã înceapã sã strângã dãrile
pentru birul cerut de Mahomed. Pe domnia ta, domnule logofãt,
te-aº ruga sã mai faci un drum la sultan ca trimis al meu ºi sã-l
liniºteºti în privinþa asta, sã nu ne mai trezim cu altã surprizã. Iar,
dacã ajungi la el, poate mai rupi ceva din cei 2000 de galbeni, sã
avem ºi noi cu ce trãi.  Spune-i prin ce greutãþi a trecut Moldova
dupã ce a sfârºit tata din viaþã, cã Alexãndrel a lãsat visteria goalã
iar þara e sãracã ºi nu are de unde plãti atâta bãnet. Poate reuºeºti

(continuare în pag.24)

Andrei BREABÃN

Închinarea la
turci
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În august 1954, tatãl meu a ieºit de

la penitenciarul Jilava. Biletul de

eliberare nr. 12635 / 1954, cu

menþiunea, în parantezã, „pentru

condamnaþi” (pentru cine altcineva se

mai dãdeau bilete de eliberare?!)

consemneazã datele în legãturã cu

detenþia ºi semnalmentele care-i

configureazã portretul fizic din vremea

aceea: „talia 1,71; fruntea micã; nasul

mijlociu; gura mijl.; bãrbia micã; faþa smeadã; ochii cãprui; pãrul

negru; sprâncenele negre; barba rode; urechile mijl.; mustaþa

rode; semne particulare (semne, cicatrice, tatuaje etc.) aluniþã

sub barbã ºi gât”. Dacã în legãturã cu acest portret n-ar fi nimic

de comentat, caracterizând un om tânãr (avea 32 de ani), în

legãturã cu datele privind arestarea ºi detenþia se impun câteva

precizãri.

Informaþiile strict biografice sunt corecte: Graure Ioan, nãscut

în anul 1922, luna mai ziua 8, în comuna Oinac, raionul Giurgiu,

fiul lui Ilie ºi Dobriþa, „de ocupaþiune învãþãtor” care „a executat

în acest penitenciar de la 24 feb 1951 pânã la 21 august 1954

pedeapsa de 3 ani ºi 6 luni la care a fost condamnat de Tribunalul

Militar Teritorial Bucureºti, prin sentinþa 193/54 a Trib. Mil.

teritorial Buc., cu mandatul de arestare nr. 1968/954 al Trib.

Mil.pt. (indescifrabil) M.A.I., pentru faptul de

uneltire. Astãzi 21 august 1954, s-a pus în

libertate, în urma expirãrii pedepsei, urmând a

se stabili în comuna Remuº, raionul Giurgiu,

regiunea Bucureºti”. Se mai menþioneazã cã „nu

a muncit în acest penitenciar”, fãrã nicio precizare

cã a muncit o lungã perioadã de timp în alte

penitenciare, inclusiv la Canal. Ceea este

interesant: sentinþa condamnãrii a fost în 1954,

mandatul de arestare are numãrul tot din 1954

ºi, în acelaºi an, 21 august 1954, a fost eliberat

„în urma expirãrii pedepsei” de „3 ani ºi 6 luni”,

adicã procesul de condamnare la peste trei ani

de închisoare, arestarea ºi eliberarea, toate s-au

petrecut într-un singur an. Prin urmare, a fost

arestat în 24 februarie 1951, fãrã niciun mandat

de arestare, încarcerat, fãrã niciun proces, la

Jilava, la Poarta Albã, inclusiv în Formaþiunea

0893, unde comandant a fost locotenent major

Fecioru Ioan, în Colonia de Muncã Peninsula -

Valea Neagrã, regiunea Constanþa, din nou la

Jilava.

În dosarul de la C.N.S.A.S., se aflã un Proces-

verbal (interogator de inculpat), datat 19 martie 1954, în care se

menþioneazã: „Procedând conf.art. 265 ºi 269 C.J.M., în ºedinþã

publicã la stabilirea identitãþii ºi luarea interogatoriului

inculpatului al cãrui proces se judecã astãzi, ne-a rãspuns cã se

numeºte Graure I Ioan, în vârstã de 31 ani, nãscut la 1922 Mai 8,

în comuna Oinac Vlaºca, fiul lui Ilie ºi al Dobriþa, cu domiciliul

în comuna Remuº Vlaºca (...).

Dupã ce Preºedintele i-a pus în vedere dovezile faptelor ºi i-

a cerut sã spunã ceea ce este util apãrãrii sale, inculpatul a dat

rãspunsurile reproduse în rezumat de cãtre grefier dupã cum

urmeazã:

Menþin declaraþia datã anterior în faþa instanþei.

Cu ideea de a procura Litere a fost Terpez ªtefan.

La Drãgãneºti am fost sã vorbesc cu sora mea.

La Gogoºari m-am dus cu Terpez sã-mi iau

un sac de grâu.”

Rãspunsurile sunt scrise cu cernealã de cãtre

grefier, dupã care urmeazã semnãtura tatãlui

meu, cu o altã culoare de cernealã. (Foto 1).

Ultimele trei rãspunsuri au fost capetele de

acuzare la adresa tatãlui meu, de aceea el se apãrã

afirmând cã ideea de a procura litere pentru a

realiza manifeste a fost a lui Terpez ªtefan, despre

care nu ºtiu dacã tata bãnuia atunci cã acesta era

informatorul, omul Securitãþii. Urmãtorul

rãspuns are în vedere acuzaþia cã tata s-a dus cu

trenul la Drãgãneºti special pentru a arunca

manifeste din tren. Al treilea rãspuns se referã

la o cãlãtorie a tatãlui meu la Gogoºari (sat în

care familia noastrã avea pãmânt) la insistenþele

lui ªtefan Terpez pentru a lua legãtura (deci, a-

l incrimina) cu un unchi al nostru, Boºman, om

de peste 50 de ani, vrednic gospodar cu tractor,

maºinã de treierat, considerat, desigur, chiabur.

ªi acesta a fost arestat ºi inclus în lotul de cinci

persoane din care a fãcut parte tata. Oare

informatorul ªtefan Terpez a avut pe conºtiinþã

viaþa celor cinci oameni inculpaþi din cauza lui?

Cu toate cã pe biletul de eliberare scrie cã

„susnumitul poate munci în Întreprinderile de

Stat sau particulare”, tatãl meu, ajuns acasã, a

gãsit toate uºile închise. Obþinuse licenþa în

Teologie în iunie 1948, în toamna aceluiaºi an

s-a cãsãtorit, urmând sã gãseascã o parohie pe

seama cãreia sã fie hirotonit. Chiar înainte de

cãsãtorie, având ºi diploma de învãþãtor, a obþinut

post în învãþãmânt în comuna Remuº, unde se stabileºte cu

familia dupã cãsãtorie. Aºtepta sã fie hirotonit preot, dar s-a

produs tragedia vieþii lui, arestarea pe motiv cã „a uneltit contra

ordinii sociale”. În episoadele anterioare, am arãtat cum a fost

hirotonit la Sibiu ºi cum a ajuns preot în Transilvania.

În cele patru parohii, preotul Ioan Graure a simþit permanent

sabia lui Damocles asupra capului sãu, asupra familiei sale. Nu

cunoºtea informatorii, dar ºtia cã ei existã. Îndatoririle de preot

le-a îndeplinit în mod exemplar; era iubit ºi apreciat de credincioºi.

Îºi pregãtea cu mare atenþie predicile, dovadã fiind caietele rãmase

cuprinzând predici ºi schiþe, de asemenea numeroase cãrþi cu

diferite însemnãri – exemplificãm aici cu fotografia unei pagini

din exemplarul Bibliei folositã frecvent, cu foarte multe însemnãri

ale tatãlui meu (Foto 2).

Într-o mare mãsurã, desigur, pe tata îl preocupa educaþia fetelor

sale. Eu am fost înscrisã la ºcoalã în Blaj, încã din clasa a IV-a,

urmând apoi liceul, absolvit în 1967. Îmi amintesc cum, elevã

fiind în clasele V-VII, spuneam dirigintei, pentru a completa

catalogul, cã tatãl meu este funcþionar, nu preot. Nu ºtiu de ce...

Copil fiind, cãutam sã mã integrez grupurilor de copii de

vârsta mea, din clasa mea. Jocurile noastre de atunci nu se

aseamãnã cu cele ale copiilor de astãzi. Nouã, mie ºi surorii

mele, ne-au rãmas în minte ºi în suflet amintiri care..., dupã

atâþia ani, parcã, ne tulburã, de exemplu jocurile copiilor din
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acea perioadã. Ce cunoºteam noi din tragedia oamenilor dragi de

lângã noi?! Nu cunoºteam nimic ºi nici nu aveam, atunci, cum

sã înþelegem ce-i frãmânta. Copiii sunt fericiþi dacã sunt împreunã

cu alþi copii de vârsta lor.

Nu pot afirma cã nu-mi amintesc cu drag de taberele de pionieri

organizate în perioada comunistã în toate judeþele þãrii, la munte

ºi la mare, tabere la care am participat ºi ca elevã ºi ca profesor,

comandant de detaºament. Ne simþeam bine împreunã cu alþi

copii, ne împrieteneam, ne jucam, chiar simþeam bucuria vieþii,

nu ne interesa ziua de mâine; noi râdeam ºi cântam, toþi laolaltã,

cântece-jocuri care rimau ºi ritmau bine, precum: „Mi-am pierdut

o batistuþã / Mã bate mãmica / Cine-o vede sã mi-o dea / Cã-i

sãrut guriþa”; „Printre munþi ºi printre vãi, trece o cãruþã / ªi din

toate fetele, tu eºti mai drãguþã! / Printre munþi ºi printre vãi,

trece o maºinã / ªi din toate fetele, tu eºti mai blajinã! / Printre

munþi ºi printre vãi, trece-o bicicletã / ªi din toate fetele, tu eºti

mai cochetã” etc.; „Podul de piatrã s-a dãrâmat / A venit apa ºi l-

a luat / Vom face altul pe râu în jos / Altul mai trainic ºi mai

frumos!”

Îmi amintesc ºi multe din cântecele de atunci. Am apelat ºi la

amintirile mãtuºii mele, tanti Valy, Vasilica Munteanu, nãscutã

Boºman, sora mamei, care, învãþãtoare fiind, a fost în multe

tabere, plus cã trebuia sã-ºi înveþe elevii cântece pioniereºti. Ca

sã se ºtie ce a fost ºi cum a fost, consemnez câteva fragmente:

„Am cravata mea, sunt pionier / ªi mã mândresc cu ea, / Sunt

pionier. / Fluturã în vânt, zãlog de

legãmânt / Întâiul meu cuvânt de pionier.

/ ªcoala o iubesc, sunt pionier / ªi drag

mi-e sã muncesc, sunt pionier / Vreau sã

pot ºi eu / S-ajut unde e greu / Cu tot

avântul meu de pionier. / Pentru þara mea,

sunt pionier, / Ca sã-nfloreascã ea, sunt

pionier, / Ca s-o înfloresc, podoabe noi

sã-i cresc / ªi-averea sã-i pãzesc, sunt

pionier.”

Toate cântecele, conþinutul lor, au avut,

desigur, un anumit scop. Îndoctrinare?

Cu siguranþã! Noi ne uitam unii la alþii,

ne simþeam bine ºi cântam cu bucurie:

„Mulþumim din inimã partidului / Cã-

ntr-o zi de sãrbãtoare / Ne-a croit drum

nou de pionier”; „Azi e zi de sãrbãtoare,

/ Ziua când noi, voioºii pionieri, / Am

pornit cu-nflãcãrare / Pe un drum presãrat

cu primãveri”. Atunci, credeam într-un

viitor strãlucitor. Nu cunoºteam altceva.

În taberele pionereºti totul era bine

organizat dupã un anumit program

respectat de elevi ºi de profesorii însoþitori – reguli stricte cu care

noi, copiii, ne acomodam repede: gimnasticã obligatorie în fiecare

dimineaþã, ore fixe de masã, program educativ, cultural ºi sportiv

la care participau toþi elevii / pionierii. Pãrinþii erau fãrã grijã,

ºtiindu-ne într-un cadru bine organizat.

Familia Preotului Graure cu fiica Elena, 1972

Însemnãri ale Preotului Ioan Graure pe Biblie
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos
Magda Ursache, o scriitoare aflatã la

confluenþa pamfletului cu romanul

Dosoftei, marele prelat, poet ºi cãrturar din secolul al XVII-

lea (a trãit între 1624-1693), considerat ºi astãzi ca fiind primul

poet religios important de la noi, nu putea trece neobservat ºi de

cãtre graficienii lumii.

Mitropolit al Moldovei între 1671 ºi 1674, apoi între 1675 ºi

1686, el a publicat la mãnãstirea Uniev, în Polonia, traducerea

versificatã a Psalmilor lui David (1673), cunoscutã de cãtre

contemporani sub genericul Psaltirea în versuri a lui Dosoftei.

„Ctitor al tiparului, înnoitor al cultului – citim în Dicþionarul

general al literaturii române –, promotor al culturii ºi literaturii

în cultura naþionalã, Dosoftei reprezintã în Moldova, asemenea

lui Miron Costin, o conºtiinþã umanistã. Teologia (patristica ºi

dogmatica), istoria, filologia ºi poezia sunt discipline pe care le

slujeºte statornic – ca om de Renaºtere – cu voinþã de a cunoaºte

ºi dor de perfecþiune. (...) Psaltirea în versuri se caracterizeazã

printr-o diversitate a mãsurii ºi ritmurilor, prin varietatea ºi, uneori,

prin sonoritãþile rare ale rimei, în genere printr-un limbaj poetic

evoluat, uzând de comparaþii ºi metaforã, metonimie, hiperbolã,

paralelism, interogaþie, antitezã, dar ºi de unele procedee stilistice

sau lexicale, specifice creaþiei orale ori preluate din literatura

religioasã sau din cea istoricã.”

Nicolae Cartojan, unul dintre cei mai importanþi comentatori

ai literaturii române vechi, nota la rându-i: „Munca lui Dosoftei,

atât cât o avem, reprezintã în istoria culturii noastre vechi un

mare pas înainte. El, cel dintâi dintre vlãdicii Principatelor, a

deschis drumul limbii româneºti cãtre altarul bisericii”.

Nu ºtim, nu putem cuantifica (ºi pânã la urmã nici nu mai

conteazã) ce informaþii vor fi avut despre Dosoftei unii dintre

marii graficieni ai lumii, dar e sigur cã figura lui impozantã

(fruntea înaltã, ochii iradiind luminã ºi cãldurã, barba uriaºã,

stufoasã ºi albã ca zãpada) i-a inspirat pe mulþi, de pe toate

meridianele. Au þinut sã-i imortalizeze chipul, Julio Ibarra

(Argentina), Kishore Ahmed (Bangladesh), Camilo Triana

(Bolivia), Erico Ayres ºi Sergio Raul Morettini (Brazilia), Li Ke

Xiong (China), Ralf Conrad (Germania), V. Jeevanantha (India),

Daniela Sahade-Das (Japonia) Alexei Talimonov ºi Nikolaj

Kapusta (Ucraina) ºi Hugo Sotana (Venezuela).

Desigur, vor fi fost mai mulþi (ºi din alte þãri), însã d-l Nicolae

Ioniþã în albumul lui (O istorie a literaturii române desenatã de

mari graficieni ai lumii, Editura Muzeul Naþional al Literaturii

Române, Bucureºti, 2009) se opreºte doar la aceºtia.

Sunt, aºadar, douãsprezece portrete executate în tuº, în creion

sau în acuarelã. Pe Kishore Ahmed l-au impresionat statura masivã

ºi corpul îmbrãcat în straie de un albastru închis, peste care este

aºezatã crucea neagrã ce atârnã de lanþul de dupã gât. Altfel spus

un medalion ceva mai mare sugerând importanþa personajului.

Capul, de dimensiuni incredibil de mici în raport cu trupul, este

îndreptat cu faþa spre cer. Ochii ºi nasul se pierd sub cupola unei

dungi negre sugerând coama leoninã ce acoperã capul.

Barba de culoare gri, masivã, abia dacã mai lasã loc unui

punct mic, de culoare roºie – buzele ºi gura.

Este interesant de observat cã partea superioarã a sceptrului

arhieresc þinut în mânã de personaj îºi proiecteazã umbra dincolo

Florentin POPESCU

Am citit despre...

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

de creºtetul lui Dosoftei. Acea umbrã a fost vãzutã de artist într-

un chip original: e de culoare aurie, lãsând sã se înþeleagã o

anume sfinþenie a mitropolitului.

O cu totul altã versiune o descoperim la V. Jeevanantha (India).

Zugrãvit în acuarelã din doar câteva culori (acoperãmântul capului

e un fel de eºarfã verde, barba roºu-ruginie, figura arãmiu pal,

straiele în albastru închis), chipul marelui slujitor al bisericii ºi al

literelor are o înfãþiºare

foarte „pãmânteascã”, foarte

realistã, încât ai crede cã te

afli în faþa unui aristocrat

indian ºi nu în aceea a unui

atât de important personaj.

Ochii – care, se ºtie –

reprezintã un fel de

„examen” pentru un pictor

i-au impresionat pe toþi

graficienii, fie cã sugereazã

o anume duritate (Ayres,

Daniela Sahade-Das), fie cã,

dimpotrivã, exprimã

blândeþe ºi duioºie (Julio

Ibarra, Hugo Sotana).

Realizat cu minuþie de

bijutier, am zice aproape

caligrafiat în linii ºi

contururi subþiri, portretul

desenat de Alexei Talimonov

din Ucraina ni s-a pãrut a fi, de departe, cel mai apropiat de

imaginea clasicã, cea pe care o ºtim din manualele ºcolare – poate

doar cu o notã în plus de fineþe ºi de gingãºie – ceea ce îl apropie,

ca manierã a execuþiei, de unele icoane bizantine.

Când m-am aºezat la masã pentru a scrie

din nou despre Magda Ursache, mai-mai

cã mi-a venit sã încep cu o formulã

consacratã pe vremuri în analizele muncii

unui coleg: „O cunosc pe... de prin anul

cutare, de pe vremea când... etc. etc.” M-

am oprit la timp, gândind cã sunt pe lume ºi alte formule posibile,

fãrã a apela la limbajul de lemn de altãdatã.

Sigur, nu pot trece cu vederea ºi nu pot uita cã, într-adevãr, cu

aceastã scriitoare mã ºtiu încã din timpul îndepãrtaþilor ani în

care fiecare purtam un ghiozdan în mâini sau în spate ºi ne

îndreptam cãtre porþile unuia dintre cele mai vechi ºi mai

prestigioase licee din þarã: „B.P. Hasdeu” din Buzãu. Pe atunci

ne aflam amândoi în perioada viselor frumoase de viitor, fãrã a

ºti, a intui ori a spera cã la maturitate vom intra în lumea (era sã

spun „jungla”) literarã, fiecare pe cãrãri diferite, în locuri ºi pe la

reviste ºi edituri diferite, despãrþindu-ne, geografic vorbind câteva

sute de kilometri, exact diferenþa dintre Iaºi ºi Bucureºti, ea

ajungând în oraºul marilor iubiri, iar eu în Capitala urcãrilor ºi

prãbuºirilor de destine ºi de vieþi.

Colegialitatea din ºcoalã, dar ºi anume împliniri ºi succese ne-

au fãcut sã scriem unul despre celãlalt, pãstrând în acest chip o

legãturã intelectualã pe care o socotesc admirabilã.

Cândva, în urmã cu mai mulþi ani, într-o carte pe Magda

Ursache am numit-o „Doamna Chiajna” a literelor române,

impresionat fiind de modul curajos, bãrbãtesc al ei de a intra în

arena literarã ºi a se lupta, ca-ntr-un fel de coridã (una culturalã,

desigur) nu numai cu promotorii ideilor false ºi a tezelor

amendabile de dupã 1990, ci ºi cu pericolele care ne pândesc la

tot pasul dacã nu ne recunoaºtem greºelile din anii comunismului,

iar pe de altã parte cu aceia care vor sã arunce la gunoiul istoriei

opere valoroase, cu autorii lor cu tot, negând sau minimalizând

valori, punând, cum se zice, la stâlpul infamiei numele unor

personalitãþi culturale care, deºi au fãcut anume compromisuri în

comunism, ne-au lãsat opere de valoare, ce nu pot fi ºterse din

istoria culturii româneºti.

E adevãrat, marile „crime” (le numesc aºa pentru cã nu am alt

termen la îndemânã) comise în cei cincizeci de ani de comunism,

nesancþionate la timpul lor din motive care se cunosc, trebuiau

odatã ºi odatã date la ivealã ºi arãtate lumii în întreaga lor

monstruozitate. ªi cum pânã la dânsa nu s-a petrecut acest lucru,

Magda Ursache ºi-a asumat aceastã faptã necesarã – chiar dacã

ea vine mai târziu ºi vizeazã domeniului istoriei.

Trebuia sã se întâmple aºa, pentru ca sã se afle adevãrul adevãrat,

iar generaþiile viitoare sã ºtie prin ce noapte a trecut cultura românã

în a doua parte a secolului trecut.

Risipite prin reviste culturale din toatã þara ºi la unele rãstimpuri

adunate ºi în volume, pamfletele Magdei Ursache, vizând

aspectele de mai sus s-au constituit/se constituie în adevãrate

manuale de învãþãturã ºi – scriam mai demult – ar trebui studiate

cu creionul în mânã în licee ºi universitãþi. În fine...

Magda Ursache ni s-a relevat, dupã 1990, ºi ca prozatoare,

mai exact spus ca romancierã. Universitatea care ucide (1995),

Astã varã n-a fost varã... (1996), Strigã acum... (2000),

Conversaþie pe Titanic (2001) dau adevãrata mãsurã asupra

conþinutului, „temelor” ºi felului de a scrie ale acestei autoare –

ceea ce îl determina pe Iordan Datcu, cel care a scris articolul

despre ea în ediþia a doua a Dicþionarului general al literaturii

române (2021), sã afirme referitor la ultimul dintre romanele

amintite mai sus: „Se adaugã multe rememorãri, paranteze, incizii

în timp. Ironia, sarcasmul sunt din

nou prezente, obiectul lor fiind figuri

universitare compromise, scriitori,

gazetari, editori care dupã 1989 îºi

alcãtuiesc altã biografie, oportuniºti,

colaboratori ai Securitãþii, rapsozi ai

realismului socialist, disidenþi cu

sprijin oficial, proletcultiºti notorii,

comuniºti care s-au transformat în

«comunitari», o faunã pe care

autoarea o înºiruie cu migalã de

etnolog, în acest bestiar intrând ºi

securiºtii renovaþi, ecologiºti-

securiºti, liberali-securiºti, publiciºti-

securiºti”.

Strigã acum..., având pe coperta

interioarã completarea „dacã o fi

cineva sã te audã” (citat din Biblie,

Iov, 5.1.), volum într-o ediþie

„corectatã ºi augmentatã de autor”

(Editura Eikon, Bucureºti, 2021),

volum pe care l-am primit de la

autoare în toamna anului trecut, face,

dintr-un anumit punct de vedere, excepþie în panoplia romanelor

ºi cãrþilor de eseuri ale Magdei Ursache.

Diatribele, criticile, „punerile la zid” din celelalte cãrþi nu mai

formeazã aci „substanþa”, cum scrie dl. Iordan Datcu. Ele trec pe

planul al doilea, scriitoarea îndreptându-ºi ocheanul, ca sã zicem

aºa, cãtre sine, cãtre condiþia ºi destinul femeii de culturã nici prea

realizatã în plan profesional ºi nici prea mulþumitã de viaþa personalã.

Cãsãtoritã cu un bãrbat care moare într-un accident, întreþinând

relaþii mai mult sau mai puþin sentimentale cu alþi doi, eroina se

lasã prinsã în vârtejul unor anturaje care o antreneazã în vâltoarea

schimbãrilor sociale de dupã 1990, într-o lume aiuritoare (de

universitari, dar ºi de publiciºti, de inºi ce încearcã afaceri ce se

dovedesc a fi pãguboase) ºi viaþa ei pare a-ºi pierde busola, în

final trezindu-se în condiþia gravidei rãmasã singurã, fãrã un

orizont cât de cât promiþãtor.

Într-o lume croitã strâmb ºi în care persoanele din jurul ei nu

pot/n-au cum sã se sustragã, eroina se întoarce cu gândul în

copilãrie, dar nici de acolo nu vin amintiri prea fericite. O mãtuºã

deloc blândã, apoi un episod în care tatãl ei este arestat fãrã a fi

fost vinovat, ºi considerat deþinut politic, n-au cum sã-i ostoiascã

momentele ºi „cãderile” psihice.

Se pronunþã categoric împotriva încercãrilor unui prieten de a

se îmbogãþi prin tertipuri „editoriale” vulnerabile, publicând adicã

volume fãrã valoare – în „ton” cu maculatura ce umplea librãriile

în primii ani de dupã 1990. Nici în redacþia unui ziar proaspãt

înfiinþat de un alt cunoscut nu aflã motive de satisfacþie. Ba,

dimpotrivã, realizeazã non-valoarea propriilor eforturi. Etc. Etc.

Pe alocuri romanul este „pigmentat” de

pasaje ºi chiar pagini întregi „vitriolante”

vizând falsificarea ori denaturarea adevãrului

prin prisma proletcultismului. Iatã doar un

singur exemplu din altele, nu prea multe:

„Mãsluitorii de istorie (scriam român cu î din

i, ca ºi cum ne-am fi tras din romi; de fapt,

nici nu mai eram români, eram reperiºti, îºi

fãceau loc, eliminându-i pe istoricii A.D.

Xenopol ºi Iorga, Pârvan ºi C. Giurescu...

Ca sã înceapã ceea ce s-a numit FND (adicã

fãrã neam ºi Dumnezeu), era necesar sã fie

inculpate ºi arestate operele lui Maiorescu ºi

Lovinescu, P.P. Negulescu ºi Nae Ionescu.

Nemaivorbind de Trecute vieþi de doamne ºi

domniþe a lui C. Gane, de romanul lui Stere,

de poeziile unor Goga, Gyr, Militaru. Vânate

îndeosebi erau Nostalgia paradisului ºi

Puncte cardinale în haos de Nichifor

Crainic.”

Strigã acum... este un roman atipic, atât în

ce priveºte construcþia lui propriu-zisã, cât ºi

„substanþa”, întrucât nu avem a face cu o

naraþiune în stil clasic, ci cu secvenþe ºi momente ieºite de sub

condei întocmai cum nebãnuita ºi neaºteptata logicã a gândului

le-a scos la luminã.

Numerotarea capitolelor ºi titlurile lor (De la unu la doi, Înapoi

la unu, Spre doi, A plus unu, Unu virgulã doi, Doi plus dobânda,

A care cu 1 nu face doi, Trei), ca ºi motto-urile din Nichita

Stãnescu – vizând absurdul, lasã sã se creadã cã ar fi vorba de o

prozã ce trimite numaidecât cu gândul la Urmuz, deºi în derularea

acþiunii existã totuºi o logicã.

În totul Strigã acum... este, ca ºi scrierile anterioare ale Magdei

Ursache, o carte care incitã, care pune pe gânduri cititorul. O

carte a unui personaj care cu cât conºtientizeazã nedreptãþile

trecutului ºi ale prezentului, cu cât recepteazã mai de aproape

lumea în care i-a fost dat sã trãiascã, cu atât realizeazã hazardul ºi

absurdul propriului destin.

ªi chiar dacã nu va fi „cineva care sã rãspundã”, strigãtul

eroinei va fi, în cele din urmã o foarte potrivitã formulã de defulare.

Alexei Talimonov
(Ucraina)
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Neagu Udroiu

La intrarea în liceu nu

auzisem de Titulescu. Dupã

rãzboi auzisem pe vecinii ce ne

intrau în bãtãturã pronunþând,

aºa cum se scrie, numele mai

marilor zilei: de Gaule, Churchil,

de Gasperi. Veneau pe la tata sã

afle ce mai ºtie el din citirea

ziarelor.

De mirare nu era. Nicolae

Titulescu se prãpãdise departe

de þarã, fusese înmormântat la

Cannes ºi trecutul sãu nu fãcea

parte din actualitate. De înþeles,

dar nu ºi de acceptat. Cât a fost ministru de externe al þãrii ºi pe

deasupra ambasador la Londra, plus prezident român la Liga

Naþiunilor, numele sãu era nelipsit din paginile gazetelor. Avea

o voce care bãtea departe, indiferent la ce microfon era rostitã.

Dar în august 1936 va fi scos din Guvern. Dintr-odatã, s-a

aºternut tãcerea. Au trebuit ani ºi ani ca sã ni-l aducem aminte.

Statuia lui a fost instalatã în diverse locuri. Casa pe care ºi-a

construit-o în Capitalã, nu departe de Arcul de Triumf, gãzduieºte

de amar de an manifestãri de toatã frumuseþea. Corpul neînsufleþit

al diplomatului a fost adus în þarã ºi depus acolo unde ºi-a dorit

testamentar: la poalele Tâmpei, „în centrul þãrii”.

La fel de mult se cuvine subliniat efortul calificat de a ne aduce

la cunoºtinþã biografia, activitatea, ideile ºi, mai ales, gândurile

ºi spusele sale. El a cãlãtorit mult, a scris mult, a rostit memorabil

discursuri în þarã ºi peste graniþã. Datorãm aceleaºi „Fundaþii

TITULESCUTITULESCUTITULESCUTITULESCUTITULESCU

europene Titulescu”, aflatã sub prezidenþia lui Adrian Nãstase,

formidabilul travaliu dedicat umblatului în arhive din þarã ºi

strãinãtate. Printr-o inspiraþie salutarã a fost desemnat cu

rãspunderea pentru aducerea la luminã a spuselor lui Titulescu

un istoric de profesie ºi de profesie, educat ca atare din

familie:George Potra. S-a nimerit sã fie cum nu se poate mai

potrivit pentru a oferi românilor de pretutindeni, în româneºte,

gândurile, ideile, rãbufnirile – au existat ºi ele – venind dinspre

cel care a fost Nicolae Titulescu. Ni-l amintim, noi cei situaþi

aproape de el, agitat nu odatã de pãreri contrare lui, nefondate ºi

periculoase.

Ne-a trebuit ceva timp – ani, decenii chiar, pentru a recunoaºte

cine este cu adevãrat Nicolae Titulescu. Forþând metafora putem

afirma cã el poate fi asimilat unei centrale electrice cu combustie

nuclearã pentru a putea funcþiona pe orice vreme, indiferent de

agresivitate parametrilor atmosferici. Jurist la bazã, ºcolit în

amfiteatre de rãsfãþ cândva, semnã Actul de la Trianon, o

premoniþie privitoare la rolul ce-l va juca în existenþa României

Mari. Ca Ministru de Externe va fi nelipsit din laboratoarele

importantelor decizii ce ne priveau soarta. A crezut în ºansa

þãrilor mici de a se comporta demn ºi cu mijloacele la îndemânã.

Titulescu îþi apãrea în faþa ochilor cu trupul vânjos al diplomatului

de excepþie oferit în dar þãrii întregi de cãtre plaiurile natale de

dincolo de Olt. Se simþea ca acasã în cabinetele importanþilor

actori de pe scena istoriei cu care i-a fost dat sã fie contemporan.

Actele sale concrete au devenit pagini de manual.

Nu vom afirma cã „Marele Tit” a fost ocolit de pete pe costumul

mereu scos din Neckerman, dominat de celebra-i pãlãrie fãrã de

care n-ar fi fost. N-a fost un ins neajutorat de soartã, nu a trãit

încolþit de nevoi materiale care sã-l depãºeascã. Dimpotrivã, a

avut avere ºi prin urmare nu ºi-a refuzat un standard de viaþã

considerat a i se potrivi. Cãlãtorea cu un tren al lui, hotelul de

la Geneva unde „trãgea” îi rezerva, la solicitarea lui, întregul

etaj. Fãcea cadouri de lux. A adoptat faþã de autoritãþile din þarã

un anume fel, implicând respect, dar ºi o anume grijã de a nu

„se trage de ºireturi” cu nimeni. Regelui Carol al II-lea i se

adresa cu dumneata.

Totuºi, clipa gânditã sã-l punã la punct avea sã pluteascã

deasupra capului hotãrâtã sã-l sancþioneze. O remaniere

guvernamentalã, instrumentatã de premierul G. Tatarescu, îl lasã

pe dinafarã. Se întâmpla în august 1936. Vreme de cinci ani va fi

ignorat ºi lãsat sã vorbeascã singur. Poate aici trebuie sã dãm

crezare acelor zvonuri cum cã regele se adresa uneia sau altuia

din apropiaþi: „Cutare, scapã-mã de Titulescu!” Spune ºi asta

destule.

Repet,Titulescu poate fi privit ºi pe sub sprâncene dacã e sã-i

aplici, vorbã cu vorbã, Codul eticii ºi echitãþii de mai târziu în

speranþa cã oricine ajunge în malaxoarele sale nu scapã întreg.

Dar nu pentru asta îl iubim, pentru detaliile, cãzute ca niºte scame

pe hainele purtate cu distincþie ºi demnitate.

Constantin
Bãrbutã,

Motto: Dixi et salvavi
animam meam – Am spus ºi

mi-am izbãvit sufletul.
(Profetul Ezechiel)

Deºi de la apariþia editorialã
timpul este relativ scurt, mai mulþi
cititori, dintre cei anticipaþi de
autor în „Cuvântul înainte” al cãrþii
autobiografice „Confesiuni din
viaþã ºi de la catedrã” (Editura
Sud, Bolintin Vale, 2021), au þinut
sã convingã, prin opinii
interesante, asupra faptului cã
lectura a fost ºi rãmâne mama
învãþãturii atunci când

favorizeazã ºi îmbogãþeºte cunoaºterea, iar motivaþia este însoþitã
de afectivitate. Cãci, în multitudinea evenimentelor, varietatea ºi
originalitatea întâmplãrilor trãite de-a lungul a mai bine de trei
sferturi de veac, relatate cu sinceritate ºi mãsurã, ei s-au simþit,
volens-nolens, participanþi, ba mai mult, amintirile unora
debordând pur ºi simplu prin autenticitatea trãirilor personale
sau plãcerea de a le relata ºi completa cu acurateþe din memorie.

„Costicã, îmi spune sora venitã pe lume în vârtejul
evenimentelor furtunoase din august ’44, merita sã povesteºti
despre cum am fost salvatã eu în acele zile când toþi ai noºtri,
speriaþi, se pregãteau sã fuga în pãdure de teama ruºilor, iar
Marin, fratele de ºase ani, fie-i þãrânã uºoarã, i-a uluit pe toþi
spunând cã el nu mã lasã ºi va trece peste gârlã cu mine în braþe
cã eram un ghemotoc! De asemeni, zice devotata Lica, acum
pensionarã ºi cititoare isteaþã, era la fel de interesant dacã pe
lângã cele povestite în carte ai fi cuprins mai multe amãnunte
despre cãsãtoria ta ºi a Elenei, de ce, spre exemplu, preotul din
Gratia a þinut slujba religioasã în casa miresei ºi nu la bisericã,
aºa cum se întâmplã de obicei.”

„Colega, puteai sã aminteºti de spaima trãitã în clasa a zecea,
de 1 Mai, ziua muncii, când mulþimea liceeanã aflata în excursie
la pãdurea din apropierea Sloboziei a vãzut, ceea ce tu ai semnalat
primul, un om fãrã suflare atârnând într-un copac, dupã cum
cred cã între profesorii noºtri, atât de bine ºi corect prezentaþi în
Confesiuni, merita sã fie menþionat ºi domnul Iane, botanistul,
cel care la lecþie dãdea fiecãrui elev o feliuþã de mãr tãiatã cu lama
spre a simþi pe limbã fibrele ºi gustul specifice, mai exact aplica
principiul intuiþiei, pe care ºi noi l-am studiat ºi aplicat mai târziu.”

„Ar fi fost la fel de oportun, este de pãrere C.T., un distins
coleg de facultate, cititor consecvent al revistei Sud, la fel de
hârºâit în problemele educaþiei ºi managementului ºcolar din
ultimele decenii ale secolului trecut, dacã aceastã tematicã, atât
de sensibilã, era expusã mai explicit cu referire la principii,
exigenþe profesionale ºi etice, dar ºi aptitudinale, determinante
pentru accederea ºi mai ales menþinerea în funcþii ºcolare precum
acelea cãrora tu le-ai fãcut faþã ani buni din carierã.”

Astfel de opinii ºi sugestii, dar ºi altele, la fel de pertinente ºi
punctuale din partea unor cititori, cunoscãtori ºi neîndoielnic de
bunã credinþã, au indus dilema opþiunii între o ediþie noua, adãugitã
a ,,Confesiunilor din viaþã ºi de la catedrã” ºi, ceea ce mi-am
propus în rândurile de faþã, câteva idei, selective ºi necesare,
respectiv completarea cu alte destãinuiri, la fel de semnificative,
dar omise, din varii motive, pe care le-am identificat drept...
restante, gratie (ºi) unor sugestii ale cititorilor.

Un cunoscut moralist antic, autor de maxime ºi aforisme
celebre, afirma în urmã cu mai bine de douã milenii cã în orice act
educativ modelul, exemplul personal oferit de pãrinþi, mentori
sau dascãli, va da întotdeauna rezultate mai bune decât critica,
chiar bine intenþionatã.

Pãrinþii mei, Gheorghe ºi Rada, þãrani harnici, fãrã ºcoalã, din
Sãrãþeni, un sat ialomiþean azi dispãrut, au crescut ºi educat cei

nouã copii cu dragoste ºi sacrificii, în respectul regulilor morale,
demnitãþii ºi cinstei, ce ne vor însoþi de-a lungul carierei ºi vieþii.
La întoarcerea de la prãºit, seara, îmi amintesc cã ne interzicea sã
coborâm din cãruþã ºi sã „furãm” ºtiuleþi de porumb sau floarea
soarelui din tarlalele, mai bogate, ale lui Bucur Moise, Ion Spânu
sau Voinea, iar peste câþiva ani ne-au convins definitiv cã aveau
cinstea în sânge: tatãl nostru aducea zilnic de la C.A.P o sticlã de
lapte drept compensaþie pentru mediul în care muncea la zootehnie,
despre care noi, copiii, ºuºoteam crezând cã era sustrasã! De la
ei am înþeles mai bine puterea de a te
mulþumi cu ceea ce ai, fãrã a tânji la
ceea ce nu este al tãu, adevãr
descoperit mai târziu în biblie, acela
de a fi harnic, econom ºi cinstit în
viaþã. Pare de necrezut, dar în familia
de þãrani cu patru fete ºi cinci bãieþi
niciodatã nu s-au aplicat pedepse
fizice, certurile sau invidiile erau
necunoscute ºi aºa au rãmas pânã
când fiecare ºi-a „luat zborul”,
începând chiar cu ei, pãrinþii, plecaþi
în lumea drepþilor la 73, respectiv
81 de ani, cu amãrãciunea în suflet
de a nu-l fi vãzut ºi pe Marin, fiul cel
mare, la casa lui! Ceilalþi ne-am
revãzut periodic, la evenimente
familiale, botezuri, nunþi º.a., ultima
oarã cu ocazia partajului realizat în
aceeaºi armonie frãþeascã de cãtre
autorul acestor rânduri, devenit jurist.

Dupã douãzeci de ani în fruntea
liceului ºi având în memorie acest
exemplu niciodatã nu am mers în
control la cantinã fãrã a trece mai întâi
la casierie în cazul când doream sã
servesc masa, aceeaºi regulã fiind
aplicatã însoþitorilor de orice rang,
uimindu-i pe salariaþi prin consecvenþã ºi rigoare. Aceeaºi
conduitã a caracterizat actul de conducere, ghidat de principiul
primus inter pares, având grija de a rãmâne departe de privilegii,
avantaje imediate sau ilegalitãþi, fiind la datorie ºapte zile pe
sãptãmânã, fãrã întârzieri, concedii medicale sau absenþe
nemotivate, sarcinile din fiºa postului fiind prioritare. Acest stil
de conducere, socotit uneori cam autoritar, a generat, firesc,
contestãri ºi, mai rar, nemulþumiri, lipsind, spre cinstea
colectivului, anchete sau manifestãri de laºitate, precum anonimele,
un argument solid cã competenþa ºi etica profesionalã nu au fost
niciodatã puse la îndoialã.

Astfel cititorul, nedumirit asupra unor „Confesiuni din viaþã
ºi de la catedrã”, poate desluºi, alãturi de cele relatate, noi temeiuri
ale unei realitãþi definitã prin sârguinþã, numiri ºi eliberãri din
funcþie, reveniri ºi continuitate, ca momente benefice, profesional
ºi psihosocial în cariera unui om al ºcolii, conºtiincios ºi mai
mult decât atât, responsabil. Acestor principii ºi exigenþe, sine
qua non le asociez pe cele însuºite prin experienþã, învãþare
permanentã, bunã cunoaºtere, relaþii interumane întemeiate pe
respect, aºezarea fiecãruia la locul potrivit ºi corecta evaluare a
meritelor.

Dacã despre profesori, ca colegi egali, am exprimat în timp
multiple opinii ºi cuantificãri, orale sau scrise, în cele ce urmeazã
voi relata, pentru prima datã, despre rolul ºi aportul specific al
altor colaboratori din structura funcþionalã a ºcolii, cu merite la
fel de mari pentru prestigiul ºi imaginea publicã a instituþiei,
personalul, impropriu numit auxiliar, faþã de care am avut aceleaºi
cerinþe severe ºi nutrit acelaºi respect profund.

Dana Vasile a fost secretarul ºef al liceului bolintinean, ab
origine, foarte cunoscut ºi apreciat pentru corectitudinea sa
exemplarã, confirmatã de verificãri oficiale asupra legalitãþii unor
acte emise cu ani în urmã pentru a cãror autenticitate semnãtura
sa odatã recunoscutã devenea suficientã.

Dupã pensionare, serviciul secretariat va fi coordonat de
doamna Albu Georgeta, care învãþând ºi progresând treptat va
rãmâne pe post pânã la pensionare.

Încadrat cu un an înaintea preluãrii conducerii de cãtre autorul
acestor rânduri, Niþã Cristea a rãmas contabil ºef mai bine de trei
decenii cu imaginea unui profesionist serios, pentru care legea ºi
subordonarea ierarhicã erau sacre, devenind garantul bunei
funcþionari administrative a grupului ºcolar, tot mai complexã

dupã transformãrile inevitabile
începând cu deceniul opt.

A avut un sprijin remarcabil din
partea doamnei Maria Ioniþã, angajatã
la recomandarea sa, o tânãrã contabilã
care, prin pregãtire ºi voinþa
excepþionalã, a învins nedreptãþile
naturii, reuºind sã confirme ºi sã ocupe
în pragul încheierii carierei postul de
contabil ºef, cât ºi al celor doi
administratori ai liceului ºi cantinei,
Rica Dumitru ºi Gicã Petrescu, oameni
pricepuþi, devotaþi comunitãþii ºi liceului
absolvit ºi de propriii copii.

Un sentiment inconfundabil mã
încearcã la amintirea doamnelor
Adriana Dragomir ºi Aurica Chiþãnãu,
lucrãtoare la cantinã, mame ºi soþii
devotate, profesioniste ºi adevãrate
mame ºi pentru cei peste o sutã de
adolescenþi, bãieþi ºi fete, care serveau
masa la cantina liceului, în douã serii,
fãrã evenimente, mereu preocupate de
sãnãtatea fiecãrui elev precum de a
propriilor copii.

Devenitã salariatã a liceului, ca
laborantã, imediat dupã bacalaureat

Maria Ivãnuº-Sandu, bolintineancã, va reprezenta un sprijin
permanent pentru catedra de ºtiinþe ºi conducerea ºcolii, preluând
ºi sarcinile casieriei pânã la pensionare, o rãsplatã binemeritatã.

Cei doi salariaþi, Barbu Neculae ºi Barbu Gelu, muncitori
neîntrecuþi în meseriile lor, tâmplar ºi instalator, au rãmas în
memoria colectivã ca salvatori ai colecþiei-comoarã de 86 de
monede din aur, descoperitã dupã cutremurul din ’77 în zidurile
conacului Bolintineanu, ultimul înlesnind desfãºurarea, în condiþii
normale, a unui control ministerial printr-o intervenþie nocturnã,
pe ger, adevãrat act de eroism, la o conductã exterioarã.

