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Umbra bãtrânului domn
de A. E. Baconsky

Umbra bãtrânului domn de la Mancha

stã proiectatã pe zidul odãilor mele –

umbra bãtrânului, bunului domn

cu scut ºi cu sabie neagrã.

Poate-i copacul, îmi spun uneori,

ulmul tãcut care doarme ºi toarce la geamuri;

sau vreun lar rãtãcit

ce-mi vegheazã cãminul.

Poate-i numai întors în amurg,

visul falnic al anilor tineri,

visul acela ce seamãnã

turnului gotic. Dar vai,

Sacrificiul personal

pentru binele public

Prezentul nu are nimica, nici chiar speranþe în viitor. România

trãieºte încã prin trecutul ei. Aceasta este tot ce are. Prezintele

lacom, viþios, cinic, egoist, devorã tezaurii ce i-a lãsat trecutul;

el devorã ºi tezaurii viitorului. Viitorul este chemat sã plãteascã

lãcomiile lui, efectul unor viþiuri adânci...

O crudã filosofie pare cã dã omului ºi naþiunii o misiune fatalã: a se naºte, a trãi ca sã

devore viaþa publicã ºi a nu da nimic în loc. Tot naºte, tot se formã pentru buget. Un

singur sentiment predomneºte: a sacrifica interesele publice intereselor personale. Pe o

lege fatalã se miºcã tot.

Guvernul sperã sã se întãreascã prin mijloace ce nu le admite morala politicã.

Pe cei care despoaie îi lasã sã violeze legile, cu preþul sprijinului lor imoral. Aceasta

este o rãtãcire ce aduce slãbiciunea ºi perirea, cãci, fãrã moralã nu poate exista nicio

instituþiune; ea este legea naturei societãþilor omeneºti. Vedeþi acele pene, acele voci ce

mint pentru aur, pentru favori; ele înseºi, ca sã fie ascultate, vorbesc în numele moralei,

precum asasinii, mugind ºi lovind, roagã cerul ca sã fie apãraþi ºi sã reuºeascã. O autoritate,

prin aceste mijloace, nu câºtigã decât provizoriu partea cea mai imoralã, gunoiul naþiunii,

ce n-are principii, nici credinþe, ºi cari fac cauza lor totdeauna din cauza acelor ce-i

cumpãrã mai la urmã.

Progresul omenesc nu se poate tãgãdui. Misiunea omului, misiunea societãþii se

descurcã din toate velele sale de umbrã, la soarele cugetãrii omeneºti. Puterea este în

mulþime ºi, când mulþimea începe a cugeta bine, amar guvernelor cari întârzie d-a cugeta

bine ºi fac din naþiuni proprietatea lor! Popolul se întreabã: unde este lumea? Ce fac cei

ce ne guvernã? Cine are tronul? Cine are lanþurile? Cine judicã? Când popoarele se

mãresc, regii catã sã se mãreascã.

Ideile generoase, ideea de sacrificiu este simþimântul mulþimei. Minoritãþile îl exaltã,

dar nu prin minciuni. Un popor trãdat, ce îºi perde speranþele, nu mai face nimic.

Sacrificiul nu lipseºte cu totul. Naþiunea sacrificã încã, dar sacrificiele, rãu

întrebuinþate, rãmân fãrã rezultat. Ea varsã valuri de aur pentru dreptate, ºi dreptate nu

are; pentru instrucþiune, ºi instrucþiune nu are.

Fructul sacrificielor pentru fericirea publicã este furat ºi dat fericirii personale,

mulþãmirii viþiurilor celor puternici.

(Extras din articolul publicat în „Românul”,

an XIII, 16 noiembrie 1869, p. 926, semnat Dim. Bolintineanu.)
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Constanþa Crudu, Un eseu mai

puþin cunoscut despre literatura

românã ºi Dimitrie Bolintineanu

Trandafir George Djuvara, Studiu

despre literatura românã de la

origini pânã în prezent

Nicolae Dan Fruntelatã, Mexicul,

rãscrucea lumilor

Ion Andreiþã, Jurnal de front

Titus Vîjeu, Saudade – „þarã mov,

exil albastru”

Dan Floricã, Incursiune

sentimentalã printre cãrþile poetului

Dumitru Dumitricã

Constantin Lupeanu, May a ta

Dimitrie Bolintineanu

nu e nimic din acestea – copacul

îºi vede umbra pe pietrele strãzii,

larii demult pãrãsirã pe veci

mohorâta-mi odaie,

goticul turn cu aripile-n jos

stãruie-n ceaþã departe –

doar câteodatã amintindu-ºi de numele meu

ºi ritmându-l în clopote.