Confesiunile... restante se opresc la un exemplu foarte cunoscut
colaboratorilor acum retraºi din activitate ºi se referã la un fost
coleg ce aºteaptã ,acolo, în lumea cealaltã, aceastã reparaþie moralã.
Tânãr ºi respectuos, ºofer ºi mecanic excepþional, de etnie romã,
Paca, aºa cum era cunoscut în Bolintin Deal, a fost ºoferul liceului
în primul meu septenat, adicã în perioada când complexitatea ºi
multitudinea sarcinilor impuneau calitãþi personale ºi dovezi de
loialitate. Foarte bun meseriaº, disciplinat, integru ºi serios,
Costicã sau Paca a devenit treptat nu numai omul potrivit, ci ºi
unul de încredere tot mai mare, stârnind invidii, suspiciuni, chiar
rãutãþi, precum aceea cã... „spiona”, atunci când îºi cãuta ºeful pe
culoarele ºcolii, fapt neadevãrat ºi nemeritat. Antrenat fiind într-
un accident minor ºi-a procurat din banii sãi piesa necesarã, apoi
a reparat singur maºina fãrã ºtirea ºefului direct, pe care pur ºi
simplu nu dorea sã-l supere, dând involuntar un rãspuns colosal
„binevoitorilor” care insinuau cu totul altceva! Niciodatã nu este
prea târziu, iar pentru reparaþie moralã, cu atât mai mult. Dixi.

Confesiuni... restante!

Maria Ioniþã (contabilã), Constantin Bãrbuþã
(director), Mariana Ivãnuº (laborantã)
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Scurtu
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EPISTOLE

NECUNOS-

CUTE

Bibliografia istoricului literar,
universitarului ºi academicianului

Nicolae Cartojan (n. 4 decembrie 1883, Cãlugãreni, Uzunu, jud.
Giurgiu – m. 20 decembrie 1944, Bucureºti) elaboratã de Dan
Simonescu ºi, mai de curând, de Dan Zamfirescu nu conþine ºi
o secþiunea privitoare la literatura epistolarã a celui mai însemnat
cãrturar ºi cercetãtor al literaturii române vechi.

De mai multã vreme am identificat un apreciabil numãr de
epistole ale lui Nicolae Cartojan trimise confraþilor sãi ºi, fireºte,
unor remarcabili discipoli, precum Emil Tudeanu, Alexandru
Ciorãnescu ºi alþii.

Epistolele pe care le transcriu, aici, sunt trimise profesorului
Nicolae Iorga, excepþionalului cãrturar ºi, totodatã, mentorului
sãu, de ale cãrui sugestii ºi îndrumãri a þinut permanent seama.

Aceste epistole conþin informaþii ºi precizãri privitoare la
conferinþele ºi lecþiile susþinute de Nicolae Cartojan în cadrul
Universitãþii populare „N. Iorga” din Vãlenii de Munte, unde
era invitat de Nicolae Iorga.

Stilul epistolar uzitat de Nicolae Cartojan este ceremonios,
conþine, implicit, o notã de distincþie intelectualã ºi sugereazã o
anume trãsãturã a tânãrului profesor – delicateþea, care îi era
specificã.

Referirile la alte opere ºi personalitãþi ale epocii, precum cele
privitoare la Vasile Bogrea ºi polemica, pe care a iniþiat-o lingvistul
ºi filologul de la Cluj sunt, în mod evident, edificatoare ºi fãrã
recurs.

ªi în aceastã situaþie se constatã, fãrã nimic ostentativ, abilitatea,
distincþia ºi, mai ales, faptul cã Nicolae Cartojan a întreprins ºi
realizat, întotdeauna, cercetãri literare temeinice.

*
Bucureºti, 5 iulie 1912
Mult stimate domnule Iorga,

Cred cã aþi primit telegrama mea, prin care vã înºtiinþam cã
R[emus] Caracaº1 a plecat în concediu ºi cã eu sunt obligat sã
rãmân la Academie pânã la 11 iulie.

La 12 iulie vin la Vãleni ºi a doua sau a treia zi aº putea
începe. Cred cã ar fi nimerit sã încep cu cartea poporanã cea
mai cunoscutã, mai ales în lumea învãþãtorilor, cu Alexandria2,
a doua conferinþã ar trata despre Evangheliile apocrife (în
legãturã cu cartea lui Marian, Legendele Maicii Domnului)3 ºi,
în sfârºit, dacã aceste douã conferinþe vor putea interesa
publicul, o a treia despre Bogomili, ca factor de rãspândire al
literaturii apocrife ºi legende bogomilice despre creaþiune.

Fiecare din aceste comunicãri formeazã un întreg aparte aºa
încât se vor putea distanþa la nevoie.

Aº fi dorit sã pot face mai multe, dar pe de-o parte n-aº vroi
sã repet lucruri cunoscute, iar pe de alta debuturile sunt mai
anevoioase.

Mulþumindu-vã pentru deosebita onoare pe care aþi binevoit
a mi-o face, vã rog sã primiþi expresiunea sentimentelor mele
de înaltã stimã.

Al d[omniei] voastre devotat,
N. Cartojan

*
Bucureºti, 25 noiembrie 1914
Mult stimate domnule profesor,

Petru4 e bine, l-am vãzut ºi azi ºi mi-a spus sã vã scriu cã «e
sãnãtos tun» ºi cã aºteaptã cu nerãbdare sã vie acasã
sãptãmâna viitoare, cu prilejul recrutãrii.

În privinþa tuºei, care vã îngrijora, m-a lãmurit cã acesta
fusese un truc la care recurseserã mai mulþi spre a obþine
caloriferele mai curând.

Primiþi vã rog, domnule profesor, expresiunea
sentimentelor mele de înaltã stimã.

N. Cartojan

[P.S.] Vã trimit aci alãturat ºi articolul despre Kogãlniceanu5

pentru Drum drept.

*
Pucioasa, 28 iulie 1922
Casa Condeescu
Mult stimate domnule profesor,

Îmi permit a vã comunica, în vederea orânduirii
conferinþelor cu care aþi binevoit a mã onora, cã mã aflu în
Pucioasa, la socrul meu, unde îmi petrec, de obicei, o parte din
vacanþã.

Eu aº prefera, dacã se poate, sã se aºeze prelegerile mele (3-
4) de pe la jumãtatea lui august înainte, la orice datã ar cere-o
necesitatea întocmirii programului.

D[om]nul C. Moisil6, cu care am vorbit din însãrcinarea
d[omniei] voastre, s-a arãtat foarte bucuros sã þinã ºi dânsul o
serie de 3-4 conferinþe de numismaticã sau istoria românilor.

Primiþi vã rog, domnule profesor, expresiunea sentimentelor
mele de înaltã stimã.

N. Cartojan

*
Bucureºti, 21 octombrie 1925
Mult stimate domnule profesor,

Primii acum o scrisoare din partea prietenilor d[omniei]
voastre ºi a concetãþenilor mei, prin care sunt rugat, cu toatã
stãruinþa, pentru a nu ºtiu câta oarã, sã caut a afla pãrerea ºi
sfatul d[omniei] voastre într-o chestiune, care îi agitã pe ei
mult acolo ºi le pricinuieºte destulã amãrãciune.

Deºi cunosc cât preþuieºte timpul pentru d[umnea]voastrã ºi
deºi v-a impresionat mult rãspunsul pe care m-am crezut
îndreptãþit a-l da d[omnu]lui Bogrea7 pentru apãrarea unei
munci corecte, fãcute în condiþiuni ºi cu sacrificii pe care
numai eu le cunosc, totuºi vã rog sã-mi îngãduiþi a-mi face
pânã la capãt datoria faþã de prietenii d[omniei] voastre, care
sunt ºi ai mei ºi care, dacã se aflã în situaþia în care sunt azi, se
aflã, poate, ºi din pricina mea.

Îmi permit dar a vã ruga sã binevoiþi a-mi comunica dacã ºi
când doriþi a afla pãsul lor.

Primiþi vã rog, domnule profesor, expresiunea sentimentelor
mele de distinsã stimã.

N. Cartojan

*
Bucureºti, 28 iulie 1928
Mult stimate domnule profesor,

Îmi permit a vã trimite prin distinsul meu elev, d[omnu]l
Teodorescu, un nou exemplar din Fiore de virtu în literatura
româneascã. Se deosebeºte de exemplarul, pe care am avut
cinstea a vi-l da, la pag[ina] 50, care a fost retipãritã pentru a
se adãoga nota 1-a; ºi prin facsimilul VI care, de asemenea, a
fost retipãrit. Exemplarul mai are la sfârºit ºi un rezumat pe
capitole în limba francezã.

Aº fi dorit sã-mi pot achita ºi eu tributul de recunoºtinþã faþã
de Vãlenii de Munte, cãrora le datorez, în parte, formarea mea
sufleteascã.

Sunt prins, însã, în publicarea unui studiu, la care lucrez de
mai multã vreme ºi care îmi dã multã bãtaie de cap cu controlul
la fiecare pas al citatelor destul de împrãºtiate.

Dacã pierd luna aceasta, mã prinde septembrie cu Seminar
Pedagogic, cu examene de corigenþã, de diferenþã, de
bacalaureat ºi cu alte 15 ore de curs, în afarã de munca mea la
Universitate.

Sper, însã, cã în anul viitor voi avea norocul de a fi liber ºi
îmi voi face o plãcutã datorie de a veni în Vãlenii de Munte.

Primiþi vã rog, domnule profesor, încredinþarea
sentimentelor mele de cea mai aleasã stimã.

N. Cartojan

Note: Originalele acestor epistole, inedite, se aflã la
Biblioteca Academiei Române. Corespondenþã cãtre Nicolae
Iorga. Volumele 205, f. 47r-48r; 250, f. 107r-108r; 301, f.

574r-575r; 324, f. 405r-v – 406r ºi 344, f. 122r-v – 123r.

O POEZIE ªI UN

PSEUDONIM,

NECUNOSCUTE,

ALE LUI

NICHIFOR CRAINIC

Bibliografia poetului, prozatorului, eseistului, filosofului,
teologului ºi traducãtorului Nichifor Crainic (n. 24 decembrie
1889, Bulbucata, jud. Giurgiu – m. 21 august 1972, Bucureºti)
este impresionantã ºi necesitã ani de investigaþii ºi cercetãri
profunde în presa literarã ºi nonliterarã din toatã România.

Dintr-o informaþie comunicatã de Nichifor Crainic lui Nicolae
Crevedia, unul din discipolii sãi, spre a completa fiºierul cu
pseudonime al cercetãtorului Mihail Straje8, aflãm, cu surprindere,
cã în anii 1944-1945 autorul ªesurilor natale a colaborat la
prestigioasa revistã Telegraful român din Sibiu cu pseudonimul
Victor Mãrginaº.

Consultând, cu maximã atenþie, lucrarea doamnei Elena
Dunãreanu, Literatura în Telegraful român (1853-1973)9, atât
la secþiunea poezie, cât ºi la indice de nume, nu am gãsit nimic,
dar absolut nimic.

Am cercetat la Biblioteca Academiei Române colecþia revistei,
aici amintite, pe anii 1944-1945 ºi am identificat doar poezia
Oaspeþi cu azur în gene, care se constituie într-un elogiu absolut
adus naºterii celui mai cunoscut bãrbat al lumii.

În acei ani, în care Nichifor Crainic era izgonit de la
Universitate, din Academie ºi în care întrerupea brusc apariþia
celei mai occidentale reviste, Gândirea, pribegind prin
Transilvania, deghizat ºi nedeghizat, a elaborat o capodoperã a

liricii naþionale.
Impresioneazã prezenþa elementului tradiþional ºi religios ºi,

mai ales, meditaþia din finalul poeziei, care mãrturiseºte despre
ivirea unei noi ºi izbãvitoare lumi: „Aþinteºte-þi lung urechea ca
s-auzi, bãtrân pãmânt: / Sus, în leagãn prins de stele, gângureºte
Pruncul sfânt!”

Opera lui Nichifor Crainic impune o nouã lecturã ºi, evident,
o nouã exegezã.

*
Oaspeþi cu azur în gene

Oaspeþi cu azur în gene ºi zãpadã pe opinci
Se ivirã la fereastrã cu colinde ºi tilinci.

Fraged cântec ºi subþire – înfloriri de ghiocei –
Umbre mari þineau isonul tãinuite dupã ei.

Îmi pãrea cã-n zvon de aripi ºi miros de tãmâier
În colindã mi-se-ngânã puiu de om cu puiu de cer.

ªi cântarã ºi urarã ºi plecarã ca un dor.

Strãlucea un puf de înger, risipit pe urma lor.

ªi era o pace albã ca zãpada ºi era
O sfiealã, ce din stele pânã-n inimi tremura.

Bacii lepãdarã grija, astãzi lupii þin ajun;
Porumbeii nu viseazã vânt de uliu cãpcãun.

ªi zãvozii din ogradã sã mai lãrmuie se tem,
Boii rumegã cu botu-n ieslea de la Betleem.
Aþinteºte-þi lung urechea ca s-auzi, bãtrân pãmânt:
Sus, în leagãn prins de stele, gângureºte Pruncul sfânt!
Victor Mãrginaº

Note: Poezia aceasta a fost identificatã în paginile revistei
Telegraful român, 92, nr. 123-126, luni, 25 decembrie 1944, p.

1, col. 2-3, mijloc. (Numãr special de Crãciun).

NICOLAE IORGA ªI

COLABORATORII SÃI

Profesorul ºi istoricul Nicolae Iorga a manifestat, întotdeauna,

preþuire ºi încredere în colaboratorii sãi, pe care i-a format, i-a

îndrumat ºi, fireºte, i-a susþinut în activitatea ºi demersurile lor

ºtiinþifice.

Doi dintre aceºtia sunt Victor Brãtulescu (1899-1976)10,

giurgiuvean, profesor ºi excelent cunoscãtor al istoriei naþional

ºi Emil Coliu (1909-1939), profesor ºi specialist în arheologia

clasicã.

Emil Coliu, care a murit tânãr, nepermis de tânãr, a fost membru

al ªcolii Române de la Roma, asistent la Facultatea de Litere din

Bucureºti, iar pentru contribuþiile sale ºtiinþifice a primit, în 1938,

Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române.

Într-un timp, aºa de scurt, a colaborat intens la revistele

Adevãrul literar ºi artistic, Însemnãri ieºene, Viaþa Româneascã,

Bilete de papagal, Milcovia, Istros ºi Boabe de grâu cu proze,

traduceri, articole ºtiinþifice ºi unele polemici.

Este autorul unor cercetãri istorice esenþiale: Contribuþii la un

istoric al Mãnãstirii Mira (1932), O nouã descoperire în

domeniul ceramicii pictate din Moldova de Jos (1933) ºi La

collection de vases grecs du Musée Kalinderu. [Avant-propos

par Scarlat Lambrino] (1937), care au fost inteligent ºi corect

receptate.

Am fãcut toate aceste precizãri deoarece documentul, inedit,

pe care îl transcriu aici este cât se poate de relevant în ceea ce

priveºte autoritatea ºtiinþificã ºi încrederea pe care o avea Nicolae

Iorga în mai tânãrul sãu colaborator.

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Victor Mãrginaº - Oaspeþicu azur în gene
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INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

1 Remus Caracaº (1878-1965), profesor ºi funcþionar la Biblioteca Academiei Române. A publicat câteva contribuþii de istorie literarã.
2 Alexandria, carte popularã care a avut o mare circulaþie în spaþiul românesc. Nicolae Cartojan a susþinut doctoratul cu acest subiect atât de important.
3 Simeon Florea Marian, Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic, Bucureºti, Ediþiunea Academiei Române, 1904, 1f. + 345 pagini.
4 Petru N. Iorga (1891-1955), fiul lui Nicolae Iorga. A fost ofiþer.
5 Nicolae Cartojan, Kogãlniceanu ºi Societatea de Arheologie ºi istorie veche a Nordului în Drum drept, 10, 12 februarie 1915, p. 35-37.
6 Constantin Moisil (1876-1958), profesor, istoric ºi numismat. Director al Arhivelor Statului. Are o operã însemnatã. A þinut lecþii la Vãlenii de Munte.
7 Vasile Bogrea (1881-1926), lingvist ºi filolog. A fost un învãþat, un erudit ºi a susþinut o polemicã nedoritã cu Nicolae Cartojan.
8 Mihail Straje, Dicþionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor ºi publiciºtilor români, Bucureºti, Editura Minerva, 1973, p. 180. (Nichifor Crainic).
9 Elena Dunãreanu, Literatura în „Telegraful român” (1853-1973), Sibiu, [Tiparul executat la Întreprinderea Poligraficã Sibiu), 1973. (Biblioteca „Astra” Sibiu).
10 Victor Brãtulescu, profesor, istoric ºi memorialist. Între 1 martie 1938 – septembrie 1948 a fost secretar-director general al Serviciilor Comisiei Monumentelor Istorice. Cartea care l-a impus este
Miniaturi ºi manuscrise din Muzeul de Artã Religioasã cu referatul autograf al prof. N. Iorga (1936).
11 Petre Ghelmez, Altare de iarbã. [Versuri]. Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1969, 80 pagini.
12 Domnului Nichifor Crainic, de la care am învãþat nostalgia „ªesurilor natale”, închinarea acestor altare de suflet ºi gând românesc, din partea ziditorului lor. Petre Ghelmez, Bucureºti, 7 sept[embrie] 1971.

„Delegaþia” aceasta, aºa cum se poate observa, conþine ºase

avizãri ºi ºase ºtampile acordate de generali ai armatei române

care înþelegeau rolul ºi rostul unor astfel de cercetãri istorice în

anii premergãtori celui de al doilea cataclism mondial.

Istoricul Emil Coliu nu a ezitat nici o clipã de a inspecta ºi a

raporta la Comisia Monumentelor Istorice ceea ce constata.

*

ROMÂNIA

Ministerul Cultelor ºi Artelor

Comisiunea monumentelor istorice

Str[ada] General Berthelot, nr. 28

Dosarul ºi nr. nostru 1270/1938

Delegaþie

Domnul Emil Coliu, Subdirectorul sãpãturilor de la Cetatea

Histria, membru al Comisiunii Monumentelor Istorice, fiind

delegat de Ministerul Cultelor ºi Artelor sã inspecteze ºi sã studiez

monumentele istorice din întreaga þarã, este autorizat a face

cercetãri, sondaje ºi sãpãturi, a executa mãsurãtori ºi ridicãri de

planuri, a fotografia ºi a dispune oprirea lucrãrilor, ce se executã

fãrã respectarea legilor în vigoare etc., la orice ruinã, movilã,

cetate, construcþie civilã, bisericã ºi clãdire mãnãstireascã, inclusiv

odoarele, cãrþile ºi documentele ce le posedã.

Autoritãþile militare, administrative ºi bisericeºti sunt rugate

a-i da tot concursul pentru îndeplinirea acestei delegaþii.

Preºedinte,

N. Iorga

Secretar director general,

Victor Brãtulescu

Domnului Emil Coliu, Subdirector al sãpãturilor de la Cetatea

Histria, 9 noiembrie 1938. Vãzut.

Note: Originalul acestei document, necunoscut, se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

O EPISTOLÃ

NECUNOSCUTÃ A

POETULUI PETRE

GHELMEZ

Încep sã se adune ºi sã se adnoteze mãrturiile, confesiunile,

informaþiile ºi tot felul de materiale, deosebit de valoroase,

privitoare la biografia ºi bibliografia poetului ºi publicistului

Petre Ghelmez (n. 2 martie 1931, Gogoºari, jud. Giurgiu – m. 9

martie 2001, Bucureºti), care a fost un intelectual de o rarã

distincþie ºi un coleg din cei

mai discreþi.

Autor al unor cãrþi ce s-

au citit ºi, uneori, recitit,

publicist alert ºi

convingãtor ºi un foarte

atent ºi ascultat conferenþiar,

Petre Ghelmez a dialogat ºi

a stabilit o sumã de relaþii

epistolare cu unii dintre cei

mai însemnaþi confraþi ai

sãi.

Epistola pe care o

transcriu aici, ineditã, este

adresatã poetului,

prozatorului, eseistului,

filosofului ºi teologului

Nichifor Crainic (1889-

1972), personalitate

emblematicã a culturii

române ºi a fost generatã de

un rãspuns adecvat la

trimiterea cãrþii Altare de

iarbã11.

Atât epistola, cât ºi

autograful12, care însoþeºte

cartea de poezii Altare de

iarbã, se constituie în

autentice semne de preþuire

ºi recunoºtinþã faþã de omul

ºi creatorul Nichifor Crainic.

Poetul Nichifor Crainic, care a coordonat ºi supervizat

occidentala revistã Gândirea, unde a citit, publicat ºi impus atâtea

nume literare, în anii unei apãrãtoare ºi dureroase senectuþii, se

apleacã cu sfialã ºi dragoste asupra unor noi ºi foarte tineri

scriitori.

Rândurile ceremonioase ale epistolei lui

Petre Ghelmez sunt, de fapt, o mãrturie a

gratitudinii desãvârºite cã a înþeles ºi

receptat, cum se cuvine, lecþia de esteticã

literarã propusã de Nichifor Crainic.

*

Bucureºti, joi, 23 decembrie 1971

Seara colindelor

Mult stimate domnule Nichifor Crainic,

Citesc ºi recitesc scrisoarea pe care

dumneavoastrã aþi avut bunãvoinþa sã mi-

o trimiteþi, dupã lectura cãrþii mele de versuri

„Altare de iarbã” ºi emoþia mea rãmâne la

fel de vie ca ºi în urmã cu aproape trei luni

de zile, când am deschis plicul, în care

pentru prima datã, zãream scrisul energic,

neclintit în decizie, al poetului din ale cãrui

versuri am murmurat de atâtea ori:

„Spre þara lui Lerui-Ler

Nu e zbor nici drum de fier,

Numai lamurã de gând,

Numai suflet tremurând

ªi vâslaº un înger.”

Citirea acestei scrisori este pentru mine ca o sãrbãtoare

prelungitã ºi ca un îndemn pe care mi-l acord în momentele de

cumpãnã, pe drumul dureros ºi veºnic nedescâlcit al poeziei, aceasta

vrând sã însemne într-un anume fel:

„Sus! pe sparte frunþi de zei,

ªovãielnici paºi ai mei!

Piscuri de-ntrebãri – momâi

Sã-mi rãmânã sub cãlcâi

ªi genuni de zare!”

Sã nu vã miraþi! Bucuria ºi emoþiile mele sunt perfect

îndreptãþite, având în vedere unghiul de incidenþã extrem de

exigent, cu care dumneavoastrã, de fiecare datã, v-aþi aplecat

asupra literaturii ºi a poeziei în special, de-a lungul unei îndelungi

activitãþi de creator ºi mentor al culturii româneºti.

Stimate domnule Nichifor Crainic,

Ar fi trebuit sã vã rãspund de multã vreme la scrisoarea pe

care mi-aþi trimis-o. Am ºi încercat, de atâtea ori! Dar, de fiecare

datã, luat de vârtejul preocupãrilor zilnice, simþeam, ca odinioarã

în copilãrie, pe vreme de secetã, când fierul plugului nu pãtrundea

adânc, în pãmânt, sã dea brazdã spornicã ºi bunã, cã peniþa

rãmâne la suprafaþa gândurilor ºi

simþãmintelor mele, ºi amânam scrisul.

Seceta de timp e mai grea decât seceta

de ploaie. Am gãsit acum, în aceastã searã

de colind, rãgazul interior necesar, pentru

a vã scrie odatã cu stolurile de colindãtori

care, la ceasul de cântec, undeva, pe uliþele

satului meu din Câmpia Burnazului

Dunãrean, spune pe la porþile oamenilor,

cum numai ei ºtiu sã spunã:

Lerui – Ler ºi Florile dalbe.

Lerui – Ler ºi Florile dalbe vã spun ºi eu

dumneavoastrã ºi poeziei dumneavoastrã,

acum la vremea colindelor ºi vã mai spun

în prag de An Nou: La mulþi ani, cu multã

sãnãtate!

Petre Ghelmez

[Domnului Nichifor Crainic, Bulevardul

Dinicu Golescu, nr. 43, Bucureºti, Loco;

Expeditor – Petre Ghelmez, Bulevardul Ion

ªulea, nr. 53-57, Scara I, Apartamentul 20,

Bucureºti].

Notã: Originalul acestei epistole, inedite,

se aflã în biblioteca profesorului Nicolae

Scurtu din Bucureºti.

Petre Ghelmez - Altare de iarbã

Srisoarea lui Petre Ghelmez cãtre Nichifor Crainic
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

În urmã cu doi ani, la

vremea sosirii

„cocoarelor”, se declara

pandemia ºi se declanºa

starea de urgenþã.

Remarcam atunci

metaforele rãzboiului care

abundau în discursurile

politice ºi mediatice

despre „lupta cu un

inamic invizibil” ºi

„frontul comun” pe care oamenii erau chemaþi sã-l facã în faþa

temutei boli COVID-19.

Între timp, boala a dispãrut, nu din vieþile noastre, ci doar din

„marile naraþiuni” ale prezentului, fiind înlocuitã de o abundenþã

de informaþii (adesea, greu de distins de fakenews), reportaje,

imagini ºi alte materiale ce ne someazã sã intrãm în „povestea

rãzboiului”.

Ca ºi pandemia, rãzboiul este real, cu toate cã în lumea

postmodernã, a rãzboaielor cu „zero morþi”, am fi crezut cã nu

vom mai vedea atacuri cu trupe ºi tancuri, aºa cum am fost

convinºi, de altfel, ºi cã molima care ne-a alienat existenþele era

de neconceput într-o societate dezvoltatã ca a noastrã. La fel cum

s-a întâmplat în cazul pandemiei, „naraþiunile” îºi fac datoria de

a ficþionaliza ºi acest „imposibil” rãzboi, mizând pe inepuizabila

noastrã disponibilitate de a adera, trup ºi suflet, la o realitate

epicã strãveche în a cãrei nouã formã se trezesc ecourile culturii

universale a luptei ºi distrugerii provocate de oameni.

Rãsfoim câteva dintre „conþinuturile” digitale dedicate

confruntãrilor militare dintre trupele ruseºti ºi cele ucrainene,

începute cu aproape o lunã în urmã, pe 24 februarie 2022, când

Rusia a declanºat conflictul care a dus, pânã acum, la moartea a

cel puþin 925 de civili ºi rãnirea altor 1496 (nbc.news) ºi la

plecarea din þarã a cca 3,4 milioane de oameni (ap.news), refugiaþi

a cãror situaþie disperatã a antrenat valuri de „solidaritate” (unul

din cuvintele-cheie ale perioadei) în þãrile vecine ºi o participare

emoþionalã ce pare cã încearcã sã capitalizeze toate rezervele de

empatie ºi întrajutorare ale membrilor unor comunitãþi (încã) de

tip tradiþional, fragilizate psihic ºi economic de restricþiile

perioadei de pandemie.

Din 1991, dupã colapsul Uniunii Sovietice, Rusia, Europa ºi

Statele Unite au folosit naraþiuni diferite pentru a defini spaþiul

post-sovietic, scrie Emma Mateo într-o lucrare redactatã în cadrul

Universitãþii Oxford (The Ukraine Crisis: A Clash of Narratives,

https://uc.web.ox.ac.uk/article/the-ukraine-crisis-a-clash-of-

narratives). Astfel, conform „poveºtii” ruseºti, fostele republici

sovietice ºi statele central ºi est-europene fac parte din „sfera de

influenþã” a marii puteri rãsãritene. În schimb, Uniunea Europeanã

doreºte expansiunea unei reþele de state democratice, orientate

spre economia de piaþã, promovând naraþiunea „vecinãtãþii

europene” prin parteneriate ce le oferã þãrilor din est o „alegere de

civilizaþie”. Pentru S.U.A., „comunitatea euro-atlanticã” se aflã în

centrul discursului, atrãgând ºi state care, în mod tradiþional, fãceau

parte din „sfera de influenþã” a Rusiei, iar aceasta din urmã,

îngrijoratã cã „neo-nazismul” ar putea ameninþa societatea

ucraineanã, pune la cale nu o „invazie”, ci o „intervenþie umanitarã”,

pentru a-i proteja pe etnicii ruºi ºi rusofoni aflaþi în pericol.

NewsGuard, o organizaþie din S.U.A. care monitorizeazã

credibilitatea site-urilor de ºtiri ºi informaþii, identificã „mituri

de rãzboi” ale conflictului ruso-ucrainean, pornind de la

argumentul cã „Rusia utilizeazã o strategie multistratificatã pentru

a introduce, amplifica ºi rãspândi naraþiuni false ºi distorsionate

în toatã lumea, bazându-se pe un amestec de surse media oficiale,

website-uri ºi conturi anonime ºi alte metode de a distribui

propaganda care promoveazã interesele Kremlinului ºi le

submineazã pe ale adversarilor acestuia” (https://

www.theguardian.com/world/2022/mar/03/russia-ukraine-

conflict-top-10-war-myths-newsguard). Printre „miturile”

enunþate ºi „dezamorsate” de

NewsGuard (în general, prin

trimitere la cifre ºi informaþii din

rapoartele unor organizaþii

internaþionale, ori la

documentare istoricã), ar fi

acelea cã: „rezidenþii vorbitori

de rusã din regiunea Donbas a

Ucrainei au fost supuºi

genocidului”, „Rusia nu a atacat

infrastructuri civile din Ucraina

la începutul invaziei”, „nazismul

escaladeazã în politica ºi

societatea urcraineanã, cu

sprijinul autoritãþilor de la

Kiev”, „S.U.A. au o reþea de

laboratoare de arme biologice în

Europa de est”, „Crimeea s-a

unit în mod legitim cu Rusia” ºi

„Ucraina modernã este un stat

creat în totalitate de Rusia

comunistã”.

În sprijinul sintezelor ºi

încadrãrilor „narative” bazate pe

teorii politologice ºi jurnalistice,

apar ºi „mãrturiile” din „teatrele

de rãzboi” de la Harkov ori

Mariupol, ori chiar din „spatele

frontului”, din rândurile

intelectualitãþii moscovite ori din

convoaiele refugiaþilor: reporterul

BBC Quentin Sommerville

discutã cu membri ai trupelor

ucrainene care resping

bombardarea Harkovului,

plonjând odatã cu ei în gropile

care-i feresc de a fi atinºi de

proiectile ºi aflând cã, în primele

zile de rãzboi, unii nici mãcar nu

înþelegeau ce se întâmplã; un

soldat provenind din mediul rural

relateazã dispariþia camaradului

lui, în vârstã de 21 de ani, în a

treia zi de conflict, ºocat cã acesta

a trebuit sã fie înmormântat în

grabã, fãrã ca familia sã fie

anunþatã; un cercetãtor pacifist din

Moscova povesteºte cât de greu i-

a fost sã fugã din Rusia în Turcia,

via Georgia, împreunã cu

„prietenul” lui, înfruntând

pericolul de a fi persecutaþi în

Georgia, unde homosexualitatea

nu este admisã; un preot din sudul

Ucrainei este înduioºat de gestul

unui copil, care-i oferã douã

bomboane (probabil, ultimele pe

care le avea) în schimbul rostirii

unei rugãciuni pentru familia lui;

un activist din nordul României

se bucurã cã le-a putut oferi ajutor

nu doar refugiaþilor, ci ºi

animalelor de companie pe care

aceºtia nu le-au putut lãsa în urmã,

printre care un motan extraordinar, „gras ca un porc ºi frumos ca

un prinþ”; Yulia Chernitskaya primeºte douã sute de lei de la un

bãrbat care-i vede numãrul maºinii într-o benzinãrie din zona

Braºovului („Nu mi-am putut stãpâni lacrimile. (...) Am vrut sã-
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Naraþiuni dintr-un nou „teatru de rãzboi”

Imagine din Harkovul bombardat. Sursa: domeniul public.

l îmbrãþiºez, dar nu m-a lãsat. Dacã acest om îmi citeºte postarea

[care a devenit viralã, primind peste 32 de mii de aprecieri ºi 13

mii de distribuiri pe Facebook] trebuie sã ºtie cã a ajutat o mamã

a patru copii” – gsp.ro).

Revenind chiar la cuvântul „poveste”, aflãm de pe site-ul de

ºtiri hotnews cã o localnicã din oraºul Mariupol ºi-a prezentat

istoria vieþii pe Facebook, fiind convinsã cã nu va supravieþui

bombardamentelor ºi încheind cu un îndemn la dezvãluirea

adevãrului: „Oamenii din Mariupol trebuie sã trãiascã. Ajutã-i.

Spune-le povestea. Sã ºtie toatã lumea cã uciderea oamenilor

paºnici continuã”. Acelaºi site de ºtiri relateazã cã preºedintele

Volodimir Zelenski a lansat duminicã, 20 martie, un clip despre

rãzboi, arãtând distrugerea oraºelor ucrainene de cãtre trupele

ruse ºi moartea civililor, dar afirmând, în continuare, cã þara lui

va rezista ºi va învinge ºi „vor fi oraºe noi/ vor fi vise noi/ va fi

o nouã poveste”.

Dincolo de „naraþiunile” perioadei trecute ºi actuale, care încep

sã se împleteascã între ele, în maniera circularã impusã de

dinamismul ºi tendinþele „folclorice” ale mediului digital, ne

întrebãm ce am mai învãþat despre comportamentul colectiv de

crizã: în pandemie, gândeam magic, aºteptând remediul miraculos

ce avea sã restaureze starea de lucruri „normalã”; în rãzboi, gândim

maniheist, încrezându-ne în puterea de basm a binelui de a învinge

rãul. În acelaºi timp, însã, „anormalitatea” rãzboiului de acum

reactiveazã traumele noastre colective, moºtenite de la generaþiile

rãzboaielor din secolul anterior.

Îmi amintesc ce mi-a spus cu un sfert de veac în urmã un

veteran dintr-un sat românesc de munte, care trecuse prin încercãri

despre care nu aflãm din nicio poveste: „Nu era glonþu’ sau linia-

ntâi. Asta era jucãrie. Mizeria. Da. Foarte greu. Fereascã

Dumnezeu sã vie rãzboi; nu ºtiu ei ce-i rãzboiul. Cã v-am spus

eu. Nu e cã te-mpuºcã ãia ºi cutare. Nu-i asta. Rãzboiu-i mizeria”.

Instantanee din rãzboiul din Ucraina. Sursa: Reuters.

Instantanee din rãzboiul din Ucraina.Sursa: Reuters.
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Se revãrsau zorile ºi
de Emil nu se lipise
somnul. Cu mâinile sub
cap, cu capul rezemat de
lada de zestre ºi ochii
pironiþi în tavan, de
parcã aºtepta un rãspuns
de dincolo de scândura
încovoiatã de timp,
încerca sã-ºi adune
gândurile care nu-l

lãsaserã sã doarmã toatã noaptea, ºi nici acum nu dãdeau
semne de odihnã. Nu-i ieºea din minte imaginea mamei;
o vedea înjunghiatã de durere, târându-se dupã cãruþa
cu grâu; munca ei de-o toamnã, de-o iarnã ºi-o varã, furatã
dintr-un condei; pâinea ei ºi-a alor ei pentru un an de
zile, smulsã de pe masã de gheara
zgripþuroasã a celor ce se lãudau
c-au venit la putere pentru binele
poporului.

Apoi imaginea dispãru – se
destrãmã încetiºor, ca paºii
târºâiþi prin þãrâna drumului – ºi-
n locul ei, apãru, într-un cadru
de icoanã, chipul de sfinx albit
cu care mama se întorsese de acolo de unde fusese
reþinutã. Emil îºi duse instantaneu mâna dreaptã la frunte
ºi-ºi fãcu semnul crucii, închinându-se celor doi ochi
care-l priveau întrebãtori.

Vrând sã se ridice, se lovi cu capul de lada de zestre, ºi
din nou îl nãpãdirã gândurile. În minunea aceasta de
sipet se aflase salba de aur, din icusari ºi mahmudele, pe
care mama o tãiase în bucãþi ºi-o dãduse completare la
nesãtulele cote cãtre stat.

…O luminã puternicã inundã brusc odaia mare, semn
cã soarele scãpase din ochetele nopþii ºi chema lumea la
viaþã, la treburile zilei.

Se ridicã pe marginea patului, se îmbrãcã încet ºi vârî
mâna sub pat dupã încãlþãri. Nu le gãsi la prima încercare,
nici la a doua, încât fu nevoit sã se aplece sub macatul de
lânã înfloratã, lãsat sã cadã pânã la pãmânt, obicei al
bunicii, ca sã arate odaia frumos.

În genunchi, cotrobãind cu mâna dupã încãlþãri, în
întunericul ce se pãstra încã sub pat, dãdu de ceva tare,
ca lemnul. O ladã. Pipãind, îi gãsi toarta – ºi o trase afarã.
O ladã de lemn, lungã ca de un stat de om, latã cam de-un
metru ºi înaltã de vreo patru palme, de culoare galben-
verzuie, roasã de vreme. ªterse cu palma praful gros de
pe capac ºi se ivirã niºte litere. Luã un ciorap ºi frecã mai
bine: SLT MARIN ANTONIÞÃ. Lada tatei din rãzboi,
lada de campanie! ªi-n surescitarea care-l podidi, de
nesomn ºi de descoperirea fãcutã, se gândi cum dormise
el atâtea nopþi între cele douã lãzi: lada de zestre ºi lada
de rãzboi; cum trãise el tot timpul între aceste douã lãzi:
lada de zestre, pentru viaþã – ºi lada de rãzboi, pentru
apãrarea vieþii.

Descoperi gaura cheii, fãrã cheie în ea, ºi se gândi c-ar
putea fi încuiatã. Încercã, totuºi, iar capacul se ridicã
încet, eliberând un damf de timp vechi. Împinse lada la
loc, sub pat – ºi ieºi în întâmpinarea soarelui.

Mama era de mult la polatã, pregãtind de-ale gurii.
Mâncã pe fugã, îi zise mamei cã n-a prea dormit azi-
noapte ºi o rugã sã le spunã celorlalþi sã nu-l deranjeze,
cã vrea sã mai doarmã.

Se întoarse în odaie ºi, pentru mai buna siguranþã,
încuie uºa.

Trecu timp, de când stãtea turceºte lângã ladã,
neîndrãznind s-o deschidã. Se lãsã dus gândurilor, iar
gândurile îl purtarã ca niºte pãsãri mãiestre peste munþi
ºi vãi, în anotimpuri de arºiþã ºi ger, de ploi întunecate ºi
zãpezi adânci, îl coborârã planat pânã aproape de pãmânt,
înãlþime de la care ochiul desluºi tranºee cu soldaþi în
ele, tunuri ºi cai, totul într-o ordine ºi liniºte apãsãtoare,
ca într-un spectacol pregãtit sã înceapã. Mirajul dispãru
– ºi-n locul lui se întinse un câmp larg, cât cuprindea
zarea, pãmânt sfârtecat de bombe, tunuri ºi care rãsturnate
ºi soldaþi, mulþi soldaþi morþi în poziþii nefireºti, dupã
cum îi prinsese glonþul, iar pe deasupra tuturora se
frãmânta o pânzã de vaier, tânguire amplificatã de vânt,
ca un bubuit prelung de tunet. Emil, în transã, îºi duse
palmele la urechi, înfricoºat.

Îºi reveni încet, gândurile se adunarã ºi se supuserã
voinþei lui. Iar voinþa lui îl fãcu sã-ºi aminteascã de
întâmplarea aceea nãprasnicã pe care o trãise tatãl sãu
împreunã cu frate-su Chiþu ºi tatãl lor, Ion, la Mãrãºeºti.
Încercã s-o reconstituie, dupã cum ºi-o aminti din spuse
ºi din imaginaþia ce-l cuprinsese acum febril.

…În numele justiþiei ºi al onoarei militare, îl acuz pe
sublocotenentul Marin Antoniþã de înaltã trãdare. Cer
din partea justiþiei intransigenþã, cer o pedeapsã
exemplarã. Insistãm pentru pedeapsa maximã,
condamnarea la moarte.

În sala strâmtã, de cazarmã în refacere, cu plafonul
coborât ameninþãtor deasupra capului, peste asistenþa
înghesuitã în bãnci cazone ºi-n tunici strânse pe corp,
din care umerii ieºeau bombaþi în relief – ºi în rãceala
care coborâse mercurul – cuvintele procurorului militar,
ca niºte plesnituri de zebeu pe ger, sporirã sulul de gheaþã
ce se þesea între cele patru colþuri ale încãperii.

Lui, sublocotenentului, nimeni nu-i acordã vreo
atenþie, nu-l învrednici nimeni cu o privire. Faptul cã el
se afla acolo, în boxa care semãna mai degrabã cu o cuºcã
montatã pe cãruþa unui hingher, nu trezi un ecou prea
mare. La urma urmei, nici el, sublocotenentul, singurul
care poate fusese atent, de la un capãt la altul, la
desfãºurarea procesului, nu putea susþine cu certitudine
dacã procurorul era într-adevãr convins pe de-a-ntregul

de cele ce spune, sau oficia ºi el rolul cuvenit în
ceremonie.

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

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

…– Aceasta este, deci, situaþia, domnilor ofiþeri.
Ultimele amãnunte le veþi primi fiecare în plic. Vã
reamintesc cã atacul are loc în zori, la ora h. Sunteþi
liberi. ªi comandantul batalionului le strânse mâna pe
rând, grav, cu solemnitate.

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

Era pe searã, ºi pânã dimineaþa mai avea câteva ceasuri
bune, ºi el trebuia între timp sã facã analiza situaþiei, sã
ia toate mãsurile în compania lui – ºi în zadar încercã sã
punã rânduialã în minte, cã aceasta nu-l asculta, se
retrãgea în ascunziºuri nebãnuite, lãsându-i un vid uºor
sonor în cap, ca-n marile sãli de spectacol dupã stingerea
ultimului act.

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

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

Totul se petrecuse cu câteva minute înainte de fatidica
orã h. Cuceriserã de cu searã o poziþie ºi o menþineau
greu, mai cu seamã cã se aflau în teren deschis, ºi singurul
mijloc de adãpost erau superficialele locaºuri de tragere
în poziþie culcat, pe care reuºiserã sã ºi le înjghebeze: un
muºuroi de pãmânt, adicã, ridicat cât sã-þi ascundã capul
ºi umerii, printre zãporul de gloanþe – ºi tocmai de aceea
se luase hotãrârea ca în zori sã se continue atacul la
baionetã, pentru cucerirea tranºeelor duºmane, aflate la
câteva zeci de metri în faþa lor. El îºi ocupase locul în
mijlocul plutonului sãu, cã pe atunci era subofiþer ºi
comandant de pluton, dupã muºuroiul lui de pãmânt,
avându-i de-a dreapta pe taicã-su Ion ºi pe frate-su Chiþu,
cã-i prinsese rãzboiul împreunã; fiecare dupã muºuroiul
lui de pãmânt, de unde mai ridicau câteodatã capul ca sã
sloboadã un glonþ, douã. ªi, deºi dãduse ordin ca oamenii
sã fie prudenþi, ºi poate cã pentru aºa ceva nici nu mai
era nevoie de ordin, taicã-su scotea des capul dupã
muºuroi, când spre stânga, sã-l facã pe el atent sã nu-l
nimereascã vreun glonþ, când spre dreapta, cu aceeaºi
grijã pentru celãlalt fiu. Cã nu-i era uºor bãtrânului sã
stea încolþit în faþa morþii, cu amândoi feciorii lângã el.

Degeaba îl tot striga Marin cum cã tot el, bãtrânul, se
expune primejdiei scoþând întruna capul din adãpost,
degeaba ridicase tonul pânã la ordin, bãtrânul nu se
astâmpãra, dimpotrivã: Mãrine, ai grijã sã nu te loveascã
blestemaþii! Chiþule, nu te lãsa, cã te aºteaptã muierea
cu copil de þâþã acasã! – ºi iar, Mãrine!… ºi iar,
Chiþule!... ºi… – ºi atunci s-a petrecut grozãvia din care
sublocotenentul Marin Antoniþã nu mai reþine decât
imaginea unui cap spart ºi înroºit de gloanþe ºi braþele
tatãlui sãu întinse unul spre el, celãlalt spre frate-su, care
alcãtuiau cu trupul o cruce nefireascã – ºi nu-ºi mai
aminteºte cum a strigat ca o fiarã rãnitã „La ataaac!”, ci
doar cã zorii se întunecaserã ºi-n întunericul ce-l
împresura, el nu mai era decât un arc împins de urã.

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

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

Frate-su, însã, înnebunise.
Mai exact, crizele îl apucau
totdeauna când se anunþa un
atac la baionetã. Dar o
improvizatã comisie

medicalã îl gãsi sãnãtos ºi, deci, apt în continuare pentru
serviciul militar.

…Drumul pãrea cã nu se mai sfârºeºte. Capul îi vuia de
astã datã de gânduri, cã nici nu observase cum exploziile
încetaserã – ºi, când ordonanþa îl întrebã dacã vrea un
ceai, îºi dãdu seama cã ajunsese în bordeiul lui din linia
întâi.

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

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

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

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

Reciti cele scrise, o datã, încã o data, mototoli apoi
hârtia nervos ºi-o arse, amestecând scrumul cu cel de
þigarã din cutia de tablã ce þinea loc de scrumierã.