N-a mai rãmas decât umbra din mine,

umbra bãtrânului domn de la Mancha,

umbra bãtrânului, bunului domn

cu scut ºi cu sabie neagrã.
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Cei neºtiuþi
Un proverb japonez spune cã „fãrã oameni simpli

nu pot exista oameni mari”. Iar la momentul actual

relativizarea conceptelor, uneori pânã la disoluþia

acestora, face ca ideea de om simplu, respectiv om

mare, sã comporte definiþii fluide. Se face mai

degrabã translaþia dinspre simplu ºi mare cãtre

irelevant ºi important. Aceste douã atribute din urmã

sunt date de statutul social ºi profesional, dar mai

ales economic. Un etern concurs global, dar care în

ultimii ani ºi-a ascuþit intensitatea, atât din pricina

creºterii demografice, urbanizãrii, accesibilitãþii

învãþãmântului superior de toate gradele, migraþiei

ºi nivelului de exigenþã crescut. Astfel apar leaderii;

cei care reuºesc prin efortul lor revoluþioneazã sau îmbunãtãþesc domeniul în care

activeazã. Numai cã acest salt de etapã este imposibil de realizat fãrã aportul semenilor

care îºi fac treaba acolo unde sunt, fãrã ostentaþie, ci doar onest. Oamenii pe care te

poþi oricând bizui ºi care nu dezamãgesc speranþele puse în ei. Oameni care nu se vor

afla niciodatã în zona de vizibilitate, ci doar behind the curtain, dar, fãrã de care scena

însãºi nu poate exista. Marile spirite, cele care duc lumea înainte, sunt minoritare.

Majoritatea aparþine celor neºtiuþi, simpli, dar extraordinari prin al lor effort acharné.

Desigur binomul acesta atât de necesar nu poate funcþiona optim decât sprijinindu-se ºi

respectându-se reciproc.

La noi acest fenomen capãtã, nu de puþine, ori accente comice ori groteºti. Asta

pentru cã formele fãrã fond, identificate de Titu Maiorescu în secolul XIX, continuã sã

aibã un cuvânt greu de spus ºi astãzi. Numãrul foarte mare de pluri-licenþiaþi sau

colecþionarii de titluri universitare dau impresia de o adevãratã efervescenþã academicã.

Numãrul mare de onoruri ºi gratulãri întâlnite în toate tipurile de instituþii dau, de

asemenea, impresia unei societãþi ce abundã în „oameni de seamã” ºi vip-uri din toate

domeniile. La foarte puþini dintre aceºtia ai posibilitatea sã observi o micã urmã de

îndoialã ori modestie, un dubiu cât de mic, o punere în discuþie sau dilemã asupra

propriilor calitãþi. Împãcaþi cu propria glorie ºi cu propriul succes, sau chiar „pedigri”,

suficienþi ºi deschiºi doar în a primi onoruri, nepreocupaþi de o continuitate a activitãþii

lor (doar cu excepþia în care se prefigureazã o perpetuare dinasticã a poziþiei ocupate),

mulþi dintre aceºti „oameni mari” ajung sã considere cã vulgul este deranjant ºi justificat

doar pentru a le asigura lor resursele ºi mai ales slava perpetuã atât de necesarã orgoliului

aflat în beatitudine. Iar la puternica inflamare a eului lor contribuie ºi noile tehnologii

cu instrumente de evaluare adecvate scopului. Acestea sunt modelele, cu excepþiile de

rigoare, fie cã vorbim de medii academice, fie de ultimele personaje mondene.

Caracterele ºi comportamentele devin mult prea similare. Este ºi acesta un motiv al

decalajului dintre noi, cei care avem atâþia „gens biens” ºi lumea spre care tindem.

La sfârºitul secolului trecut doi poeþi au ales, conform structurii lor interioare, sã se

ocupe cu predilecþie de lumea celor care nu se aflã în lumina reflectoarelor ori sub

protectoarea mantie a reuºitei.

Abordând teme ce penduleazã între real ºi imaginar, cu exprimãri laconice ºi eliptice,

puþin cunoscutul scriitor ºi traducãtor Nicolae Ioana (1939-2000) a fost un poet ce

investigheazã lucrurile mãrunte, atât în liricã, cât ºi în prozã, reuºind sã ofere lectorului

o adevãratã cheie de accesibilitate cãtre zona invizibilã a misterului faptelor aparent

neînsemnate. Versurile sale reprezintã adesea o anchetã efectuatã într-un siaj bacovian

ºi kafkian asupra conturului obiectiv al realului, în mod cerebral ºi ascetic, fãrã efuziuni

sentimentale sau mândrii stridente. Totul subsumat scopului de a capta parþial farmecul

irepresibil al lucrurilor citit în cheie ezotericã al existenþei de margine, fãrã ornamentãri

sau muzicalitãþi: „în noaptea aceea prin case cãzuse/ zãpada./ Mã privea o luminã de

sus/ ºi chipul meu lumina sau era negru/cum sunt în unele momente copacii./ Râul era

pãrul unei femei care privea în pãmânt,/ peºti printre crengi ºi crustacee/ înaintau pe

florile rochiei tale,/ iar prundul se miºca fãrã sã vãd nicio frunzã/ nicio frunzã!/ Era

multã zãpadã. Zãpadã în vase ºi sub pomi,/ Zãpadã sub case, pe care nu puteam s-o

vedem./ ªi pentru cã nu era mãcar iarnã/ coboram adesea sã dormim/ în zãpada aceea

ca sub un pom oprit!” („Ceilalþi din odãi”)

George Almosnino (1934-1994) debuteazã târziu ºi are o existenþã aproape în

concordanþã cu lirica sa. Este unul dintre acei „poeþi ai obiectelor” în descendenþa lui

Francis Ponge care fiind conºtient de eºecul ºi absurditatea limbajului (ce a dus la

conflagraþii ºi grave separãri între oameni) se mãrgineºte la descrierea lucrurilor tangibile

din jur refuzând, cel puþin iniþial, metafizica. Lectura relevã un textualist grav cãutând

ºi gãsindt semnificaþii în universul umil al spitalului sau al parcurilor de cartier dar ºi

în scene domestice ce produc o sculptare în real a întâmplãrilor unde schimbul dintre

centrul ºi periferia eului propriu capãtã nuanþe dramatice: „cineva încearcã la uºã/

mamã/ strânge firimiturile de pe masã/ ascunde-mi vapoarele de hârtie/ în coºul cu

rufe/ pune glastra cu flori pe noptierã/ ochelarii aºeazã-i peste albumul familiei/

aranjeazã-þi un zâmbet pe faþã/ spune-i cã abia m-ai nãscut/ dorm/ cineva încearcã la

uºã” („cineva încearcã la uºã”)

Poezia celor doi constituie ºi un remember necesar oricãrei epoci. Adesea se uitã cã

valorile umane fundamentale sunt purtate de bunul simþ, decenþa, eleganþa ºi civilizaþia

celor neºtiuþi. ªi datoritã acestor anonimi se mai întâmplã ca un grãunte de bine sã

rãscumpere câteodatã mari nedreptãþi.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Mie îmi plac amãnuntele. Ele fac diferenþa dintre o miºcare oarecare pe

un trotuar prãfuit ºi graþia unei balerine într-un spectacol stradal, dintre

culoarea unei firme luminoase ºi nuanþa unui cer la apusul soarelui, dintre

o privire atentã la actorul cu replica-i ºoptitã la cãderea în admiraþie,

anesteziat de ochii ei, de pãrul ca un voal de întuneric. Da, îmi plac

amãnuntele, în general. ªi i-au plãcut ºi poetului Vasile Petre Fati: „Sunt

fluturi care se aºeazã pe mâinile mele/ Sunt zile când nici eu nu mai exist./

Pâinea s-a terminat! ziua s-a sfârsit!/ Deschid uºa casei, cer apã veriºoarei

mele./ Am grijã sã nu ating raftul cu flori,/ Am grijã sã nu ating cele o sutã

de picioruºe ale nopþii./ Bat în perete încet, bat repede în perete/ Pânã ce

cineva de dincolo îmi rãspunde:/ Dragule, nouã nu ne plac amãnuntele.”