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

Când trimise dupã frate-su, mai era o jumãtate de ceas
pânã la începerea atacului. Discuþia fu scurtã, întunecatã.
Mai bine zis, avu loc o înþelegere din priviri, cãci frate-
su, bãnuind despre ce este vorba, începuse sã tremure ca
apucat de friguri ºi sã scoatã spume în colþul gurii.

Dupã ce-l vârî în lada de campanie, croitã parcã anume
sã încapã un om, controlã cu o mânã uscatã ºi rece gaura
fãcutã în scândura ce da spre perete, sã vadã dacã nu-l
încurcã ceva pe cel dinãuntru la respiraþie. Încuie, apoi,
cu luare-aminte, lacãtul ºi-ºi puse cheia în buzunarul
din partea inimii. Vru sã-l mai avertizeze o datã pe cel
din ladã sã nu facã vreun zgomot, dar acesta nu mai simþea
nici þãrâna care îi intra în gurã prin þeava cu care respira.

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

…Lui Emil îi amorþiserã genunchii de când stãtea în
faþa lãzii, cugetând la ce-ar putea ascunde aceasta sub
capac. Într-un târziu, se hotãrî ºi-l ridicã…

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

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

Lada  de  campanie

Ion Andreitã,
– pãlmaº cu condeiul –
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Întâmplarea a fãcut sã citesc în revista
„Caligraf”, nr. 9/2021, pagina 8, un articol intitulat
„În slujba literaturii române” scris de doamna
Diana Dobriþa Bâlea, referitor la cartea d-lui Iulian

Dãmãcuº, „Emanoil Bucuþa”, apãrutã la Cluj-
Napoca, editura Napoca Star, 2021. Nu ºtiam mai
nimic despre Emanoil Bucuþa, dar acest articol
mi-a stârnit curiozitatea ºi mi-a dat imboldul de a
cerceta pentru a mã lãmuri cât mai bine. De la
început mãrturisesc faptul cã ceva totuºi exista

în mintea mea, dar difuz. Cunosc foarte bine
comuna Bolintin Deal. Am putut observa cã o
stradã (centralã, lângã Primãrie) se numeºte str.
Emanoil Bucuþa! Am întrebat pe câþiva riverani
ºi mi-au rãspuns cã nu cunosc cine a fost (!), dar
cã poate sã ºtie ex-secretarul Consiliului Local,

dl. Sorin Nuþã. Acesta, amabil, mi-a oferit niºte
informaþii interesante. ªtia, de la pãrinþii sãi
învãþãtori, cã acesta s-ar fi refugiat în aprilie 1944
de la Bucureºti în Bolintin Deal de teama
bombardamentelor. Iar despre „botezarea” strãzii
cu numele lui Emanoil Bucuþa, a fost ideea sa,

pentru cã înainte de 1989 se numise strada 7
Noiembrie ºi trebuia înlocuitã cu altceva. Iatã

primul semn al hazardului. Am recitit
monografiile satelor comunei scrise la

începutul anilor ’40 ai secolului trecut (în
numãr de ºapte), dar în niciuna nu am gãsit
menþionat numele lui Emanoil Bucuþa. La
urma urmei, el doar s-a nãscut aici. Dar, în
monografia „Comuna Bolintin Deal. O istorie
în cuvinte ºi imagini”, editura Episcopiei
Giurgiului, 2015, coordonatã de Vasile

Grigorescu ºi Nicuºor Beldiman, gãsim o
prezentare surprinzãtoare a sa. Astfel, la
capitolul intitulat „personalitãþi ale Bolintinului
din Deal” este prezentat Emanoil Bucuþa cu o
fiºã biobibliograficã ce nu explicã motivat în
vreun fel desemnarea lui ca personalitate a

locului. Fiind tot mai motivat sã mã lãmuresc,
am aflat cu ajutorul editurii Napoca Star adresa
d-lui Iulian Dãmãcuº pe care l-am contactat
la telefon. Am cunoscut astfel un om
cumsecade, deschis ºi binevoitor sã mã ajute.
De la el am aflat ºi cã expediase cartea la

Primãrie ºi la ªcoala Gimnazialã din Bolintin
Deal, dar nu primise nicio confirmare/
mulþumire. Nu m-a mirat atitudinea
autoritãþilor, este malignã. La rugãmintea mea,
mi-a expediat cartea imediat. Dar povestea nu
se terminã aici. Având ceva experienþã în

cercetarea arhivisticã, m-am gândit sã verific
existenþa unui document oficial referitor la data
naºterii lui Emanoil Bucuþa. Am discutat cu
doamna Cristina Olteanu, director B.J.A.N.
Giurgiu despre certificatul de naºtere al
acestuia ce ar fi putut exista în arhivã ºi mi-a

promis sprijinul necesar. Cu profesionalism,
a reuºit sã-l gãseascã rapid ºi astfel l-am putut
avea în copie pentru cercetare, în condiþiile
respectãrii legii, dar ºi în pofida constrângerilor
pandemice.

În continuare, redau întocmai conþinutul actului

nr. 49/1887 din „Registrului stãrei civile pentru
nãscuþi”, aparþinând copilului Emanoil Ioniþã
Popescu.

„Din anul una mie opt sute opt-zeci ºi ºeapte,
luna iulie, ziua cinci, ora 9 de dimineaþa. Act de
naºtere al copilului Emanoil, de secs masculin,

de religie ortodocs. Nãscut la trei iulie corent pe
la ora nouã seara în casa pãrinþilor sei din Cãtunu
Bolintinu, fiu al D-lui Ioniþã Popescu ca de ani

douã-zeci ºi opt, de profesiune servitor ºi al D-
nei Elena Ioniþã Popescu ca de ani opt-spre-zece
de profesiune casnicã, ambi domiciliaþi
provizoriu în Cãtunu Bolintin, Comuna Bolintinu

din Deal. Dupe declaraþiunea fãcutã de tatãl care
nea înfãþiºat copilu, întiul martor D-lui Niculae
Tache ca de ani patru-zeci ºi trei, al doilea martor
D-lui Neacºu Tudor, ca de ani patru-zeci ºi opt,
ambi de profesiune plugari ºi domiciliaþi în
Cãtunu Bolintin, Comuna Bolintinu din Deal, cari

au sub-scris acest act prin tragere de deget dupece
lisa citit înpreunã cu noi ºi cu declarantele,
constatat dupe lege de noi Radu Vasilescu
Primarul Comunei Bolintinu din Deal ºi oficer al
Stãrei-Civile

[ss. m.p.] Ioniþã Popescu

Martori:
Niculae Tache
Neacºu Tudor
Primar ºi oficer [ss. m.p.] R[adu] Vasilescu”
Putem face câteva observaþii asupra

informaþiilor oferite de acest act:

- data naºterii este exactã ºi precisã, fiind
menþionatã chiar ºi ora;

- cunoaºtem vârsta pãrinþilor;
- domiciliul este „provizoriu” în comunã;
- martorii sunt analfabeþi;
- tatãl ºtie carte ºi semneazã;
- primarul comunei era atunci Radu Vasilescu,

fruntaº al satului Bolintin Deal;
- în dreapta sus este semnãtura unui notar

(Athanasievici) care verifica dosarele la sfârºitul
anului;

- aflãm ºi ocupaþia tatãlui, aceea de servitor,
foarte probabil la conacul boierului Emanoil

Bãleanu II.
Familia boierilor Bãleanu era foarte bogatã ºi

avea desigur numeroºi servitori, iar printre

Emanoil Bucuþa ºi comoara din arhivã

aceºtia, în anul 1887 se afla ºi Ioniþã Popescu.
Conacul avea clãdiri anexe de locuit pentru unii
din servitorii necesari, printre care ºi acesta. Acest
conac, odinioarã mãreþ, a devenit în perioada

regimului comunist sediul „Spitalului Bolintin”,
renumit în nordul judeþului Giurgiu ºi unde ºi eu
îmi tratez unele afecþiuni (am fost chiar operat,
iar soþia a ºi lucrat pânã la pensionare). Tot
hazardul face ca într-o fostã anexã a conacului
sã funcþioneze astãzi maternitatea. Adicã, posibil

locul unde s-a nãscut Emamoil Bucuþa, desigur
dacã pãrinþii sãi ar fi locuit în aceste încãperi. Eu
aºa cred, „pentru cã nu pot cerceta”!

Din aceeaºi monografie a comunei Bolintin
Deal, urmãrind arborele genealogic al familiei
Bãleanu, se observã transmiterea prenumelui

Emanoil pe parcursul mai multor generaþii:
Manuil, mare ban, strãnepotul lui Constantin
Brâncoveanu, Emanuil Bãleanu I, Emanoil
Bãleanu II (cãsãtorit cu fiica generalului Ioan
Emanuel Florescu), Emanuela (n. 1882, numitã
Manuela în unele acte, fiica lui Emanoil II

Bãleanu). Aºadar, acest prenume este perpetuat
pânã în secolul XX în cadrul aceleiaºi familii.

Cred, fãrã îndoialã, cã prenumele dat fiului
lui Ioniþã Popescu nu este întâmplãtor, ci este

legat de familia Bãlenilor unde slujea tatãl,
fiind nãscut probabil în conacul acesteia,
aflat în imediata apropiere a ºoselei
Bucureºti-Piteºti ce traversa moºia Bãlenilor
pânã la Bolintin Vale.

Se poate concluziona cã naºul lui de botez
este chiar Emanoil II Bãleanu. Validarea

acestei supoziþii ar putea veni de la
certificatul (actul) de botez care este posibil
sã mai existe (?) în arhiva bisericii ctitorite
de Emanuil Bãleanu I ºi terminatã de Emanoil
Bãleanu II, având ca hram „Sfântul Mucenic
Manuil”. Sper ca timpul sã mai aibã rãbdare,

iar hazardul sã acþioneze din nou.
Din câte am aflat pânã acum reiese cã

singura fiºã biograficã care menþioneazã
corect data naºterii filologului, poetului ºi
scriitorului Emanoil Bucuþa se gãseºte în
„Istoria literaturii române de la origini pânã

în prezent” de G. Cãlinescu. Eu am utilizat
ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, apãrutã la
editura Minerva, 1982. Iar actul sãu de
naºtere consfinþeºte ca datã precisã ziua de
3 iulie 1887, ora 9 seara, în comuna
Bolintinul din Deal, judeþul Ilfov, Regatul

României. Nãscut Popescu, a preluat apoi
numele mamei, nãscutã în comuna
transilvanã Dãiºoara, pe Târnave.

Ca drept mulþumire d-lui Iulian Dãmãcuº
pentru strãdania de a publica cartea reuºind
sã redeschidã niºte drumuri de cercetare,

adaug ºi eu un citat dintr-o carte apãrutã tot în
2021: „Nãscut în ’02" de Saºa Panã, editura
Pandora M, Bucureºti, cu subtitlul „Memorii – file
de jurnal – evocãri”. La pagina 17, el scrie: „...
sînt nãscut în acelaºi an (8 august) cu Vladimir
Streinu, Zaharia Stancu, ªerban Cioculescu, George

Lesnea, pe drept uitatul Vasile C. Muntean, autor
al unei cãrþi scrise în colaborare cu B. Iordan (alias
Iordache Bucã... Nici mai mult, nici mai puþin. Mai
puþin ar fi alintarea Bucuþã [Emanoil], care, nefiind
nãscut în 1902, iese din obiectivul nostru)”.

Dar, ce mai conteazã o uºoarã ironie (aluzia

diminutivalã a numelui) când l-ai transformat în

renume.

ªtefan CRUDU

Actul de naºtere a lui Emanoil Bucuþa
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NICOLAE SILADE

sau pervertirea artei

oratorice în artã

poeticã (II)

Miniepistolierul lui Nicolae Silade se întrerupe exact la mijloc,

unde încap poemele „binecuvântãrile”, „a ºaptea frumuseþe”,

„a doua venire”, aparent cu scopul muzical al unui concert

tripartit, prin introducerea unui adagio, o parte mai lentã, mai

reflexivã, o meditaþie fãrã agitaþia brownianã din primele 28 de

texte.

În „binecuvântãrile, I-V”, prologul este o rugãciune aproape

biblicã, în orice caz, o incantaþie posibilã într-o carte sacrã, un

psalm, o surã, o sutrã, nu a Florii-soarelui, ca în Ginsberg, ci a

Fratelui-soare, precum în Sfântul Francisc din Assisi, sãrãcuþul

lui Dumnezeu, dar ºi a lui „elitis seferis/ montale ºi eliot ºi pentru

þara pustie pe care ne-ai dat-o nouã// îþi mulþumesc de asemenea

pentru aceastã insulã binecuvântatã” (I), o insulã din Marea Egee,

de unde poetul va contempla spiritualizata civilizaþie a vechii

Elade, distrusã de creºtinismul expansiv, care mai mult nu l-a

înþeles pe creatorul sãu, iubitorul, însã reînviatã prin arhitecþii,

sculptorii, dramaturgii, poeþii ei. Poemul devine un fel de „albastru

ºi liniºtit” jurnal de cãlãtorie scris pe ºi despre o mare unde

„valuri ºi valuri izbeau/ stânca de marmorã pânã o fãceau statuie”

(binecuvântãrile, II). În totalitatea sa, al treilea popas jurnalier

este fascinant ºi poetul are energia unui Emil Cioran de a ne

transmite o încântare împinsã pânã la magie:

„sunt locuri pe pãmânt care trebuie vãzute sunt frumuseþi/ fãrã

de care sufletul ar fi mai sãrac sunt lucruri pe care mintea/ nu le

înþelege dar inima le poate explica sunt insule unde omul/ e

singur sunt insule cu oameni singuri cu munþi însinguraþi/ ºi

marea de jur împrejur aceeaºi mare cu aceleaºi valuri// sã priveºti

lumea de sus cum zeii din olimp odinioarã cu/ olimpul la picioarele

tale sã te simþi ca un zeu printre oameni/ sã fii precum fiul lui

dumnezeu când atâtea minuni te înconjoarã/ ºi stãruie în memoria

pietrei în memoria valului sã vezi cum omul/ devine amintire

devine piatrã ºi fiul omului se înalþã// pe sine într-o fãrã de seamãn

ºi fãrã de sfârºit frumuseþe/ ºi pentru cã tocmai despre frumuseþe

voiam sã-þi vorbesc (...)” (binecuvântãrile, III)

Cãlãtoriile „toatã ziua cu vaporul pe mare am colindat toatã

marea tot pãmântul tot cerul” sunt mai mult interioare, pe drumuri

cu un singur sens, dragostea lui Dumnezeu, încât întrebarea

neconsemnatã grafic printr-un semn rãmâne neliniºtitoare:

„dar încotro ne vom duce când se sfârºesc drumeþiile încotro/

vom privi când privirea se-ntunecã ºi omul coboarã ºi nu e nici

portul/ ºi nu e nici insula ºi nici marea mãcar nu mai e încotro ne

vom duce/ când toate s-au dus ºi nimeni nu vine ºi nimeni nu

pleacã ºi singurul/ drum spre noi înºine duce spre lumina înaltã

din inima noastrã” (binecuvântãrile, IV)

Ultima secvenþã din „binecuvântãrile”, o continuã pe prima,

însã cu mai accentuatã intensitate, enumerând prezenþa a doi

Dumnezei, unul creºtin, deci al cãrþii, al cetãþii, al cãrturarilor, al

religiei sistematizate, ºi altul pãgân, popular, al miturilor, al

Muntelui Olimpului. Poetul de azi se simte nevoit la închinare

dinaintea unui nou Olimp, a unui nou timp, unde ºi când se

rostesc „cuvinte (...) nerostite”:

„iatã-mã aºadar în noul olimp în acest timp fãrã timp fãrã zei

fãrã/ oameni în aceastã împãrãþie a cuvintelor în aceastã luminã

fãrã apus/ în aceastã oazã de liniºte din pustietatea pustiitã iatã-

mã liniºtit în/ neliniºtea mea ascultând tãcerea ta grãitoare cuvintele

tale nerostite/ încã iatã-mã în sfârºit întreg întregind cu viaþa mea

viaþa lumii întregi” (binecuvântãrile, V)

„a ºaptea frumuseþe, I-VII” pare, la fel, o altã lungã scrisoare

„despre aceastã minunatã margine a pãmântului”, unde, prin jocuri

de cuvinte „minunata mare care ne întâmpinã mereu neliniºtitã

neschimbatã/ mereu marea al cãrei nume este mare (...)”.

Poetul se lasã în voia „rugãciunii de searã la musulmani ºi

creºtini”, edulcorând conflictele interconfesionale ale istoriei,

acum „când se aprind luminile în/ vechea cetate când se aprind

luminile în oraºul cel nou ºi se naºte// o fãrã de seamãn splendoare

o frumuseþe care se tot înfrumuseþeazã da/ (...) apoi într-o noapte/

s-a întrerupt curentul ºi am rãmas singur cu frumuseþea singur

cu luna/ înecatã în mare într-o mare beznã mare precum înainte

de începuturi” (I).

Poetul nu intenþioneazã sã transmitã nimic, nu vrea sã

demonstreze nimic, ci surprinde prin fluxul vocalelor ºi

consoanelor, cu sens sau fãrã, o stare de extaz, o stare misticã de

contemplare a frumuseþii dincolo de orice frumuseþe. Fluxul

enorm, repetitiv, redundant al cuvintelor, cuvintelor, cuvintelor

are efect invers, de accentuare a unor stãri, de împingere

paroxisticã spre un fel de narcozã extrasã din repetiþii ca dintr-un

drog. Lipsa punctuaþiei ºi a majusculelor contribuie, de asemenea,

la accentuarea efectelor de fluxuri continue.

„blitzuri ºi blitzuri peste tot lasere ºi jucãrii fosforescente mici

zepeline/ cu baterii ºi-o baterie de stele deasupra oamenilor care

pozeazã oameni/ oameni care pozeazã în oameni oameni simpli

oameni bogaþi oameni goi/ în faþa mãrii oameni goi în faþa lui

dumnezeu cum sã nu-þi scriu despre/ oamenii care surprind în

imagini un paradis regãsit fie ºi pentru o clipã// cum sã nu-þi

scriu despre minunata simfonie a valurilor ºi muzica din anii/

treizeci muzica anilor tãi peste care au trecut anii (...)” (II) ºi aºa

mai departe, narcoza repetitivã îºi continuã ameþitorul efect.

Plajele devin „un adevãrat turn babel culcat/ la pãmânt în lumina

rãsãritului întâiul ºi soarele singurul translator traduce/ totul într-

o limbã necunoscutã într-o limbã numai de el ºtiutã”; în continuare

poetul, un babilon al simþurilor, se lasã fascinat de ceea ce aude,

miroase, vede, „fete bronzate cu pãrul în vânt cum zâmbesc din

limuzine/ decapotabile ºi vezi cavalerii întorcându-se în cetatea

înflorind ºi auzi ce spune valul când se/ izbeºte de stânci ºi auzi

ce spune stânca ºi auzi ºi vezi ºi te minunezi” (III)

În  poezia românã ploaia nu poate fi decât bacovianã, cu atât

mai mult cu cât poetul îºi recunoaºte obârºiile culturii literare,

însã „o ploaie la mare e ca o binecuvântare nu te-ai gândit niciodatã

la asta ºtiu”, iar ceea ce urmeazã este tocmai ceva cu totul

nebacovian, mai degrabã siladian:

„de aceea îþi scriu în timp ce plouã peste moschee plouã peste

mãnãstire/ plouã peste biserica ortodoxã plouã peste cei rãi peste

cei buni plouã la fel/ plouã peste cetate plouã peste oraºul cel nou

peste cei care pleacã peste cei care/ vin plouã peste cei ce se-

mbãiazã în mare plouã peste mare plouã divin// e aceeaºi ploaie

de acum o mie de ani aceeaºi ploaie de acum douã mii/ de ani ºi

doar bãtrânul care stã de vorbã cu marea ºtie asta doar bãtrânul/

care stã de vorbã cu tainele lui de aceea îþi scriu în timp ce plouã

ºi plouã/ peste mare (...) are ºi ploaia o frumuseþe a ei de aceea îþi

scriu în timp ce tunã ºi fulgerã/ ºi fete bronzate danseazã în

ploaie ºi cântã despre ploaie ºi cântã despre/ dragoste despre

zilele ei însorite dar eu vreau sã scriu despre dragostea/ în vreme

de ploaie despre dragostea în orice vreme ºi mai vreau sã îþi

scriu/ despre vremea dragostei în timp ce plouã ºi plouã ºi plouã

cu binecuvântãri”. Repetiþii ºi totuºi nu, cuvintele capãtã de fiecare

datã dacã nu sensuri noi ºi mai noi, cel puþin sunetele sunt

proaspete, vii, ca într-o orchestrã, unde asculþi cu fascinaþie ritmul

muzicii fãrã înþeles.

Cea de a treia secþiune, „a doua venire” este subîmpãrþitã de

la „ziua întâi” la „ziua a ºaptea”, texte egale, cu titluri, alcãtuite

din 3 versete ample, sau 15 versuri lungi. Aparent, par strofe de

câte cinci versuri. Decorul se repetã, este grecesc, insular, cu

obsesiva prezenþã a mãrii. Esenþa poemului pare concentratã în

versetul: „sunt lucruri// care se vãd cu ochii ºi sunt lucruri care se

vãd cu inima noi însã privim acolo/ unde nu e nimic de vãzut iar

marea oglinditã în geamurile unui hotel de cinci/ stele nu e aceeaºi

mare ºi vederile trimise pe facebook nu înseamnã vedere/ iar

clopotul ce-l auzim cum bate e doar înregistrarea unui clopot ce

bate/ în aceastã imensitate albastrã pe care pluteºte pierdut un

colac de salvare” (ziua a cincea. Un refresh vizual)

Poetul, cu falsã bonomie, se lasã pradã „învãþãturilor” cãtre

toatã suflarea omeneascã, înghesuitã mai mult sau mai puþin pe

plaje la bãi de soare, fiindcã „din evul mediu pânã în zilele noastre

nicio zi nu a fost mai frumoasã nicio/ zi nu a fost mai a noastrã sã

ne bucurãm de aceastã zi de aceastã/ clipã de aceastã viaþã întoarsã

la viaþã acum când cerurile se însenineazã/ acum când gps-ul

reconfigureazã traseul ºi ne anunþã cã am ajuns/ la destinaþie în

noi înºine adicã în frumuseþea fãrã de seamãn a sinelui” (ziua a

treia. configurarea traseului);

Însã am uitat de „învãþãturi”. Nu le voi scurta, nu le voi comenta,

fiindcã au motivarea lor subversivã, ironicã, unde liber este numai

sportivul în „parasailing”-ul între mare ºi cer, totuºi nici bãnuita

lui libertate nu e nici mãcar libertate, ci o goalã imagine a unuia

care „nu-i decât om”:

„greu de stãpânit popoarele dar mai grea stãpânirea de sine

când întâlneºti/ la tot pasul comori pe care le vrei ale tale frumuseþi

strãluciri ºi mãriri care îþi/ fac cu ochiul sau când îþi zâmbeºte o

fatã iar zâmbetul ei devine dintr-odatã/ icoanã la care te închini la

mare la mai mare când dragostea pune stãpânire/ pe tine ca sã

facã un om care nu-i decât om care nu-i decât om în zilele vieþii

lui sub soare care// nu-i decât om ºi nici mãcar liber în aceastã

imensitate albastrã o poþi vedea/ ºi cu ochii închiºi ºi cu ochii

închiºi poþi vedea mult mai bine cum vin îngerii/ ºi cum pleacã ºi

cum te cheamã în împãrãþia lor du-te nu e nimic mai frumos/

decât muzica mãrii ce se rãsfaþã între þãrmuri decât muzica valurilor

izbite/ de stânci când te înalþi în parasailing spre cer iar cerul

brusc se deschide” (a patra zi. un parasailing în zori)

Imaginea blagianã a unei fete frumoase capãtã proporþii epice,

de epopee, de hagiografie, într-o religie, creºtinismul, care

dezavueazã trupul, înlocuindu-l cu un fetiº, cu un fals, cu moaºte

ale frumuseþii. Poetul din contra, dedicã un ditiramb dionisiac

trupului, în versete/versuri solemne:

„(...) cum te îmbrãþiºeazã/ soarele cum te arde cum devin gelos

pe mare gelos pe soare ºi cum devin// ce ochi ce buze ce zâmbet

o fata mea când intri în mare când ieºi când/ goalã te-ntinzi pe

nisipuri ce sâni ce fese ce sublimã invitare la dragoste/ o fata mea

oricât de frumoasã e lumea frumuseþea ta o întrece cãci toate/

frumuseþile lumii din tine se nasc odatã cu tine de parcã dumnezeu

te-a/ aºezat la începutul începuturilor bucurã-te fatã tu care bucuri

cu trupul// de rodul trupului tãu bucureºte-te ºi fericeºte-ne pe

noi în timpul vieþii/ noastre ºi fericeºte-ne pe noi cu dragostea ta

reîncãrcatã toatã filozofia/ lumii pãleºte în faþa nudului tãu ºi

toatã mitologia lumii piere în miracolul/ trupului tãu vino acum

cu îmbrãþiºãrile mãrii vino cu soarele ce te arde/ vino aici unde

dragostea arde mai tare ºi nu-s ape în stare s-o stingã” (a ºasea zi.

in love reloaded)

Finalul poemului e o altã rugãciune, mai mult a stãrilor, a

marilor dorinþe, incapabile sã încapã în cuvinte, oricât poetul se

preface în orator.

„am vãzut tatuate aceste cuvinte pe mâna celui ce a scris înainte/

/ ºi am luat aminte ºi am luat înãlþime am luat tot ce se poate lua/

dintr-o viaþã ºi am dat tot ce se poate da dar ceea ce rãmâne e ca/

o hologramã vie într-o lume moartã sau ca imaginea soarelui ce

apune/ în propriul sãu rãsãrit mântuieºte-ne pe noi acum ºi-n

timpul vieþii noastre/ slobozeºte-ne ºi aminteºte-þi de noi cei care

în mãreþie am fost asemenea þie” (ziua a ºaptea. o hologramã vie).

Trebuie remarcate, ºi repetate cam des, referirile la o mândrie

prometeicã, din pãcate nerelativizatã ironic, ceea ce mã mirã la un

creator foarte atent cu orchestrarea ideaticã a poeziei sale. Sau

este o observaþie pripitã. Nu m-aº mira, mesajul poetului se

prezintã ca o împletiturã de mesaje, directe, indirecte, mascate,

adeseori caricaturizate, în orice caz, niciodatã abandonate la voia

întâmplãrii. Dar poetul are o întrebare: „încotro ne vom duce

când se sfârºesc drumeþiile încotro/ vom privi când privirea se-

ntunecã ºi omul coboarã ºi nu e nici portul/ ºi nu e nici insula ºi

nici marea mãcar nu mai e încotro ne vom duce (...)”

(binecuvântãrile, IV). Nu am continuat citatul pentru cã ajunge la

acelaºi optimism prometeic „singurul/ drum spre noi înºine duce

spre lumina înaltã din inima noastrã”. O explicaþie ar fi: marea e

greceascã, ºi plaja, ºi soarele, ºi vaporul „Victoria”, „am adunat/

impresii ºi impresii despre impresii (...)”. Mai existã o ºansã,

optimismul prometeic, precum drumurile, are un sfârºit, privirea

se întunecã, omul coboarã...

(Nicolae Silade, miniepistole,

Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2019)
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Corupþia ideilor: arma de temut în mâna Ocultei
mondiale. Amurgul democraþiilor occidentale în era
Inteligenþei Artificiale prin „colonizarea electronicã”

ºi instaurarea atotputerniciei multinaþionalelor
transformate în adevãrate puteri statale

Motto:  Suntem într-un moment al beþiei capitalului.
Hiperbogaþii au atât de mulþi bani cã nu mai ºtiu ce sã facã cu ei.
Le rãmâne doar un teren pe care sã-l cucereascã: lumea ideilor.
(Zarachowicz Weronika, L’influence des tink-teanks, cerveaux
des politiques, Telerama, 16.12.2011)

Profesorul universitar, Eric Anceau (Universitatea Sorbona)
concluzioneazã cã: „Între elite ºi popoare relaþiile sunt complexe
ºi adesea tensionate”. (Fenetre sur monde. Les elites francaises),
iar Emmanuel Todd, în stilul sãu caracteristic, aduce în atenþia
opiniei publice o problemã esenþialã ºi anume: „în democraþie un
grup de oameni, fie ei cât de savanþi ºi luminaþi, pot în mod
legitim sã determine o politicã socialã, economicã sau externã”.

„Aceastã problematicã nu este nouã. La începutul sec. XX, un
curent de gândire influent propovãduia necesitatea unei minoritãþi
inteligente, capabilã sã conducã afacerile lumii. Inspiraþi din tezele
lui Gustave Le Bon privind psihologia mulþimilor, scrierile lui
James Madison sau ale lui Walter Lipman, numeroase personalitãþi
s-au pronunþat în favoarea unui guvern al oamenilor responsabili,
capabili sã organizeze haosul ºi sã fabrice consimþãmântul
popoarelor.” (Mathias Buis, doctorand la Institutul pentru Relaþii
Internaþionale ºi Strategii, studiu elaborat în 2015-2016 despre
propagandã, manipulare, dezinformare).

Dar pãrintele propagandei moderne rãmâne Edward Bernays,
un adevãrat reper pentru specialiºtii în comunicare ºi marketing
politic, care ºi-a formulat propriile idei judecând cã e
indispensabilã manipularea opiniilor de cãtre o elitã organizatã.
În lucrarea sa, Propaganda – Comment manipuler l’opinion en
democraþie (1928), preciza cã: „Manipularea conºtientã, inteligentã
a opiniilor ºi obiceiurilor organizate ale maselor, joacã un rol
important într-o societate democraticã. Cei care manipuleazã acest
mecanism social imperceptibil, formeazã un guvern invizibil care
conduce într-adevãr þarã.”

Studierea corupþiei ideilor constituie o mizã considerabilã pentru
cã a devenit din ce în ce mai mult un fenomen ºi o adevãratã armã
strategicã care se extinde la nivel planetar graþie noilor tehnologii
ºi Inteligenþei Artificiale. Fenomenul corupþiei a existat din
totdeauna, istoria sa se pierde în negura timpului, dar odatã cu
evoluþia societãþii omeneºti ºi a progresului tehnologic corupþia
ºi-a schimbat considerabil formele de manifestare, însã natura sa
a rãmas neschimbatã. Cum ar zice românul: lupul îºi schimbã
blana, dar nãravul ba. Globalizarea ºi creºterea semnificativã a
bogãþiei au tulburat profund vechile raporturi între clasele sociale,
astfel cã lumea ideilor s-a polarizat mai mult ca niciodatã în mâna
unui grup social corporatist, care a acumulat bogaþii ºi capacitãþi
financiare fenomenale.

Potrivit lui Christian Losson, „1% din populaþia planetei deþine
99% din bogãþia lumii ºi este îngrijorãtor cã acest raport de forþã
dezechilibrat tocmai a cucerit lumea ideilor” (Liberation,
19.01.2015). În ediþia din 2016 a „Revistei Internaþionalã ºi
Strategicã” s-a gãzduit o dezbatere aprinsã privind corupþia ca
paradigmã a relaþiilor internaþionale, cu o aplecare particularã
asupra „corupþiei ideilor”, fenomen „uitat” a fi pus în discuþie de
mass-media, în mediul academic sau politic, deºi în zilele noastre
subiectul ar trebui considerat ca o urgenþã strategicã, având
multiple ºi grave consecinþe în planul organizãrii noologice a
societãþii omeneºti. De obicei se mediatizeazã excesiv formele
clasice de manifestare a corupþiei, de la corupþia politicã la
infracþiunile economico-financiare ale „gulerelor albe”, ori la
fapte minore de corupþie care se referã la oferirea unor servicii în
schimbul unor avantaje materiale, paleta situaþiilor de corupþie
fiind vastã. Analizând sensul sãu ontologic, vom observa cã de
fapt „corupþia” se referã la alterarea judecãþii prin informaþii
orientate, „inventate”, mãsluite, pentru a atrage atenþia ºi a influenþa
luarea unor decizii politice cu încãrcãturã geostrategicã,
geoeconomicã, cu rezonanþã regionalã sau globalã, care de multe
ori intrã în coliziune cu dreptul ºi ordinea internaþionalã stabilitã.

În nr.101/2016 din „Revista Internaþionalã ºi Strategicã”, aflatã
sub coordonarea lui Carole Gomez ºi Sylvie Matelly, s-a publicat
un studiu intitulat sugestiv: „Coruption, phenomene ancien,
probleme nouveau?”, în care corupþia ideilor era definitã ca fiind
condiþionarea informaþiei strategice de legãturile strânse cu
propaganda menitã sã „modeleze” opinia publicã într-o anumitã
direcþie, dar ºi cu tink-tanks-uri ºi lobbyºti care sunt adevãrate
laboratoare de idei ce produc informaþii strategice cu destinaþie
precisã cãtre decidenþii politici.

Cum am precizat ºi în alte materiale publicate în revista „Sud”
ºi nu numai, setea nestãpânitã de putere ºi influenþa au generat o
implicare financiarã a „filantropilor” industriali ºi bancari în lumea
ideilor, înfiinþându-ºi propriile institute de cercetãri ºi studii
geopolitice, asociaþii ºi fundaþii de promovare a energiei verzi, de
apãrarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor ºi statului de drept
etc., care s-au transformat în pârghii pentru apãrarea intereselor
lor economice, politice sau statale.

Astfel de centre ºi grupuri de lobby au devenit în zilele noastre
actori importanþi ºi credibili în creionarea direcþiilor de politicã
externã ºi a prioritãþilor geostrategice ale marilor puteri. În faþa
mizelor strategice care stau înaintea actorilor cu vocaþie globalã:
SUA, China, Rusia, UE, NATO, corupþia ideilor a devenit ea
însãºi o mizã strategicã majorã în relaþiile internaþionale.

De la propagandã la corupþia ºtiinþificã a opiniei publice în
democraþie

Pentru a înþelege corect mecanismul de funcþionare a corupþiei
ideilor, informaþiilor, în democraþie, vã propun sã luãm ca
exemplu modul în care opinia publicã americanã a fost pregãtitã
prin manipulare ºi alterarea ideilor ºi informaþiilor despre
necesitatea declanºãrii rãzboiului în Guatemala (1954), eveniment
geopolitic care a deschis calea înrãdãcinãrii în mentalul colectiv
american a spiritului rãzboiului sfânt pentru „pace ºi democraþie”,
asociat cu mitul mesianismului american pentru intervenþii militare
în scopul promovãrii democraþiei ºi valorilor americane în lume.

Aceastã atitudine belicoasã a administraþiilor americane de a
purta „rãzboaie sfinte” în numele libertãþii ºi democraþiei a stat la

baza operaþiunilor secrete ale CIA ºi Pentagonului de rãsturnare a
unor guverne ºi regimuri politice care nu au acceptat hegemonia
americanã; lichidarea unor lideri politici sau religioºi incomozi;
declanºarea unor revoluþii „portocalii” sau de alte culori ºi a unor
rãzboaie regionale cu state cu putere economicã ºi militarã net
inferioare. În ciuda forþei militare fãrã egal care înghite anual cât
PIB-ul unor state ºi beneficiind de un suport propagandistic ºi de
dezinformare puternic, SUA nu a reuºit sã câºtige niciun rãzboi
din 1945 ºi pânã în prezent (ºi slavã Domnului cã au fost
numeroase), iar consecinþele acestor aventuri militare au fost
dezastruoase atât pentru þãrile în cauzã, dar ºi pentru armata
americanã care a trebuit sã plãteascã cu viaþa a sute de mii de
militari sau a veteranilor mutilaþi pe viaþã fizic ºi psihic.

Dar sã revenim la exemplul Guatemalei, care a devenit þinta
administraþiei americane sub pretextul clasic de combatere a
„pericolului roºu” venit dinspre Moscova. În realitate, începând
cu 1952, Allen Dulles ºi Foster Dulles, ºeful CIA ºi respectiv al
Departamentului de Stat, doi acþionari importanþi ai companiei
naþionale guatemaleze UNITED FRUITS, cu acordul preºedintelui
american Dwight Eisenhower, au încercat prin intimidãri ºi
ameninþãri sã-l determine pe preºedintele guatemalez Arbenz sã
le cedeze controlul acestei companii naþionale de interes strategic.
Refuzul acestuia a declanºat o amplã campanie de denigrare la
adresa sa, atât în presã autohtonã, cât ºi în cea internaþionalã,
fiind acuzat de corupþie ºi legãturi suspecte cu serviciile de
informaþii sovietice, ceea ce constituia „o gravã ameninþare la
adresa intereselor de securitate americane”. În paralel, începând
cu 1953, CIA ºi-a multiplicat operaþiunile de rãzboi psihologic
(Project Washtub) cu scopul vãdit de a declanºa revolte populare
ºi nemulþumiri în rândul armatei guatemaleze, însã fãrã efectul
scontat. În 1954, aceste operaþiuni secrete ale CIA au devenit mai
agresive folosindu-se de asasini pregãtiþi de trupele speciale
americane, de grupuri paramilitare ºi forþe aeriene supervizate de
CIA pentru a forþa un puci militar ºi demisia preºedintelui. Potrivit
unui studiu de caz elaborat de prof. univ. Normand Baillargeon
de la Universitatea din Montreal: „Aceastã loviturã de stat
marcheazã începutul unei bãi de sânge care a fãcut peste 100.000
de morþi în aceastã þarã în deceniile care au urmat”. Acesta este un
exemplu tipic al corupþiei ideilor, a informaþiilor strategice pentru
a sluji unor acþiuni militare spre satisfacerea intereselor financiare
ale unor corporaþii sau personalitãþi de prim rang ale administraþiei
americane.

Exemple similare regãsim pe tot parcursul secolului XX, când
opiniei publice americane ºi internaþionale laboratoarele de idei
ale „guvernului invizibil” îi livra suportul emoþional necesar prin
alterarea informaþiilor ºi coruperea formatorilor de opinie
aparþinând mass-mediei ºi televiziunilor de top subordonate
intereselor belicoase americane.

Edward Bernays recunoaºte cã: „în democraþie, propaganda
cunoaºte ºi derapaje din raþiuni de stat, manipuleazã informaþiile,
orchestreazã prezentarea marilor probleme de interes general, iar
media sunt transformate în adevãrate organe ale propagandei
rãzboinice pentru a vinde poporului american proiectele cuceririlor
americane”, iar Wolfowitz, fost consilier prezidenþial pentru
securitate naþionalã în administraþia Bush, a admis cã: „la baza
intervenþiei militare în Irak a fost o minciunã de stat privind
existenþa armelor de distrugere în masã, din raþiuni birocratice.
Noi ne-am înþeles asupra acestui punct, armele de distrugere în
masã constituind singurul argument asupra cãruia lumea putea
sã cadã de acord.”

Când vezi cu câtã lejeritate se vorbeºte despre corupþia
informaþiilor strategice din raþiuni de stat folosind propaganda ºi
dezinformarea pentru a justifica intervenþii militare care au distrus
milioane de vieþi, bunuri materiale, patrimoniul cultural ºi istoric
al unor popoare, te gândeºti cu groazã cã aceºti indivizi ºi-au
arogat dreptul la viaþã ºi moarte asupra oamenilor, propovãduind
însã cu cinism cã totul este pentru apãrarea drepturilor omului,
libertatea ºi democraþia!

În concluzie, corupþia ideilor pune în perspectivã criticã
informaþia strategicã în relaþiile internaþionale care sunt în strânsã
legãturã cu interesele grupurilor de lobby ºi de presiune în spatele
cãrora se afla sponsori ºi sforari care stabilesc prioritãþile strategice
ale guvernelor, structureazã agenda publicã ºi „stimuleazã”
competiþia ideilor, participând indirect la dezbaterea publicã ºi la
fluiditatea schimbului de opinii. Este o lume bizarã, condusã de
circari ºi pãpuºari care se joacã cu destinul popoarelor cu cinism
ºi amuzament, stimulând haosul, rãspândind teroarea ºi tensiunea
în relaþiile internaþionale.

Astãzi, intraþi în era civilizaþiei roboticii ºi Inteligenþei Artificiale,
corupþia ideilor s-a mutat în spaþiul virtual care a devenit deja un
câmp de competiþie ºi confruntare strategicã între entitãþi statale
ºi non statale care dispun de mijloace financiare pentru
perfecþionarea continuã a acestor instrumente de acþiune ºi
influenþã, care sunt considerate adevãrate arme de distrugere în
masã.

Pandemia de Covid-19, cu mutaþiile sale „mult aºteptate” ºi
bine þintite, a devenit peste noapte un fenomen planetar captiv
concepþiei ideilor prin cele douã campanii agresive de propagandã:
pro-vaccinare ºi anti-vaccinare, care au produs serioase fisuri în
coeziunea statelor membre UE ºi nu numai, dar ºi între generaþii
ºi guvernele naþionale.

Pe fundalul confuziei ºi haosului în gestionarea pandemiei s-a
lucrat intens în laboratoarele de idei la pregãtirea unei campanii
abile de subminare a conceptului de state naþionale,
propovãduindu-se tot mai direct, prin vocea noului cancelar
german, a proiectului de creare a unei Federaþii a Statelor Europene
având drept „ghid cãlãuzitor” Germania.

Corupþia ideilor, a informaþiei strategice, poate eroda
democraþia Occidentalã?

Democraþia occidentalã ar trebui sã se bazeze pe o relaþie de
încredere ºi respect reciproc între cetãþean ºi stat, reprezentat de
multiplele sale instituþii, având menirea sã apere cetãþeanul de
riscuri ºi ameninþãri interne ºi externe, sã-i asigure un trai decent,

acces la educaþie ºi un sistem de sãnãtate eficient ºi ieftin, sã-i
apere proprietatea ºi sã-i asigure securitatea individualã ºi colectivã.
Ori, din pãcate, în ultimele decenii s-a constatat o tendinþã riscantã
a statului de a folosi informaþia strategicã „alteratã” pentru a-ºi
asigura prin intermediul instrumentelor sale, servicii de informaþii
ºi organisme de siguranþã ºi ordine publicã, un control ºi o
supraveghere excesivã a cetãþenilor, beneficiind de suportul noilor
tehnologii ºi a Inteligenþei Artificiale. Printr-o subtilã combinaþie
de constrângere ºi manipulare a informaþiilor strategice, statul
reuºeºte sã plaseze cetãþenii într-o stare de „somnolenþã”, însã
recentele evoluþii generate de managementul defectuos al
pandemiei, prin mãsuri de izolare de multe ori nejustificate, de
restrângere a drepturilor ºi libertãþilor, milioane de oameni au
sãrãcit, ºi-au pierdut locurile de muncã, ºi-au pierdut încrederea
în instituþiile statului, situaþie care a generat ieºirea oamenilor în
stradã pentru a-ºi striga disperarea ºi nemulþumirile, adâncindu-
se fracturarea socialã existentã atât în þãrile cu democraþie
consolidatã, cât ºi în statele cu regimuri politice autoritare.

Deci, astãzi asistãm în Occident la o trezire a simþului civic care
a constatat cã prin propagandã ºi manipulare a informaþiilor statul
i-a înºelat încrederea, prezenþa masivã în stradã fiind consideratã
o reacþie fireascã, care cere schimbarea actualei ordini ºi revenirea
la democraþia autenticã, cea care a adus Occidentului pace,
prosperitate ºi progres.

Omul modern, european sau american se aflã azi într-un raport
de supunere necondiþionatã în relaþia cu statul, iar dacã nu-ºi
acceptã condiþia riscã ca organismele cu atribuþiuni în asigurarea
siguranþei ºi ordinii publice sã reacþioneze ca instrumente de
represiune ºi înãbuºire a oricãrei revendicãri democratice, însã
existã ºi reversul medaliei, ca lucrãtorii din aceste instituþii sã
fraternizeze cu masele revoltate ºi sã participe activ la rãsturnarea
guvernelor considerate nepopulare ºi antidemocratice. Deci, cei
care se joacã cu focul (adicã cu soarta oamenilor) ar trebui sã ia în
serios aceste evoluþii socio-politice ce ar putea avea un efect de
bumerang cu consecinþe grave pentru viitorul democraþiilor
occidentale.