Pe acest poet l-am cunoscut anul trecut când am cumpãrat „Antologia

poeþilor tineri” a lui George Alboiu, editatã de Cartea Româneascã în 1982.

El era prezent între „Satul cu lupi” a lui Marin Mincu ºi dorinþa lui Dan

Mutaºcu de a vedea „cum din abstracta agitaþie a aerului/ se lasã peste

valuri/ (...) glaciale perechi de cortine, cuvinte...”

Deºi a fost chemat Sus, la mansarda lumii cu circuit închis, cu tot cu

poezie, la doar 52 de ani, gândurile lui transformate în semne grafice au

rãmas prin anticariate ºi vechi biblioteci care se încãpãþâneazã sã reziste în

faþa altor pasiuni sau hobby-uri contemporane. Vasile Petre Fati este, într-

adevãr un om al detaliului care provoacã involuntar deschideri spre

profunzimile micilor gesturi, se construiesc universuri în miniaturã, fiecare

univers cu întâmplarea ºi efectele ei, universuri paralele dependente unele

de celelalte prin sentimente ºi foste ecouri devenite tãceri ºi singurãtãþi:

„Iepurele mãnâncã gheaþã ca sã trãiascã,/ Eu mi-am ars poemele ca sã nu

plâng./ Alþii viseazã cai dar a doua zi îºi mãnâncã pâinea zilnicã./ Nimeni

nu crede cã moartea seamãnã cu o pãpãdie.// Dupã apusul soarelui sunt

mulþi care-þi bat la uºã./ Nu trebuie sã deschizi decât pãsãrii Arheopterix./

Ceilalþi spun c-o sã fie bine într-o zi,/ Doar unul singur te priveºte printr-

o vitrinã de sticlã.// În parc bolnavii îºi pun termometrele. Mercurul/ Urcã,

mercurul e acolo ca o floare de cartof./ Când mãtuºa Zenovia plânge ºi

scrie scrisori lungi/ Cu o flacãrã de chibrit urmãreºte-i lacrimile.” (Dupã

apusul soarelui, vol. „Amãnuntele”, 1984). În versurile lui Fati se

prãbuºesc ºi se reclãdesc lumi în lacrimi risipite în locuri comune, pe strãzi,

la marginea urbei, „la gurile de canalizare ale oraºului” (Corp comun):

„Frumoasa polonezã plângea atât de uºor,/ I-am dat þigãrile mele ºi-am

râs./ I-am dat fularul meu ca o bãtrânã cazematã/ În care puteþi sã trageþi

cu toþii./Când vântul se porni apoi i-am zis:/ Acum nimic nu þi se mai poate

întâmpla./ Dar când furtuna începu sã batã/ Am fumat toate þigãrile de

peste zi./ Prin ochelarii ei de soare se vedea/ Cum se scufundã-n larg

vapoare./ Cineva îmi fãcu semn: nu se poate/ Altcineva îmi spuse: totul se

poate./ (...) Când poloneza ochii albaºtri-i închise/ Eu nu mai eram. Plângea

atât de uºor.” (Frumoasa polonezã)

În majoritatea poemelor sale, întâmplãrile diverse, care trecãtorului

simplu îi sunt episoade de normalitate socialã, poetului Vasile Petre Fati i

se dezvãluie ca elemente tulburãtoare, neliniºti care resusciteazã conºtiinþe.

În jurul poetului, toate obiectele au un sens, un rol în trecerea lui însinguratã

prin lume, mai ales în aºteptarea morþii care îl tensioneazã vizibil: „Dupã

ce închid ochii vãd peretele alb,/ El este acolo ca un cãluþ de munte,/ El nu

mã pãrãseºte, el nu spune:/ Acum totul s-a sfîrºit, Petre./ Cu mîna îl ating

în somn. În locul acela/ Rãsuflarea mea a fãcut un mic semn,/ Ceva ca

paiul, ca picioruºele de pãianjen./ Acum nu-l mai poþi ºterge./ Îl lovesc cu

pumnul, îl ating,/ Peretele alb ca burta unui peºte./ Doar sus e un tablou cu

cîini/ Din care se vede cã nu sunt singur./ Eu voi închide ochii, eu voi lovi

cu pumnul,/ Peretele alb va fi acolo/ Cînd moartea va veni la mine cu-o

micã oglinjoarã/ ªi-mi va spune: priveºte-te, Petre.” (Peretele alb).

Surprins sau nu de cele care s-au oglindit înainte de plecarea sa definitivã,

tulburat în faþa bãnuitului, dar necunoscutului moment al trecerii dincolo

de pragul lumii maculate, noi nu putem decât sã bãnuim ce i-ar fi putut

rãspunde morþii: sã mergem, sunt doar un poet!

„Dragule,

nouã

nu ne plac

amãnuntele”

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

E searã târziu când Boeingul cu
care am plecat de pe aeroportul La
Guardia din New York aterizeazã la
Ciudad de Mexico. Un oraº imens,
nãucitor, incendiat parcã de lumini ºi
de zgomot, el însuºi o þarã, latinã,
sudicã, amestecatã, explodând pe
strãzi. Gazdele ne conduc la Hotel
del Prado, pe Avenida Juarez, încã

nu sunt capabil sã înþeleg nimic din tot ceea ce se întâmplã. Într-un
hol somptuos, ritualul tequillei, bãutura albã de agave: se presarã
puþinã sare pe pumnul închis, se ia o felie de lãmâie în mâna
cealaltã, îþi treci limba peste sare ºi peste lãmâie, apoi bei paharul cu
tequilla. E un gust de plantã, o tãrie rãcoroasã ceva mai micã în
grad decât palinca de Maramureº. Bienvenidos en Mexico! Ne
odihnim câteva ceasuri, ºi, dupã un drum scurt, ni se lumineazã de
ziuã la Teotihuacan, oraºul mort, din piatrã vulcanicã, marele sigiliu
al unei lumi ºi al unei civilizaþii. Templul lui Quetzalcoatl, zeul-
soare, cu trup de ºarpe zburãtor. Soarele trãieºte 52 de ani, spuneau
aztecii. Atât trãia ºarpele cu clopoþei, ceasul vieþii ºi al speranþei lor.
Când murea ºarpele sfânt, piramida-templu era închisã ºi începea
construirea alteia. Piramida Soarelui ºi Piramida Lunii, turnuri de
piatrã pe marele platou tãiat de coline.

Quetzalcoatl era, în credinþa aztecã, întruchipat într-un bãrbat
blond, cu ochii albaºtri, cu barbã. Marele rege Moctezuma a vrut
sã înlocuiascã religia politeistã a aztecilor cu una monoteistã. Când
dinspre apa cea mare au început sã vinã cuceritorii spanioli, s-a
crezut cã se întoarce la poporul sãu Quetzalcoatl. Curtenii regelui
au vânat o pasãre ce purta agãþatã la gât o oglindã micã în care se
vedea capul unui bãrbat blond, bãrbos. Efigia zeului. Aºa spun
legendele. Iar adevãrul zice cã o civilizaþie care ajunsese la apogeu
a fost trecutã prin sabie în numele unei religii strãine, dar mai ales,
în numele eternei foame de aur. Din încleºtarea aceea s-a nãscut un
popor nou. Însã au rãmas, pe platoul de la Teotihuacan ºi pe alte
platouri cardinale ale Mexicului de azi, marile umbre, marile semne.

Un bãiat vinde fluiere din lut ars, în formã de pipã, cu frunze
sculptate, fluiere chirimia. Suflã într-unul ºi rupe aerul un sunet
ciudat, tânguitor, parcã e o limbã pierdutã, un imn al oraºului mort.

Ne întoarcem în oraº, e dupã-amiazã grea ºi caldã, începe sã
plouã din ce în ce mai îndesat. Mergem în piaþa Garibaldi, la San
Tenampa, un loc de un pitoresc deosebit al capitalei mexicane.