Statul democratic de altãdatã s-a transformat la presiunea
corporaþiilor într-un stat prãdãtor ºi agresor care aduce atingere
drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, bazându-se totdeauna pe
exploatarea fricilor oamenilor, care sunt asociate cu ameninþãri
externe ºi interne de care statul ar trebui sã-ºi protejeze subiecþii.
O abilã combinaþie între constrângere, aroganþã ºi manipulare
insolenþã, pot fi considerate ingredientele principale folosite de
state în multiplele lor eforturi de a menþine într-o stare de
dependenþã ºi apatie popoarele. Un exemplu de somnambulism
civic l-a constituit lansarea de cãtre elitele globaliste a unei
campanii agresive de salvare a „planetei” printr-o serie de mãsuri
propuse de ecologiºti pentru lupta împotriva încãlzirii antropice
a planetei, mãsuri radicale care presupun: renunþarea la pesticide,
ieºirea din energia nuclearã ºi a cãrbunilor în favoarea energiei
verzi, electrice, renunþarea la creºterea industrialã a animalelor ºi
promovarea cãrnii sintetice etc. Dar criza energeticã pe care o
traverseazã azi întreaga planetã, suprapusã peste criza sanitarã ºi
economico-financiarã, a generat o contractare a economiei globale
ºi a evidenþiat fragilitatea proiectului de tranzit la motoarele
electrice ºi renunþarea la motoarele pe benzinã ºi motorinã, din
cauza costurilor exagerate ale infrastructurii ºi scumpirii energiei
electrice. În lucrarea sa, „Les ecologistes contre la modernite”,
Ferghane A. zihari releva cã: „ecologiºtii sunt mai grãbiþi sã termine
cu capitalismul decât cu provocarea climaticã”. De fapt, ecologia
politicã s-a transformat în puritanism care anunþã iminenta
prãbuºirii civilizaþiei industriale. Exegeþii acestui curent uitã
intenþionat sã punã sub lupã analiza poluãrii mãrilor ºi oceanelor
planetare (care pot deveni o sursã sigurã de hranã ºi adãpost în
viitor), cauzatã de deversãrile de deºeuri toxice de la centralele
nucleare, de la circulaþia navelor de transport mãrfuri, ori de la
militarizarea acestui mediu dãtãtor de viaþã cu submarine nucleare
(care se mai defecteazã) sau de întregul arsenal din adâncuri
rezultat din multiplele confruntãri militare de-a lungul existenþei
umanitãþii. De ce ecologiºtii nu declanºeazã campanii la nivel
planetar de combatere a cursei iresponsabile a înarmãrii popoarelor
cu arme din ce în ce mai sofisticate care produc perturbãri serioase
ale ecosistemului regional ºi planetar, modificã comportamentul
ºi sistemul imunitar al oamenilor ºi tuturor vieþuitoarelor?

Nu ar trebui omisã ºi poluarea spaþiului cosmic prin lansarea
zecilor de mii de sateliþi ºi navete spaþiale al cãror control pare a
nu mai fi o prioritate a statelor ºi corporaþiilor interesate mai mult
de „colonizarea” planetelor în scopuri comerciale ºi militare, în
lipsa unor reglementãri unitare la nivel internaþional.

Corupþia ideilor ºi manipularea informaþiilor false în atenþia
Parlamentului European

În ultimele decenii, fenomenul corupþiei ideilor ºi a informaþiilor
strategice a cunoscut o evoluþie fãrã precedent, politicienii ºi
elitele instituþiilor suprastatale euro-atlantice ºi nu numai au
practicat din plin, în funcþie de interesele de grup sau ideologice,
proliferarea ideilor ºi strategiilor decuplate de la realitate pentru a
justifica acþiuni de politicã externã, intervenþii militare, rãzboaie
împotriva „terorismului internaþional”, restrângerea drepturilor
ºi libertãþilor, luarea unor mãsuri nepopulare etc. Fapt ce a creat
un sentiment de neîncredere faþã de stat ºi instituþiile sale, de
revoltã ºi nemulþumiri prin manifestaþii de stradã care merg în
direcþia nesupunerii civice, ceea ce pune sub semnul întrebãrii
democraþia occidentalã.

În paralel, am asistat ºi asistãm în continuare la o adevãratã
competiþie a dezinformãrii ºi manipulãrii informaþiilor strategice
prin atacuri cibernetice ºi propagandã agresivã din partea liderilor
americani ºi europeni în raport cu Rusia, China, Iran, Belarus, dar
ºi la contraatacuri mai mult sau mai puþin relevante din partea
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celor vizaþi. Oricum, Europa a devenit epicentrul unor confruntãri
ideatice transformate în rãzboaie psihologice sau hibride cu efecte
nocive la nivelul cetãþeanului european care se vede captiv ºi
debusolat în faþa unor manipulãri devenite ameninþãri la adresa
securitãþii individuale ºi colective, fie cã este vorba de crizã
energeticã, sanitarã, economicã sau alimentarã, într-un cuvânt,
riscuri ºi ameninþãri la adresa securitãþii naþionale a popoarelor
europene.

Popoarele euro-atlantice s-au trezit din anestezia indusã de
„colonizarea big-tech” americanã care a invadat continentul
european ºi precum „zombi” au ocupat strãzile europene pentru
a-ºi striga nemulþumirile ºi a-ºi apãra drepturile ºi libertãþile pierdute
în timpul pandemiei.

Pentru a acoperi aceastã sinistrã strategie de îndobitocire a
oamenilor, minþile „luminate” au creat din iunie 2020, în cadrul
Parlamentului European, Comisia Glucksman, care poartã numele
preºedintelui ei, Raphael Glucksman, sub motivaþia creºterii
tensiunii cu Rusia ºi China. Obiectivul comisiei este de: „a investiga
ingerinþele strãine în probleme europene atât în procesul electoral,
cât ºi prin dezinformare, spionaj, atacuri informatice, ameninþãri
hibride de instrumentare a migraþiei în scop de a destabiliza o
þarã” (ex. Belarus). Interesant e cã aceastã comisie nu aminteºte
de ameninþãrile ºi acþiunile Turciei (membrã NATO) care exercitã
presiuni asupra Europei prin folosirea emigranþilor din Siria,
Pakistan, Orientul Mijlociu ºi în ultima perioadã din Afganistan,
ori de acþiunile NSA de spionare a comunicaþiilor liderilor
europeni ºi a preºedinþilor de corporaþii europene pentru a le
cunoaºte portofoliu de afaceri ºi de a le fura pur ºi simplu
contractele de interes pentru corporaþiile americane (ex. rezilierea
contractului de livrare de submarine fabricate de Franþa pentru
Australia, considerat de experþi ca fiind contractul secolului.
Administraþia Biden nu a ezitat sã facã presiuni asupra guvernului
de la Camberra pentru a scoate de pe piaþã compania francezã).

Este un exemplu grãitor despre cum funcþioneazã alianþele ºi
etica ce guverneazã afacerile între marile democraþii!

De asemenea se omite cu bunã ºtiinþã ingerinþele în procesele
electorale europene de cãtre Steve Banon, fost consilier al
preºedintelui Donald Trump, care prin reþeaua de ONG-uri ºi
fundaþii politice finanþeazã personalitãþi ºi formaþiuni politice de
extremã dreaptã, xenofobe, islamofobe, antisemite care perturbã
ecosistemul social ºi politic european.

Culmea ipocriziei ºi cinismului rezultã ºi din „interesul” Comisiei
Glucksman de a „studia dependenta regiunilor din UE faþã de
infrastructurã tehnologicã strãinã susceptibilã de a fi exploatatã
pentru a tãia reþelele cruciale de aprovizionare ºi comunicaþii,
considerând cã ingerinþele externe ameninþã democraþia ºi
proiectul european în ansamblul sãu”. Aceastã retoricã, susþinutã
de o campanie mediaticã anti-chinezã, s-a dovedit în realitate a fi
un circ propagandistic pentru a face pe plac unchiului Sam supãrat
cã Imperiul de Mijloc îi erodeazã credibilitatea în fata aliaþilor ºi
vasalilor din Europa, dar care are efecte geopolitice la nivel
planetar. Pentru a-ºi dovedi loialitatea faþã de poziþia SUA în
problema Taiwanului, Parlamentul European a hotãrât trimiterea
la Taipei a unei delegaþii condusã de Raphael Glucksman (la
3.11.2021) care a propus oficialilor taiwanezi cooperare în
domeniul securitãþii cibernetice ºi fabricãrii semiconductorilor
într-o fabricã europeanã. A fost prima vizitã oficialã a unor
parlamentari europeni, delegaþia fiind primitã de cãtre preºedinte,
ministrul de externe ºi conducerea corporaþiei producãtoare de
semiconductori. Adevãrul a ieºit însã la ivealã, când în paralel cu
aceste demersuri politice Comisia UE, la presiunea Germaniei ºi
Franþei, a semnat la 30.12.2021 acordul privind investiþiile
reciproce, considerat de ambele pãrþi ca fiind „o formã de
autonomie strategicã care afirmã interesele ºi principiile ambelor
pãrþi”, având o încãrcãturã ºi importanþã istoricã. Acest Acord a
stârnit mânia unchiului Sam, care alãturi de Marea Britanie ºi
Canada s-au opus pânã în ultima clipã, însã fãrã rezultat. Ciudat
este cã în ultimele decenii SUA nu mai este capabilã sã-ºi impunã
propriile viziuni de politicã externã, fiind nevoitã sã apeleze la
susþinerea unor vasali, ceea ce demonstreazã slãbiciune ºi frustrare.
Este exact ca atunci când provoci pe cineva la bãtaie, dar nu
mergi singur sã te confrunþi cu adversarul, ci vii însoþit de
mardeiaºii de cartier. Jalnicã postura pentru ceea ce a reprezentat
odatã America!

Pe de altã parte, Germania ºi Franþa au numeroase ºi variate
interese în relaþia cu SUA, o istorie comunã dupã cel de-al doilea
Rãzboi Mondial, începând cu Planul Marshall ºi NATO, care
asigurã în lipsa unei politici de securitate ºi apãrare europene, o
umbrelã de securitate a continentului în fata agresivitãþii periodice
a Kremlinului.

Deci geopolitica „interesului care poartã fesul” a UE ºi nu
numai, impune un balet politico-diplomatic de înaltã clasã în
aceastã lume aflatã în plin proces de schimbare a rânduielilor
internaþionale ce au asigurat, pânã acum, cât de cât un cadru
favorabil progresului ºi prosperitãþii umanitãþii.

Pãcat cã în ultimele trei decenii România ºi-a pierdut capacitatea
de a-ºi negocia cu abilitate opþiunile ºi interesele în raport cu
vecinii ºi marile puteri, devenind un vasal ascultãtor faþã de UE ºi
SUA ºi un actor periferic în zona de sud-est a continentului,
folosit de SUA ºi UE ca vârf de lance împotriva Federaþiei Ruse ºi
monedã de schimb în viitoarele negocieri.

Criza Ucrainei a declanºat un adevãrat rãzboi psihologic, cu
ameninþãri asimetrice între Rusia ºi comunitatea euro-atlanticã,
care este asezonat cu dezinformãri ºi manipulãri de informaþii de
ambele pãrþi, creându-se o atmosferã de confuzie ºi teamã de
izbucnire a unui rãzboi ce va afecta nu numai statele europene ºi
va contribui la revizuirea actualelor sisteme de alianþã. Ca de
obicei, când se confruntã titanii cei mici sunt sacrificaþi ºi sã nu ne
mirãm dacã, încã odatã, SUA ºi Rusia se vor înþelege peste capul
UE, iar concesiile geopolitice ce se vor face vor schimba actuala
configuraþie a ordinii democratice din Europa centralã ºi de est,
cât ºi în Balcani, interesele ruseºti de extindere a spaþiului vital
fiind satisfãcute la pachet cu aranjamente ºi concesii în favoarea
americanilor în alte zone de interes pentru strategia de securitate
americanã.

De altfel, între SUA, NATO ºi Rusia s-a realizat o alianþã
strategicã neaºteptatã încã din perioada preºedintelui Elþîn, când
în 1997 Rusia a fost invitatã sã participe la Consiliul NATO,
deschizându-se o nouã etapã a cooperãrii ºi securitãþii între NATO
ºi Rusia, dezvoltatã ºi diversificatã prin semnarea la Roma în
28.05.2002 a noului statut al Rusiei în cadrul Consiliului NATO.

În lucrarea „L’incroyable aliance Rusie-Etats Unis” (Ed. Rocher,
2002), Pierre Lorain demonstreazã cã: „nu este o simplã asociere
de circumstanþã, condamnatã dinainte de geopolitic, ci reprezintã
primul rezultat concret al unui proces de integrare a Rusiei în
comunitatea occidentalã, început odatã cu desfiinþarea URSS.
Temporizat în perioada pãcii reci din anii lui Elþîn ºi reluat de
Putin în momentul preluãrii puterii.”

Cred cã episodul Ucraina a fost gândit în laboratoarele de idei
americane pentru a arãta Rusiei cât de importantã este menþinerea
unei solide alianþe între cele douã state în condiþiile expansiunii
economico-financiare ºi militare a Chinei la nivel global, ceea ce
aduce atingere intereselor geostrategice ºi geoeconomice atât ale
SUA, cât ºi ale Rusiei, cum ar putea fi ºi o miºcare de ºah a Rusiei
sã atragã SUA ºi NATO în estul continentului pentru a oferi Chinei
rãgazul necesar de a-ºi aºeza piesele pe tabla de ºah în ideea de a
încercui militar Taiwanul.

Prezenþa preºedintelui Putin la Jocurile Olimpice de Iarnã de la
Beijing ºi întâlnirile cu preºedintele Xi ar putea aduce noi elemente
de analizã privind viitorul conflictului cu Ucraina. S-ar putea sã
asistãm la o loviturã surprizã a Rusiei în direcþia Poloniei prin
Belarus, ori un desant al mercenarilor la Deveselu pentru a prelua
controlul scutului american, acþiune ce ar putea fi consideratã ca
un act terorist „fãrã implicarea Rusiei”, care sã aparã ca un salvator
prin negocierile ce le va purta cu „teroriºtii”. Orice este posibil.

Oricum, România este ca de obicei surprinsã de evenimente,
iar în situaþii de crizã se foloseºte de informaþii alterate pentru a
da poporului român sentimentul de încredere ºi securitate, însã
situaþia este dramaticã datoritã ºi infrastructurii care se afla în
stare criticã ºi nu poate asigura eventuale transporturi de armament
ºi echipament militar pe calea feratã în condiþii optime.

Cred cã este locul sã amintim cititorilor cã alianþa SUA-URSS
nu este deloc surprinzãtoare, ea având o istorie, cu suiºuri ºi
coborâºuri, încã de la Conferinþa de la Teheran din noiembrie-
decembrie 1943, unde unchii Sam ºi Joe (cum îi plãcea
preºedintelui Roosevelt sã-l alinte pe Stalin), deja lucrau în secret
la împãrþirea zonelor de influenþa post-rãzboi, inclusiv a coloniilor
franceze, engleze, olandeze ºi germane. De asemenea, lui Stalin
preºedintele american i-a promis sã preia sub control o mare
parte a continentului european, iar Stalin a supralicitat obþinând
insulele japoneze Sakhalin ºi o parte din Kurile. Tot la Teheran s-
a hotãrât ºi soarta Germaniei naziste, Stalin nefiind de acord cu
propunerea anglo-americanã de desfiinþare a þãrii, Stalin precizând
cã: „Dupã pãrerea mea, nu mai puteþi ºterge de pe hartã Germania,
aºa cum nu puteþi sã faceþi acest lucru Rusiei... Trebuie cãutatã
soluþia demilitarizãrii Germaniei... Trebuie lichidat nazismul ºi
Wehrmachtul ºi sã aducem în faþa justiþiei poporului pentru a fi
judecaþi conducãtorii criminali ai celui de al Treilea Reich...”
Victoria diplomaþiei sovietice pe tot parcursul negocierilor s-a
datorat în mare mãsurã informaþiilor secrete obþinute de reþelele
de spioni infiltraþi în anturajul familiei preºedintelui Roosevelt, la
Departamentul de Stat ºi de la vârful structurilor MI 6 (spionajul
britanic) ºi Ministerul de Externe prin intermediul reþelei numitã
ºi Grupul de la Cambridge, reþea condusã de Phillby.

În privinþa României, la întâlnirea de la Moscova solicitatã de
cãtre premierul britanic Churchil (sep. 1944, premierul britanic
în absenþa preºedintelui american, care era ocupat cu campania
electoralã, a propus lui Stalin urmãtoarea schema de împãrþire a
Europei post-belice: România-Rusia 90% ºi alþii 10%; Grecia-
Marea Britanie-SUA 90%; Iugoslavia 50%; Ungaria 50%;
Bulgaria-Rusia 75% iar alþii 25%.”

La Malta, în dec. 1989, s-a instituþionalizat aceastã alianþã care
a condus la încetarea Rãzboiului Rece, cãderea comunismului,
destrãmarea URSS, reunificarea Germaniei.

În lucrarea „România între scutul american antirachetã ºi Katiuºa
ruseascã” (Ed. România în Lume, 2012) fãceam urmãtoarele
evaluãri privind evoluþia relaþiilor SUA-Rusia: „ostilitatea
Federaþiei Ruse faþã de extinderea NATO spre est ºi în spaþiul ex-
sovietic, este un joc de imagine care dã bine naþionaliºtilor ruºi,
însã Rusia cunoaºte foarte bine slãbiciunile structurilor decizionale
din cadrul NATO, care într-o situaþie de crizã în raport cu unul
din statele membre sau aspirante la aderare Ucraina, Georgia,
alianþa nu ar fi pregãtitã sã acorde garanþii de securitate acestor
þãri ºi sã-ºi compromitã interesele geopolitice pe care le are în
direcþia Rusiei... Obiectivul cel mai important al parteneriatului
strategic Rusia-SUA este de consolidare a relaþiilor economice ºi
comerciale prin intermediul mediilor de afaceri din ambele þãri,
fãrã a neglija continuarea dialogului ºi negocierilor în domeniul
reducerii arsenalului nuclear, reducerii armamentului convenþional
ºi cooperarea pentru realizarea programului european antirachetã
propus de preºedintele Medveev în 2010, dar care ulterior a fost
pus în aplicare de cãtre SUA în cadrul NATO, fãrã consultarea
Rusiei. Sã nu uitãm cã la acea datã Rusia era de acord cu instalarea
de scuturi antirachetã în România ºi Bulgaria... În privinþa integrãrii
Rusiei în familia þãrilor europene democratice, poziþia Kremlinului
este clarã ºi anume cã, pentru moment, aceasta nu este o opþiune
imediatã a Rusiei mai ales cã proiectul european dã semne de
obosealã, iar mecanismele sunt gripate. Rusia va prefera sã menþinã
aceste parteneriate cu UE ºi NATO atâta timp cât îi aduc beneficii
tangibile, iar când interesele de etapã o vor cere, va recurge la
parteneriate bilaterale în interiorul UE... Obiectivul constant al
politicii externe ruse la orizontul 2025-2030 este de a deveni
unul din centrele de putere într-o lume multipolarã ºi globalizatã,
alãturi de China, ceea ce ar permite Rusiei sã promoveze o politicã
multivectorialã în plan extern.”

În legãturã cu viitorul scutului de la Deveselu, tot în lucrarea
menþionatã subliniam cã: „va deveni un subiect fierbinte în relaþia
României cu Rusia ºi monedã de schimb în negocierile SUA-
Rusia în contextul evoluþiilor imprevizibile din Ucraina. Am putea
asista la un moment dat la o eventualã înþelegere SUA-NATO-
Rusia de exploatare în comun a scutului de la Deveselu, concesie
pe care SUA ar putea sã o ofere Rusiei ca un gest de transparenþã,
pentru o nouã resetare a parteneriatului strategic care sã menþinã
Rusia captivã, în detrimentul apropierii sale mai profunde de
China. Este posibil ca Rusiei sã i se asigure „spaþiu vital” de
influenþã în estul Europei tocmai pentru a preveni o alianþã
strategicã robustã ºi pe termen lung cu Germania ºi Franþa.”

Pe de altã parte, Rusia are propria strategie în relaþia cu UE prin
care vizeazã scoaterea Europei de sub tutela ºi controlul SUA ºi
NATO, de a ajuta la consolidarea legãturilor de integrare a Europei
centrale ºi de est sub semnul axei Moscova-Berlin-Paris.

Noua situaþie de securitate de la graniþa de est a Ucrainei ºi
negocierile dintre SUA, Rusia, UE, NATO pentru a gãsi o soluþie
diplomaticã, gãseºte România, ca de fiecare datã nepregãtitã ºi în
afara jocurilor geopolitice, deºi conducãtorii noºtri încearcã sã se
bage în seamã prin declaraþii „sforãitoare” de sprijin necondiþionat
pentru Ucraina.

Ceea ce era de domeniul irealului în 2012, când avansam ideea
cã nu este exclusã posibilitatea ca în funcþie de interesele americane
sã asistãm la o exploatare în comun a scutului de la Deveselu, aºa
cum propunea în 2010 preºedintele rus Medveev, iatã cã
televiziunile au transmis ºtirea bombã cã „Rusia ºi SUA analizeazã
realizarea unei înþelegeri pentru inspectarea scutului de cãtre
experþii ruºi pentru a se convinge de caracterul sãu pur defensiv”.

În lucrarea citatã, intitulam Cap. III sugestiv: „Un destin
geopolitic inevitabil în sec. XXI: Romania-Rusia, prejudecãþi ºi
temeri”, iar la concluzii subliniam printre mãsurile ce ar trebui
luate de cãtre conducãtorii României în viitorii ani: „Reevaluarea
relaþiilor cu Rusia ºi Ucraina prin prisma destinului geopolitic

comun în sec. XXI la Marea Neagrã ºi gurile Dunãrii, gãsind
soluþii la problemele trecutului care apasã greu asupra prezentului
ºi viitorului. Sã ne luptãm pentru a obþine drepturi egale pentru
cetãþenii români din Ucraina ºi Rusia, aºa cum la rândul nostru
am acordat drepturi minoritãþii ruse ºi ucrainene, sau aºa cum s-
a luptat Rusia pentru protejarea conaþionalilor rãspândiþi în Þãrile
Baltice sau în arealul ex-sovietic.” Au trecut zece ani de la lansarea
acelei lucrãri, însã parlamentarii ºi guvernanþii nu ºi-au gãsit timp
pentru a înscrie în agenda lor aceste probleme ca prioritãþi de
politicã externã, inclusiv prin susþinerea lor la nivelul UE ºi NATO.

Drept urmare, asistãm neputincioºi, ca niºte spectatori, la
„rãfuielile dintre ultraºii diverselor galerii” care produc perturbãri
ºi tensiuni în ecosistemul european, chibiþând pe margine
informaþii tot mai confuze ºi manipulatorii lansate de ambele
tabere, dar achitând respectuoºi nota de platã a daunelor produse
de aceste „încãierãri”.

Sã nu uitãm însã cã în urmã cu câþiva ani vice-premierul Rogozin
anunþa cu aroganþã cã scutul de la Deveselu este þinta rachetelor
instalate în Transnistria, ceea ce ar putea, în situaþie de conflict, ca
scutul sã se transforme într-o „ploaie de stele” pe cerul României.

ªtiri de ultimã orã indicã o escaladare a conflictului din Ucraina
prin lansarea de cãtre Rusia a unei ofensive terestre ºi raiduri
aeriene pe mai multe aliniamente, inclusiv în cooperare cu armata
Belarusului, ceea ce demonstreazã cã asistãm deja la transpunerea
în practicã a strategiei de securitate a Rusiei care subliniazã clar
intenþia Moscovei de a împinge „cordonul sanitar” impus de NATO
cât mai departe de graniþele sale prin reducerea importanþei
strategice a Ucrainei, reactivarea miºcãrilor rusofone din R.
Moldova (Transnistria, Gãgãuzia) care vor forþa federalizarea
Ucrainei cu Moldova, zona devenind, inclusiv cu gurile Dunãrii,
un spaþiu tampon controlat de Rusia, ori o „zonã de liber schimb
comercial” care sã satisfacã interesele europene ºi euroasiatice.

De fapt, conflictul din Ucraina ar putea face parte dintr-un
proiect mai amplu convenit de Rusia cu Germania ºi Franþa de a
grãbi punerea în aplicare a conceptului vehiculat atât în
Parlamentul European, cât ºi în Comisia Europeanã de realizare a
Federaþiei Statelor Europei, care ar elimina conceptul de state
naþionale ºi ar rezolva diferendele teritoriale rãmase în urma
tratatului de la Trianon. Vom reveni asupra acestui subiect care
tinde sã se contureze fiind susþinut cu discreþie, dar consecventa ºi
de marile puteri masonice europene ºi americane, dar ºi de
masoneria rusã ºi turcã. Vom trãi ºi vom vedea cã ºi România este
þinta acestui proiect, vizându-se revenirea la statutul Principatelor
Române într-o nouã configuraþie geopoliticã.

Coincidenþã sau nu, rãzboiul din Ucraina a reuºit prin tragismul
poporului ucrainean care s-a luptat cu arma în mânã pentru a-ºi
apãra patria de invadatori, sã þinã pagina mass-media planetare ºi
sã facã uitatã imaginea ºifonatã a SUA dupã înfrângerea militarã
ºi diplomaticã din Afganistan ºi a Franþei, care în plinã campanie
electoralã pentru preºedinþie a trebuit sã se recunoascã înfrântã de
jihadiºti în Sahel ºi sã-ºi repoziþioneze militarii retraºi din acest
conflict pe frontiera de est a UE, în România.

Ca la un semnal al unui dirijor nevãzut, presa americanã ºi
europeanã a „uitat” sã mai prezinte lumii informaþii din Afganistan,
Siria, Yemen, Sahel (Mali) acordând prioritate, cum este ºi firesc,
unui rãzboi aflat în Europa, având drept sursã de inspiraþie
reportajele ºi ºtirile produse de canalul american CNN (cunoscut
ca trompetã a CIA ºi administraþiei americane) care a scos în
evidenþã „intervenþiile robuste” ale preºedintelui american ºi
Secretarului General NATO pentru a reface credibilitatea în fata
partenerilor ºi aliaþilor.

Dar, ghinion! Preºedintele Putin s-a arãtat hotãrât sã arate
Occidentului cã nu joacã la „cacealma” cum era evaluat de strategii
militari, ci este hotãrât sã fie luat în seamã, iar problemele pe care
le ridicã în fata Occidentului sã fie tratate cu atenþie.

Interesant este cã numai intervenþiile Chinei ºi Indiei, doi
parteneri strategici ai Moscovei în Asia-Pacific au reuºit sã
domoleascã furia „ursului” ieºit prematur din hibernare ºi sã-i
promitã „miere” din stupinele Extremului Orient pentru a se
revigora dupã aceastã „alergãturã” istovitoare dupã „iepuraºul
curajos”.

Lãsând la o parte gluma, în toatã aceastã „afacere”, preºedintele
ºi poporul ucrainean s-au lãsat amãgiþi de promisiunile
Occidentului cã vor fi alãturi într-un posibil conflict militar cu
Rusia, însã odatã declanºat rãzboiul, Ucraina s-a trezit singurã
însã încurajatã de pe „margine” de susþinãtori care s-au limitat a-
i trimite armament defensiv, dar i-au retras consilierii militari ºi
personalul ambasadelor.

În final vom asista la prãbuºirea economicã a Ucrainei care în
ultimii ani a contractat împrumuturi de miliarde pentru a se înarma,
ceea ce va afecta cu siguranþã nivelul de trai al populaþiei ºi va
genera revolte ºi înlãturarea actualului regim politic cu unul mai
„prietenos” în relaþia cu Rusia.

SUA ºi UE vor sfãtui Ucraina, aºa cum România a fost „sfãtuitã”
de unchiul Sam în 2008 sã refacã legãturile cu „aliatul strategic”
de la acea orã, Rusia lui Putin.

Oricum, pentru România se anunþã vremuri complicate
economic ºi social, datoria externã va depãºi limitele admise de
UE, inflaþia va sãrãci populaþia, iar capitalul autohton va deveni
istorie în condiþiile în care cheltuielile de înarmare vor cãpãta
prioritate.

Resursele de gaze din Marea Neagrã vor fi exploatate de cãtre
companii americane, austriece ºi ruseºti, acum când Insula ªerpilor
a fost capturatã de armata rusã. Pandemia a primit „ordin de zi” sã
fugã de pe meleagurile mioritice lãsând visteria þãrii goalã, iar
acum ne pregãtim de rãzboi rece ºi de înarmare.

Doamne, trezeºte-i pe conducãtorii noºtri din coma indusã de
opiul puterii ºi aroganþei, deschide-le ochii spre cumpãtare ºi
smerenie pentru a vedea pericolele ce se ascund în spatele
promisiunilor ispititoare ale „aliaþilor”, pentru a nu avea soarta
Ucrainei!

În concluzie, corupþia ideilor, a manipulãrii informaþiilor
strategice prin diverse moduri, a devenit o practicã periculoasã în
era Inteligenþei Artificiale ºi a transformãrii spaþiului virtual într-
un câmp de luptã cu actori anonimi, demonstrând justeþea
afirmaþiilor pãrintelui Iustin Pârvu (nov. 2011, Mãnãstirea Neamþ):
„Trãim într-un veac al minciunii ºi al înºelãrii, încât nimic nu
mai e autentic, nici noi, ca persoane, nici plantele sau hrana pe
care o consumãm, toate sunt modificate ºi nefireºti. Se lucreazã
cu informarea ºi dezinformarea în aºa grad încât nici nu mai ºtii
care este partea realã a lucrurilor. Ca sã distingi astãzi adevãrul
de minciunã e greu ºi pentru oamenii duhovniceºti (cât de cât
aºezaþi), este necesarã o mare atenþie ºi trezire sã cunoaºtem
inamicul ce ne stã înainte...”

Cuvinte pline de înþelepciune care ne invitã sã reflectãm cu
discernãmânt la dureroasa realitate a zilelor noastre ºi sã nu ne
lãsãm cu uºurinþã amãgirilor ºi promisiunilor chiar dacã vin de la
aliaþi strategici, pentru cã în relaþiile internaþionale nu existã
sentimente ºi amiciþii, ci numai interese mai mult sau mai puþin

ascunse sau disimulate sub masca binelui comun.
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Pe doamna Rodica

Oniga nu am vãzut-o

niciodatã, cum pe mulþi alþi

autori ale cãror cãrþi le-am

primit spre lecturã ºi

eventual un feedback, de

care pot sau nu sã þinã cont,

importantã fiind circulaþia

acestor cãrþi împreunã cu

numele celor care le-au

scris, ce considerã

promovarea lor ca pe o

datorie ce încheie onest un

travaliu asumat. Dintr-un

succint Cv, aflu cã dna Rodica Oniga s-a nãscut la Arad, este

licenþiatã în Filologie, a colaborat ºi colaboreazã la majoritatea

revistelor literare din þarã, a obþinut câteva premii. A debutat în

1996, cu volumul de poezii Întâmplare la marginea pãmântului,

în 1996, la editura Vinea. La o distanþã de 20 de ani, publicã

Testament pentru copilãrie la editura PRO Editurã ºi Tipografie,

o carte de versuri cu un titlu contrariant, dacã nu chiar frisonant.

În prefaþa generoasã a prof.univ.dr. Lucian Chiºu, distinsul critic

mãrturiseºte cã rândurile sale încearcã sã-i stabileascã autoarei

„o poziþie, un loc în tabloul frecventãrilor poetice din actualitatea

cotidianã.” „Operaþiune deloc simplã”, mai adaugã prefaþatorul,

având în vedere statutul lirismului în cadrul schimbãrilor

semnificative  de azi privind comunicarea, ºi ea influenþatã de

globalizare. Cartea cuprinde douã pãrþi, distincte dar osmotice

oarecum: „Copilãria oricând” ºi „Nesomnul veºnic al cuvântului”,

indicând predispoziþia autoarei spre paradox, invitând la o lecturã

cu multe unghiuri de interpretare, în pofida simplitãþii enunþiative,

a unei tonalitãþi temperate. În primul capitol, monotematic, ruleazã

obsesiv vocabule precum copil, copilãrie, pe o gamã incantatorie,

fiind chiar subliniate cu caractere italice, ca într-un ritual, ce

capãtã sens ºi consistenþã prin repetare. Intensitatea emoþiei

augmentatã de aceste reiterãri, urcând spre un apogeu neaºteptat,

ne pot aminti de acel „Bolero” al lui Maurice Ravel, ºi de ce nu

de poetul argentinian Jorge Luis Borges, care  spunea cã la

început, poezia era cântec. Versurile ºlefuite atent au o anume

diafanitate, o tandreþe melancolicã pe mãsurã ce se cufundã în

apele amintirilor cu a lor implacabilã ireversibilitate. Rodica

Oniga nu se înscrie în niciun trend, are propria-i viziune despre

poezie, care trebuie sã atingã sufletul, cele mai pure straturi ale

sensibilitãþii umane. Cu discreþie, propune

o variantã a copilãriei sufletului sãu.

Rememorarea acelei vârste fãrã vârstã e

jalonatã concret de poeziile:  „Obârºie”,

„Anotimp din cetate”, „Fratelui”, „În

patria pãrinþilor”, „Pãrinþi”, „Strada de

ieri” etc. Dincolo de acest spaþiu este un

univers al eului ce planeazã deasupra

locurilor cunoscute, din dor de ele, de

sinele din trecut, mãrturisindu-se cu o

descãtuºare tulburãtoare: „Frate, mi-e dor

de fântâna copilãriei cu vise curate,/ de

adâncul verde unde-mi luminam umbra

domesticitã.” Dramatismul constã în

„imposibila întoarcere” în acel timp, la

acea stare: „Somnul coboarã în fruct prin

miezul sângelui/ ºi inima se rostogoleºte

într-o copilãrie./ Nu te mai gãsesc tainã,

cuvânt!/ Nu mai vine ruginia toamnã sã

modeleze cu avânt/ timpul care tânjeºte

dupã clepsidra care sunt!/ ªi rãceala

tãlpilor pe care nu le mai vreau,/ iar ele se

agaþã de mine ºi mã beau.” ªi totuºi. Nu

ne mai putem întoarce în copilãrie, dar am luat cu noi copilul care

am fost, iar el ne va însoþi, în pofida trecerii anilor: „Doar

zâmbetul mãrturiseºte rigorile vârstei.”  Deºi am plecat din

„paradisul copiilor”, totuºi „Aceastã copilãrie e în noi ºi va fi

mereu.” Timpul însã ne smulge din copilãrie, oferindu-ne

maturizarea, instalarea într-o societate, unde se observã cã rãul e

mai pregnant decât binele. Aflat de regulã într-o lume

incongruentã, poetul îºi cautã refugiul ºi chiar salvarea în poezie.

A doua secþiune a cãrþii relevã latura maturã, tradiþionalistã a

poeziei Rodicãi Oniga, susþinutã prin tematica diversificatã ºi

preferinþa pentru prozodia clasicã, versurile

sale având în general o eufonie atent

supravegheatã. Poeta recupereazã aici

locuri, personalitãþi ale istoriei naþionale,

ale literaturii române ºi universale, reuºind

un tur de forþã printre evenimente ce au

constituit borne, marcaje în spaþiul nostru.

Capitolul al doilea al cãrþii e ºi capitolul al

doilea al vieþii, al conºtientizãrii copilului

faþã de realitatea în care este inserat, ce-i

va amprenta devenirea. Versurile devin aici

mai sobre, mai incisive, astfel încât „poemul

pãtrunde între oase precum o spadã”. Poeta

scrie: baladã, doinã, romanþã. Scrie în

acrostih Alba Iulia ºi Unirea Românilor.

Aminteºte cu cãldurã ºi dedicare toponime

simbolice, nume emblematice ale culturii

române, oferindu-le dedicaþii: Nicolae

Labiº, Eminescu, Sadoveanu, Brâncuºi

etc.  ªi ei sunt „Oameni din întâmplare”,

dar ce oameni ºi ce viaþã plinã de

întâmplãri. Rodica Oniga priveºte în

interiorul sãu pentru a vedea alcãtuirea

lumii, cu trecut, prezent ºi viitor. Poezia ei este delicatã ºi discretã

ca orice lucru adevãrat ºi preþios, care se aratã rar ºi nu oricui.

Spune „Aºtept tot ce este încã tainã ºi doare.” Noi, cititorii,

aºteptãm urmãtoarea carte ºi cred cã vom fi rãsplãtiþi pe mãsura

aºteptãrilor noastre.

Existã, fãrã îndoialã, oameni de culturã atraºi îndeosebi
de anumite epoci ºi personalitãþi, a cãror contribuþie la
evoluþia literaturii ºi a unor domenii tangente sã le
motiveze aprofundarea, revenirea, reinterpretarea în
vederea aducerii în prim-plan a unor scriitori rãmaºi în
umbrã din cauza unor conjuncturi nefavorabile. Este ºi
cazul profesorului Iulian Dãmãcuº, cercetãtor al
literaturii Sudului românesc, autor al volumului
„Emanoil Bucuþa” apãrut în 2021 la Editura Napoca Star
în colecþia „Biblioteca de criticã”, o culegere conþinând
o selecþie de aprecieri critice mai vechi sau mai noi,
dedicate unui scriitor considerat de unii minor, de alþii
doar un autor de dicþionar – Emanoil Bucuþa (1887-
1946). Decizia de a-ºi publica lucrarea de licenþã a fost
determinatã de împlinirea a 75 de ani de la moartea
scriitorului Emanoil Bucuþa, membru corespondent al
Academiei Române, eveniment marcat ºi de Filiala Cluj-
Napoca a Academiei, de Ion Lazu pe blogul sãu,
„Calendarul scriitorilor români”, ca Scriitorul zilei, datat
miercuri, 27 iunie 2022.

Cum era ºi firesc, volumul debuteazã cu un capitol
referitor la datele biobibliografice, însoþit de câteva
fotografii de familie puse la dispoziþie de Florin Bucuþea,
din Dãiºoara, desigur rudã cu scriitorul în linie maternã.
Aceastã trecere în revistã a vieþii ºi activitãþii literare ºi
culturale a lui Emanoil Bucuþa oferã o ocazie de reflecþie
ºi o informare succintã privind prioritãþile acestuia,
studiile urmate, multiplele domenii în care s-a specializat
ºi pe care le-a slujit. Astfel, prin naºterea sa, era
moldovean dupã tatã, Ioniþã Popescu, fiu de preot stabilit
în Muntenia ºi ardelean dupã mamã, Elena-Rebeca
Bucuþa din satul Dãiºoara aparþinând de judeþul Braºov,
al cãrei nume îl va prelua din 1927, deºi semnase astfel
încã din 1916. Interesant este cã se cãsãtoreºte la 29 de
ani cu Eufimia, originarã din zona Vidinului, cu care are
trei copii (Ileana, Ion ºi Emanoil), iar cu doar un an
înaintea morþii survenite la 59 de ani, se recãsãtoreºte cu
Lucia Borº, mai tânãrã cu opt ani decât el, din Tulcea, ea
însãºi scriitoare, cu care avea multe afinitãþi. Cert este cã
aceasta i-a supravieþuit aproape 40 de ani ºi, din
devotament, a valorificat manuscrisele soþului. Tot ca o
curiozitate, deºi decesul prozatoarei a survenit în 1984,
nu se ºtie clar dacã a fost înmormântatã la Bucureºti sau
la Tulcea, unde se aflã doar un cenotaf.

În ceea ce priveºte formarea, a fost absolvent al
prestigiosului Liceu Sf. Sava, a fãcut studiile universitare
la Facultatea de Litere ºi Filosofie Bucureºti, cu licenþa
în germanisticã, dupã care a urmat plecarea la Berlin,
controversatã fiind ºi obþinerea aici a titlului de doctor.
A ocupat funcþii diverse, însã importante pentru demersul
nostru sunt cele de secretar general la Ministerul Cultelor
ºi Artelor, administrator al Casei ªcoalelor, membru al
Societãþii Scriitorilor Români, al ASTRA, al Societãþii
Române de Geografie, al Societãþii Etnografice Române
sau al Asociaþiei „Les Amis de la France”. Ca publicist,
s-a remarcat drept director, fondator al revistei „Boabe
de grâu”, redactor-ºef la „Graiul românesc”, a fãcut parte

din grupul de tineri valoroºi colaboratori la „Gândirea”
ºi la alte zeci de publicaþii ale vremii. Dintre toate acestea,
articolele atât de apreciate de la „Gândirea” se pare cã i-
au marcat, aºa cum vom vedea, destinul.

Trebuie sã amintim cã paginile de criticã literarã
reproduse în lucrarea ce a reprezentat punctul nostru de
plecare, în care ocupã aproape douã treimi, aparþin
exegeþilor lui Emanoil Bucuþa ºi ni-l prezintã ca
romancier, nuvelist, traducãtor, eseist. Sã amintim nume
de marcã precum Eugen Lovinescu, Nicolae Iorga,
Perpessicius, George Cãlinescu, Tudor Vianu, Vladimir
Streinu, Ion Rotaru, Dumitru Micu, Marian Popa. Ca o
observaþie pertinentã, s-au conturat douã opinii clare,
de o parte critica vehementã, de-a dreptul demolatoare a
lui E. Lovinescu, iar pe de altã parte comentarea foarte
generoasã precum cea a lui Perpessicius, între care se
situeazã, ca linie de mijloc, o evaluare obiectivã, ce
subliniazã atât minusurile, cât ºi multitudinea aspectelor
pozitive, ce susþin valoarea realã a creaþiei lui Bucuþa,
de pildã G. Cãlinescu sau T. Vianu. Prin volumul „Florile
inimii” (1920) acesta exceleazã prin sonete ºi cântece
de leagãn, fiind considerat de Cãlinescu „întâiul intimist
în înþelesul propriu al cuvântului”, iar „în aceastã poezie
a micului sentiment poetul pune o pasiune de anticar,
fãcând din poeme niºte mici vitrine de cristaluri grele în
care conservã obiectele cele mai disparate”. În prozã,
Bucuþa s-a impus prin romanele ºi nuvelele sale:
„Legãtura roºie” (1925), „Fuga lui ªefki” (1927), „Maica
Domnului de la mare” (1930), „Capra neagrã” (1938).

Tragediile existenþiale supuse fatalitãþii sunt considerate
fãrã prea multã consistenþã epicã, iar personajele schematice,
insuficient conturate, astfel încât proza rãmâne viabilã, fapt
necontestat de niciun comentator, prin decorul pitoresc,
exotic, prin evocarea unor realitãþi etnico-geografice, cu
inserarea pitorescului unui spaþiu detaliat cu
meticulozitatea unui arhivar. La fel de importante sunt
volumele de articole ºi reportaje „Crescãtorul de ºoimi” ºi
cele patru volume intitulate „Pietre de vad”, definite de
însuºi Bucuþa drept „popasuri luminoase în viaþa de
frumuseþe sau de gândire a vremii”, cãrora profesorul I.
Dãmãcuº le rezervã ultimul capitol al cãrþii.

Revenind la ideea cã scriitorul s-a impus ca animator
al vieþii culturale în perioada interbelicã, în detrimentul
activitãþii de scriitor, este de menþionat cã nu a uitat
meleagurile natale ale mamei, de aceea a avut iniþiativa
ºi a susþinut înfiinþarea unui Cãmin Cultural ºi a unei
biblioteci sãteºti la Dãiºoara. Pornind de la aceastã
realizare meritorie, doresc sã fac o paralelã cu o altã
personalitate originarã din Transilvania ºi anume Virgil

Cioflec, contemporanul lui Bucuþa, sugeratã de lectura
cãrþii doamnei Luminiþa Cornea, „Virgil Cioflec –
contribuþii biobibliografice”, apãrutã la Editura Sud în
2021, ceea ce ne conduce spre urmãtoarele concluzii:
ambii au luat parte la viaþa culturalã bucureºteanã în
primele decenii ale secolului XX, au fost publiciºti de
marcã, incluzând aici articole despre arte, au scris prozã
originalã, au avut vederi monarhiste, au sprijinit
comunitãþile de unde îºi trãgeau rãdãcinile, aºa cum s-a
întâmplat ºi cu familia Cioflec, ctitori de biserici ºi de
ºcoli. Am amintit anterior cã cei doi sigur se cunoºteau,
sigur drumurile lor s-au intersectat, au trãit într-o epocã
de efervescenþã culturalã – cea interbelicã, pentru ca
apoi sã împãrtãºeascã aceeaºi soartã. Au trecut în lumea
umbrelor unul în 1946, celãlalt, în 1949. Lumea lor se
dãrâmase. Dintr-o scrisoare publicatã în cartea doamnei
Cornea, datatã 1948, ce reproduce o scrisoare a bunului
prieten al lui Cioflec, folcloristul Gh. T. Kirileanu, aflãm
despre sinuciderea acestuia, la 15 martie, când a fost
obligat sã renunþe la o viaþã în mizerie, dupã ce, desigur,
averea îi fusese confiscatã, fãrã sã se þinã seama cã donase
Universitãþii din Cluj valoroasa lui colecþie de tablouri.
ªi Emanoil Bucuþa a dus o viaþã dificilã în ultimii doi
ani de viaþã, aºa cum ni se prezintã în capitolul „La
secret!” din lucrarea autorului Iulian Dãmãcuº, ca de
altfel alte câteva zeci de scriitori români. Opera le-a fost
interzisã, ca ºi publicaþiile în care au apãrut, fiind trecute
în fondurile „bibliotecii documentare”. În ceea ce îl
priveºte pe Bucuþa, studiile germanistice, activitatea la
revista „Gândirea”, consideratã simpatizantã a
programului legionarilor, naþionalismul afiºat, vederile
monarhiste, intelectualismul sãu erau tot atâtea motive
pentru a trãi cu coºmarul unei eventuale arestãri. Redãm
aici un fragment edificator din „Istoria literaturii române
de azi pe mâine” de Marian Popa intitulat „Detenþii ºi
declasãri”: „În 1946, directorul Biroului cultural de la
Casa ªcoalelor, Emanoil Bucuþa, suferã de tulburãri
nervoase provocate de teama cã va fi fãcut responsabil
pentru colectarea materialului didactic confiscat de
guvernul român la Odessa ºi depus la instituþia sa, starea
aceasta grãbindu-i moartea”.