E un loc ca un han vechi, cu mese lungi din lemn, cu pereþi
încãrcaþi de desene ºi texte scrise de celebri mariachis.

Mariachis în costume negre cântã ºi acum cântecul lui Pepe
Guizar ºi trompetele sunã languros ca un lamento împotriva ploii.
În paharele cu ponche de Granada ºi în cântecele din La Tenampa
coboarã noaptea marelui oraº ca o disperare frumoasã ºi lungã.

Mâine plecãm în Golful Mexic. Suntem invitaþi de Compania
Pemex, trustul de stat al petrolului, sã vedem cu ochii noºtri un
loc despre care s-a scris din belºug în toatã lumea. În plinã crizã
mondialã a energiei, când petrolul, aceastã supervalutã, declanºase
febra continentelor, acolo, în ocean, o sondã imensã ardea fãrã
încetare. IXTOC 1 devenise un mit al actualitãþii. La începutul
forãrilor se estimase cã IXTOC 1 ar reprezenta o rezervã de
petrol de 800 miliarde de barili. Un accident produs în iunie 1979
la instalaþia de forare, complicat de izbucnirea incendiului, fãcea
ca în ocean sã erupã zilnic 30.000 de barili de petrol. Apoi, dupã
declanºarea acþiunii de controlare a erupþiei, 20 000 barili, apoi
5.000. O parte din petrol ardea, cealaltã fãcea o emulsie cu apa
oceanului, scurgându-se în dâre lungi ºi reprezentând adevãratul
pericol de poluare a florei ºi faunei oceanice. De aici, disputa cu
vecinii (S.U.A), de aici intensitatea campaniei împotriva
accidentului IXTOC 1 la care se mobilizaserã forþe tehnice de cel
mai înalt nivel mondial. Instalaþii norvegiene care adunã emulsia
ºi o pompeazã în rezervoare, o instalaþie englezã cu discuri care
se îmbibã cu þiþei, una a lui Shell Oil cu flotoare laterale, avioane
speciale canadiene care fac zboruri lãsând substanþe de împrãºtiere
a emulsiei. Un rãzboi în toatã regula, investiþii uriaºe pentru
apãrarea oceanului. Dar, ne spunea un specialist al Pemex, în
mare intrã zilnic 240.000 barili de þiþei din diverse surse. Numai
1,3% din aceastã cantitate provine din accidente de tipul IXTOC
1. Invazia neagrã, sângele industriei ºi salvarea ei, fiind în acelaºi
timp ºi otrava mãrii. Ca o ameninþare continuã, ca un destin cu
care se luptã din ce în ce mai greu.

Cu aceste date pregãtitoare, zburãm într-un Cessna de opt locuri
al companiei Pemex spre insula Carmen din statul Campeche.
Aterizãm pe un aeroport tropical, o cãldurã umedã ne îmbracã
imediat. Ne urcãm într-un elicopter ºi într-o jumãtate de orã suntem
deasupra IXTOC 1. O flacãrã de aproximativ trei metri înãlþime
se târãºte pe luciul oceanului. Valuri negre, vinete, galbene,
deseneazã locul accidentului. Coborâm pe o platformã de foraj,
se simte mirosul petrolului arzând, am senzaþia unui rãzboi care
e foarte aproape, iminenþa exploziei, nesiguranþa acestei insule
artificiale ca un avanpost cãtre rãscoala mãrii. Lumea noastrã
grãbitã suportã dezastre ºi îºi inventeazã dezastre. Din ce în ce
mai des, fãcând parte din viaþa ei, iluzionându-se cã a învãþat sã

controleze natura, materia. Un ocean care arde, focul ºi apa
unindu-se parcã, pentru a da mãsurã forþei elementare. IXTOC
1, punct departe, simbol aproape, trece din pagina ziarelor în
amintirea mea, ocupându-ºi locul, obsesiv, prin mirosul greu de
animal marin sacrificat pe rugul unei credinþe moderne.

Ne întoarcem pe insulã, mergem la restaurantul „Los
pionieros”, construit ca o casã maya, cu acoperiº din frunze de
palmier. Un pahar de sangria, supã de mariscos (peºte alb de
ocean) ºi tampechena (pe un platou de lemn, fripturã de vitã cu
sos de banane coapte, un fel de clãtite cu carne tocatã, felii de
mango, sos de ardei cu lãmâie).

Experienþa IXTOC 1 din statul Campeche s-a încheiat. Zburãm
cu avionul care ne stã la dispoziþie spre statul Tabasco. Aterizãm
dupã douãzeci de minute la Villahermosa. Plouã violent, aerul e
cald cât încape, la Hotelul Viva de Paseo Grijalva ne instalãm
într-o camerã cu aer condiþionat. Ziua care se încheie a fost un
vârtej, îmi sunt ochii bolnavi de imagini, alunecã goi peste palmierii
ce încercuiesc hotelul.

A doua zi plecãm spre Ciudad de Mexico. Când ne apropiem
de destinaþie, începe o furtunã în aer, Cessna se zguduie ca o
frunzã, îi vãd pe cei doi piloþi rãsfoind codul de avarie, îi aud
vorbind nervos cu aeroportul, în jur nu se mai distinge nimic,
doar nori umflaþi ºi negri, dacã n-aº fi atât de obosit, probabil mi-
ar fi teamã. Reuºesc totuºi sã aterizeze destul de lin ºi-l vãd pe
radiotelegrafist fãcându-ºi o cruce bogatã, catolicã ºi destinzându-
se. Maºinile ne duc prin ploaie spre Avenida Juarez.

Dimineaþa pornim spre Tula, statul Hidalgo. Suntem pe terenul
„amintirilor despre viitor” ale lui Van Daniken. Pe dealuri cu
fâºii de iarbã uscatã vegheazã giganþi de piatrã privind depãrtarea.
Blocuri imense, tãiate parcã de o forþã supranaturalã în forma
trupurilor asimetrice, cu picioare scurte, sugestia puterii.
Însemnele stranii ale culturii olmece ºi toltece care permit într-
adevãr similitudinea cu un sol extraterestru purtând casca de
zbor cu firele unor antene, plãci de protecþie învelind corpul,
simbolurile gravate pe ele transmiþând mesajul altor lumi. Pe
ºold, forme ciudate, asemãnãtoare armelor moderne. Argumente
destule pentru fantezia omului contemporan care ºi-a încorporat
neliniºtea spaþiului cosmic ºi a invocat-o adesea pentru a-ºi explica
enigmele propriei istorii. Giganþii de la Tula par restul unei armate
învingãtoare care s-a oprit pe dealuri aºteptându-ºi moartea. Restul
începe sã fie speculaþie ºi turism. Fotografii, tarabe cu fructe ºi
cerveza rece, vitrine în care dorm miniaturi de piatrã poroasã,
niºte caricaturi ale giganþilor pentru amatorii de suveniruri. Cu
un cuvânt gravat pe el ca o sfidare: Tlahuizcalpantecutli.

La distanþã de câteva ore, facem un drum cu avionul spre un
loc ºi el bolnav de legende, dar altfel, legendele modei de acum
îmbibate de exotism ºi farniente, desenate de castelele vacanþelor
ce se rãsfaþã în pliantele companiilor de turism. O zi la Acapulco.
Palmieri ºi vile, piscine, baruri, restaurante, golful violent de
albastru. Plouã zece minute, e soare zece minute, vedem El
Mirador, cu stânca de pe care plonjeazã noaptea în golf tinerii fii
de milionari amatori de senzaþii tari ºi starlete închiriate pe coasta
americanã. Acapulco es una ciudad para todos los gustos. Gustul
de ultimã orã pare a fi cel al zborului peste golf cu o paraºutã ce
se deschide în aer dupã ce o ºalupã te-a remorcat de pe o platformã
care te-a basculat puternic. N-am rãmas noaptea la Acapulco. Nu
pot sã vã povestesc despre el din interior. L-am vãzut ºi-l asemãn
unui Hollywood cu strãluciri exterioare în zilele când nu se
filmeazã, unui vulcan artificial în relache. Este imaginea unui
cocktail de lume latinã ºi nord-americanã ºi europeanã, peste
care pluteºte aburul unei religii ieftine „distraþi-vã, lumea s-a
sfârºit”, o disperare tropicalã hrãnitã de apã, de soare ºi de muzicã.
La prânz am mâncat la Bora-Bora, restaurant cu nume de uragan,
unde masa e un spectacol care exprimã, cred, perfect, spiritul
localului. Voi descrie secvenþele acestui spectacol fãrã sã încerc a
le traduce, fiind convins cã vor transmite toatã culoarea ºi tot
sunetul lumii de unde începe oceanul latin: cocktail de comarones,
corazon del palmite del Brazil, sopa de cebolla, ensaladas,
pollo a la diabla, langosta parilla, filete de huachinango, chuletas
de cerdo a la riojana, pastel de coco. Pe scurt, ideea cã, vorba
lui Marin Preda, „aºa ceva nu existã”.