Pentru tot ceea ce descoperim parcurgând filele cãrþii
ºi pentru conexiunile pe care ni le-a înlesnit, mulþumim
profesorului, poetului ºi prozatorului, ardeleanului
Iulian Dãmãcuº, care a þinut astfel sã comemoreze cei 75
de ani de la dispariþia scriitorului ºi omului de culturã
Emanoil Bucuþa, a cãrui viaþã ardentã petrecutã în
însoritul Sud al þãrii nu a fost în zadar, chiar dacã se
pãrea cã a fost datã uitãrii.

Copilãria nu moare

Victoria Milescu

Emanoil Bucuþa ºi exegeþii sãi
Constanþa CRUDU
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Prietenã a poeziei româneºti, Linda

Bastide, laureatã a Academiei

Franceze la alegerile din ianuarie

2013, Membrã a Societãþii Oamenilor

de Litere, Membrã a P.E.N Club din

Franþa ºi a Chartei Autorilor, Ex-

Vicepreºedintã a Societãþii Poeþilor

Francezi, a fãcut trei turnee literare

în România, pentru a se întâlni cu

poeþi din România, pentru a participa la manifestãri literare, pentru

a lansa cãrþi ale poeþilor români scoase la editura

ei din Paris, Poètes à vos plumes.

La turneul literar din 2016, Linda Bastide a

vizitat sediul Asociaþiei „Bolintineanu”, redacþia

revistei „Sud”, apoi la ºcoala din Stoeneºti (com.

Floreºti-Stoeneºti, jud. Giurgiu) a participat la

o frumoasã manifestare literar-artisticã, în cadrul

cãreia au fost lansate cãrþile „13 pas sur les

pavés bleus de Montmartre / 13 paºi pe pavajele

albastre din Montmartre” de Linda Bastide ºi

„Raportul de aur / La proportion d’or” de

Victoria Milescu, cãrþi apãrute bilingv.

Impresionatã de frumuseþea ºi bogãþia

momentelor literar-artistice, Linda Bastide a dus

cu ea, la întoarcerea în Franþa, bucuria

cunoaºterii unei vieþi culturale efervescente.

Alãturi de cãrþile ei de poezie, Linda Bastide

a scos ºi unele cãrþi în care îºi dovedeºte  vocaþia

de „transmiþãtor de memorie”, cum este cartea

recentã 75 de ani de tãcere.

Apãrut la Editura l’Harmattan, Paris, 2021,

în patru versiuni, francezã, englezã (traducãtoare

Mariana Zavati Gardner), spaniolã (traducãtoare

Caroline Vignes) ºi românã (traducãtoare Elisabeta Bogãþan),

romanul biografic istoric al Lindei Bastide 75 de ani de tãcere

este însoþit, pe coperta a 4-a, de cuvintele lui Sylvestre Clancier,

având o prefaþã de Jean Noël Cordier.

Despre ultima ei carte, lansatã recent, Linda Bastide spune:

„DRAGI PRIETENI / PRIETENE

Cu multã emoþie vã informez de ieºirea ultimei mele cãrþi la

Editura l’Harmattan: 75 DE ANI DE TÃCERE. Timp de peste

ºase ani, mi-am dat toatã energia sã înnod firele unei istorii

pierdutã în memoria Oamenilor, ºi dupã o muncã intensã de

cercetãri, de clasificare ºi o muncã grea de scriere ºi de compunere

a manuscrisului, sunt fericitã sã dau acest roman biografic.”

350 de pagini ºi 350 de ilustraþii într-o limbã vie care face

mai apropiatã aceastã povestire, ºi acest dublu roman despre

istoria acestui cuplu Knobel – familia sa de suflet arestatã la

Paris cu ocazia cãlãtoriei de nuntã, apoi întemniþatã timp de cinci

ani în centre de retenþie specifice – ºi cea a Lindei în «plinã

imersiune».

Tot despre aceastã carte se pronunþã voci autorizate, cum este

textul de prezentare semnat de Sylvestre Clancier, preºedintele

PEN Club din Franþa:

„Cele scrise în aceastã istorie se situeazã între 1905 ºi 1982,

dar Linda Bastide nu a vrut sã facã aici operã de istoric. Ea ºi-a

construit povestirea într-o formã particularã: un dublu roman

într-un fel:

1 - «Era odatã copilãria noastrã în þara noastrã», «Era odatã

viaþa noastrã», pe care Rifka (nãscutã Sachs), soacra sa evreicã

polonezã-anglo-americanã apatridã, apoi francezã, i-a povestit-

o: neverosimila lor viaþã, a sa ºi cea a lui Jacob Knobel, soþul

sãu. Polonia lor de la începutul secolului trecut, fuga lor din

aceastã þarã natalã unde bântuie un antisemitism din ce în ce mai

periculos pentru viaþa lor, ºederea lor în Palestina unde ei se

cãsãtoresc ºi devin supuºi englezi, unele momente bune trãite

înainte de rãzboi la Paris unde ei au avut imprudenþa sã vinã sã

,
Elisabeta
Bogãtan

facã o tardivã cãlãtorie de nuntã, apoi oroarea din lagãrele care i-

au separat timp de patru ani...

2 - În totalã imersiune, Linda ne oferã o a doua istorie, semnalatã

prin termeni împrumutaþi din cinema, unde ea ne povesteºte despre

Linda pe cale de a scrie aceastã incredibilã istorie, «azi ºi acum»,

cu aceleaºi personaje care supravieþuiesc unui destin excepþional.

În 5 decembrie 1940, la Paris, cu ocazia unei razii anterioare

cu un an celei de la Vel d’Hiv, Jacob, Rifka ºi al sãu bebe de ºase

luni sunt «scoºi din pat de Poliþia Francezã cãtre ora cinci

dimineaþa» ºi trimiºi separat în Lagãre de Internare pentru cetãþenii

englezi sau americani, lagãre necunoscute

marelui public, unde se regãsesc, prinºi în cursã,

mari artiºti, muzicieni, comedieni ºi toþi cei care

sunt indispensabili cotidianului.

Rifka ºi copilul sunt trimiºi în lagãrul de triaj

din Besançon ºi, apoi, la Vittel. Jacob, în lagãrul

din Saint Denis, unul din aceste lagãre de

internare pentru «British-Citizen», «lagãr de

rezervã» creat de naziºti, al cãrui proiect era

sã schimbe prizonierii strãini contra soldaþilor

germani deþinuþi cam peste tot în lume – din

care 3000 în Palestina – ºi sã se evite ca America

sã intre în rãzboi.

Crearea statului Israel în 1948: familia Knobel

se regãseºte în Franþa de dupã rãzboi în

inconfortabila situaþie de «apatrizi». Dupã

«secole» de demersuri, ei obþin naþionalitatea

francezã pentru cã fiul lor, «francez prin

opþiune», este chemat sub drapele – noi suntem

în 1960 – pentru a servi în Algeria. Ei vor mai

aºtepta pânã în 1961 pentru a fi în sfârºit

«francezi total».

Linda Bastide îºi orneazã textul cu autentice,

rarisime ºi inestimabile documente de familie pe care ea le-a

oferit la SHOAH –  care le cãuta de 75 de ani –  ºi toate aceste

documente autentice sunt expuse pe un Perete al Memorialului

de la Paris. Documente regãsite, dupã dispariþia Rifkãi, în

obscuritatea unui biet sac din hârtie de ambalaj, martori imobili

pe care ea îi pãstrase în centrul vieþii sale ºi i-a ascuns în fundul

dulapurilor timp de o eternitate.

Aceastã carte se vrea o poartã deschisã spre un mâine care se

va construi, zi dupã zi. Fãrã a înceta niciodatã de a-ºi aminti ºi

pentru a continua înaintarea.

Este ca o cãlãtorie a sufletului care trebuie neapãrat cititã.”

Linda Bastide, o prietenã a oraºului Bolintin Vale

Elisabeta Bogãþan, Vasile Grigore, Linda Bastide, Victoria Milescu, ªtefan Crudu

Dupã cum îmi scria autoarea
în dedicaþia la volumul dãruit,
paginile dintre coperþi
reprezintã „restituirea imaginii
unei doamne sensibile ºi
inteligente care a reînsufleþit
condeiul marelui Poet”.

La cinci ani de la ediþia în
limba românã, iatã ºi
traducerea, semnatã Sorina
ªerbãnescu, o variantã
adresatã unui larg public
vorbitor al limbii lui Molière,
îmbogãþitã cu o Postfaþã
(comentariu al Antoniei
Bodea preluat din Revista de
recenzii, 23 februarie 2017),

cu un capitol al traducãtoarei ºi cu adnotãri suplimentare, menite
sã-i conducã pe iubitorii de literaturã din spaþiul francofon, aidoma
unei Ariadne, prin labirintul feeric al universului blagian,
dezvãluind „lamura” creaþiilor poetului de la Lancrãm, partea cea
mai curatã ºi mai aleasã a acelui faire florès (dacã tot vorbim de
ediþia în limba francezã), unde creaþia prosperã.

Pentru cã aici rezidã, de fapt, ceea ce captiveazã ºi încântã.
Fericita întâlnire a autoarei cãrþii cu Elena Daniello, evocatã drept
„ultima muzã” a lui Lucian Blaga, a dus la zãmislirea unor pagini
inedite, care se citesc cu nesaþ, atât în rândurile care ne dezvãluie
dialogurile reale dintre cele douã (interviurile) cât ºi în cele
imaginare, unde talentul ºi creativitatea Ancãi Sîrghie sunt ritmate
în puls major.

Dialogul cu Elena Daniello, pe care etatea o fereºte de false
pudori, lãsându-i liberã calea discretã a amintirilor ingenue,
dezvãluie înrâurirea pe care aceasta a avut-o asupra lui Lucian
Blaga, Greieruºa, cãci ea este, rememorând momente line ori
tensionate, dupã cum evolua viaþa privatã sau paradigma politicã
a vremii.

Iubirea, singura comuniune posibilã, prin ce are ea mai pur,
implicã simþire, preþuire, credinþã, devenind sinonimã cu misterul
cunoaºterii. Iubirea înseamnã comunicare desãvârºitã,
necondiþionatã. Sã fie doar o întâmplare cã, în limba românã,
cuminecarea are acelaºi etimon, împãrtãºania fiind actul prin
care sunt anulate, iertate pãcatele, ivindu-se din iubirea lipsitã de
orice conotaþie vinovatã? Iubirea este întemeietoare ºi salvatoare
ºi îndeosebi aceste valenþe sunt sublimate de pana mãiastrã a
scriitoarei, atunci când dã fiinþã interviurilor cu Elena Daniello
ori când plãsmuieºte „dialogul” cu Lucian Blaga.

Mihaela Pasat

Regãsim, astfel, ultimul deceniu de activitate creatoare a
poetului din satul „ce poartã-n nume sunetele lacrimei” (L.
Blaga – 9 Mai 1895), prin evocãrile poemelor inspirate de
puternicul sentiment, mai dãinuitor decât orice emoþie, pentru
Elen, pentru pãdureancã, pentru distinsa
fiinþã care-ºi deschidea casa ºi sufletul
Ancãi Sîrghie, numai ºi numai fiindcã
intuise pasiunea cu care aceasta se dedica
cercetãrilor universului blagian. Iar
scriitoarea nu va pregeta s-o
rãsplãteascã, prin dezvãluirea (în
capitolul „Dialog în trepte III”)
încredinþãrii poetului cã ea, Elena
Daniello, fusese nu numai ultima muzã,
dar, fãrã îndoialã, cea mai însemnatã:
„nu bãtrâneþea, ci adolescenþa
triumfãtoare, pãstratã prin voia
destinului în mine, timp de decenii,
pentru clipa singurei întâlniri cu
iubirea” (s.n.). În interviurile de la Cluj,
Sibiu, ori Gura Râului (Bocca del Rio,
cum a nemurit-o Lucian Blaga: „din
amintire/ beau cu nesaþiu/ Bocca del Rio/
ranã în spaþiu”), caierul neuitãrii se lãsa
tors, depãnat pe potecile aducerilor
aminte ale Elenei Daniello, dezvãluind
textele ce-i fuseserã încredinþate de poet,
în anii încovoiaþi de poveri înnegurate,
iar Anca Sîrghie nu prididea sã þeasã,
nu o broderie romanþatã, ci un valoros goblen, o þesãturã
artisticã, împletind iscusit, în vibraþie armonicã, nuanþele
subtile ale „poveºtii”, întregind exegeza blagianã, printr-o
punere în scenã sui-generis, fiind în acelaºi timp autor, regizor
ºi actor, entitãþi ce dobândesc virtutea readucerii la viaþã.

Se cuvine o adãstare asupra paginilor în care Anca Sîrghie
imagineazã un dialog cu poetul, care-i dã replica într-o
virtualitate aparte. Versiunea în limba francezã deschide
capitolul sporindu-l cu un citat din Lucian Blaga, din care
traducãtoarea preia doar o singurã frazã, privitoare la sensul
vieþii (v. infra, în italice). Dar cred cã întregul ar fi „prefaþat”
mai bine esenþa relatãrilor din acest dialog imaginar: „Te poþi

împodobi cu penele altuia, dar nu poþi zbura cu ele. Dupã ce am
descoperit cã viaþa nu are nici un sens, nu ne rãmâne altceva decât
sã-i gãsim un sens. O singurã rugãciune am: „Doamne, sã nu mã
laºi niciodatã sã fiu mulþumit de mine însumi!” Prin „Dialog în
trepte III”, Anca Sîrghie readuce la luminã imaginea celui care, dupã
ani de zbor înalt, prin azuriul unei cariere diplomatice strãlucite, prin
calitatea de membru al Academiei Române ºi aceea de profesor
universitar, îºi vede aripile frânte, fiind marginalizat de noua orânduire
politicã. Însã aceastã suferinþã, tocmai prin felul în care provoacã o

refugiere în trãirile interioare, duce la
redescoperirea propriei fiinþe ºi la plãsmuirea
unor poeme în care sufletul înfloreºte prin
puterea regeneratoare a iubirii.

Pentru realizarea celui de-al treilea capitol,
scriitoarea gãseºte reazem în volumul
Luntrea lui Caron, roman cu elemente
autobiografice, precum ºi în Elanul insulei,
florilegiu de aforisme, care-i permit, într-o
ineditã formã de creaþie, sã facã înþeleasã
personalitatea poetului din Lancrãm, punând
în luminã evenimentele ºi din perspectiva
acestuia. Întruparea harului poetic,
neastâmpãrul actului creator, împlinirea
comunicãrii artistice, condiþia intelectualului
proscris în þara lui sunt prezentate într-o
manierã fericitã, susþinutã ºi de „Anexe”,
care cuprind materialul documentar.

Ediþia în limba francezã aduce, prin
„capitolul traducãtorului”, lãmuriri
referitoare la opþiunile  Sorinei ªerbãnescu
în ce priveºte eludarea traducerilor
ingenioase ºi de notorietate ale poemelor
blagiene (cum ar fi cele fãurite de regretatul
semiotician ºi scriitor, profesorul universitar

Paul Miclãu) ºi înfãptuirea propriilor tãlmãciri, de apreciat, precum
ºi redactarea notelor finale (demne de atenþie, fãrã îndoialã, dar poate
prea elaborate, depãºind prin numãrul de pagini, ºaizeci!, cuprinderea
uzualã a ideii de note bibliografice).

Rãmâne neîndoielnic valoros rodul colaborãrii dintre autoare, Anca
Sîrghie, ºi traducãtoare, Sorina ªerbãnescu, aport inedit în peisajul
cultural românesc ori din afara hotarelor, zãmislit din erudiþie ºi
dãruit cu pasiune creatoare.

(Anca SÎRGHIE, Lucian Blaga et sa dernière muse,
Editura Tehno Media, Sibiu, 2020.)

Sub semnul iubirii
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Puþine filme care au tratat mediul rural al societãþii occidentale

au cunoscut un asemenea succes de public ºi criticã precum

„L’albero degli zoccoli” (Copacul cu saboþi) din 1978. Nu mai

puþin de optsprezece premii a primit aceastã operã

cinematograficã, printre care amintim: douã premii Palme d’Or

la Cannes, un premiu Césare, ºase premii Nastro d’argento, un

premiu David di Donatello, premiul criticii la festivalurile de

film de la New York ºi Kansas City ºi premiul BAFTA. Dar,

dincolo de aceste premii, vizionarea dupã aproape o jumãtate de

secol de la premierã, oferã întrebãri ºi reflexii de o permanentã

actualitate. Filmul a fost redifuzat în prime-time de canalul

televiziunii italiene Rai 3 în aprilie 2020, ca semn de solidaritate

pentru victimele pandemiei cauzate de virusul Covid 19 din

regiunea Bergamo.

Regia, scenografia, producþia ºi

scenariul acestei pelicule aparþin lui

Ermanno Olmi (1931-2018) ºeful

de ºcoalã al proiectului numit Ipotesi

Cinema care influenþeazã ºi astãzi a

ºaptea artã italianã. Pânã la momentul

„copacului cu saboþi”, Olmi avea o

experienþã cinematograficã

substanþialã. Iniþial, ca angajat al

societãþii milaneze de electricitate

Edison-Volta (în paralel cu studiile

de cinematografie) realizeazã un

important numãr de documentare cu

subiect tehnic care îl apropie atât de

lucrãtorii industriali, cât ºi de teritoriul

pe care îl vede cu ochiul camerei de

filmat. Ulterior realizeazã ºi lung-

metraje de ficþiune între care se

remarcã Il posto (Locul de muncã)

din 1961 în care sublinia implicaþiile

morale ºi etice ale trecerii bruºte în

marile oraºe italiene din Nord la o

societate a serviciilor ce dincolo de progres ºi confort propagã

individualismul de masã.

Acumulãrile, dar ºi elemente biografice (regizorul este nãscut

în oraºul Bergamo ºi crescut în vecinãtatea acestuia) îl conduc la

realizarea acestui film precum o cãlãtorie „ á la recherche de la

réalité perdue” cum a fost numit de criticã. Un mozaic de secvenþe

ºi microistorii ce se întrepãtrund ºi se desfãºoarã pe o întindere

spaþio-temporalã ce transmite cu atenþie realitatea cotidianã a

zonei rurale (scenariul este scris de regizor dupã povestirile bunicii

sale) menþinând totuºi o distanþã necesarã pentru a nu fi o relatare

idealizatã. Ermanno Olmi, ca ºi în cazul altor filme ale sale, nu

utilizeazã actori profesioniºti, interpreþii sunt aleºi dintre locuitorii

provinciei vorbind în dialect, având ocupaþii agricole, niciunul

dintre ei neavând preocupãri sau experinþe anterioare în zona

cinematografiei. ªi totuºi reuºesc sã joace la nivel de maximã

performanþã artisticã sub bagheta regizorului. Filmul prezintã, în

manierã neliniarã, povestea a patru familii numeroase ce locuiesc

într-o fermã aflatã în regiunea Basso Bergamansca între toamna

anului 1897 ºi primãvara lui 1898. Conform obiceiului timpului,

terenul pe care îl lucreazã ºi locuinþa comunã aparþine nobilului

cãruia i se cuvin douã treimi din recolta anualã.

Familia Batisti, la sugestia preotului (interpretat de un cunoscut

grafician al cotidianelor sportive, nãscut în zona Bergamo, sigurul

„actor” care are legãturã cu lumea artisticã) îl trimite la ºcoalã pe

Alexandru CAZACU

Regãsire

mezinul familiei Mènec. Acesta, având ºase ani, este nevoit sã

facã zilnic câte doisprezece kilometri pe jos. Când unul dintre

saboþii sãi se rupe este nevoit sã meargã desculþ. Tatãl lui lucreazã

o nouã pereche din lemnul unui arin pe care îl taie pe ascuns.

Fapta este descoperitã de nobil ºi întrega familie este nevoitã,

drept pedeapsã, sã pãrãseascã ferma. Vãduva Runc, spãlãtoreasã,

îºi creºte singurã copiii minori fãcând sacrificii aproape

supraomeneºti, dar oferind din puþinul existent mâncare ºi

retardatului Giopa care vizita zona în cautare de

hranã. Situaþia se înrãutãþeºte când vaca familiei,

singura sursã de hranã pentru cei mici, se

îmbolnãveºte, iar veterinarul propune sacrificarea

animalului. Femeia refuzã tãierea vacii de care se

ataºase ºi îi dã sã bea acesteia apã dintr-un râu

considerat binecuvântat, rugându-se mult pentru

sãnãtatea ei. Miraculos, sau nu, vaca îºi revine.

Preotul, foarte dedicat acestor oameni, îi propune

vãduvei sã trimitã la orfelinat pe cele douã fete

mici pentru a nu înfometa familia. Într-o scenã de

mare efect emoþional femeia îl ascultã, sfâºiatã de

durere pentru cã trebuie sã aibã aceastã conversaþie,

dar îi rãspune cu mult calm, cã se va gândi ºi spalã

rufele în continuare, în ploaie, în timp ce

prelatul (el însuºi tulburat) îi þine umbrela

cu care venise apãrând-o de stropii ploii într-

un gest simplu de respect ºi înþelegere pentru

drama acesteia. Soluþia vine de la fiul cel

mare de paisprezece ani care se angajeazã

ajutor la moara aronadatã zonei, din dragoste

pentru surorile lui. Cu vãduva ºi cu copiii

acesteia locuieºte ºi Anselmo, tatãl lui Runc, mult iubit de

ceilalþi pentru snoavele ºi proverbele spuse. Este nedespãrþit

de nepoata Bettina, cu ajutorul cãreia bãtrânul reuºeºte prin

mijloace primitive sã obþinã o micã culturã de roºii înaintea

sezonului destinat apariþiei legumelor. Familia formatã din

Stefano ºi Maddalena (greu de uitat privirea de o frumuseþe

serenã, ce dovedeºte stãpânire de sine ºi încredere, a

interpretei ce venise iniþial pentru a obþine un rol pentru fiul

ei) se formeazã pe durata desfãºurãrii peliculei având prilejul

de a vedea debutul iubirii cu primele priviri schimbate ºi

primele întâlniri dintre cei doi, bazate pe o inocenþã ºi o

naturaleþe ce nu decade într-un idilic facil. Cei doi se

cãsãtoresc ºi fac un voiaj de nuntã cu o ambarcaþiune pânã

în oraºul Milano cuprins de febra unor revolte ce nu îi

afecteazã. La sugestia gazdei lor, cãlugãriþa Maria, mãtuºa

Maddalenei, cuplul adoptã un copil nou nãscut care pânã la vârsta

de cincisprezece ani va beneficia de o sumã anualã alocatã pãrinþilor

de mãnãstire, aceºtia având astfel un venit. Familia Finard este

afectatã de consumul de alcool al fiului, care are dese dispute cu

tatãl sãu. La o sãrbãtoare câmpeneascã, unde se aude ºi discursul

unui socialist, Finard fiul gãseºte o monedã de aur pe care o

ascunde deasupra potcoavei calului. Moneda este pierdutã ºi furios

loveºte animalul, apoi cade într-o stare depresivã de unde este

scos de soþia lui cu ajutorul unei femei priceputã la descântece.

Între toþi componenþii acestei ferme existã o profundã legãturã

spiritualã ºi culturalã care îi determinã sã trãiascã împreunã toate

evenimentele cotidiene, de la cele fericite la cele tragice:

participarea la nunþi, ascultarea snoavelor, sacrificarea animalelor,

aranjarea porumbului, citirea rosariului sau aºteptarea parohului.

Lumea exterioarã, cu evenimentele ei social-economice-politice

influenþeazã lent microcomunitatea. Proprietarul domeniului

apare, fãrã sã vorbeascã, doar în douã secvenþe. Prima este una

în care ascultã muzicã. Preferinþele acestuia sunt muzica de camerã

ºi opera. Important de menþionat cã întreaga coloanã sonorã, cu

excepþia acestui moment, conþine piese de Johann Sebastian Bach

interpretate la orgã de Ferdinando Germani. Astfel, Ermano Olmi

contrapune cele douã lumi ºi prin cele douã genuri muzicale. A

doua apariþie a nobilului este atunci când descoperã tãierea arinului.

Maniera în care celelalte familii privesc plecarea familiei vinovate

de tãierea copacului este una ce þine de codul comunitãþii. Nimeni

nu pune în discuþie culpa. Toþi considerã cã vina existã, inclusiv

autorul faptei. Se preferã demnitatea în locul ilustrãrii motivului,

anume realizarea unor saboþi pentru un copil care dorea sã meargã

la ºcoalã. Este vorba de redarea unei tipologii umane care reuºeºte

sã-ºi asume un non resistere malo ºi totodatã sã poatã strãbate

drumul existenþial în pofida sãrãciei, efortului maxim pentru un

rezultat minim ºi ameninþãrilor de tot felul, acceptând sacrificiile

cu dârzenie ºi cu acel tip de credinþã autenticã ce-l procurã bucuria

de a fi specificã marilor alegeri. Mesajul creºtin al regizorului

rãzbate discret, dar ferm din majoritatea cadrelor.

Camera de filmat este mereu la locul potrivit în acest cântec de

lebãdã al unei lumi simple, sobre, taciturne ºi profunde unde

sentimentele reprezintã singurul

patrimoniu ce creeazã legãturi

strânse între oameni ºi locuri.

Succesul filmului la momentul

apariþiei s-a explicat ºi prin

recursul la inconºtientul colectiv

definit de psihanalistului Jung,

considerându-se cã pelicula

resuscitã originile rurale prezente

în fiecare dintre noi.

Astãzi însã, când provincia

Bergamo este un pol tehnologic

cu un important flux de persoane

ºi un motor economic al Italiei

(poate nu întâmplãtor dacã privim

ambiþia ºi anduranþa oamenilor de

acolo, ilustratã în acest film care

este ºi un document de identificare

etnograficã a zonei) povestea de

celuloid atrage din nou atenþia

asupra ameninþãrilor actuale de

orice tip.

Ermanno Olmi, vorbind despre

filmul sãu, arãta cum civilizaþia ruralã, singura care a supravieþuit

secolelor adaptându-se convulsiilor istorice, va supravieþui ºi

modelelor de societate tehnologice sau butaforic-virtuale. Cãci

natura ºi naturaleþea odatã corupte pot periclita antropologic

dimensiunea umanã. Este necesarã regãsirea dialogul cu natura

ºi cu noi înºine prin asumarea echilibratã a unui ora et labora.

Doar astfel se pot atinge obiectivele fundamentale ale existenþei

pe care regizorul nu a încetat niciodatã sã le propunã: credinþã,

simplitate ºi umanism.

Cred cã unor cititori numele Anei Constantin nu le spune

aproape nimic, pentru cã nici mie nu mi-a spus pânã când am

avut prilejul sã admir lucrãrile sale de picturã.

Muzeul judeþean ,,Teohari Antonescu” Giurgiu, gãzduieºte

începând cu luna ianuarie 2022 expoziþia Anei Constantin cu o

parte din lucrãrile donate de aceasta în anul 1998. Atunci, Petra

ªerbãnescu Tãnase, muzeograf, a cunoscut-o ºi a remarcat chipul

blând ºi plin de modestie al artistei. S-a nãscut în 11 februarie

1921 în satul Cârligu Mare, judeþul Buzãu ºi a avut drumul

ascendent al omului pasionat de artã. Un adevãrat talent artistic,

a fost pasionatã de desen ºi culori încã din adolescenþã. ,,Am

þesut covoare cu flori ºi pãsãri pe care m-am strãduit sã le redau

în toatã minunãþia coloritului lor” mãrturisea artista. An de an,

printr-o muncã susþinutã s-a perfecþionat stãpânind desenul ºi

armoniile cromatice printr-o gândire plasticã proprie. Din

biografia sa artisticã am aflat cã a fost prezentã dupã anii 1950 în

miºcarea plasticienilor amatori la expoziþiile din Bucureºti, unde

locuia ºi lucra într-o fabricã, dar ºi la expoziþiile republicane

unde a fost distinsã cu numeroase premii.

În activitatea sa a abordat genuri diferite, de la portrete la

peisaje ºi compoziþii complexe. Schiþele, lucrãrile în creion,

cãrbune ºi acuarelã reprezentând figuri de muncitori, þãrani, tineri

ºi bãtrâni au impresionat de-a lungul timpului prin expresivitate

ºi sensibilitate.

Angela BUCUR

Ana Constantin, un om pasionat de artã

Calitãþile sale artistice au fost apreciate atât de publicul larg cât

ºi de mari artiºti plastici.

Alexandru Ciucurencu considera cã desenele ºi acuarelele sale

,,vãdesc un talent artistic uimitor pentru experienþa ºi pregãtirea

autoarei. Ana Constantin a avut ºi o evoluþie surprinzãtor de

rapidã... Dar ceea ce ne reþine mai presus de orice atenþia, cã în

aceste eforturi artista obþine consecvent o manierã proprie de

expresie ceea ce iese pregnant în evidenþã”.

De asemenea, Ion Pacea remarca: ,,Anca Constantin este fãrã

îndoialã una din acele femei înzestrate cu autentic talent, ceea ce

se numeºte har... a deprins tainele meºteºugului picturii iar apoi

manifestându-se plenar într-un climat spiritual propice, a reuºit

remarcabile lucrãri, unele din ele de o realã valoare”.

Lucrãrile de picturã din expoziþia muzeului ,,Teohari

Antonescu” sunt de o surprinzãtoare calitate pentru un artist

amator, care pun în valoare cu un deosebit simþ al armoniei ºi

culorilor figuri feminine luminoase înveºmântate în culori

deschise. Pe chipurile lor se pune în evidenþã bucuria, dar ºi

blândeþea. Cu mulþi ani în urmã artista mãrturisea: ,,la noi în

Bãrãgan soarele lumineazã puternic feþele. Priveliºtea lanurilor

întinse, îþi dã sentimentul unei nemãsurabile bucurii.”

Expoziþia constituie un eveniment remarcabil, iar cei care

iubesc frumosul se pot bucura ºi lunile viitoare de aceste minunate

lucrãri. Sunt speranþe cã vom admira ºi alte lucrãri de picturã ºi

graficã ale Anei Constantin care se aflã în colecþia muzeului.

Afiºul oficial al filmului

Cartea scrisã de Ermanno
Olmi în care explicã filmul
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Am codãlghit-o! Ghiuju dracului! ªoldan... sunt doar câteva
exemple de arhaisme, cuvinte fermecãtoare în care Alecsandri
ºi-a scris minunatele sale opere literare, ridiculizând în multe din
acestea ºi mai ales în ciclul „Chiriþele” mica boierime dornicã de
parvenire – „Chiriþa în Iaºi sau Douã fete º-o neneacã” (1850);
„Chiriþa în provincie” (1852); „Cucoana Chiriþa în voiaj” (1863);
„Chiriþa în balon”.

Menþinerea pe afiº a operelor lui Alecsandri se datora, în plus,
acestei limbi moldoveneºti dulce, coloratã, în care efecte de un
comic puternic rezultã din utilizarea jargonului franco-român
peste arhaisme, grecisme, rusisme, din neologisme stâlcite,
din suprapuneri lingvistice, cu condiþia ca actorul sã nu
exagereze ºi sã pãstreze matematic mãsura cuvântului, având
de-a face cu un libret muzical dacã vreþi, care trebuie interpretat
ad litteram.

Comediile lui Alecsandri care provoacã râsul acela sincer
prin surprinderea unor moravuri sociale sau situaþii umane
uºor ridicole au un final fericit ºi un rol moralizator. Timp de
46 de ani în care a scris piese de teatru (1840-1886), el a
abordat cele mai variate specii dramatice: cântece comice, farse,
vodeviluri, operete, comedii...

Coana Chiriþa, sositã la Iaºi din provincie ca sã-ºi mãrite
cele douã fete, Aristiþa ºi Calipsiþa, cu niºte bãrbaþi mai rãsãriþi
decât cei locali (bãdãrani) în capitala Moldovei, este escrocatã
de doi ºarlatani, Bandici ºi Pungescu. Aceºtia ºtiu sã profite
de snobismul ºi parvenitismul ei ºi sunt gata sã devinã mult
râvniþii gineri dornici sã se înfrupte din averea ispravnicului
Bârzoi, dar sunt demascaþi între timp ºi arestaþi.

Conflictul dramatic, adicã încrâncenarea cu care Chiriþa se
împotriveºte din motive meschine cãsãtoriei dintre Luluþa ºi
Leonaº (tipul tânãrului inteligent) este preluat în cazul montãrii
de faþã – regia Gigi Cãciuleanu – din „Chiriþa în provincie”;
Luluþa ºi Leonaº se iubesc, iar dragostea lor triumfã în finalul
comediei. Acþiunea comediei se petrece dupã 1848 când mica
boierime e dornicã de parvenire strãduindu-se din rãsputeri sã se
comporte la Bârzoieni dupã moda de la Iaºi ºi Paris.

Alt personaj pitoresc este „Guliþã”. Prost ºi leneº, rãsfãþat ºi
rãutãcios (deh! educat sub tutela Chiriþei) ia lecþii de francezã cu
„monsiu ªarlã” – ºarlatan cu numele, evident, franþuzesc, Charles”.

Chiriþa, avidã sã se comporte dupã moda de la Iaºi fumeazã,
cãlãreºte în costum de „armazoancã”, se îmbracã dupã moda
vremii, vrea sã i se aducã rãvaºul pe „ºãrvet” ºi „ºãrvetul pe
talger”. Bietul þãran, însã, aºeazã rãvaºul ºi ºervetul sub talger
(tavã) spre indignarea Chiriþei (alt comic de situaþie).

Luluþa, o tânãrã de 15 ani, orfanã, dar cu o avere importantã,
este îndrãgostitã de Leonaº, un prieten din copilãrie, tânãr ºi
inteligent, cinstit, cu simþul umorului, dar care alungat de Chiriþa
jurã sã se rãzbune. Se deghizeazã în ofiþer purtând niºte „mustãþi
mincinoase”, iar eroina îl ia pe „ofiþerul Leonaº” drept un
admirator înfocat. Îi cere portretul Chiriþei (aici pictat pe un batic),
ºantajând-o apoi; vine în audienþã la isprãvnicie luând ca plocon
de la argat curcanul care fusese vândut de 57 de ori ca „peºcheº”,
pentru ca în final, curajos ºi cinstit, tânãrul sã ameninþe cu
demascarea faptelor de corupþie.

Deghizându-se pentru a treia oarã, Leonaº se dã drept actriþã;
Luluþa, prefãcându-se nebunã, în crizã fiind, doreºte sã se mãrite
„cã de nu, nebunesc”. ªarl îl sfãtuieºte pe Bârzoi sã logodeascã
pe Luluþa cu madama actriþã.

Leonaº îºi dezvãluie identitatea anunþându-l totodatã pe Bârzoi
cã e demis din funcþie ºi numit el, iar Chiriþa înamoratã, dar
ºantajatã, este în final de acord cu cãsãtoria celor doi tineri, ba
chiar îi ºi cununã.

Finalul în care Chiriþa pleacã cu balonul evidenþiazã ideea

Cronicã teatralã ºi aduceri aminte
„K.i.R.i.T.Z.A sau Jocul de-a…”

un spectacol de Gigi Cãciuleanu dupã V. Alecsandri
filozoficã cã lumea e o scenã ºi toþi oamenii actori, idee reiteratã
prin cuplete cântate de toþi cei prezenþi pe scenã.

Comicul este creat prin contrastul dintre esenþã ºi aparenþã,
adicã situaþiile stau cu totul altfel decât vor sã parã, iar personajele,
Chiriþa în special, strãduindu-se sã se comporte diferit faþã de
modul lor de a fi ºi de a gândi.

Alecsandri apeleazã la comicul de situaþie, de caracter, de nume
ºi de limbaj. Situaþii comice la tot pasul: travestirile lui Leonaº,
nebunia prefãcutã a Luluþei, vinderea la nesfârºit a curcanului,
hurducãielile suportate de Chiriþa la Iaºi în dorinþa de a se plimba

la ºosea cu caleaºca etc.
Comicul de limbaj: „boire un cigore” (a bea o þigarã), „un

tambour d’instruction” (tobã de carte), „fleurs de con-con” (flori
de cuc), „furculision”, „fripturision”, confuzii lingvistice –
„cigeres de Halvanne” – þigãri de Halva în loc de Havane.

Personajele sunt salvate de scandaluri, Chiriþa e salvatã de a
deveni adulterinã, de a-ºi pierde onoarea de familistã, totul se
terminã cu happy-end ilustrând caracterul idilic al lumii lui
Alecsandri.

„Am proiectat sã-mi fac din teatru un organ spre biciuirea
nãravurilor rele ºi a ridicolelor societãþii noastre.”

În epoca lui Alecsandri se râdea cu poftã, fãrã pic de
amãrãciune, fãrã convulsiile pe care omul contemporan le
încearcã astãzi într-o epocã cu falduri, falduri de zbucium.

Maestrul Gigi Cãciuleanu face un sumar al celor patru Chiriþe,
interpretate în trecut de nume mari ca Matei Millo, Miluþã
Gheorghiu, Tamara Buciuceanu Botez, Sonia Cluceru, Draga
Olteanu Matei (pentru mai bine de 20 de ani ºi de-a lungul a
douã distribuþii: 1969 ºi 1981). Maestrul creeazã împreunã cu
coregrafa Lelia Marcu-Vladu un spectacol provocator, cântat,
dansat, cu o partiturã grea interpretatã de o cântãreaþã de operã
(Oana Berbec), un spectacol complex, teatru-dans-muzicã
solicitant pentru actorii pe care îi aduce într-o formã fizicã capabilã
sã reziste cântând-dansând-interpretând timp de o orã ºi jumãtate.

Chiriþa regizorului Gigi Cãciuleanu nu e chiar aºa de provincialã,
e cam sofisticatã, e suplã, e frumoasã, e modernã ºi seducãtoare,
are o voce de privighetoare, este o divã, dar la fel de naivã cum
ne-o amintim.

Interpreta Oana Berbec, absolventã a Universitãþii de Muzicã
din Bucureºti, secþia canto, clasa prof dr. Silvia Voinea, a urmat
cursuri de mãiestrie cu Ileana Cotrubaº ºi Ileana Krilovici.
Pasionatã de arta interpretativã a abordat în afarã de operã ºi alte
genuri muzicale precum musichallul, comedia dell arte – în cadrul

companiei Dan Puric a urmat cursuri
de dans ºi step nestând departe nici de
lumea filmului, a instrumentelor de
percuþie, a muzicii vechi, renascentiste,
dar ºi a muzicii contemporane.
Colaboreazã cu maestrul Gigi
Cãciuleanu din 2017 (Opera Naþionalã
Bucureºti) în „Tragi Comedy”.

Chiriþa specialã a lui Gigi Cãciuleanu
este o divã de operã, sopranã, dar care danseazã ºi pe poante.

Oana Berbec în rolul K.i.R.i.T.Z.A. este o prezenþã minunatã
ce cântã, danseazã, are o voce ºi o þinutã impecabile ºi este
singura care nu interpreteazã mai multe personaje, aºa cum se
întâmplã cu ceilalþi actori (amãnunt puþin derutant pentru spectator
ºi câteodatã ºi pentru actori).

Decorul realizat de Florilena Popescu-Fãrcãºanu, minimalist,
oferã o singurã canapea roºie pe care Kiriþza ºi restul personajelor
navigheazã.

Tabloul grandios al lui Bîrzoi, aºezat deasupra a tot ºi tuturora,
domneºte, amintind familiei cine deþine autoritatea supremã ºi
cine vegheazã la bunul mers al lucrurilor (voce specialã Marius
Bodochi).

Costumele (Liliana Cenean) nu sprijinã îndeosebi actorii,
neavând elemente ajutãtoare ºi definitorii pentru fiecare, atât de
diferite, dintre personajele lui Alecsandri.

Foarte energic ºi relevant pentru reuºita interpretãrii sale este
Lari Giorgescu în rolul lui Guliþã. Într-o formã fizicã de remarcat,
împleteºte partiturile canto-coregrafice foarte natural, plãcut ºi
performant, creionând personajul nesuferit ºi prostovan al lui
Alecsandri în doze suficiente pentru a-l face agreabil
spectatorului.

Luluþa (Ileana Olteanu/Aylin Cadâr) imprimã gingãºie, isteþime
ºi acel vino-încoa burlesc care explicã în final de ce Leonaº
(Ciprian Nicula) trece printr-o sumedenie de întâmplãri riscante,
cu pieptul înainte, neprecupeþind nici un efort pentru a o avea.

Remarcantã apariþie în rolul doamnei Enerva(n)te a actriþei
Victoria Dicu, prezenþã fermecãtoare care, de fiecare datã,
completeazã scena prin naturaleþe ºi magnetism.

Bîrzoi, absenþa omniprezentã, este doar un tablou imens
(Marius Bodochi) cum au dictatorii pe toþi pereþii.

De ce subtitlul „Jocul de-a…”?
Pentru cã personajele lui Alecsandri descrise pe larg mai sus

nu existã ca atare. Ei sunt ca membrii unei trupe de actori unde
fiecare se introduce dupã voie în pielea ºi costumul oricãruia
dintre personaje.

KiRiTZA cu K ºi TZ pentru a satisface nevoia personajului de
europenizare ºi a maestrului de „internaþionalizare”, de a face pe
Kiritza sã aparþinã întregului glob, pe care sã-l domine de sus ºi
de tot mai sus, chiar ºi din balon aºa cum se întâmplã spre finalul
piesei. Îºi dorea din toþi „þâþânii” sã ajungã în „lunã ºi-n stele” ºi
probabil cã a ºi ajuns.

Muzica semnatã Jaques Offenbach ºi Paul Ilea leagã frumos
tablourile, amintind bucureºtenilor de montãri mai degrabã pentru
gustul rafinat al vienezilor, parizienilor, cu arii din partituri clasice
de operã ºi cabaret Moulin Rouge; ceva pe gustul ºi amprenta
maestrului, talentatul coregraf-regizor internaþional Gigi
Cãciuleanu care încearcã sã modernizeze, sã actualizeze Chiriþele
lui Alecsandri, oricum foarte actuale, aducând în faþa publicului
bucureºtean un tip de teatru-dans-cântec foarte gustat de partea
elevatã a publicului, cea cu experienþã teatralã ºi încã digeratã de
majoritatea oricum destul de eruditã ºi deschisã la noi provocãri.

Bienvenue, monsieur Gigi!

„Allegro, ma non troppo”, de Ion Minulescu
– regia Rãzvan Popa – TNB

O comedie spumoasã pe care ne-o oferã Teatrul Naþional
Bucureºti cu succes sigur. Actori încântaþi de jocul împreunã,
relaxaþi, frumoºi ºi cu interpretare finã.

Un milionar are capriciul sã devinã dramaturg ºi-ºi cheamã în
ajutor un fost coleg de ºcoalã ajuns autor
dramatic celebru. Frumuºel ºi talentat, acesta
capteazã imediat atenþia soþiei milionarului
(Cocuþa) care îi devine amantã. Prinºi în
flagrant, cei doi improvizeazã pe loc în faþa
soþului care revine inopinat (deh, aºa se
întâmplã!) de la o partidã de vânãtoare ºi spun
cã doreau sã demonstreze lui Titu Micºoreanu
cã nu întotdeauna un adulter trebuie sã se
termine, în viaþã sau pe scenã, cu asasinarea
vinovaþilor de cãtre soþ.

Soþul înghite minciuna, îºi dã seama cã ar fi
putut sã comitã o faptã ireparabilã ºi cu musca
pe cãciulã fiindcã se întâlnea cu amanta (Noemi),
îl invitã pe dramaturg sã doarmã o noapte la
conac. Vã imaginaþi, de aici, ce episoade don
juaneºti decurg, Titu Micºoreanu pipãindu-ºi
amanta, iar dramaturgul Ion Marian bucurându-
se de farmecele Cocuþei.

Aici, însã, apare o surprizã ºi anume
personajul Florica (servitoare) interpretat, în
montarea de faþã, de simpatica ºi foarte
expresiva actriþã Victoria Dicu.

Iatã subiectul piesei: punerea în scenã a câtorva încurcãturi

sentimentale aºternute pe hârtie de Ion Minulescu, cunoscut de
cei mai mulþi dintre noi drept poet. Dar, iatã o comedie de situaþii
care-ar fi putut degenera în dramã. Nu mai ºtii cine iubeºte ºi pe
cine, Titu pe Noemi, dar ºi pe Cocuþa, Ion pe Cocuþa, Florica pe

Ion, Noemi nu mai ºtiu pe cine, se lasã cu
scandal ºi aproape cu un omor, dar se
sfârºeºte cu bine. Simplu. În piesã iubirea
învinge. „Allegro, ma non…” – repede,
dar nu în grabã.

Textul e savuros, frivolitatea femininã
încãlzeºte situaþia fãcând-o ºugubeaþã, uºor
tainicã ºi complice chiar, de ce nu, cu unii
spectatori/spectatoare.

Ion Marian, interpretat cu aplomb de
Gavril Pãtru, un actor ºarmant, înalt,
frumos, tipul scriitorului sãrac, dar cu
succes la femei, celebru, dar nu atât cât sã
nu fie nesigur cã mâine va putea mânca.
Cu un umor bine dozat face faþã cu brio
rãsturnãrilor de situaþie ridicole, comice,
savuroase.

Titu Micºoreanu - interpretat fãrã cusur
de Marius Rizea, un actor generos cu
colegii de scenã (jucând cursiv ºi având
comedia în sânge), nu uitã sã le ofere situaþii
colorate cu amprentã proprie în care înoatã

toþi ºi când ajung la liman stârnesc ropote de aplauze.
Eugen Cristea interpreteazã duios un domn „Cuþui” devotat

milionarului, servil pânã la a fi pe cale sã comitã un dublu omor
doar ca sã nu iasã din cuvântul protectorului ºi mult prea potentului
sãu angajator.

Costina Cheyrouze este o actriþã frumoasã de când se ºtie (o ºtiu).
Cu ochi de husky cucereºte orice bãrbat, fie el milionar, sãrac,
bãtrân sau june. Este tipul femeii perfecte, amantei perfecte, dar ºi al
soþiei fãrã cusur, iar interpretarea finã, cu un umor plãcut, eliberat,
încântã asistenþa ºi cu plus de mãsurã pe cei ce o cunosc personal.

Noemi, interpretatã de Aylin Cadîr, o prezenþã cu o siluetã
impecabilã, junã ºi jucãuºã, face alegerea regizoralã extrem de
simplã pentru cel care o distribuie în acest rol.

ªi acum, la final, aº vrea sã remarc prezenþa actriþei Victoria
Dicu în rolul servitoarei Florica. Frumuºicã ºi înamoratã de junele
dramaturg, reuºeºte sã capteze efectiv atenþia publicului în fiecare
colþ de scenã s-ar afla ºi pentru oricât de scurtã apariþie ar avea.
Aceastã actriþã fãcutã, cred (ºi viitorul ne va dovedi), pentru
roluri importante, principale, reuºeºte ceea ce doar actorii cu
mare har reuºesc ºi anume sã prindã lumina pe scenã în roluri de
micã întindere ºi sã facã o mare parte din public sã-ºi doreascã
apariþia ei cu plãcere ºi haz.

Un rol secundar este, de cele mai multe ori, o ocazie imensã de
a arãta cã un personaj mic poate câºtiga la final inima publicului
atunci când cu haina sa se îmbracã un actor/actriþã mare. De
remarcat comicul ultimei scene, când Florica, dezabiatã ºi
pãtimaºã, stinge lumina (ºi de final) pentru o noapte „de neuitat”
pentru dramaturg.

Scenografia simplã, dar elegantã reface nota burghezã a unui
cãmin elegant ºi cochet din teatrul simbolist.

Pe scurt: o comedie savuroasã care ne aminteºte de Ion
Minulescu, boemul literar, care într-un oraº boem, pentru o orã
sau douã ne face sã devenim la rându-ne, boemi.

În cinstea ta./ Cea mai frumoasã ºi mai nebunã dintre fete./
Voi scrie trei ode,/ Trei romanþe,/ Trei elegii,/ ªi trei sonete. (Ion
Minulescu).

Mona
Dobrisan,
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A consemnat Luminiþa Cornea

Noi convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (II)
„Adevãrul pentru noi, creºtinii, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu.”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, ne aflãm cu aceastã convorbire în
prima duminicã din postul Paºtelui, numitã de
Sfinþii Pãrinþi ai Bisericii: Duminica Ortodoxiei,
Duminica Dreptei Credinþe, Duminica Dreptei
Mãrturisiri. În cuvântul de învãþãturã pe care l-
aþi þinut la catedrala din Timiºoara, Înaltpreasfinþia
Voastrã aþi afirmat cã i s-ar mai putea spune ºi în
alt fel. Vã rog.

Îps. Ioan: I-am mai putea spune Duminica
Adevãrului, în care Adevãrul sã fie scris cu A mare,
adicã Duminica Adevãrului, Duminica lui Hristos.
Hristos spune: Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa
(Ioan 14, 6).

În aceastã duminicã s-a
statornicit adevãrul
revelat, descoperit de
Dumnezeu oamenilor,
pentru cã dupã Înãlþarea
la cer ºi dupã întemeierea
Bisericii la Cincizecime,
sã nu credeþi cã a fost atât
de uºoarã cristalizarea
unitãþii credinþei,
deoarece însuºi Hristos a
spus înainte de Înãlþare:
vor veni lupi rãpitori care
vor încerca sã sfâºie
turma. ªi au fost. Aºa se
face cã încã din epoca
primarã a bisericii au
apãrut erezii, ºi apar ºi
astãzi, adicã, auzi, colo ºi
colo, o nouã interpretare
a Sfintei Scripturi.

În ziua de 11 martie a
anului 843, împãrãteasa
Teodora de la
Constantinopol a
convocat pãrinþii Bisericii
în sinod, ca sã
statorniceascã, pentru
totdeauna, despre Prea
Sfânta Treime Dumnezeu,
arãtând greºelile tuturor
ereticilor de pânã atunci.

L.C.: În acest moment,
aþi afirmat ceva foarte
important de reþinut, pentru noi, românii.

Îps. Ioan: Da, biserica în care împãrãteasa
Teodora a convocat pãrinþii din tot Imperiul
creºtin, în Constantinopol, biserica în care s-au
întrunit pãrinþii a fost biserica întemeiatã de
strãmoºii noºtri valahi, biserica din Vlaherne,
biserica ridicatã de valahii care îºi întemeiaserã
ºi ei un cartier la marginea Constantinopolului.
Vedeþi unde a ales Dumnezeu locul pentru
statornicirea adevãrului! Într-o bisericã a
strãmoºilor noºtri valahi din Constantinopol!

Vã aduceþi aminte de sãrbãtoarea de la 1
octombrie, Acoperãmântul Maicii Domnului?
Unde s-a arãtat Maica Domnului þinând omoforul
peste popor? Tot în biserica din Vlaherne. Unde
scrie în viaþa Sfintei Parascheva cã s-a rugat ea
într-o bisericã din Constantinopol? Tot în biserica
valahilor noºtri din Vlaherne. Iatã cã sãrbãtoarea
din Duminica Ortodoxiei are la baza ei ºi o
fãrãmiþã din iubirea ºi din dragostea strãmoºilor
noºtri, a românilor, biserica valahilor.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã ne
întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, adicã la
glasul pericopei evanghelice din Duminica
Ortodoxiei (Ioan 1, 43-51).

Îps. Ioan: Sfântul Ioan evanghelistul a
consemnat câteva cuvinte importante pentru noi.
Oare în ce context se întâmplã cele consemnate

de Sfântul Evanghelist Ioan? Suntem la câteva
zile dupã botezul Domnului de cãtre Sfântul Ioan,
botez ce a avut loc la Betabara. Acolo, cred cã
era o trecãtoare unde veneau mulþi oameni pe
care Sfântul Ioan Botezãtorul îi pregãtea pentru
venirea lui Mesia.

Dacã ne aflãm noi pe malul Iordanului, unde
boteza Ioan, haideþi sã aruncãm mreaja mai în
adânc! Sã citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan,
capitolul 1, versetul 31: „ªi eu nu-L ºtiam; dar
ca sã fie arãtat lui Israel, de aceea am venit eu,
botezând cu apã.” Auziþi de ce boteza Ioan? Ca
sã-L arate pe Hristos oamenilor. Aºa mãrturiseºte

el. Se foloseau de el, ca de
un pustnic, toþi din Iudeea
ºi din Galileea. Dar ce e
important, ce e de fond în
aceastã mãrturisire este cã
de aceea boteza el, ca sã-L
facã cunoscut oamenilor pe
Hristos.

Deci, Dumnezeu îl alege
pe Sfântul Ioan din pustie,
ca el sã-L arate lumii pe
Hristos. El spune: „Iatã
Mielul lui Dumnezeu, Cel
ce ridicã pãcatul lumii”
(Ioan 1, 29). Vedeþi
Dumnezeu nu a încredinþat
aceastã misiune niciunui
arhiereu sau preot de la
templul din Ierusalim, care
erau persoane, oarecum,
autorizate din punct de
vedere teologic – nu, ci
unui pustnic, Sfântul Ioan.

Maica Domnului - ºi ea a
avut un rol extraordinar:
dintr-însa S-a întrupat
Hristos. De ce oare
Dumnezeu nu i-a
încredinþat ei misiunea de a-
L arãta, de a-L descoperi
oamenilor? Trebuie sã
spunem cã, în perioada
despre care vorbim, femeia
nu prea avea niciun drept,
nici sã depunã mãrturie. ªi,

iatã, cum a avut un rol atât de important în
întruparea lui Dumnezeu! Totuºi, nu unei femei
îi încredinþeazã Dumnezeu sã-L arate, sã-L
prezinte lumii, ci unui pustnic, care era, în vremea
aceea, cea mai înaltã autoritate moralã din Þara
lui Israel ºi, dacã îmi îngãduiþi, din lume. Nimeni
nu mai avea pe pãmânt trãirea ºi autoritatea
moralã pe care o avea Sfântul Ioan Botezãtorul.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,
sã vã referiþi la urmãtoarele douã versete: „A doua
zi voia sã plece în Galileea ºi a gãsit pe Filip. ªi
i-a zis Iisus: Urmeazã-Mi” (Ioan 1, 43) ºi „Iisus
a vãzut pe Natanael venind cãtre El ºi a zis despre
el: Iatã cu adevãrat israelit în care nu este
vicleºug” (Ioan 1, 47).

Îps. Ioan: În momentul acela al botezului la
Iordan, la Betabara, se aflau cel puþin trei bãrbaþi
din satul Betsaida: Andrei, fratele lui, Simon-
Petru, ºi Filip. Ce cãutau trei bãrbaþi din Galileea,
cam de la 120 km depãrtare, în vremea aceea, sã
vinã la un pustnic? Sunt convins cã au fost ºi la
templul din Ierusalim, dar nu s-au simþit primiþi
în cuvântul aflat acolo, în ritualul de acolo, de la
templu, ei au simþit îndemnul inimii sã meargã sã
audã cuvânt viu de la profet la Sfântul Ioan de la
Betabara, pe malul stâng al Iordanului. Iatã deci
cei trei bãrbaþi cãutau Adevãrul, pentru cã

Adevãrul nu este un act intelectual, de cunoºtinþe
intelectuale, ci Adevãrul pentru noi, creºtinii, este
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ºi pe Acesta îl cãutau
aceºti ucenici ai Sfântului Ioan Botezãtorul.

L-a urmat Filip, a ascultat cuvântul lui Hristos
ºi i-a spus ºi lui Natanael. Ce am putea spune cã
a aflat Filip? A aflat cea mai preþioasã comoarã
din univers: Adevãrul. L-a aflat pe Hristos. Vedeþi,
aflând comoara, n-a dus-o ºi n-a aºezat-o doar în
inima lui, ci aceastã comoarã a împãrþit-o cu
Natanael ºi apoi cu mii ºi mii de oameni cãrora
le-a propovãduit Filip cuvântul Evangheliei pânã
la plecarea lui la cer.

Vã întreb: dacã aþi afla o comoarã ce-aþi face
cu ea? Toþi aceia care se aflã în sfintele noastre
biserici au aflat Comoara. L-au aflat pe Hristos.
Îi îndemn sã nu-L închidã numai în inimile lor, ci
le spun: rupeþi fãrãmiþã din fãrãmiþã ºi spuneþi-
le celor din familie, vecinilor, prietenilor,
împãrþiþi-le ºi lor o fãrãmiþã din Hristos! N-aþi
vãzut cum face preotul când vã împãrtãºeºte?
Din potir, ia pentru fiecare câte o fãrãmiþã din
Hristos. Tot aºa îi îndemn ºi pe frãþiile lor, cititorii:
împãrþiþi comoara aceasta, împãrþiþi-o în familie
ºi în societate, sã se bucure cât mai multã lume,
cât mai mulþi oameni de comoara aceasta care
este Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

L.C.: În continuare, Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, vã rog sã ne vorbiþi despre Natanael,
pe care Sfântul Evanghelist Ioan îl numeºte:
„Natanael, cel din Cana Galileii” (Ioan 21, 2).

Îps. Ioan: ªtii cât ar fi calea de la Nazaret pânã
la Cana Galileii? Între aceste localitãþi este o
distanþã de 13,5 km, încât ai putea merge pe jos.
Bineînþeles cã Hristos a mers pe jos de la Nazaret
la Cana Galileii.

Vã întreb acum: cum s-ar traduce, în limba
românã, numele lui Natanael? Se traduce în
limba românã: Dumnezeu a dat, adicã pãrinþii lui
i-au zis în traducerea de suflet: Dumnezeu mi l-a
dat! Aºa cã orice pruncuþ, pe care-l vãd duminicã
de duminicã în sfânta bisericã, este un Natanael,
Dumnezeu l-a dat pãrinþilor lui.

ªi sã mai spunem un cuvânt din ebraicã. ªtiþi
cum se traduce în limba noastrã numele cetãþii
Cana? Cana, din ebraicã, se traduce trestie. În
zona aceea, creºteau niºte trestii ºi de aceea au
spus Cana din Galileea, Trestia din Galileea.

Acum, l-aº chema pe Hristos ºi l-aº întreba ce
zice despre mine. ªi cred cã aº pleca cu fruntea
în jos, pentru cã despre mine n-ar putea sã spunã
ce-a spus despre Natanael: „iatã un israelit întru
care nu este vicleºug!” Nu cred cã ar putea sã
spunã despre mine: iatã un român în care nu este
pãcat ºi vicleºug! Despre mine, n-ar putea sã
spunã aºa. Doamne, învredniceºte-mã ºi pe mine
ºi pe toþi fraþii cititori, ca sã poþi mãrturisi într-o
zi înaintea Tatãlui ceresc: Doamne, iatã niºte fraþi
din România întru care nu se aflã vicleºug!

Sã ne învredniceascã Dumnezeu sã auzim ºi noi
cuvintele pe care i le-a spus lui Natanael!

L.C.: Pãrinte Mitropolit, la sfârºitul predicii din
Duminica ortodoxiei, când v-aþi axat mult pe
afirmaþia Mântuitorului despre Natanael, aþi
întrebat în catedralã dacã dintre copilaºii prezenþi
se aflã vreunul pe care mama lui l-a botezat
Natanael.

Îps. Ioan: Da ºi am mai spus atunci cã dacã
între tinerele care vor naºte anul acesta se va afla
vreuna care îi va pune numele copilului Natanael,
aºtept sã mã cheme la botez, sã botez pruncul
atât de frumos ºi de biblic binecuvântat de bunul
Dumnezeu.

ÎPS Ioan cu volumul Omul comoara lui Dumnezeu



2323232323ANUL COMEMORANUL COMEMORANUL COMEMORANUL COMEMORANUL COMEMORAAAAATIV BOLINTINEANUTIV BOLINTINEANUTIV BOLINTINEANUTIV BOLINTINEANUTIV BOLINTINEANU

O personalitate de talia lui Dimitrie Bolintineanu oferã

permanente motive nu numai pentru noi direcþii ºi metode de

cercetare, ci ºi de a relua subiecte ce pãreau la un moment dat

epuizate. Monumentul „Dimitrie Bolintineanu” din localitatea

natalã este un bun exemplu în acest sens. A fost realizat de

sculptorul Carol Storck în anul 1888 ºi este clasat în grupa A pe

Lista Monumentelor Istorice (LMI). Din pãcate, LMI nu (mai)

consemneazã întreg monumentul, ci numai bustul poetului ºi

aceasta din cauza faptului cã ansamblul, format din bust ºi o

copertinã din piatrã susþinutã pe patru coloane, a cãzut la

cutremulul din 1977 ºi nu a mai fost refãcut. Cam acestea ar fi

cele câteva elemente obligatorii de cunoscut în privinþa uneia

dintre cele mai preþioase opere de artã de la noi din þarã.

Cred cã au reieºit, câtuºi de puþin, din informaþiile

anterioare episoadele dramatice, uneori tragice, pe

care acest reper identitar le-a avut de depãºit ºi de

care, din pãcate, nici în zilele noastre nu este ocolit.

Revista „Sud”, ca ºi volumele apãrute în ambianþa ei,

atât sub semnãtura autorului acestor rânduri, cât ºi

ale altora, dintre care îl amintesc aici doar pe

muzeograful Emil Pãunescu, au consemnat aceste

avataruri. Chiar ºi momentul inaugurãrii

monumentului din 1888 înregistreazã asemenea

întâmplãri. ªi cum ele sunt mai puþin cunoscute,

credem cã putem profita de „Anul Comemorativ

Dimitrie Bolintineanu” pentru a le readuce în atenþie.

În acest scop, am decis cã nu-ºi au locul unele

comentarii preliminare extraselor documentare pe care

vi le voi prezenta, cãci ele sunt suficient de sugestive

pentru ca fiecare cititor sã-ºi formeze o opinie asupra

întâmplãrilor din jurul inaugurãrii primului monument

comemorativ dedicat unei personalitãþi culturale din

þara noastrã.

I.
„Ziarul Familia aflã cã în Bucureºti s-a format un

comitet, prin iniþiativa domnilor Petre Ioanide –

arendaºul moºiei Bolintin din Deal, Ion S.

Rãdulescu, Alex. Elefteriu ºi N. Rãdulescu, în scopul

de a aduna suma trebuitoare pentru ridicarea unui

mic monument de marmorã albã poetului nostru

Bolintineanu. Monumentul va purta d-asupra bustul

poetului. Se va face d-asemenea un grilaj împrejur.

Onoare acestor domni!

Ruºine însã pentru guvernele ce s-au succedat pânã

azi ºi care nici unul nu s-au gândit sã aducã acest

omagiu poetului mort în spital!”

(„Epoca”, nr. 493, 22 iulie 1887, p. 3)

II.
„Comitetul pentru facerea bustului ºi restaurarea

mormântului poetului Bolintineanu ne anunþã cã

miercuri, 4 mai viitor, a aranjat un concert în sala

Ateneului (piaþa tribunalelor) cu concursul d-nelor Emilia

Melisiano, Aristiþa Manolescu, Ana Manolescu, d-rei Alina

Ananescu ºi a d-lor Hübsch, Schipek, C. Dimitrescu, Gr. A.

Manolescu, C. Cairete, N. Bãnulescu, S. Georgescu ºi N.

Popescu. La acest concert se vor cânta pentru prima oarã douã

quartete, opere ale d-lui Wachmann, directorele conservatorului.”

(„Lupta”, an V, 9 aprilie 1888, p. 2.)

III.
„MORMÂNTUL LUI BOLINTINEANU

Inaugurare singuraticã

Domnule Redactor,

Unii oameni sânt preursiþi sã sufere toatã viaþa, ºi dupã moarte

ceea ce sã face în memoria lor, sã sufere iarãºi neajunsuri.

Astfel s-a întâmplat cu marele poet Bolintineanu cât a trãit;

dupã moarte, stete uitat pânã mai acum doi ani când ducându-mã

la Bolintinul din Deal aflu cã, la câþiva kilometri mai la vale sã

aflã mormântul poetului. Mã duc, îl vizitez ºi plãsmuiesc ideea d-

a forma un comitet pentru a-i restaura mormântul.

D. Ioanidi, arendaºul moºiei, d-nii Anghel Demetrescu, ªtefan

Velescu, Ioan Rãdulescu, primesc a forma împreunã cu mine

comitetul acesta ºi am ºi început lucrãrile ajutaþi de d. Ioanidi

care a dat 600 lei, cu cari am arvunit sculptorul.

Mai târziu mã rugã d. Atanasiad sã facã ºi el parte din comitet.

L-am primit. Dar, cum a intrat, a început sa lucreze aparte, sã

încurce mai mult, sã facã cheltueli fãrã a ne consulta, sã publice

conturi iscãlind ºi pe ceilalþi ºi a mers pânã acolo, încât duminicã,

Vasile GRIGORE

„Inauguraþiile” monumentului
Bolintineanu
la 23 curent, sã se ducã la Bolintinul din Vale cu trei preoþi, cu

câþiva bãeþi de cor ºi cu Grandea, poetul Voinþei

Naþionale, ca sã inaugureze bustul.

Aceasta pentru cã are urã personalã contra Preºedintelui ºi

pentru cã i s-a cerut socotealã de purtare.

Când comitetul a voit sã inaugureze bustul la 15 septembrie, d.

Atanasiad, consultat, a rãspuns cã: la Sf. Dumitru, cãci aºa sã

ºtie la Palat ºi când acolo sã vorbeºte de bustul poetului, se

vorbeºte ºi de dânsul... dânsul fiind „legat” de bustul poetului!...

(proprii cuvinte ale d-lui avocat).

Când am primit sã-l inaugurãm la 26 octombre, Sf. Dumitru,

când eu, ca secretar, am publicat data, am invitat ziare, ºcoale, o

mulþime de persoane, pe d. Ministru al Instrucþiunei cari a ºi

numit un delegat la serbare; când am invitat pe d. Prefect, care a

ºi dat ordin sub-prefectului sã vesteascã pe þãranii comunelor

megieºe ºi ºcoalele – d. Atanasiad, a gãsit de cuviinþã sã-ºi batã

joc de memoria poetului, de autoritãþi, de noi, comitetul, de tot ce

e bun simþ ºi dreaptã judecatã.

Unii oameni mici la suflet, „maþe rele”, cum le zice poporul,

vor sã compromitã ºi pe alþii, odatã ce se ºtiu pe ei înºiºi

compromiºi! În categoria aceasta intrã ºi d. Atanasiad, de altfel

om „însemnat”.

Acum, ce e drept, are ce sã se vorbeascã de d-sa... la Palat! ca

de acela ce-a dat foc templului din Ephes.”

(N. Gr. Rãdulescu – Niger în „Epoca”, 26 octombrie 1888, p.

3.)

IV.
„MONUMENTUL LUI BOLINTINEANU

D. P[etrache] Ioanidi ne roagã sã publicãm urmãtoarele rânduri:

Domnule Redactor,

Cu tot timpul viforos se strânseserã la Bolintinul din Deal în

ziua de 26 curent pentru inaugurarea bustului lui Bolintineanu:

d. G. Ionescu, delegatul Ministerului Instructiunei, d. Þincu,

delegatul ziarului România, d-nu Licherdopol, directorul ºcoalei

de comerþ, d. Crasan, profesor; d. sub-prefect; d. Turnavitu,

cãpitan, ºeful garnizoanei din Domneºti; Comºa, student

universitar; d-nii Manolescu, Cãpitanovici, Manoilescu ºi St. V.

Nanu, studenþi universitari, delegaþi de societatea Tinerimea

Românã, sub-semnatul ºi d. Niger, secretarul comitetului.

Sfãtuit de asistenþi ºi în înþelegere cu ceilalþi membri din comitet

cari au aderat în urmã, am amânat inaugurarea pentru primãvarã

ºi am luat hotãrârea d’a se acoperi întreg monumentul cu scânduri

pentru a-l prezerva de intemperiile iernei.

Nimeni ne mai fiind autorizat d’a face subscrieri ori

reprezentaþii pentru monument, fac cunoscut cã ori unde ºi ori de

cine se va încerca aceasta, sã fie întâmpinat cu refus, deoarece

toate lucrãrile s-au terminat.

Întru cât priveºte pe d. Atanasiad, în neputinþa d’a inaugura

bustul la 23, s-a mulþumit cu un serviciu religios pentru sufletul

poetului.

Pentru primãvarã dar inaugurarea!

Primiþi etc.

P. Ioanidi

Preºedintele comitetului.”

(„Epoca”, anul III, nr. 879, sâmbãtã 29

octombrie / 10 noiembrie, 1888, p. 2-3)

V.
„Ioan S. Rãdulescu (tipograf)

Nãscut în anul 1852, februarie 14. A intrat

elev la tipografia Nifon Mitropolitul, în 1862,

care apoi a trecut în posesiunea Statului.

Apãrând ziarul umoristic Ciulinul sub

direcþiunea regretatului juristconsult, Ioan

Atanasiad, a fost unul dintre cei mai activi

colaboratori, în tot timpul apariþiunii sale.

A fost ºef al tipografiei L’Independance

Roumaine, al tipografiei Eliade ºi acum în urmã

al marelui stabiliment tipografic Universul.

A fãcut parte ca membru în mai multe societãþi:

naþionaliste, literare etc. Este membru al societãþei

Presei, al societãþei Gutenberg ºi Curtea de

Argeº.

În capitalã au fost organizate serate teatrale,

concerte etc., de diferite comitete formate cu scop

de a face un monument poetului Dimitrie

Bolintineanu, dar fãrã a se realiza scopul.

În vara anului 1885, mergând la Bolintin cu

colegul sãu Al. Stamate ºi observând mormântul

marelui poet, starea în care l-a gãsit a fãcut sã fie

cuprins de o adâncã indignare. A doua zi chiar, a

ºi publicat un articol în ziarul Binele Public,

descriind situaþia mormântului autorului Florilor

Bosforului ºi cum el este uitat de toþi.

Imediat a întrunit câþiva tineri, s-au erigiat într-

un comitet ad-hoc ºi au decis mãsurile necesare

pentru ridicarea unui monument ºi restaurarea

mormântului poetului din Bolintin.

Din numãrul celor cari compuneau acel

comitet, rãmânând numai cu repausatul

Atanasiad, lansarã liste de subscripþiuni, al cãror

rezultat a fost slab.

Prin intervenirea unei doamne din înalta

societate, asociindu-se ºi Majestatea Sa Regina, s-a organizat un

concert sub patronagiul Sãu, în sala vechiului Ateneu, de la care

s-a încasat suma de 3.700 lei. Pe lângã însemnatul concurs dat,

Majestatea Sa Regina a contribuit ºi cu suma de 1.000 lei trimiºi

lui Ioan S. Rãdulescu prin adjutantul M.S. Regelui, repausatul

general Greceanu.

Cu suma rezultatã din concert, cu ceea ce s-a putut încasa din

listele de subscripþie, s-a putut ajunge la definitiva terminare a

monumentului ºi restaurãrii mormântului, inaugurându-se, printr-

o frumoasã ºi neuitatã serbare, desvelirea monumentului, operã

a distinsului sculptor Carol Stork, luând parte sãtenii din satele

învecinate, societatea macedo-românã, ziariºti, tipografi, profesori

etc.

Dupã aceasta a intervenit pe lângã prefectura de Ilfov de a se

rãscumpãra locul unde s-a nãscut Dimitrie Bolintineanu, pe care

era situat un stabiliment de bãuturi spirtoase, clãdindu-se o ºcoalã

mixtã.

(„Almanach Tipografic”, editat de George Filip, anul V, 1902,

Bucureºti, p. 91-94)

Deºi ignorat în ultimele momente ale vieþii, iatã cã posteritatea

lui Bolintineanu stârnea pasiuni neaºteptat de vii, unii semeni,

destui dintre ei niºte mediocri, încercând sã obþinã oarece faimã

prin intermediul bolintineanului nostru.

Monumentul Dimitrie Bolintineanu
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Lirica teleormãneanã în anul 2021

Profil (urmare din pagina 6) Închinarea la turci

sã-l convingi sã-mi dea un rãgaz de vreo trei ani sã pun Moldova pe picioare ºi atunci vom putea plãti
suma întreagã. Spune ce vrei, Mihule, ºi dacã þine de mine þi-o voi îndeplini negreºit.

– Mãria Ta, te rog sã mã asculþi cu atenþie. Din ce þi-am spus pânã acum am vrut sã înþelegi cã
hotãrârea asta cântãreºte mult pentru viitorul Moldovei. N-aº vrea ca aceia care vor veni dupã noi sã mã
judece pe mine ca pe un vânzãtor de þarã. Dacã voi merge de capul meu la sultan sã-l asigur cã în scurt
timp îi vom duce haraciul cerut ar fi ca ºi cum eu am hotãrât de unul singur asta în loc sã vã sfãtuiesc
sã ne batem alãturi de Iancu de Hunedoara, cum mie unul mi se pare normal. Mãria Ta ºtie cã oamenii
judecã în fel ºi chip. Deja am auzit vorbe printre dregãtori cã din cauza mea ne-am închinat din nou la
leºi. Asta dupã ce am fost în toamnã ºi i-am invitat pe trimiºii Craiului sã vinã la Hotin.

– Nu înþeleg de ce îþi faci atâtea griji. Domnia ta nu mergi la sultan în nume propriu, ci ca trimis al
meu ºi al Moldovei.

– Tocmai de aceea. Oameni înþeleg în fel ºi chip. În faþa sultanului eu voi reprezenta Moldova. Cu
atât mai mult aº vrea ca vorbele mele sã fie întãrite de iscãlitura Mãriei Tale ºi ale dregãtorilor Þãrii.
Sã ºtie toatã lumea cã nu logofãtul Mihu a închinat Moldova la turci, ci a fost hotãrârea Sfatului Þãrii
ºi a Voievodului ei.

– Dacã e vorba numai de atât, asta se poate rezolva, domnia ta, rãspunde zâmbind Voievodul, cu
toate cã eu unul nu înþeleg la ce þi-ar folosi. Tot i-am luat pe dregãtori cu mine sã mã însoþeascã la
drum spre Vaslui. Mâine convoc Sfatul Þãrii ºi pun în discuþie problema haraciului cerut de sultan.
Sunt sigur cã toþi vor fi de acord cu mine când le voi spune ce vreau de la ei.

– Aº mai vrea ca, dupã ce diacul scrie ce a hotãrât Sfatul Þãrii, dregãtorii sã-ºi  punã sigiliul pe
document, fiecare dupã rangul lui, ca sã se ºtie cã au iscãlit cu toþii ºi nu e vorba de o mãsluire. Aºa
o hotãrâre trebuie sã fie luatã de toþi dimpreunã, iar, dacã nu, sã-ºi spunã deschis pãrerea, sã nu dea
mai târziu vina pe mine.

– Aºa vom face, Mihule. La fel ca dregãtorii îmi voi pune ºi eu sigiliul domnesc pe document.
Acum eºti mulþumit, domnule logofãt? Sã-l vãd odatã iscãlit ºi sã te trimit  la Mahomed sã-i arãþi
actul. Sunt câteva nopþi bune de când am tot felul de gânduri negre ºi sã nu pot dormi din cauza
grijilor þãrii.

– Ai grijã sã nu te îmbolnãveºti, Mãria Ta, intervine îngrijorat boierul Bratu. Ce ne-am face dacã ai
pãþi ceva? Cine ar mai conduce Moldova?

– Acum, cã am stat de vorbã cu domniile voastre ºi am ajuns la o hotãrâre înþeleaptã, m-am liniºtit
ºi mã simt mai bine. Poate cã ºi schimbarea de aer mi-a priit, cine ºtie. Sper ca noaptea asta sã pot
dormi mai bine ºi mâine în Sfat sã facem ce ne-am propus.

– Doamne ajutã, Mãria Ta! Mã bucur cã te simþi mai bine.
– Sã ne dea Domnul gândurile cele bune peste noapte, adaugã ºi marele logofãt. Indiferent ce vom

hotãrî, de mâine Moldova va porni pe alt drum.
Era în ziua de 5 cireºar anul 6964 de la Facerea Lumii (5 iunie 1456).

(Fragment din romanul în curs de apariþie Castelul de pe Nistru)

Am cunoscut, recent, aici în Bolintinul din Vale, din
fermecãtorul þinut al Giurgiului, o foarte specialã ºi distinsã
intelectualã, din stirpea celor aleºi ºi foarte rari, care s-a
afirmat ºi s-a impus în arta, atât de seducãtoare, a teatrului
clasic, modern ºi ultramodern.

De fapt, e necesar sã ne întrebãm, cine este doamna Mona
Dobriºan ºi de unde vine?

Ei bine, doamna Mona Dobriºan a perceput lumina clarã
a unei zile de 20 mai 1970, în Bolintinul din Vale, unde
familia sa este atestatã documentar de mai bine de o jumãtate
de mileniu.

Aici s-a iniþiat în tainele cititului ºi ale scrisului, aici a
descifrat, cu inteligenþã, sensurile majore ale existenþei, a
urmat, apoi, Liceul Sanitar din Bucureºti, unde a ºi finalizat
cursurile Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Carol
Davilla” – Facultatea de Stomatologie (1997).

Ani dificili, cu lecturi întinse ºi studii aprofundate, când se
edificã ca o autenticã specialistã în arta decriptãrii ºi interpretãrii «misterului uman».

Irezistibil atrasã, încã din perioada studiilor liceale ºi universitare, de muza Thalia, frecventeazã
ºi finalizeazã cursurile Facultãþii de Actorie din cadrul Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale”, clasa profesorului Adrian Pintea, în rãstimpul 2000-2004.

Graþie unei excelente pregãtiri, a unui talent, greu de egalat ºi a unei distincþii sufleteºti, cu
totul speciale, doamna Mona Dobriºan interpreteazã roluri memorabile: „Lucy” din Opera de
trei parale a lui Bertold Brecht, „Margarita” din Bãdãranii lui Carlo Goldoni, „Veta” din O
noapte furtunoasã de I.L. Caragiale ºi alte roluri care îi aduc premiul Galei Tinerilor Actori.

Joacã admirabil pe scenele teatrelor Odeon, Casandra ºi Nottara, precum ºi pe unele scene
celebre din Ungaria, Republica Moldova ºi Ucraina.

De curând, doamna Mona Dobriºan este o colaboratoare permanentã a prestigioasei reviste
Sud, din Bolintinul din Vale, unde susþine cu pasiune, competenþã ºi dãruire o excelentã
cronicã teatralã, ce meritã a fi cititã ºi reþinutã.

Nicolae SCURTU

O intelectualã plurivalentã –
Mona Dobriºan

Nicolae
Dina

Trebuie sã recunoaºtem cã, mai ales

având ingrata condiþie de „provinciali”,

nu putem fi la curent cu toate apariþiile
editoriale, nici mãcar cu toate volumele
publicate de conjudeþenii noºtri, lipsindu-
ne sursele esenþiale de informare. De
aceea, notele mele de lecturã se vor
rezuma la cãrþile de poezie care mi-au
parvenit, considerând expozeul meu ca o
sursã de documentare pentru cei care
doresc sã-ºi completeze informaþiile
despre cele apãrute în anul 2021.

Florea Burtan este cel care ne-a oferit, cu fiecare dintre cele
16 volume, confesiuni
ºi reflecþii despre lume
ºi viaþã, despre
bucurie ºi fericire,
despre tristeþe ºi
nostalgie, dar ºi despre
îndepãrtarea de satul
natal, critica literarã
percepându-l drept un
poet optzecist
r e î m p r o s p ã t â n d
estetica tradiþionalã ºi
un neoromantic
cultivând sentimentul
de iubire ºi dorul ce-i
arde sufletul.

Conºtiinþa sa
artisticã, talentul ºi
mãiestria sa
caracterizeazã ºi noul
volum, Adoraþii ºi alte
depãrtãri  (Editura
Tracus Arte, Bucureºti, 2021), al cãrui prim ciclu, Adoraþii, stã
sub semnul dragostei, temã prezentã încã de la primul poem în
care surprinde înflãcãrata dorinþã de a-ºi apropria iubirea ca pe
un sentiment sacru, frumuseþea neasemuitã a iubitei dând naºtere
unor trãiri tumultuoase pure ºi aureolate de împliniri: „E-o ardere
în noi ispititoare, / E un adânc ocrotitor ºi pur, / Neodihnite aripi
vorbitoare / ªi legãnãri de raze împrejur” (Îndurã-te).

Ciclul Alte depãrtãri adaugã dragostei ºi alte teme cum ar fi
evocarea „prãfuitului nostru târg” cu bâlciul tradiþional (La moºi)
ºi de unde „a dispãrut clopotul de la Catedralã / odatã cu el, de pe
perete, un sfânt” (Clopotul Catedralei), iar „cinematograful a
fost demolat” ºi înlocuit cu „mallul” (Cotidianã) ºi nu mai existã
nici Trãsura cu cai care, cândva, purta „dalbã, mireasa, / cufundatã
în pernele moi”, iar Ultimul lãutar a murit.

ªi în acest volum, Florea Burtan rãmâne acelaºi poet confesiv
ºi meditativ, un creator talentat ale cãrui poeme sunt dedicate, cu
dragoste ºi înþelegere, vieþii, oamenilor, întregii lumi.

Cu toate cã a debutat publicistic în anii studenþiei, Domniþa
Neaga a îndrãznit sã înfrunte Noaptea ploilor acide în plinã
maturitate. Fãrã a se grãbi (dovadã a maturitãþii sale artistice) îºi
urmeazã drumul ascendent de Cãlãtor spre Crucea Sudului,

lãsându-se cuceritã de minunãþiile Muntelui din vis, s-a lãsat
vrãjitã de Floarea de lotus, pentru ca, mai apoi, vãzând Toamna
ca o fregatã, sã se întoarcã la imaginea mirificã a celor mai
fericite momente din existenþa sa petrecute Cândva în Arcadia.

Dar viaþa nu se opreºte în loc, chiar dacã se deruleazã Între
douã veºnicii, titlul noului volum publicat la Editura Neuma, în
2021, având o structurã ineditã, în sensul cã este organizat sub
forma de ºase „cânturi”, fiecare evoluând sub semnul unui motto
reprezentat de câte douã versuri cu o anumitã semnificaþie,
diversitatea tematicã fiind la ea acasã.

Iubind viaþa mai presus de orice, poeta reflecteazã asupra a tot
ceea ce înseamnã ea, vãzutã ca o cãlãtorie de-o clipã „între cele
douã veºnicii”. Între acestea, viaþa omului parcurge un timp relativ,

de la „dezgheþul primar” însemnând apariþia omului pe pãmânt,
pânã la extincþie, „când obosiþi, / îl vom depune la picioare, / spre
a ne odihni / preþ de mai multe veºnicii …” (Între douã veºnicii).

Într-unul dintre cânturi, Domniþa Neaga rememoreazã cu
nostalgie, dar cu multã sensibilitate, mediul rustic ºi familia în
care s-a nãscut („Mã duce drumul unde m-am nãscut, / În locul
cum pe lume altul nu-i”), bucuria ºi fericirea copilãriei renãscând,
„purtatã de magia din cuvânt” (Searã de Crãciun), credinþa în
Dumnezeu ºi în Fiul sãu fiindu-i „pavãzã ºi scut / cã doar prin
Tine simt c-am renãscut” (Umbra luminoasã).

ªi poemele acestui volum evidenþiazã sensibilitatea, puritatea
spiritualã ºi mãiestria artisticã de excepþie a unei poete înnãscute,
interesate de tot ceea ce înseamnã viaþã, ceea ce înseamnã lumea
în mijlocul cãreia trãieºte ºi în faþa cãreia îºi deschide sufletul
închinându-i un imn cu dragoste sincerã.

Un poet bistriþean, preotul Cãlin Pop, enunþa un crez poetic
sub auspiciile binefãcãtoare ale divinitãþii („Cuvintele-s puþine, /
dragostea e multã / faptele vorbesc / ºi Dumnezeu ascultã”) în
versuri care reveleazã nu numai dragostea ca sentiment primordial
al vieþii, ci ºi datoria poetului de a o cânta în numele celui ce ne-
a dat-o.

ªi Cristian Gabriel Moraru, un poet ce nu se grãbeºte a-ºi
publica versurile pânã nu-ºi pritoceºte ideile ca sã exprime
adevãratele sentimente, trãiri, simþãminte, gânduri ce-i
îmbogãþesc sufletul (aºa cum se confeseazã într-o Ars poetica
(„Între douã poeme, înalþ un stâlp de tãcere, / Iar cerul îºi deschide
tainic porþile de aur / Clipele hrãnesc a visului necurmatã plãcere,
/ Sporind la nesfârºit al sentimentelor tezaur”), închinã versurile
sale din ultimul volum, Fotopoeme ºi alte trãiri (Editura Castrum
de Thymes, Giroc, 2021) sentimentului de dragoste pentru viaþã,
pentru lume, pentru întreaga umanitate („Iubirile sunt frunzele /
Arborelui lumii din / Anotimpul vieþii”), sentiment dãruit
creatorului liric („Poet, Poezie - / Diada sublimã / Pe care o ºtie
/ Fiinþa maximã”), odatã cu harul poetic („Poetului i-ai dat / Din

harul tãu divin) de
cãtre Dumnezeu,
e x p r i m â n d u - º i
recunoºtinþa în
cuvintele pline de
sacralitate ale celui
destinat mãreþei
înãlþãri spre absolut:
„Scriind apoi stihuri /
Cu condeiul muiat / În
sacre vãzduhuri /
Despre destinul dat”
(Nuntã de cuvinte).
Astfel, nãscut cu acest
har, îºi simte sufletul
plin de respect pentru
cititorii sãi, cãrora le
dãruieºte tot ceea ce
simte ºi crede, dornic
ca opera sa sã fie
apreciatã de
posteritate: „Versurile

mele vor dãinui / Câtã vreme oamenii vor iubi, / […] / Câtã
vreme un copil va râde / Sau moartea cu aripile-i hâde, / Va
curma firul vieþii noastre” (Ars longa).

Dupã cele cinci volume de versuri ºi unul de prozã publicate în
ultimii ºase ani, Elena Bîrchi ne oferã volumul Memorii. Versuri
(Editura Vital Prevent Edit, Drãgoteºti, 2021) în care autoarea
cultivã eterna temã a dragostei, considerând-o sentimentul
primordial ºi cel perpetuu al existenþei fiecãrui om, pe care îl
împãrtãºeºte, solidar, ºi poeta: „Eu sunt pulbere de stele ºi þãrâna-
i sub picioare, / Sufãr azi ºi-oi râde mâine, dar trãiesc ºi plâng sub
soare / ªi în jurul meu se adunã neamurile, fii, nepoþii, / ªtim ce-
nseamnã bunãtatea ºi-mpãrþim din ea cu toþii” (Dialog stelar).
Atunci când „viaþa dovedeºte lumii cã nu lumea-i minune, / ci e rai
ºi fericire, când lucrezi cu fapte bune”, numai dragostea naºte ºi
perpetueazã viaþa trãitã cu bunele ºi relele ei: „E mai bunã ori mai
rea clipa ce o laºi sã plece, / Dar sã pui în ea iubire ºi se va-nmulþi
cu zece” (Veche, nou, aceeaºi lume). Dragostea îl însoþeºte ºi pe
poet, pentru cã, numai iubind, acesta este capabil sã creeze:
„Dragoste, ºireato, dulce nebunie, / Tu mã faci sã scriu vers ºi
poezie, / Inima cu tine e mereu zglobie, / Trece timpul, treacã,
dragostea nu ºtie!” (Dragoste, ºireato…).
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Omenirea, de la „facere” cum zice Biblia, sau de la apariþia, acum milioane de ani, a
lui „homo” care apoi a devenit „homo sapiens” (adicã omul raþional deºi, eu mã cam îndoiesc cã aºa am ajuns) de
astãzi, pânã la sfârºitul secolului XIX a trãit în pace cu natura, cu mediul înconjurãtor. Apoi însã a inventat electricitatea
(nu cã n-ar fi existat ºi pânã atunci, dar atunci a început s-o producã) ºi a început s-o foloseascã din ce în ce mai mult
pentru toate nevoile ei. Se cunoaºte faptul cã, unde este electricitate acolo apar ºi undele elctromagnetice, pe care
le-a folosit, omul, cu precãdere pentru comunicaþii. Aºa au apãrut telefoanele, radioul, televiziunea, calculatoarele
iar în ultimul timp, internetul ºi telefonia inteligentã (telefoanele mobile). Toate acestea au fãcut, ca astãzi, sã trãim
într-un ocean de unde electromagnetice care înconjoarã Pãmântul.

Undele electromagnetice sunt de fapt niºte vibraþii. Toate vibraþiile produc efecte, unele mai bune, altele mai
puþin, ºi asupra omului. Exemplul cel mai simplu este legãnatul pruncilor (care este tot o vibraþie cu o frecvenþã
foarte joasã) care produce somnul lor sau cântatul la pian sau un instrument cu coarte care sunt efecte benefice, dar
pot fi ºi unele dãunãtoare (starea de disconfort la legãnatul pe valuri) sau chiar distructive (vezi ºi cutremurele). Mai
sunt destule exemple pentru a dovedi efectele vibraþiilor de diferite frecvenþe.

În zilele noastre, pentru transmiterea mai rapidã ºi mai exactã a informaþiilor, frecvenþele au tot crescut, de la 2G
la 3G, apoi la 4G, iar acum se tinde spre introducerea transmiterii prin 5G, ceea ce înseamnã o creºtere enormã a
frecvenþelor vibraþiilor electromagnetice.

Cred în posibilitatea ºi chiar sunt convins de acest fapt, cã frecvenþele foarte înalte pot produce schimbãri la
nivelul celulelor. ªi cum viruºii sunt de fapt niºte celule, aceste frecvenþe pot activa unii viruºi, astfel cã, putem sã
ne aºteptãm la invazii (numite pandemii) de tot felul de viruºi (fãrã sã ºtim de unde ºi cum apar), unii mai letali decât
alþii. Probabil cã, mergând pe aceastã cale, omenirea îºi dãuneazã sieºi sau chiar îºi sapã, cu instrumente din ce în ce
mai sofisticate, groapa.

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga

Trãim într-un ocean de unde
electromagnetice

Virtual

Scrisoarea sinelui

(fragment)
de Laurenþiu Cristian Gherase

Venit-am din zãri diafane sã-þi fiu pe pãmântu-þi,

luminã,

Tu, floare de humã pustie, nãscutã-ntr-un strop

        de ruginã,

Ducându-þi deasupra durerii, prin forfota minþilor

     tale,

Cântecul paºilor lumii ºi versul luminilor Sale.

ªtiut-am de veacuri lumina-þi ce tremurã cerul

         în valuri

ªi mãrile lacrimii tale din temniþa plânselor

maluri.

Drept pentru care venit-am, sã sparg ale tale

zãbrele,

Sã curgã râuri în râuri pe pagini stropite de stele.

Din vocile cele purtate în mintea-þi nebunã

ºi tristã,

Venit-am sã-þi cânt nemurirea-þi ce n-ai fi crezut

         cã existã.

Cãci astãzi durerile tale te poartã mai mult ca

     pe-oricare,

Spre zãri ce aºteaptã un fulger sã crape o razã

de soare.

Ridicã-te, mugur de lacrimi ºi creºte precum

        universul,

Cãci astãzi venit-am sã cuget pe coala ce-þi

            tremurã versul.

N-ai teamã de cele flãmânde, sunt doar rãtãciri

       efemere...

Tu plâns-ai destul pentru alþii, din patimi

         fãcându-þi avere.

Acum când pãºeºti pe pãmântu-þi, în urma-þi rãsar

         simbioze,

În mintea acelor ce Dânsul luceºte în fade veioze,

Tu stai ºi aprinde ºi altor nebuni ce îþi scuturã

   pasul,

Sã-þi fie în glia-þi bãtrânã mai dulce ºi falnic,

popasul.

Sonetul dezamãgirilor
de Mihai Merticaru

Trãim în duhul pãrerilor de rãu,

Cã lumea asta e aºa de micã,

Îndemânãrile toate se stricã,

Idealurile se prãbuºesc în hãu.

Ne inundã puhoaiele de fricã,

Ne rãvãºesc ºi ne îngroapã-n tãu

Cum ne-a descântat Edgar Allan Poe

ªi nimeni nimica nu ne explicã.

E þarã de hârtoape ºi maidane

ªi bezna cade ca o ghilotinã

Ca-n timpul invaziilor cumane

ªi ale altor seminþii duºmane.

Izbânda, o aºteptãm sã vinã,

Dar dezamãgirea este deplinã.

Nicolae SCURTU

Când a murit,
de fapt,

Paul Mihail?

Unul dintre cei mai înzestraþi ºi însemnaþi istorici literari ºi

cãrturari ai Basarabiei este, indiscutabil, teologul ºi profesorul

Paul Mihail (n. 29 iunie 1905, Cornova-Orhei – m. 11 octombrie

1994, Bucureºti), autor al unei bogate opere de cercetare ºi

restituire a unor monumente de limbã ºi istorie naþionalã.

E suficient sã menþionez, doar, Tipãrituri româneºti din

Basarabia de la 1817 pânã la 1918. Bucureºti, 1941, Acte

româneºti din Basarabia. Volumul I (1812–1830). Bucureºti,

1993 ºi Mãrturii de spiritualitate româneascã (aºezãminte,

scrieri, personalitãþi). Chiºinãu, 1993, cãrþi de referinþã care l-

au impus pe Paul Mihail în istoria valorilor permanente ale culturii

române.

Remarcabilã este, sub multiple aspecte, ºi publicistica socialã,

literarã, teologicã ºi culturalã pe care Paul Mihail a rãspândit-o

în cele mai neaºteptate ziare, reviste ºi publicaþii seriale.

Firide basarabene
Jurnalul, mãrturiile, confesiunile ºi epistolele sale se constituie

în convingãtoare ºi relevante dovezi de felul cum s-a plãmãdit

istoria în aceastã parte a lumii ºi, mai ales, cum a contribuit

istoricul Paul Mihail la zidirea spiritualã a Basarabiei.

ªi cu toate acestea, greu de imaginat, nu se cunoaºte, cu

exactitate, momentul când eruditul învãþat ºi umanist ne-a pãrãsit

pentru totdeauna.

Edificatoare, în acest sens, este declaraþia fiicei cãrturarului,

doamna Zamfira Mihail, eminentã cercetãtoare a vechii literaturi

ºi culturi naþionale.

Declaraþie,

Tatãl meu, Paul Mihail, a decedat în noaptea de 10 spre 11

oct[ombrie] 1994, la ora 1, nu la 23 a zilei de 10 oct[ombrie], ci

la ora 1 a zilei de 11 oct[ombrie], dar doctoriþa, care a emis

certificatul „din cabinet”, pe baza declaraþiei vecinei care s-a dus

sã-l ia, a scris cum a vrut ea ora decesului. Am scris, ca sã se ºtie,

Bucureºti, 10 iulie 2017

Z[amfira] Mihail

*

Republica Socialistã România

Consiliul popular al Sectorului 2

Comitetul (Biroul) executiv

Certificat de deces

Numele de familie – Mihail

Prenumele – Pavel

Sexul – Bãrbãtesc

Data naºterii – 1905 iunie 29

Comuna – Cornova

Republica Moldova

Prenumele tatãlui – Iustin

Prenumele mamei – Elena

Serie D9, nr. 386592

Locul ºi data decesului

Oraºul – Bucureºti, Sectorul 2

Anul – 1994 (una mie nouã sute nouãzeci ºi patru)

Ziua – 10 (zece)

Decesul a fost trecut în registrul civil la nr. 4429 din anul

1994,

luna octombrie, ziua 12

în oraºul Bucureºti, Sectorul 2

Ultimul domiciliu – Iaºi

Strada Ionescu, nr. 4

Eliberat astãzi 16 octombrie 1994 cu nr. 34.697

Se impune sã precizez, cã în unele istorii literare1,

dicþionare de literaturã ºi articole consacrate lui Paul Mihail,

data decesului este, încã, greºitã.

Note: Originalul declaraþiei doamnei Zamfira Mihail se

aflã în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti,

iar originalul Certificatului de deces este în posesia fiicei

cãrturarului.

1 Mihai Cimpoi, O istorie deschisã a literaturii române din
Basarabia. Ediþia a 4-a reactualizatã, Bucureºti, Fundaþia
Naþionalã pentru Literaturã ºi Artã, 2009, p. 23-24. (Culturã ºi
literaturã. Rãdãcini ºi coroanã). Informaþia conform cãreia Paul
Mihail a murit în mai ºi nu în noiembrie este complet eronatã. Am
semnalat-o, aici, întrucât ºi eu am preluat-o, din aceastã istorie,
într-un articol publicat, cândva, în revista Litere.

Paul Mihail - declaraþie deces

Paul Mihail - certificat deces

Aceastã rubricã conþine texte selectate

dintre cele publicate pe pagina de Facebook

a revistei „Sud”.
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Fiu al machidonului
Ienache Cosmad, originar
din Ohrida, Dimitrie
Bolintineanu (n. 1825,
Bolintin Vale – m. 19
august 1872, Bucureºti) a
fost unul dintre cei mai
reprezentativi scriitori ºi
revoluþionari paºoptiºti,
elaborând în decurs de
trei decenii o operã
literarã foarte complexã ºi
vastã, însumând câteva

zeci de volume de poezii, romane, teatru, epopei, jurnale
de cãlãtorie, scrieri politice, biografii romanþate etc.

Dimitrie Bolintineanu a debutat poetic în 1842 cu
elegia O fatã tânãrã pe patul morþii (în fond, o imitaþie
cam servilã dupã La jeune captive, de André Chénier) în
„Curierul de ambe sexe” condus de Heliade, fapt care i-
a adus celebritatea. În 1865, poetul ºi-a adunat într-o
vastã antologie cam tot ce publicase prin reviste ºi
volume, împãrþindu-ºi lirica în urmãtoarele cicluri:
Florile Bosforului, Legende istorice, Basme,
Macedonele, Reverii, Diverse.

Un an mai târziu, în 1866, i-a apãrut la Paris, în Franþa,
volumul de versuri Brise dˆOrient. Poésies roumaines.
Prefaþate de Philarète Chasles, poeziile lui Bolintineanu
au fost foarte apreciate de critica literarã francezã.

În debutul capitolului din Istoria literaturii române...,
consacrat autorului poemului „Conrad”, Alexandru Piru
opineazã: „Alãturi de V. Alecsandri, Dimitrie
Bolintineanu (1819-1872) a fost, înainte de Eminescu,
poetul român cel mai preþuit. A publicat într-un rãstimp
de 25 de ani 20 de volume de versuri sub formã de
culegeri ºi cicluri (...), speciile preferate ale poetului fiind
balada, basmul, idila, elegia, cântecul, poema, epopeea
ºi satira.”1

Eugen Simion vede în Dimitrie Bolintineanu, cu a sa
liricã de inspiraþie orientalã, un precursor eminescian
(spontan ºi bazându-se în întregime pe instinctul sãu
liric), chiar dacã, ce-i drept, mai puþin talentat decât
autorul Luceafãrului: „Cu productivul, inegalul D.
Bolintineanu, poezia românã se deplaseazã spre sud, spre
zona orientalo-mediteraneanã, acolo unde se amestecã
miturile. Florile Bosforului, Macedonele, puternicul
poem Conrad inventeazã un spaþiu liric în care natura
este magicã ºi pasiunile ating forme de delir. Eminescu
va duce în lirica românã, prin culturã ºi imaginaþie, spre
nord, spre miturile borealice. Cu mai puþin talent ºi cu o
spiritualitate redusã, Bolintineanu îl precede în ambiþia
de a depãºi graniþele inspiraþiei locale, dar într-o direcþie
contrarã. El are în faþã câteva modele romantice (Hugo,
în primul rând), are ºi o biografie care-i îndreaptã fantezia
spre sudul mirific unde, dupã cum singur spune: «Cer,
pãmânt, eter ºi lunã,/ aiureazã, se-nfior.»

Este greu ºi, în fond, fãrã prea multã importanþã, sã
deducem din aceste poeme atinse de vreme ce reprezintã
imitaþie ºi ce aparþine inspiraþiei originale. Bolintineanu
ia subiecte de unde gãseºte, le adapteazã cu uºurinþã,
inventeazã subiecte noi, le repetã, le nuanþeazã, totul în
mare grabã, cu uºurinþã, fãrã complexe.”2

În volumul Florile Bosforului, D. Bolintineanu reuºeºte
sã practice un lirism senzorial de un mare rafinament
stilistic. Poeziile acestui volum abundã în turcisme
(abanos, bei, cadânã, caic, cerchez, dalga, derviº, feregea,
ghiaur,-ã, ghiulnarã, hadân, hanimã, harem, hurie, iaºmac,
minarele, namaz, sarai, selemie, sileaf, sultan,-ã, ºalvari,
vizir), ajutând la conturarea atmosferei lirice, iar prin faþa
noastrã se perindã un întreg harem de cadâne: Almelaiur,
Dilrubam, Esmé, Fatme, Leili, Mehrube, Rabie etc.

Portretele acestora sunt, uneori, realizate cu o rarã ºi mare
virtuozitate artisticã, exprimând magistral farmecul oriental.
Iat-o pe Esmé: „Ca Esmé mai dulce floare/ Cu dezmierdãtor
parfum,/ N-a mai strãlucit sub soare/ De la Tunis la Batum!/
/ Sub privire-i s-aureºte/ Unda linã din Bosfor/ ªi, vãzând-
o, Gul roºeºte,/ În grãdinã la Nihor.// Ca mãrgãritarul albã,/
ªi cu pãrul de ebin,/ Ochi de foc ºi mânã dalbã,/ Gura, graþios
rubin: // Naltã, delicatã, finã,/ Dar cu braþul rotunjior,/ Sânul
ei, sân de verginã,/ Unde dulci mistere zbor;”3 sau pe
voluptoasa Dilrubam:     „Cine-i tânãra hanimã/ Ce pe finul
mozaic,/ Rezematã lin pe mânã,/ Bate apa din fântânã/ Cu
piciorul alb ºi mic?/ Ochi-i, dalbe bobioare/ Adunate din
Bosfor,/ Aurite-n dulce soare,/ Varsã raze arzãtoare/ Prin
azurul dulce-al lor./ Ei îngân cu voluptate/ Genele-i de
abanos/ ªi sprincenele-i arcate,/ Negri, lucii, velurate,/
Fermec dulce ºi frumos.// Dilrubam învãluitã/ D-al ei pãr
desfãtãtor,/ Ca o dulce stea sub nor,/
Într-o lespede-nfloritã, / Se prevede cu amor.”4

Interesantã pentru exotismul ei este ºi poezia Blestemul
derviºului, care prefigureazã parcã vestitele blesteme
argheziene, chiar dacã nu are virulenþa acestora: „În toatã
viaþa voastrã, p-a voastrã tristã casã,/ Sã cânte baibuh!/
O rudã sã vã moarã, cu orice an ce pasã/ ªi voi sã trãiþi
încã, domniþi d-al morþii duh!/ Durerile trecute sã le-
aduceþi aminte!/ Uitarea dorul vostru sã uite-a împãca!/
Flãmânzi, sã roadeþi iarba ce naºte pe morminte!/
Ghiaurul  sã refuze mormântu-a vã sãpa.”5

Odatã cu Legende istorice, numele poetului a intrat
definitiv în istoria literaturii române, cele mai gustate ºi
mai apreciate bucãþi lirice nu doar de critica de
specialitate, ci ºi de
publicul cititor, fiind Cea
de pe urmã noapte a lui
Mihai cel Mare, Muma
lui ªtefan cel Mare,
Mircea cel Mare ºi solii
ºi Daniil Sihastru etc.

Cea mai frumoasã
legendã istoricã scrisã de
Bolintineanu este, fãrã-
ndoialã, Muma lui ªtefan
cel Mare, care poate fi
egalatã la nivel de
virtuozitate artisticã doar
de legendele lui
Alecsandri. Iatã în
continuare câteva mostre
de versuri ireversibil
înscrise în memoria
noastrã, care sunt încã
pline de prospeþime ºi,
studiate în ºcoalã, pot
educa gustul estetic al
tinerilor: „Ca un glob de
aur luna strãlucea/ ªi pe-
o vale verde oºtile
dormea;” (Cea de pe urmã noapte a lui Mihai cel Mare)6;
„Pe o stâncã neagrã, într-un vechi castel,/ Unde curã-n
poale un râul mititel,/ Plânge ºi suspinã tânãra domniþã,/
Dulce ºi suavã ca o garofiþã;/ Cãci în bãtãlie soþul ei
dorit/ A plecat cu oastea ºi n-a mai venit” sau, tot din
aceeaºi poezie, rãspunsul mamei lui ªtefan cel Mare cãtre
acesta: „Dacã tu eºti ªtefan cu adevãrat,/ Apoi tu aice
fãrã biruinþã/ Nu poþi ca sã intri cu a mea voinþã./ Du-te
la oºtire! Pentru þarã mori!/ ªi-þi va fi mormântul coronat
cu flori!” (Muma lui ªtefan cel Mare)7; „Într-o salã-
ntinsã, printre cãpitani,/ Stã pe tronu-i Mircea încãrcat
de ani.” (Mircea cel Mare ºi solii)8.

Pe Bolintineanu, criticul G. Cãlinescu îl încadra în
categoria romanticilor macabri ºi exotici, despre Basme-
le acestuia afirmând: „piesa cea mai de seamã din aceastã
culegere, capodopera întregii lirici a lui Bolintineanu,
este Mihnea ºi Baba, prin care poetul devine un Bürger,
un Jucovski al nostru.”9.

Despre balada fantasticã Mihnea ºi Baba, în care
Bolintineanu improvizeazã un scenariu epic destul de
macabru, pe care N. Manolescu, la rându-i, încearcã sã
ºi-l facã inteligibil: „nu ºtim exact de ce merge personajul
în peºtera vrãjitoarei ºi nici de ce s-a fãcut el vinovat,
fapt fiind cã e silit a bea sângele fiului babei, pe care l-ar
fi împins la moarte, ceea ce duce la declanºarea stihiilor
naturii. Dar pe aceastã naivã canava romanticã, se evocã
întâi un miez de noapte cu bufniþe, lilieci, hârci,
descântece magice etc. Stilul e aproape barbian, concis,
în linia folclorului magic.”10

Blestemul babei, care este prefigurat încã din poezia
Blestemul derviºului, inclusã în volumul anterior, este
de o aciditate corozivã la adresa lui Mihnea, iar cavalcada
din final, însoþitã de hohotele de râs homerice ale
demonilor, este, putem spune, cea mai valoroasã parte a
baladei.

În aceeaºi categorie a poeziei macabre, de facturã
sepulcralã, intrã ºi poezia O noapte la morminte, unde
asistãm la o priveliºte înfiorãtoare, plinã de „fantasme
lunatice”, „schelete hidoase”, „ielele/ de mâini în horã
prinse”, culminând cu ivirea dintr-un mormânt a unui
strigoi, care începe deodatã sã þinã un lung monolog.
Finalul este apoteotic, fiind luminat de ochii roºii ai
diavolului: „Dar ochii satanii în umbrã luminã,/ Ca doi
cãrbuni roºii în noapte roºesc,/ Ca douã steluþe ce-n nori
strãlucesc,/ ªi negrele-i aripi pe capu-mi se-nclinã!”11

Un portret succint al morþii, realizat tot în tuºe groase,
în care moartea apare, aidoma Meduzei, cu ºerpi împletiþi
în loc de pãr, completeazã terifianta atmosferã: „Iatã,
mãre, iatã!/ Moartea se aratã/ Cu perii zburliþi,/ De lacrimi
stropiþi;/ De ºerpi împletiþi;/ Naltã ºi uscatã,/ De boale
urmatã,/ Boale furioase,/ Boale gãlbegioase,/ Din aripi

plesnind/ Ca iesme rânjind.” (Moartea)12

Despre ciclul poetic Macedonele, Bolintineanu, tot
criticul G. Cãlinescu ne edificã: „Macedonele fãgãduiesc
prin titlul lor o poezie de coloare localã, de picturã
etnograficã. În afarã de câteva sonuri toponimice ºi
onomastice (Cavaia, Belita, Milia, Ohrida, Alba, Dora,
Castrita, Vescopoles, Cilia, Tilia etc.) ºi de câteva
curiozitãþi lexicale (fabioale, gramostence, liliþã, zioarã,
muºat, hanimã, copãciar), ele nu au aproape niciun
element documentar ºi pastoralismul lor însuºi, în ciuda
câtorva superficiale mimetisme folclorice, nu e acela scos
din observarea vieþii oiereºti, ci convenþia arcadianã a

pãstorilor de bergeries, fãrã fineþea
galeºã ce face meritul Amintei unui
Tasso. Pastoralele lui Bolintineanu
sunt niºte madrigale pierdute în
dulcegãrii diminutivale ºi în plate
sensualitãþi din care nu lipsesc de
altfel momentele tipice, lupta
pãstorilor, tunderea oilor.”13

Reverii-le cuprind poezii de
tinereþe, printre care ºi poezia de
debut, O fatã tânãrã pe patul morþii,
în general, plate ºi fãrã nicio strãlucire
esteticã. Bolintineanu a mai scris ºi
poeme de respiraþie mai amplã. Ne-a
rãmas de la el, de pildã, acea
Traianidã, structuratã în ºapte
cânturi, în care elogiazã colonizarea
Daciei, totuºi aceastã poemã nu
întruneºte toate calitãþile necesare
unei epopei.

„Însã, fãrã îndoialã, opera liricã cea
mai de valoare a lui Bolintineanu
rãmâne, dupã cum pertinent ºi
elocvent ne demonstreazã criticul
cerchist Ion Negoiþescu, lungul poem
Conrad (în care modelul este, evident,

Byron – n. n.), din care se pot extrage, ca dintr-un laborios
zãcãmânt, minereuri cu sclipiri de diamant. S-a închegat
în aceste versuri un cer de limpezimi strãlucite, scufundat
în puritatea grea de evocãri a Mediteranei, albastrul cimitir
al culturii. Faþã de Pillat, cântecul mediteranic al lui
Bolintineanu e mai bogat în frãgezimi nãscânde, în
ingenuitate; o matinalã adiere îl strãbate ºi numele
Antichitãþii ºi ale Sudului se contopesc, în evocare, la un
nivel mai aproape de sângele poeziei. Elegia sunã mai
originar, în incarnatul ei cu rãsfrângere de sidefuri; e ca o
suavã peregrinare prin elegiile care se nasc una dintr-alta,
se împletesc, se întretaie, se despart ºi se revarsã în «marea
azuratã», în dulcele ei murmur de voluptate ºi tristeþe.”14

În concluzie, Dimitrie Bolintineanu ni se revelã în
cvadruplã ipostazã: 1. poet sentimental, care arde de
nerãbdarea comunicãrii trãirilor sale; 2. poet cu o
imaginaþie luxuriantã, care îndrumã lirica româneascã
pe fãgaºul oriental prin Florile Bosforului, în special; 3.
poet patriot, încercând ºi reuºind, zicem noi, sã edifice
în Legende istorice spirala zbuciumatã a poporului
nostru, prin etalarea unei întregi panoplii de voievozi ºi
domnitori români (ªtefan cel Mare, Mircea cel Bãtrân,
Mihai Viteazul º.a.); 4. poet cu o orchestraþie savantã a
versului, fie scurt, în stilul poeziei populare, fie mai lung,
lirica lui semãnând cu un fluviu care, traversând epoca,
adunã toþi afluenþii ieºiþi în cale.

Mai bine decât Dimitrie Bolintineanu nu aveau sã scrie
decât Alecsandri ºi, mai târziu, Eminescu, care a ridicat
ºtacheta romanticã la nivelul cel mai înalt.

Cristian Gabriel
Moraru

Recitindu-l pe Bolintineanu
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Dupã cum se ºtie, la 19 august a.c. se vor împlini 150 de ani de

la trecerea în eternitate a uneia din cele mai mari figuri ale literaturii

noastre din secolul al XIX-lea: Dimitrie Bolintineanu.

Comemorarea scriitorului ºi cãrturarului nãscut la Bolintin

Vale va constitui, desigur, încã un bun prilej de a-i reciti scrierile

ºi de a reevalua opera lui în contextul istoriei ºi al climatului

literar în care a fost scrisã.

E adevãrat, despre Bolintineanu s-au pronunþat mulþi. În

decursul unui secol ºi jumãtate de la moartea lui au apãrut

numeroase studii, s-au editat monografii ºi opera i-a fost tipãritã

ºi retipãritã, fragmentar, în mii de exemplare (în treacãt fie spus

ediþia criticã de Opere, vol. I-XII, alcãtuitã de Teodor Vârgolici

ºi tipãritã între anii 1981-1992 a reprezentat cel mai important

moment din posteritatea scriitorului), aºa încât s-ar pãrea cã astãzi

despre el n-ar mai putea fi spuse multe lucruri noi.

Spunem „s-ar pãrea” întrucât o moºtenire culturalã atât de

vastã, de variatã (nu numai tematic), nu-ºi poate epuiza (fie ºi

într-un veac ºi jumãtate) toate valenþele, subtilitãþile ºi sugestiile

puse la îndemâna comentatorilor ºi istoricilor literari.

Dacã despre poezia, proza ºi însemnãrile de cãlãtorie ale lui

Bolintineanu nu a curs, cum se spune îndeobºte, multã cernealã,

nu acelaºi lucru s-a întâmplat cu publicistica scriitorului venit pe

lume la Bolintin Vale.

Meritul scoaterii la luminã a douã scrieri bolintinene ce þin de

aria eseisticii ºi a publicisticii revine aceluiaºi împãtimit cercetãtor

Teodor Vârgolici, care în volumul al XII-lea al amintitei serii de

Opere a inclus textul Cartea poporului român. Cugetãri

filosofice ºi politice în raport cu starea actualã a României,

apãrut pentru întâia oarã în 1869. Ceva mai târziu, în 2007, într-

un volum de la Editura Gramar din Bucureºti a fost editat ºi

eseul Nepãsarea de religie, de patrie ºi de dreptate la români,

apãrut pentru prima oarã în 1869 ºi rãmas de atunci în sipetele

marilor biblioteci, un secol ºi câteva decenii.

Nepãsarea de religie, de patrie ºi de dreptate la români (un

titlu pe cât de incitant tot pe atât de interesant, între altele ºi

pentru cã sugereazã anume trimiteri la actualitatea zilelor noastre,

de parcã ar fi fost scris ieri) este ceea ce am putea numi, fãrã

teama de a greºi, un eseu cu multiple conotaþii. Un eseu ce se

cere a fi comentat ºi evaluat în contextul epocii în care a fost

scris, deoarece pe de o parte vizeazã societatea româneascã într-

un anume timp, iar pe de alta aruncã o luminã lãmuritoare atât

asupra întregii opere bolintinene, cât ºi a biografiei autorului.

Aºa cum se ºtie, Bolintineanu a fost alãturi de Alexandru Ioan

Cuza ºi i-a rãmas fidel chiar ºi dupã ce domnitorul a fost detronat

la 11 februarie 1866 de cãtre „Coaliþiunea monstruoasã”, cum

scria la acea vreme Cezar Bolliac.

Fidelitatea scriitorului faþã de Cuza n-a cunoscut nicio sincopã,

chiar dacã uneori poetul n-a fost de acord cu unele idei ale

domnitorului. Cu un an înainte de a fi detronat Cuza, în 1865,

Bolintineanu îi fãcea domnitorului o vizitã „de condoleanþe”,

scria G. Cãlinescu.

Înlãturarea de pe tron a domnitorului Principatelor Unite l-a

marcat adânc pe poetul Bolintineanu ºi i-a prilejuit scrierea unui

virulent pamflet. „Conspiratorii – scria el – se aliarã cu noaptea,

serbarã nunta în palatul domnului unde nãscu pânã în ziuã acest

Fãt-Frumos ce îl numi 11 februarie; o Camerã ºi un Senat nuntaºi,

în minoritate, nuntaºi de a doua zi ai acestei însoþiri între noapte

ºi conspiratori, adoptarã noul regim în aclamaþiunile foilor

vândute ºi paraziþii alergarã din toate pãrþile cu laude, ca sã capete

un loc la banchetul noului regim. Comedienii, banchetiºtii,

prestidigitatorii, arlechinii, jucãtorii pe funie, bufonii, divertirã

sãrbãtoarea; se mâncã foc, se scot panglice pe nas. Se sãrutarã,

aruncarã cu tinã în regimul trecut, stropirã cu isop regimul nou;

înmormântarã domnia care dase românilor viaþa naþionalã,

libertatea muncei, drepturile cetãþeneºti, ºi scriserã pe pecetea

mormântului: infamia, trãdarea, corupþiunea, tirania. Traserã hora

împrejurul mormântului, apoi, când voirã a împãrþi vestmintele

mortului, se prefãcurã cã se ceartã, ca sã înºele, încã o datã, buna

credinþã a naþiunii.”

În genere biografii lui Bolintineanu au remarcat, pe bunã dreptate,

cã dupã înlãturarea lui Al.I. Cuza de la Domnie scriitorul a devenit

din ce în ce mai pesimist în ce priveºte starea ºi viitorul naþiunii.

Dintr-o asemenea stare s-au iscat ºi astfel de constatãri: „Tot

se vinde, se comparã. Nu te-ntreabã nimeni de unde ai milioane,

totul este sã ai... Funcþiuni, concesiuni, favoruri, recompense

naþionale, dreptul de contracte, servã a înavuþi pe cei ce au de

vânzare conºtiinþa”, iar în alt loc, privind spre felul în care era

cârmuitã þara în vremea lui, scriitorul nota: „Legile nu se executã,

nu sunt iubite, cãci nu sunt fãcute de toþi, cãci nu fac fericirea

tuturor, nu sunt izvorul nici egida proprietãþii publice; cãci

recompensele nu se dau pentru valoarea datã faptelor citite

publicului, ci pentru considerarea persoanelor; cãci cel inocent

este lovit, ºi cel blestemat achitat ºi onorat.”

Aruncând un arc peste timp (un arc larg dacã ne reamintim cã

astfel de consideraþii erau fãcute în urmã cu mai mult de un

secol) e lesne sã constatãm cã, în mare, acele rele sociale s-au

perpetuat prin ani ºi prin istorie pânã azi.

Sã fi fost Dimitrie Bolintineanu un vizionar, un cãrturar care a

ºtiut sã vadã cu mult mai departe, prin vreme, de epoca lui? E

Bolintineanu, contemporanul nostru
Florentin POPESCU

greu de afirmat, în aceeaºi mãsurã în care e greu ºi de contestat

acest adevãr.

Dincolo, însã, de orice alte considerente, trebuie spus din

capul locului cã Nepãsarea de religie, de patrie ºi de dreptate la

români cuprinde în mare mãsurã idei, concepte ºi adevãruri pe

deplin valabile ºi acum, în ciuda multelor schimbãri sociale care

au avut loc de atunci ºi pânã azi, în ciuda diferenþelor dintre

structurile statului de secol XIX ºi cele de acum.

Prin urmare, cel dintâi ºi cel mai apãsat accent e pus de scriitorul-

eseist pe religie, de starea ºi rolul ei depinzând în cele din urmã

patria ºi dreptatea, fiindcã, în preambulul lucrãrii (o întâmpinare

cãtre Generalul Const. Herescu Nãsturel) se poate citi:

„Chestiunea religiei este aceea care

decide de patrie, de dreptate, de moralã.

Nepãsarea este adâncã între noi pentru

religie; prin urmare pentru patrie,

pentru dreptate. Biserica, fãrã libertate

completã, fãrã ajutorul filosofiei nu a

putut îndestul spiritualiza nici a lumina

de când guvernele acestei þãri nu mai

erau expresiunea naþiunei. Chiar ideea

este întunecatã în aceastã situaþie.”

Este important ºi interesant de

remarcat cã autorul procedeazã ca un

matematician sau alt reprezentant al

ºtiinþelor exacte din chiar primele

rânduri ale eseului sãu; emite ideea,

de fapt axioma întregii demonstraþii

care va urma: El scrie: „Umanitatea

are un scop: dreptatea. Religia ºi

naþionalitatea sunt douã mari principii

ºi mijloace spre a ajunge la dreptate.

În dreptate este tot; în dreptate este

Dumnezeu, este viaþa, este ordinea,

este naþiunea, este puterea, este gloria,

este libertatea, este egalitatea, este

umanitatea.”

Dimitrie Bolintineanu nu lasã nicio afirmaþie fãrã argumente.

În cazul religiei demonstraþia se fundamenteazã pe de o parte pe

însãºi istoria omenirii, ori mai exact spus istoria sentimentului

religios pe de o parte, iar pe de alta pe scrierile marilor filosofi ai

Antichitãþii. Din Plutarh, bunãoarã, desprinde un citat imbatabil:

„Aruncaþi ochii pe faþa pãmântului, veþi vedea cetãþi fãrã ziduri,

fãrã magistraturi, popoare fãrã lãcaºe fixe, fãrã datina monedei,

dar nu veþi gãsi niciun popor fãrã conºtiinþa zeilor.”

Dacã Mircea Eliade sau Victor Kernbach ar fi fost contemporani

cu Bolintineanu ºi ar fi tipãrit lucrãrile lor, atât de cunoscute

astãzi, este sigur cã poetul ºi-ar fi luat argumentele necesare

demonstraþiei ºi de la ei. Dar ºi aºa, fãrã a se adânci în multe

bibliografii ºi fãrã a detalia propriile idei, autorul Nepãsãrii...

reuºeºte sã-ºi punã în luminã propriile idei. Sigur, din punctul de

vedere al cititorului de azi rãmâne discutabilã coruptibilitatea

clerului de atunci, vãzutã ca una din cauzele pierderii autoritãþii

bisericii în stat.

Procedând cât se poate de sistematic, ca un istoric adevãrat,

Bolintineanu propune lectorului etape ºi zãri al credinþei, îndeosebi

etape ºi zãri ale creºtinismului. Între ele apariþia ºi sacrificiul lui

Isus Hristos ocupã locul cel mai important. Întâmplãrile de atunci

reprezintã, de fapt, baza întregului edificiu al demonstraþiei

autorului. „Pe când infamul Tiberiu speria lumea cu crimele ºi

desfrânãrile sale în insula în care se retrãsese – scrie poetul aflat

în ipostaza de eseist –, Fiul Omului întãrea lumea prin viaþa lui

ºi-o scãpa prin moartea lui. El aducea poporului religia, morala

ºi libertatea în momentul în care ele mureau pe pãmânt.”

Alegând sã evoce unele momente istorice, scriitorul apeleazã

ºi la învãþãturile ºi pildele unor clasici ai filosofiei universale,

Bolintineanu scrie: „Ideile divine ale lui Platon, trecute în

Evanghelii, apoi în legile sinoadelor, aduserã în lume cultul

unitãþii lui Dumnezeu ºi în realitatea umanã, suveranitatea

societãþilor omeneºti. Era uciderea despotismului, era frãþietatea

între oameni, între naþiuni, între tot ce avea raþiunea, ce forma

specia cea mai superioarã a facerii. Cristianismului suntem datori

libertatea ºi egalitatea.”

Comentatorul-eseist nu se mulþumeºte doar cu argumentele

oferite de istoria creºtinismului în lume. El trece numaidecât la

analiza stãrilor de fapt din Principate, subliniind ideea cã la noi

„legile bisericii treceau în datini, datinile erau simple ºi morale”,

iar în vremuri de prigoanã a credincioºilor (ex. domniile fanariote)

oamenii fie se retrag în munþi, fie „preferã sã moarã decât sã

trãdeze biserica care era patria”.

Urmeazã, zice autorul „a doua fazã a religiei, cea rea, cãreia

suntem datori nepãsarea”.

Este neîndoielnic faptul cã aci este vorba de contemporaneitatea

imediatã, cea în care se putea vedea cu ochiul liber în ce consta

corupþia preoþilor – de unde ºi pierderea încrederii în predicile

capilor bisericii. Ei „se fac tari prin averile lãsate cu condiþii de

binefaceri la biserici. Ei înturnã acele binefaceri de la destinaþia lor

la persoana lor. De aici naºte cãderea religiei. Cea dintâi condiþie a

religiei este modestia... O bisericã se face ipocritã ºi materialistã

prin preoþii ei. Aceºti preoþi dispreþuiþi de partea societãþii încã

moralã, încã spiritualã, se restrâng pe lângã tiranii societãþii”.

În acest context devine, fãrã îndoialã, legitimã o întrebare: „Capii

clerului nostru ºtiu cã bazele religiunii noastre sunt doctrinele lui

Christ de unitate, de libertate, de frãþietate ºi de dreptate?”.

Alte douã cauze care au contribuit la zdruncinarea religiei, ori

mai exact spus a încrederii în bisericã ºi în slujitorii ei, ar fi

neîncrederea în doctrine ºi – mai ales! – aservirea politicului.

Concluzia întregului excurs analitic ºi critic al eseului

bolintinean este una categoricã: „Cine are nepãsarea de religie,

are de libertate, de dreptate, de egalitate, de moralã, de bine, de

fericire, de Christ, de Dumnezeu ºi prin urmare de el însuºi, de

familia sa, de naþia sa, de umanitate”.

Amendabile sau nu, vulnerabile sau nu, ideile

puse în circulaþie de D. Bolintineanu trebuie

judecate, cum scriam mai la început, în

contextul social-politic al vremii.

Oricum am judeca lucrurile, fie cã avem în

vedere reverberaþiile acestora în epoca actualã,

fie cã nu, totuºi trebuie sã recunoaºtem nobleþea

ºi frumuseþea ideilor de acolo.

În ce priveºte cea de a doua parte a studiului

bolintinean, Nepãsarea de patrie, am remarcat,

înainte de toate aceastã frumoasã definiþie a

conceptului de patriotism: „Cine iubeºte mai

mult patria decât exilaþii care lasã în urma lor

tirania, uciderea, despoierea. Este (patriotismul,

n.n. F.P.) mai mult decât tãrâmul unde ne hrãnim.

Este locul unde am vãzut lumina, unde sunt

afecþiile, tradiþiile, speranþele, proprietãþile

familiei, unde sunt familii amice, aliate prin

comunitate de origine, de datini, de religie.

Astfel amorul patriei, dragostea de localitate,

spiritul de familie vin din acelaºi sentiment,

larg ºi nobil pentru inimile generoase, meschin

ºi personal pentru inimile strânse ºi cãzute.

Egoiºtii îneacã în ei aceste sentimente. S-a zis

cã cristianismul punea patria afarã din pãmântul celor ce trãiesc.

El are douã patrii în adevãr: patria sufletelor în regiunile cerului

ºi patria corpului în frãþietate, caritate, libertate evanghelicã.”

Pentru Bolintineanu a fi patriot înseamnã sã pui înaintea

intereselor personale interesele patriei. Patriotismul „are la bazã

naþionalitatea” ºi este în contrast direct cu cosmopolitismul –

„sistemul de a iubi pe toþi ºi nu a iubi pe nimeni”, unde „nu se fac

sacrificii pentru familie, pentru patrie ºi pentru umanitate numai

în teorie”.

Ceva mai la vale citim: „Cei mai mulþi se sfiesc a-ºi mãrturisi

lor înºile cã sunt români, cã au o datorie, o misie ca români, cã

patria lor are un viitor. Cel mai mare inamic al patriei, al puterii

ei, libertãþii ºi demnitãþii ei, este chiar cugetarea noastrã! Dar

sunt fapte mult mai triste acelea ce fac unele guverne, unele naþii:

când se fac complici cu streinii inamici ai patriei, ca sã înjoseascã,

ca sã slãbeascã, ca sã umileascã patria, ºi când între ei ai sã

gãseºti mai întãrâtaþi ºi mai aprinºi adversari contra þãrii decât

între streini. Ceea ce vãzurãm la noi în anul acesta.”

Dar parcã numai atunci? ne vine sã adãugãm, gândindu-ne la

derapajele unor persoane publice de dupã 1989. Sau chiar ale

unor partide de azi.

Însuºi conceptul de patriotism a fost/este pus la colþ de cãtre

unii dintre compatrioþii noºtri. Din acest punct de vedere

Bolintineanu nu numai cã avea dreptate, dar se dovedea a fi ºi un

vizionar.

În fine ar fi, poate, mult de discutat pe aceastã temã ºi nu ne-

am propus s-o facem aci ºi acum din motive lesne de înþeles.

Cât priveºte Nepãsarea de dreptate e limpede cã scriitorul ne

oferã o exactã ºi la obiect radiografie social-politicã a vremii lui,

cu trimiteri la politicieni ºi la Parlament, cu sãgeþi îndreptate spre

„rãul zilei” – îmbogãþirea unora ºi sãrãcirea altora, cu lipsa unor

mãsuri pe care ar fi trebuit sã le ia Guvernul în legãturã cu

îndreptarea unor stãri de lucruri în vãditã contradicþie cu

principiile de dreptate ce ar trebui sã domneascã în societate.

Corupþia era ºi atunci, ca în toate timpurile ºi ca pretutindeni,

cauza stãrii de degradare a instituþiilor. Înseºi Constituþia „are

lacune de principii liberale”, ceea ce „este încã un rãu pe lângã

neexecutarea ºi violenþa constituþiei cum este ºi a legilor”, scrie

Bolintineanu.

În fine „Presa este liberã pentru cã tribunalele nu sunt libere.

Libertatea presei este un princip ca acela al Senatului ºi-al Camerei

de a controla faptele guvernului ilegale. Nimeni nu poate sã

opreascã aceste atacuri. La noi opinia publicã este pentru abuz, ºi

urmãrile presei nu mai fac niciun efect. Din nepãsare de dreptate,

naºte la o naþiune orice stare tristã, naºte nepãsarea în faþã cu

abuzurile.”

Oare unde am mai auzit ºi citit toate acestea?

Sau poate cã le-au clamat/le clameazã pe micile ecrane destui

politicieni de azi?

Nimic nou sub soare...
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Omagiu Zilei Naþionale a

Bulgariei

În cadrul parteneriatului transfrontalier, animat în
continuare de neobosita directoare a Asociaþiei
„Euroregiunea Danubius”, doamna Lili Gnceva, la Muzeul
judeþean „Teohari Antonescu” au fost vernisate, în ziua de
23 februarie 2022,
douã expoziþii în
cinstea sãrbãtorii
poporului vecin

de la 3 Martie. Expoziþia principalã,
Regiunea Ruse în timpul rãzboiului de
eliberare (1877-1878), a fost completatã
de o microexpoziþie comparativã
Mãrþiºorul – o tradiþie comunã la români
ºi bulgari.

Prima expoziþie, alcãtuitã din nouã
panouri a popularizat fotografiile
cãpitanului de Stat Major din armata rusã
M. P. Revenskii, executate cu aproape un
secol ºi jumãtate în urmã, la Ruse ºi în
împrejurimi. Gazdele au completat
etalarea cu un panou dedicat celui mai
important artist-fotograf din România
epocii, Carol Pop de Szathmari, conþinând
imagini clasice din „Albumul resbelului
1877-1878". În cea de-a doua expoziþie,
în douã vitrine afrontate au fost prezentate
peste 50 de mãrþiºoare contemporane,
prezente pe piaþa celor douã oraºe vecine.

Vernisajul a fost onorat din partea
bulgarã de noul prefect al regiunii Ruse,

Anatol Stanev, precum ºi de directorii Muzeului (dr. Nicolay Nenov) ºi Arhivelor
(Zvetomira Dimitrova). Din partea gazdelor au fost prezenþi preºedintele Consiliului
judeþean (Dumitru Beianu), primarul municipiului (Adrian Anghelescu), directorii
principalelor instituþii culturale ºi preot profesor dr. Edmond Nicolae Popa, însoþit
de un grup de elevi ai Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul”.

Tezaurul de la Stoeneºti

Dupã mai mulþi ani în care nu s-au mai semnalat descoperiri monetare importante
pe teritoriul judeþului nostru (dacã excludem gãsirea întâmplãtoare a unor piese
izolate, fie ele antice sau medievale), un pasionat de istorie ºi de ecologie a anunþat
autoritãþile depre gãsirea unui tezaur pe raza comunei giurgiuvene Stoeneºti. Posesor

al autorizaþiei de folosire a unui detector de metale ºi membru al unei asociaþii a
arheologilor amatori, domnul Mihai Ciucur din Bucureºti ieºise cu familia la o plimbare
duminicalã în naturã ºi ºi-a încercat norocul pe un deluºor din apropierea vãii Câlniºtei
ºi a unui vechi drum, dupã cum îl pomenesc unii dintre bãtrânii satului. Atunci când
aparatul i-a semnalal posibila prezenþã a unor metale, descoperitorul a executat o micã
groapã pe un teren plin de gunoaie ºi a gãsit un purcoi de monede mari, acoperite de o
patinã verzuie, bani ce fuseserã probabil depozitaþi într-o ulcicã de lut, sfãrâmatã în
pãmânt de-a lungul timpului.

Era vorba de 47 de bucãþi, dintre care 45 emise în Imperiul otoman de sultanii Mustafa
III ºi Selim III, nucleul principal
al tezaurului datorându-se
celui de-al doilea, care a domnit
în ultima decadã a secolului al
XVIII-lea ºi în primii ani ai
celui urmãtor. Într-o evaluare
preliminarã, specialista
Muzeului Naþional de Istorie a
României – dr. Cristiana Tãtaru
– a apreciat cã 42 de piese
reprezintã emisiuni de tip
yuzluk, iar 3 de tip kuruº.
Alãturi de emisiunile otomane
se aflau ºi doi taleri emiºi de
Republica Ragusa de pe coasta
Adriaticii în 1762 ºi 1763,
asociere numismaticã întãlnitã
frecvent în tezaurele de acest
fel, dintre care unul –
descoperit mai demult la
Iepureºti, tot pe meleagurile
noastre – se pãstreazã la
Cabinetul numismatic al
Bibliotecii Academiei
Române.

Aprecierile de mai sus,
efectuate cu o promptitudine

remarcabilã de colega noastrã de la Muzeul Naþional pe baza vizionãrii unor simple
fotografii, au fost confirmate ºi de dr. Aurel Vâlcu de la Institutul de arheologie „Vasile
Pârvan”, vechi colaborator ºi prieten al Muzeului giurgiuvean. În continuare, studierea
monezilor se va face dupã curãþarea lor în laboratorul de restaurare, dupã fotografierea
individualã ºi mãsurarea fiecãrei piese ºi dupã consultarea bibliografiei de specialitate,
operaþiuni ce vor dura în funcþie de asigurarea fondurilor ºi materialelor necesare în
perioada urmãtoare.

Importanþa descoperirii l-a determinat pe managerul Muzeului judeþean sã convoace o
conferinþã de presã în data de 17 martie, ocazie cu care a fost evidenþiatã corectitudinea
cetãþeanului Mihai Ciucur, de profesie somelier, care a respectat legislaþia în vigoare ºi
a mãrturisit public pasiunea sa pentru istorie, care l-a determinat sã aducã descoperirile
sale la Muzeu. Considerãm de bun augur gestul domniei sale ºi sperãm ca pe viitor sã-i
urmeze ºi alþii exemplul.

Emil
Pãunescu

Prezidiul întâlnirii româno-bulgare

La conferinþa de presã
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Ciprian NECªUÞU

Ultima datã când am participat cu texte în cadrul unui cenaclu sau pur ºi simplu ca observator
activ emitent de impresii de lecturã la primã vedere cred cã a fost undeva în perioada 2000-
2002. Ulterior, în urma unei discuþii purtate cu poeta Doina Uricaru, mi-am dat seama cã
retragerea mea, la acea vreme, a fost justificatã. Dispãruse miza. Aºadar, traseul fusese creionat,
trebuind doar sã mã hotãrãsc sã îl parcurg. În acel moment rãmânerea în cuib nu mai era o
soluþie. Se impunea decizia zborului.

Dupã trecerea atâtor ani de la ultimele mele experienþe cenacliste, la începutul acestui an,
am aflat de la redactorul ºef al Sud-ului, istoricul Vasile Grigore, de intenþia de a redeschide un
vechi cenaclu al localitãþii Bolintin Vale. Analizând deschiderea culturalã pe care o are
localitatea prin apariþia Centrului Cultural ªcoala Veche, prin reorganizarea activitãþii
bibliotecii orãºeneºti, dar ºi prin existenþa revistei Sud ca platformã principalã de promovare
a valorilor locale ºi naþionale am considerat cã în acest context reapariþia unui cenaclu ar
putea fi de ajutor tinerilor pasionaþi de lecturã ºi scris. Astfel cã, cele stabilite la debutul
acestui an s-au concretizat într-o primã ºedinþã de cenaclu care a avut loc în data de 17 martie
în salonul de evenimente al bibliotecii bolintinene, imobil clasat monument istoric, fost sediu
al unitãþii poºtale din localitate înfiinþate spre sfârºitul sec. al XIX-lea. Programate sã aibã o
activitate bimestrialã, ºedinþele de cenaclu sunt organizate pe trei secþiuni: 1) Atelier de prozã
ºi/sau poezie (pentru debutanþi cu vârsta sub douãzeci de ani – lecturã ºi discuþii); 2) Lecturi

ºi opinii (pentru toate vârstele ºi experienþele); 3) Noutãþi editoriale (cãrþi ºi publicaþii).
Având onoarea de a fi coordonatorul acestei prime ºedinþe, am evidenþiat importanþa acestor

întâlniri în contextul interesului manifestat de elevii Liceului „Dimitrie Bolintineanu”,
utilizatori fideli ai serviciilor bibliotecii. La aceastã primã întâlnire în cadrul cenaclului s-au
prezentat cu texte patru tinere eleve ale liceului din localitate: Mihaela Elena Dinu, Georgiana
Andreea Elena Dinu, Georgiana Cristina Mirea (fragmente din prozele finalizate sau aflate în
lucru) ºi Alexandra Dumitru (poezie). Dincolo de vizibila lipsã a experienþei scrisului, toate
elevele au fãcut o impresie frumoasã prin textele prezentate, diferite atât ca structurã, ca mod
de realizare, cât ºi ca tematicã. Trei fragmente de prozã, trei abordãri diferite, trei construcþii
reuºite, þinând cont de vârsta lor ºi de experienþa minimã de viaþã ºi de lecturã. Poezia Alexandrei

Dumitru s-a înscris în nota specificã vârstei, cu interogaþiile aferente perioadei de cãutare ºi
desluºire a sinelui, cu sentimentele uneori confuze care tulburã ºi dezechilibreazã momente ºi
situaþii. În afara atelierului au citit din creaþiile proprii Ruxandra Dragomir, Gabriela Dumitru
ºi Victor Pencu, un invitat special, un creator deosebit al metaforei moderne. Dintre cei prezenþi
îi mai amintesc pe prof. Milica Dan, Ciprian Necºuþu, Ilinca Dragomir, Steluþa Nae ºi Vasile
Grigore, redactorul ºef al revistei Sud.

Întâlnirea aceasta a fost un alt demers prin care revista Sud ºi Asociaþia pentru Culturã ºi
Tradiþie Istoricã Bolintineanu (ACTIB) îºi propun sã revigoreze atmosfera ºi activitãþile
desfãºurate în incinta bibliotecii publice, scopul principal fiind atragerea tinerilor, implicarea
lor în activitãþile culturale locale, dar ºi conºtientizarea din partea lor a actului lecturii ca
formã de dezvoltare calitativã a personalitãþii fiecãruia.

Gabriel  DRAGNEA

Un nou cenaclu literar

la Bolintin Vale
Sub însemnul de „Aniversãri, comemorãri...” în data de 12 martie

2022 Salonul de evenimente al Bibliotecii Orãºeneºti din Bolintin

Vale a gãzduit o manifestare menitã sã scoatã în evidenþã câteva

dintre momentele importante, de care meritã sã ne amintim

permanent, ale istoriei ºi culturii localitãþii în care a vãzut lumina

zilei nemuritorul Dimitrie Bolintineanu.

În prezenþa unei numeroase asistenþe, s-au trecut astfel în revistã

aniversarea împlinirii a 589 de ani de la prima atestare documentarã

a Bolintinului (15 martie 1433), aniversarea împlinirii a 201 ani

de la popasul lui Tudor Vladimirescu ºi al pandurilor sãi la Bolintin

Vale (16 martie 1821), comemorarea împlinirii a 10 ani de la

trecerea în nefiinþã a fondatorul revistei bolintinene „Sud”,

Constantin Carbarãu. De asemenea, s-a amintit celor prezenþi cã

unul dintre ultimii reprezentanþi în viaþã ai neamului Bolintineanu,

artista Ilinca Cerbacev, tocmai a împlinit vârsta de 91 de ani

(nãscutã la 11 martie 1931).

Au fost rememorate momente emoþionante din trecutul recent al

evenimentelor culturale bolintinene atunci când a fost prezentat

audienþei secvenþele unei filmãri din anul 1999 în care apar

personalitãþi de prim plan ale culturii naþionale: Teodor Vârgolici,

Fãnuº Neagu, Petre Ghelmez, Constantin Carbarãu, Liviu Ioan

Stoiciu, Done Stan º.a.

Un alt moment încãrcat de semnificaþii ºi de emoþie a fost cel în

care Ion Andreiþã ºi-a primit însemnele de Cetãþean de Onoare al

oraºului Bolintin Vale.

În cadrul aceluiaºi eveniment a fost inclusã ºi cea de-a LVIII-a

ediþie a Clubului de Istorie, în cadrul cãreia s-au prezentat ºtiri

culturale, documente noi descoperite, starea patrimoniului, diverse.

Dintre numeroasele luãri de cuvânt ºi intervenþii le amintim pe

cele susþinute de George Apostoiu, Nicolae Scurtu, Florentin

Popescu, Raluca Tudor, Ion Andreiþã, Floricã Dan, Vasile Grigore,

Milica Dan...

La sfârºitul întâlnirii, întinse pe mai bine de trei ore, am putut

consemna un alt eveniment cultural reuºit în panoplia realizãrilor

comunitãþii bolintinene. Felicitãri organizatorilor ºi mulþumiri celor

care s-au implicat în mod deosebit în aceastã reuºitã, dintre care îi

remarcãm pe Alexandru Cazacu, Olga Tudose, Niculina Grigore,

Steluþa Nae, ªtefan Crudu, Marian Grigore...

Aniversãri, comemorãri...
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

16.01.2022: Altar de

candele la margine de târg
Calendaristic, suntem în mijlocul

iernii deºi lipseºte zãpada fireascã
a momentului. Nopþile ºi
dimineþile sunt însã friguroase, cu
temperaturi de 1-5 grade. Cãldurile
de la sfârºitul anului trecut au
pãcãlit ghioceii, astfel cã pe 1

ianuarie am vãzut câþiva înfloriþi în grãdinã. Azi, la minus
6 grade ºi cu parbrizul îngheþat m-am avântat spre locul
de întâlnire duminical mai devreme, sperând sã gãsesc
loc de parcare. Am avut ºansã în zona cherestegiilor care
n-au putut veni de la munte unde este viscol
puternic ºi zãpadã multã. De la început am
observat o creºtere a numãrului de ofertanþi faþã
de duminica trecutã, cam la toate felurile de
mãrfuri, mai puþin însã pe producãtorii de
legume ºi zarzavaturi autentici care deja s-au
apucat de semãnat în solarii ºi/sau sere. Nu ºtiu
cum se vor descurca cu încãlzirea cãci s-au
scumpit combustibilii de orice fel. Ieri, benzina
de 95 a ajuns la 6,29 lei/litru faþã de 5,98 lei/l în
30 decembrie. Un salt rapid prea mare. Cu toate
acestea în târg nu s-au simþit mãriri de preþuri la
produsele de bazã. Cartofii au rãmas tot la 2 lei/
kg pentru cã (presupun) erau prea mulþi pe
tarabe (de fapt pe folii, direct pe asfalt). Ceapa
ºi morcovii 3 lei/kg, adicã acceptabil. Praz
românesc – cam subþire – 5 lei/kg. Pãstârnacul
de la nea Petricã din Hobaia cu 4 lei/kg mi s-a
pãrut ieftin. Anul trecut, spre sfârºitul lui
decembrie, se vindea cu 8-10 lei/kg. Probabil ºi
pentru cã era mai spãlat (adicã provenea din en-
gros) decât la el. În fine, preþuri bune la legume.
Brânzeturi multe ºi lapte tot cu preþuri
neschimbate încã (25 lei/kg brânza dulce ºi 10
lei pentru 2 litri laptele dulce sau bãtut). Fructe
din belºug, pe alese, cu 3-4 lei/kg funcþie de
calitate ori soi. Cred cã spre sfârºit chiar s-au
mai ieftinit. Chiar ºi ridichi de lunã (2 lei/leg.) ºi spanac
(5 lei/leg.). Deci, varietate ºi abundenþã. Desigur cã erau
ºi alte legume sau fructe din import pe care le gãsim ºi la
marile magazine ce au umplut localitãþile. Am observat
însã cã cele expuse pe tarabe erau cam prea îngheþate de
frig (salata, pãtrunjelul ºi ceapa verde) dar vânzãtorii,
grijulii, le pãstrau în maºini de unde ni le ofereau la
cerere. Am mai gãsit (la a doua vizitã de la ora 11:30) ºi
varzã crudã cu doar 1 leu/kg, bunã însã atât pentru
preparare dar ºi pentru salatã. Manufacturatele nu m-au
atras. Abia vizibil între atâtea legume ºi fructe, un lingurar
relativ tânãr îºi vindea produsele proprii, respectiv linguri
diverse, fuse (!) ºi alte lucrãri în lemn de tei pe lângã
care nu puteai trece fãrã sã nu le iei, la preþuri mici dupã
mine. Am mai luat ºi treptat voi lua din fiecare ca sã-mi
fac o colecþie, aºa de bine lucrate erau. E o altã meserie
pe cale de dispariþie. Fiecare în sine însã are ºi o funcþie
practicã în bucãtãrie. Prin apropiere era ºi un altul care
vindea miere din producþie personalã, singurul în care
am încredere din tot târgul (de fel din Corbii Mari). ªi tot
pe acolo cineva vindea hamuri ºi brâie din piele. De-ar fi
avut ºi caiele aº fi cumpãrat ca sã potcovesc niºte draci
cu ele cãci de ãºtia nu ducem lipsã nici mãcar în târg.
Asta pentru cã am vãzut cã existã ºi de sex feminin ºi fac
rele pe care oamenii le tolereazã (la încasãri taxe
expunere). Nici acum în târg nu scãpãm de vechile
metehne, ºtiute ºi rãsºtiute. Azi tolerãm una, mâine alta
ºi dracii ne încalecã ºi ne încovoiesc cum ºi cât vor ºi pot
ei. Toþi cei care azi au fost în târg au observat la intersecþia
dintre str. Republicii ºi str. Sabarului altarul de candele,
unele încã aprinse. Este locul unde a fost omorât miºeleºte
duminica trecutã, seara, ºoferul Nicolae Tomescu de un
grup de þigani (de ce romi!?) violenþi pripãºiþi în
Bolintin acum cca cincisprezece ani când au venit din
zona Rãcari (jud. Dâmboviþa) „sã ajute” la câºtigarea
alegerilor unui primar PSD. Vãzând oportunitãþi de trai
uºor în Bolintin au rãmas, devenind un pericol public
pentru cetãþeni, neavând cum sã se integreze. De atunci
furturile ºi violenþele au îngrozit riveranii. În ultimele
ºase luni au fost protagoniºtii unor evenimente rutiere
grave soldate cu moartea unui cetãþean ºi accidentarea
gravã a lui Petricã Marinescu, acum totul culminând cu
uciderea lui Nicolae Tomescu, cel mai iubit ºofer de
maxi-taxi. Din întâmplare sau nu, toate pe str. Republicii,

stradã centralã. Mulþi bolintineni (bravo lor!) au protestat
spontan miercuri ºi joi seara în faþa Primãriei ºi a sediului
Poliþiei locale, iar televiziunile au urmãrit evenimentele
ºi au prezentat în mod corect desfãºurarea lor
cronologicã, reuºind sã indigneze întreaga þarã ºi nu
numai. Sper ca moartea lui tragicã ºi nemeritatã sã
transmitã politicienilor de toate rangurile, dar ºi Poliþiei
Române cã nu se mai poate tolera comportamentul
acestor indivizi care, iatã, duce la moartea unor oameni
nevinovaþi, concetãþeni de-ai noºtri.

30.01.2022: Zãpadã nu, haite da
Iarna continuã în mod atipic pentru zona noastrã, fiind

prezentã doar prin frig ºi lipsa de precipitaþii, astfel cã
pânã acum nu am vãzut zãpada decât la televizor. Pentru
agriculturã nu este deloc bine. Zãpada ar fi fost o pãturã
protectoare pentru semãnãturile de toamnã (grâu, rapiþã),
dar ºi o rezervã de apã necesarã pãmântului dupã seceta
de anul trecut. Fãrã sã ai o minimã preocupare ºi nici
mari cunoºtinþe, tot poþi prognoza un an agricol 2022 cu

producþii mici, cel puþin pentru cereale. Sigur se va
scumpi ºi mâncarea foarte mult. Sunt destule cauzele, iar
acum aflãm cã îngrãºãmintele chimice se vând cu preþuri
exagerate, iar dacã tendinþa este de creºtere, devin
prohibitive (au ajuns la 270 lei/sac complexele, spunea
azi un pomicultor). Iar fãrã îngrãºãminte chimice nu
existã producþie, nici de cereale sau plante tehnice, nici
de legume ºi fructe. Urmarea fireascã va fi creºterea
preþurilor la orice mâncãm. În fine, pe cine sã dãm vina
(ºtim pe cine!) noi, cei condamnaþi la supunere, la foame
ºi frig. Plângeþi-i de milã ca pe Moº Gerilã, cum se spune
într-o poezie pe care mi-o recita Moºu’ cel bãtrân ºi
înþelept.

Azi, dupã noaptea friguroasã ºi cu un vânt hain (e drept,
prognozat de meteorologi) am purces pe drumul
speranþelor spre târg la prima orã pentru lactate proaspete.
Destulã lume prezentã, chiar mai multã ca acum o
sãptãmânã. Prima þintã am atins-o, aºa cã am plecat dupã
ce am fãcut un prim tur de recunoaºtere. M-am reîntors la
ora 11:20 sperând cã se va mai încãlzi dar, din cauza
vântului, temperatura s-a menþinut scãzutã toatã ziua. A
contat însã faptul cã a fost soare ºi luminozitate. Cam
aceleaºi mãrfuri ºi preþuri constante, diferite doar dupã
calitate. De exemplu, ridichile negre ºi sfecla roºie aveau
douã preþuri, 2 lei/kg ºi respectiv 3,5 lei/kg. Ceapa uscatã
tot 3,5 lei/kg, iar cartofii 1,8-2 lei/kg. Încã bine, deºi
preþul benzinei ºi motorinei a sãrit deja de 7 lei/litru. ªi
cum nu mai este nici vânzare ºi nici cumpãrare fãrã
motorizare, ne costã mai mult. Aºadar, sã nu ne facem
iluzii cã dacã scãpãm ºi de iarna aceasta ne va fi mai
bine. În fine, vom vedea ce ºi cum. Cu doar 1,8 lei/kg (18
lei plasa de 10 kg) meritã sã cumperi cartofi pentru
rezervã dacã ai condiþii de depozitare. Tot ca prevedere
am cumpãrat deja arpagic (8 lei/kg) pentru cã alþii au
alte prioritãþi acum ºi nu se cautã. Fructe la fel de diverse,
frumoase ºi ieftine (2,5-3 lei/kg). Bogãþie de vitamine ºi
dezintoxicare. Inedit azi a fost oferta de porumb fiert (7
lei/buc.) care a atras pofticioºi mulþumiþi de gustul dulce.
Gogoºile s-au scumpit la 2 lei/buc (ca ºi covrigii simpli).
Covrigii tradiþionali nu se cumpãrã ca la Crãciun, dar
ºirul mic de 50 bucãþi este 10 lei. Cerealele, foarte
scumpe, se vând de intermediari cu 60 lei/sac de maxim
30 kg, deci peste 2 lei/kg. De aceea nu mai creºte lumea
porci ºi nici pãsãri. Paradoxul acestui moment de iarnã

fãrã zãpadã îl constituie prezenþa haitelor. Nu de lupi,
cum ar fi cazul. Iatã despre ce este vorba. Vineri
dimineaþa, pe str. Partizani, cinci câini mari de rasã
maidanezã treceau grupaþi, speriind lumea. Au traversat
strada (ºtiind ce fac!) ºi au intrat în curtea dispensarului.
Au stârnit panicã evident. S-a aflat cã erau ai unora din
spoitorii ce aºteptau medicii de familie. În cartierul lor
sunt multe alte haite de câini în libertate ºi nimeni nu se
hazardeazã sã treacã altfel decât în maºinã. Câinii mei
doar latrã, în curte, ai lor mai ºi muºcã. Putem sã ne
supãrãm? Azi, în târg, am vãzut tot un fel de haitã: trei
þigãncuºe din minicartierul „rãcãrenilor” aclimatizat la
noi ºi care creeazã problemele grave cunoscute. Au
reapãrut dupã douã sãptãmâni ºi bântuie printre tarabe,
cerºind cu tupeu, ca ºi când ar avea un drept „de iure”.
Nimeni nu-i vede. Asearã, la ora 21, o altã „haitã”, de
tineri, tot „rãcãreni”, cu vârste de 12-13 ani se producea
în stilul lor gãlãgios în spatele blocului B5 unde fãcuserã
escala în plimbarea lor prin zona centralã care atrage

tinerii oferindu-le baruri ºi locante de
pierdut bani la pãcãnele ºi pariuri
sportive. Aflaþi sub influenþa
bãuturilor energizante consumate în
exces s-au manifestat zgomotos
atrãgând reproºurile unei locatare din
apropiere. În timp ce fugeau, unul s-a
exprimat astfel: „Vecino, o sã-þi dau
cu sapa-n cap!”. Sunã frumos, nu-i
aºa? Ca sã vedeþi cu ce ne ameninþã
un concetãþean minoritar, educat pe
maidan, în bidonvilurile marginale. Nu
l-am identificat din haitã, dar unul din
ei este posibil sã locuiascã chiar în
blocul B5 unde unii de-ai lor au
cumpãrat apartamente. Prevãd o
viitoare convieþuire în „armonie”, de-
o sã ne mutãm noi din Bolintin, cum
deja procedeazã mulþi tineri, nedispuºi
sã suporte traiul cu aceºti (viitori)
delincvenþi.

6.02.2022: Sub praful iernii
Am intrat ºi în ultima lunã a acestei

ierni cu pãmântul încã neacoperit de
stratul de zãpadã obiºnuit (vorbesc de
zona de sud, unde ne aflãm). Pentru
agriculturã, evoluþia oscilantã a

vremii d.p.d.v. al temperaturilor noapte-zi ºi lipsa cronicã
a precipitaþiilor de orice fel este fatalmente pãguboasã.
Culturile de grâu ºi/sau rapiþã sunt în mare parte
compromise, iar meteorologii nu întrevãd o schimbare
în viitorul apropiat. Toate acestea conduc la creºterea
preþurilor la cereale de orice fel. În târg, acest lucru se
vede imediat. Au apãrut saci ºi mai mici cu boabe (nici
mãcar de douã duble) la 45 lei unul. Din ce în ce mai
greu sã creºti câteva pãsãri, nu mai vorbim de porci. De
adaptat este greu pentru cã schimbãrile climatice survin
rapid, iar mãsurile de atenuare ºi de realizare a siguranþei
alimentare prin irigaþii absolut necesare nu preocupã
guvernele României. ªi în legumiculturã sunt probleme
legate de creºterea generalã a preþurilor la combustibili
ºi îngrãºãminte chimice. Se lucreazã la limita de
rezistenþã a plantelor faþã de temperaturã ºi de aceea vom
avea preþuri mai mari la rãsaduri ºi legume timpurii. Lipsa
apei din sol va afecta ºi producþia de fructe din livezi. În
anul 1968 am mai avut o astfel de situaþie cu o secetã
acutã încã din iarnã, dar alþii, atunci, se preocupau. Acum,
micii fermieri nu au prea multe pârghii de intervenþie,
iar statul nu-i sprijinã aproape deloc. E clar, vom mânca
mult mai scump, lucru ce se vede în fiecare zi. Deviza pe
care o întrevãd este: mai puþin, mai prost, mai scump.
Soluþia de micºorare artificialã a stomacului pe cale
chirurgicalã e o utopie, evident. Azi, în târg, aceste
probleme nu se vãd, nici în abundenþã, nici (încã) în
preþuri, mai ales la legumele de bazã (cartofi, ceapã,
morcovi) care au preþuri cam la fel ca acum o sãptãmânã.
Vremea frumoasã (deºi frig dimineaþa) a atras multã lume
de la prima orã. Oamenii gãsesc ceea ce-i intereseazã:
brânzeturi ºi lapte, legume ºi fructe. Încã varzã crudã
ieftinã (1,5-2 lei/kg) autohtonã. Au lipsit câþiva vânzãtori
cunoscuþi, dar cred cã e posibil sã fie atinºi de Omicron
care are o incidenþã mare în zonã. Fiind vreme uscatã, cu
praf la vedere (adicã în ochi, pe maºini ºi evident cã ºi pe
marfa expusã), au apãrut cam mulþi cerºetori „minoritari”,
dornici sã testeze mila publicã. Unul dintre ei, fãrã un
picior de la genunchi, expunându-ºi ostentativ
infirmitatea, surâdea fericit. L-am întrebat pe un vânzãtor
de brânzeturi cum explicã acest lucru ºi mi-a rãspuns
imediat cã sigur este mulþumit pentru cã a strâns mulþi

(continuare în pag. 31)
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bani, oamenii fiind dispuºi sã-i dea vãzându-l aºa. ªi nu
câte un leu, ci câte 5, 10 ºi chiar 20 lei. În spatele lui erau
însã niºte bruneþi bãrboºi care-l aduseserã cu maºina. E o
afacere bãnoasã dupã cum se vede. Iar poliþiºtii ºi
jandarmii nici nu i-au bãgat in seamã. Astfel de persoane
(era bine îmbrãcat) au sigur pensii sociale ºi însoþitor
plãtit de stat. Poate cã se antreneazã pentru plecarea în
strãinãtate, tot la cerºit, dar în euro. La mici ºi gogoºi era
coadã. O mare afacere. Aºa se explicã ºi faptul cã un
avocat de succes bolintinean vinde la greu mici ºi alcool
în fiecare duminicã în târg. În schimb, micii fermieri care
se zbat sã supravieþuiascã muncesc toatã sãptãmâna în
solarii ca sã vândã ceva zarzavaturi cu un leu legãtura.
Nici celor cu manufacturate nu le merge grozav. De
exemplu, Mirel aºtepta zadarnic clienþi pentru lopeþile
de zãpadã. Dacã rugãciunile lui ar fi ascultate de „cineva”,
poate cã va ninge ºi pe la noi. Fructele (mere în special)
erau destule, dar mici, pentru cã cele mari (producþie
micã ºi secetã) s-au vândut deja. Am cumpãrat o lingurã
mare, frumos realizatã, cu doar 10 lei (iniþial ceruse 20).
Sunt sigur cã lingurarul a acceptat preþul oferit de mine
numai ca sã vândã ceva. Destule cereale ºi cherestea.
Printre ele fiare, frumos expuse. Tot alãturi, baloþi de fân
ºi paie. Am plecat mulþumit de achiziþii ºi de aspectul
general al târgului de la care rãmân ºi cu o fotografie
sugestivã de la fiare. Faza zilei este momentul când am
cumpãrat o plasã de 4 kg cu ceapã uscatã, expusã pe
portbagajul unei maºini. Faþã de alþii care vindeau cu
3,5 lei/kg mi s-a pãrut prea ieftinã ºi de aceea am repetat
întrebarea. Mi-a confirmat acelaºi preþ. Atunci am bãnuit
ceva ºi i-am spus: Mãi, nu cumva este a celui de vizavi ºi
tu o vinzi pentru el? „Da”, mi-a spus. Apoi m-a întrebat
cu glas ºoptit: nu vreþi carne de viþel? Deci ceapa era de
faþadã, iar marfa lui era în portbagajul mascat de aceasta.
Apoi, a continuat: „Dom’le, e mai rãu ca pe vremea lui
Ceauºescu. Ne e fricã tare!” Eu îl cred, îmi daþi voie?
Atunci, îi duceai miliþianului responsabil de târg niºte
carne macrã ºi puþin ficat ºi apoi vindeai fãrã fricã. Acum
îþi confiscã toatã marfa, îþi dã amendã ºi-þi face ºi dosar.
S-au schimbat vremurile? Da! Nu!

13.02.2022: Bufniþa, tunetul ºi canonadele
Aceeaºi vreme ciudatã, fãrã precipitaþii, cu nopþi ºi

dimineþi foarte reci. În unele zile, temperaturile au atins
ºi plus 14 grade (10 ºi 11 februarie). Alunii, pãcãliþi, ºi-
au arãtat bãrbãþia ºi astfel au atras zeci de albine care
zumzãiau fericite, bucurându-i pe stupari cã-ºi fac zborul
de curãþire. ªi anul trecut au înflorit alunii în februarie,
dar puþin mai târziu. Semne de modificãri climatice
evidente pe care natura le simte. Târgul ne aratã ºi el cã
suntem în apropierea unei primãveri atipice. Profitând
de soare ºi sfidând frigul, oamenii au nãvãlit dis-de-
dimineaþã, hotãrâþi sã cumpere nu numai pentru nevoile
imediate. Marfa, diversã ºi îndestulãtoare. Fânul,
cheresteaua (sositã de ieri), cerealele, cartofii, ceapa ºi
morcovii cu preþuri neschimbate. Ceva mãriri la ridichi
negre, sfeclã roºie (4 lei/kg), þelinã (5 lei/kg) ºi pãstârnac
(7 lei/kg). Preþuri evident mai mari la cele spãlate. Cerere
mare la arpagic (12 lei/kg), aºa cum am spus acum douã
sãptãmâni. E clar cã preþul va creºte în continuare, iar eu
mi-am fãcut stocul propus (5 kg). La mici ºi alcooluri,
mese întinse ºi oameni în picioare, ca la autoservire.
Lângã ei ºi Gigi papucarul îºi prezenta câteva perechi cu
70 lei/per. I-a scumpit pentru cã s-ar fi dublat preþul
furniturilor. Oricum este ultimul din branºã, nu numai
din Bolintin. Vinde sau nu, negustor se cheamã. Vine
oricum cu bani de acasã ca sã aibã pentru mici ºi bere,
suprema satisfacþie duminicalã în târg. La fiare se gãsea
orice, chiar ºi undiþe. Mere multe, cu preþuri cam mari
(chiar ºi cu 5 lei/kg), dar dupã calitãþi se gãseau chiar ºi
cu 1,5 lei/kg. Târnuri din nuiele de mesteacãn ºi mãturi
cu cozi din lemn pentru curãþenia de primãvarã din curþi
ºi grãdini, adaptate pentru cei cu dureri de ºale care nu se
pot apleca. Adicã pentru noi, cei în vârstã, care ne ocupãm
cu acest sport. Am gãsit ºi o bardã veche cu 80 lei. Meritã,
dar acum, pe praful ãsta, sunt alte prioritãþi. Pe o folie,
trei pungi cu urzici (cam mici) anunþã în fapt primãvara.
Vânzãtoarea, brunetã, încearcã sã câºtige un ban, neavând
probabil altã soluþie. Doamna „Baltã” mi-a ºoptit cã mai
are douã bucãþi de peºte proaspãt cu 13 lei/kg. Nu am
putut-o refuza, aveam poftã. Pe lângã toate acestea, multe
flori în ghivece. A trecut ceva timp pânã m-am dumirit:
mâine este Sf. Valentin. Deºi sunt unul dintre cei care
oferã mereu flori, nu numai la astfel de ocazii, am luat
câteva ghivece atrãgãtoare ºi ca aspect ºi ca preþ: 4 lei/
buc. primule ºi/sau nãsturaºi (bãnuþi). Zambilele, cu 7-8
lei/buc. meritau banii. Cel de la care am cumpãrat era
producãtor. La ceilalþi, preþul era dublu. Uitasem sã vã
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spun cã lângã urzici erau ºi bucheþele (chite) de ghiocei
de pãdure. Prezent ºi azi, ologul târâtor s-a metamorfozat
la finalul târgului, mulþumit cã ºi-a fãcut suma. Cu douã
cârje, pantalonul sumes peste ciot, aratã altfel aºteptând
autobuzul de Bucureºti însoþit de douã companioane
care-i þinuserã de ºase, golindu-i din când în când taºca
primitoare de milã omeneascã. Deh, fiecare cu afacerea
sa. La concurenþã, douã þigãncuºe minore neþesãlate
cerºeau de zor legume sau fructe. Fac deja parte din fauna
târgului (sau flora, cã se agãþau ca scaiul de tarabe). Aflu
de la TV cã a avut loc un accident mortal la o vânãtoare
de fazani, unul dintre vânãtori fiind împuºcat cu un glonþ
din greºealã. Dacã-i aºa, înseamnã cã suntem luaþi drept
„fazani”. De când se vâneazã aceste pãsãri cu gloanþe?
Urºii da, cã tot de la TV aflãm câþi urºi se pot împuºca în
acest an: cca 160 buc. N-ar fi mulþi, pentru cã în zona
centralã am vãzut zeci de urºi þinuþi în „lanþuri” ºi agãþaþi
pe stelaje. Erau atipici, de culoare roºu spre grena,
acoperiþi sau nu pe cap, iar pe burtã însemnaþi cu un
cuvânt des folosit: „LOVE”. De ce oare au ieºit din
bârloguri aºa devreme? Ofrande dragostei. Dai lovele,
iei „love”, nimeni nu pierde, toatã lumea câºtigã.
Miercuri, trecând prin pãdurea Cãscioreanca spre
Crevedia, am vãzut pe marginea asfaltului un ghemotoc.
Am oprit ºi am vãzut cã era o bufniþã moartã. Am ridicat-
o ºi am pus-o în maºinã ca sã o arãt nepoþilor. M-a surprins
faptul cã era prea uºoarã. Enigma este cum de a ajuns pe
ºosea ca sã fie lovitã, ziua, ea fiind o pasãre nocturnã. În
pãdure se auzeau drujbe care tãiau copacii în ale cãror
scorburi ºi-ar fi putut avea cuibul. Înspãimântatã, a fugit
ºi... gata. Ca ea, multe alte pãsãri ºi animale îºi pierd
adãpostul protector. Pe aceeaºi ºosea, în ultimii ani am
vãzut arici, veveriþe ºi chiar un viezure. În curând vor
sosi pãsãrile migratoare care nu-ºi vor mai gãsi nici ele
cuiburile de anul trecut. Plecând, am lãsat în urmã
canonada drujbelor zgomotoase. Seara, Moºu mi-a spus
cã auzise tunetul pentru prima datã. Eroare, fusese
zgomotul de la gura de canalizare fãcut de capacul nefixat
ºi care ne polueazã sonor. Trãim bine!?

27.02.2022: Tiruri precise, þinte atinse
Lumea întreagã vede rãzboiul dintre Rusia ºi Ucraina

la televizoare. Declanºat chiar de Dragobete (în mod
surprinzãtor sau nu), a inflamat planeta. ªtirile se succed
rapid, informaþii pline de imagini „terifiante” trezesc
fiori, compasiune ºi temeri. Pandemia a rãmas în planul
doi. Ieri manifestaþii antivaccin ºi antirestricþii, azi,
aceleaºi, condamnã agresiunea Rusiei. Tot mai mulþi
oameni, afectaþi direct sau nu de grozãviile pandemiei
sunt copleºiþi acum psihic de alte coºmaruri, legate de
rãzboi ºi simultan de scumpiri din ce în ce mai greu de
suportat. O isterie mondialã. Nici vremea nu ne mai ajutã.
De ieri a început sã se rãceascã, iar azi bate un vânt
„putinist” dinspre rãsãrit. Cândva i se spunea crivãþ.
Pentru tot ce e rãu în lume s-a gãsit un þap ispãºitor:
Putin.

În târg, zgribuliþi de frig, participanþii nu au timp de
politicã. Vânzãtorii aºteaptã (unii cam în zadar) clienþii.
Preþurile au mai crescut conjunctural (la flori) sau din
alte cauze. Ceapa zisã româneascã, care nu se prea mai
gãseºte, a ajuns la 5 lei/kg. Este urmarea producþiei mici
de anul trecut. Prea multe flori (ne apropiem de Mãrþiºor)
la numeroºi vânzãtori, dintre care doar doi producãtori.
Printre ei, Jana din Malu Spart care este dezamãgitã cã a
vândut prea puþine. O înþeleg deoarece ºtiu cât munceºte.
Restul preþurilor sunt neschimbate pentru cã cererea
generalã a fost scãzutã. Toþi au rãmas cu marfã nevândutã.
Nu cred cã de vinã este rãzboiul ruso-ucrainean. Fiind
frig, mulþi au renunþat sã mai iasã din case urmând ca
mai spre prânz sã se ducã la Mega-uri. În plus, existã
mâncare în stoc de la împãrþeala de ieri cu ocazia
pomenirii morþilor care a însemnat ºi cheltuieli destul
de mari (taxa de coº a ajuns la 50 lei!). Iar pomana
guvernului din luna ianuarie nu se mai repetã. S-au plãtit
ºi facturile mãrite, aºa cã aceasta-i cauza: lipsa banilor.
Am trecut ºi pe la fiare de unde am luat douã cãrþi bune
(doar 5 lei). Pe la ora 11 a început împachetarea. Ce mi-
am propus sã cumpãr am rezolvat repede ºi ieftin. Cu
alte cuvinte, ochit ºi lovit. Cartofi de sãmânþã aleºi
(comandaþi de duminica trecutã) cu 1,2 lei/kg. Nu mi-a
plãcut rãsadul de salatã pentru solar. Tot azi au sosit ºi
puieþi de pomi altoiþi care nici ei nu au fost cãutaþi deºi
se vindeau cu 15 lei/buc. Pãmântul este uscat, greu de
plantat ºi apoi e încã iarnã. Aºteptãm vremuri mai bune.
În parcul central este organizat un alt târg, de flori ºi
mãrþiºoare. Culori de primãvarã, diverse flori la ghivece
ºi aranjamente florale laborioase, pentru toate gusturile
ºi pungile. Mãcar aici sã nu ne zgârcim.

N. B. Încã odatã, Moºu mã uimeºte (a împlinit 97 ani
pe 22 februarie) cu zicerile lui: „Cartea face omul om/ ªi
altoiul pomul pom!” Poþi sã nu-l crezi?
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Solutions, Iaºi

Actualitatea literarã, anul XII; nr.

116, februarie 2022, revistã a Unirii

Scriitorilor din România editatã de AL

LUGOJPRESS cu sprijinul Consiliului

Local al municipiului Lugoj ºi al SIP

Timiº. Director Nicolae Silade;

Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul

XII, nr. 1-2 (124-125), ianuarie-

februarie 2022. Director Coman ªova;

Redactor ºef Florentin Popescu.

Caligraf, anul XXII, nr. 236, ianuarie

2022; nr. 237, februarie 2022, revistã

editatã de Centrul Cultural Teleorman.

Redactor ºef Florea Burtan; Secretar

general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXV, nr. 1 (279),

2022; nr. 2 (280), 2022, revistã de

culturã editatã de AIUS Printed

Craiova. Director Nicolae Marinescu;

Redactor ºef Petriºor Militaru; Secretar

de redacþie Maria Dinu.

Litere, anul XXIII, nr. 1 (262),

ianuarie 2022; nr. 2 (263), februarie

2022, revistã de culturã a Societãþii

Scriitorilor Târgoviºteni editatã cu

sprijinul Consiliului Local Municipal

ºi al Primãriei municipiului Târgoviºte.

Redactor ºef Mihai Stan; Secretar de

redacþie Mihail-Florin Stan.

Teleormanul cultural, anul VI, nr. 1

(22), februarie 2022, revistã de culturã

ºi atitudine. Redactor ºef Cristian

Gabriel Moraru; Redactor ºef adjunct

Iulian Bitoleanu; Secretar general de

redacþie Ioan Romeo Roºiianu.
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Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec: contribuþii biobibliografice, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021. Volumul „Virgil

Cioflec. Contribuþii biobibliografice” a fost realizat ca urmare a cercetãrilor noastre de peste un sfert de veac

asupra activitãþii ºi operei scriitorului Romulus Cioflec, rezultând mai multe volume de reeditãri, editarea unor

opere inedite ale scriitorului, publicarea mai multor articole ºi studii în reviste din þarã ºi din Republica Moldova,

din Basarabia, unde Romulus Cioflec a ºi locuit în perioada 1917-1926.

Titus Vîjeu, Constelaþia Nobel: 1901-2018, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2019. În fiecare toamnã

opþiunile exprimate la Stockholm (sau la Oslo, în cazul premiului Nobel pentru pace) sunt aºteptate cu interes real

în rândul comunitãþilor ºtiinþifice sau artistice, dar ºi în rândul oamenilor simpli, dornici sã cunoascã noii laureaþi.

Probabil cã nicio secþiune a Nobel Prize nu stârneºte un interes la fel de mare precum cea destinatã literaturii.

Începând cu 1901 un lung ºir de prozatori, poeþi, dramaturgi (ba chiar ºi istorici ori filosofi) a format constelaþia

greu atacabilã din punct de vedere axiologic, chiar dacã mulþi dintre autorii esenþiali ai momentului au fost trecuþi

cu vederea.

ªerban Dinger, Involuþia: generaþia telecomenzii, Satu Mare, Editura Someºul, 2022. Omului contemporan îi

este din ce în ce mai greu sã-ºi îndeplineascã obligaþiile morale. În ambianþa de science-fiction pe care a creat-o în

oraºele moderne, ticsite de zgârie-nori, malluri, limuzine ºi bancomate speciale, n-a mai rãmas loc ºi de tradiþii. Ele

au devenit o povarã pentru semenii noºtri, care sunt angajaþi într-o cursã înverºunatã cãtre un viitor desprins parcã

din picturile abstracte ale lui Mondrian.

Victoria Milescu, Protected Flower/ Floarea protejatã, Napier, Noua Zeelandã, Scripta Manent Publishing

House Ldt, English-Romanian Bilingual Edition, 2021. „Victoria Milescu gândeºte, simte ºi respirã poezie. Pentru

cã poezia i-a pãtruns pânã în mãduva oaselor, pentru cã, aºa cum se autodefineºte într-o poezie, este «o carte/

îmbrãcatã în piele de om».” (Valentina Teclici)

Reviste primite
la redacþie

Valeriu Ion Gãgiulescu, Versuri pulsatorii cu punctuaþia la cititor, Siliºtea, Editura Info Est, 2021. simt uneori

cã abisul din mine tinde sã se-nfrãþeascã cu golul adânc mã tenteazã sã zbor spre înãuntru dar gravitaþia mã

smulge înspre sus doar pentru a-mi aminti cã viaþa mi s-a dat cu împrumut ºi cã la termen va trebui s-o predau

Veºniciei întreagã.

George Apostoiu, Diplomaþi români: puterea realã, puterea aparentã, Bucureºti, Editura Eikon, 2021.

Consideratã unii teoreticieni ºtiinþã a raporturilor internaþionale, de alþii artã a negocierilor, diplomaþia este

construitã nu doar pe principii de drept, ci ºi pe culturã, culturã politicã, respect mutual, forþã de persuasiune, tact

ºi curtoazie. În expresia ei cea mai nobilã, diplomaþia este o artã a pregãtirii ºi salvãrii pãcii. Circulã poncife care

fixeazã o imagine distorsionatã sau tulbure a acestei profesii elitiste: capacitatea de a ascunde adevãratele intenþii,

spionarea adversarilor, iscusinþa de a înºela, facilitarea urzelilor politice etc. Ca orice activitate umanã, diplomaþia

poate pregãti succesul, dar nu este lipsitã de erori, de eºecuri. Acte de mare virtute stau alãturi de gesturi ignobile,

istoria diplomaþiei, parte a istoriei, nu este doar opera unor vizionari.

Florentin Popescu, Ion I. Brãtianu, Florentin Popescu în dialog cu Ion I. Brãtianu: seniorii literaturii noastre,

Bucureºti, Editura Fast Editing, 2022. „Ion I. Brãtianu este un om de o distinsã culturã, eseist de o þinutã remarcabilã,

mânuitor drastic al verbului... Domnul Ion I. Brãtianu ne dovedeºte ca aparþine unui neam ce nu-ºi va stinge în

eternitate amintirea ºi cã poartã un rãzboi cu ulii, trãgând în ei cu spic de iarbã cules de pe dealuri nobile. Iar cei

ce poartã pe umeri un arc adus din livezile copilãriei rãmân o viaþã întreagã naivi, cinstiþi ºi bântuiþi de lunã.”

(Fãnuº Neagu)

Vasile Szolga, Covid-19, 20, 21..., Bucureºti, Editura Rawex Coms, 2021. Aceastã carte conþine unele scrieri

ale mele începând din vremea când s-a declanºat aceastã pandemie cu un virus care afecteazã lumea (ºi pe mine).

Unele texte se referã la evenimente pe care le-am trãit ºi care m-au pus pe gânduri, iar altele sunt fantezii pe tema

legatã de acest fenomen. La un moment dat am fost ºi eu infectat de virusul, aºa zis „ucigaº” ºi am ajuns la spital

unde, pot spune cu sinceritate, am vãzut porþile Raiului (sau ale Iadului, cãci nu mi-am dat seama de adresa la care

am ajuns).

Ziua Culturii Naþionale 2022, Luminiþa
Cornea prezentând volumul Virgil Cioflec