Pentru mine, Yucatanul a fost multã vreme sinonimul nordului
celui mai nord, ceva apropiat de aurore boreale ºi de reni albi, ca
un pinten spre respiraþia polarã. L-am descoperit aievea, însã,
legat în centura solarã a sudului, într-o cãlãtorie de douã zile la
Merida, capitala statului yucatec. Amintirea se leagã întâi ºi întâi
de un cântec auzit în barul „El trovadore boemio”, unde trei
cântãreþi cu chitare spuneau o sagã a locului, raze de lunã în care
casele strãluceau alb mineral ºi verdele exotic pãrea apã ºi umbrã.
„La Merida blanca” se numea cântecul ºi el era un imn sau poate
un duh al acestui oraº viu ca o plantã de sud. În acest þinut a fost
una dintre vetrele de naºtere a poporului maya. Am avut imaginea
istoriei sale privind, la palatul guvernatorului din Merida, frescele
lui Castro Pacheco. Un popor nãscut din porumb ºi ploaie, din
speranþã ºi din durere. O plantã – simbol al acestui colþ de
peninsulã, cea care arãta „sãrãcia ºi bogãþia yucatecilor” – este el
henequen, un fel de cânepã care a fost ºi a rãmas produsul de
bazã al statului.

Yucatanul este câmpie verde de henequen, este Merida blanca,
este el hombre en marcha, omul în marº al lui Pacheco, þãranul
maya noduros ºi uriaº cu tãlpile înrãdãcinate în pãmânt.

ªi istoria veche de la Uxjmall ºi Chichen Itsa. La Uxjmall, în
incinta cetãþii maya, conservatã extraordinar, am vãzut un
spectacol de sunet ºi luminã. O simfonie compusã din melosul
strãvechi urca de sub pietre ºi dãdea viaþã ºarpelui de luminã care
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muºca din intrãri ºi din fresce. Vaietul unui popor în disperare –
disperarea hranei, blestemul secetei.

Porumbul, ploaia, timpul întruchipat de Chuculan, un alter
ego al lui Quetzalcoatl, acestea erau punctele cardinale ale vieþii
poporului maya. O poveste ce se spune nopþii ºi amintirii,
semãnând izbitor cu toate poveºtile lumii, de dragoste ºi de moarte.
Frumoasa prinþesã de Uxjmall e cãsãtoritã cu prinþul de Chichen
Itsa pentru a se stinge rãzboiul dintre cele douã cetãþi. Dar ea îl
iubeºte pe tânãrul comandant al armatei din Uxjmall. Începe o
rãscoalã, transformatã în rãzboaie din dragoste, cei doi
îndrãgostiþi sunt prinºi ºi uciºi. Rãmâne legenda sã lumineze
istoria vechilor pãmânturi maya. Un abur pe care-l simt la fel ca
ºi Chichen Itsa, piramide ºi amfiteatre, pietre aºezate dupã un
ritual, încãrcate de magia lor, sala de judecatã cu o acusticã dusã
la perfecþiune, o ºoaptã se aude la o distanþã de o sutã de metri,
câte argumente avea aceastã civilizaþie, de pe ce culmi a început
prãbuºirea ei! Chichen Itsa, templul nãpãdit de iarbã, tigrul imens
de piatrã cu ochii de rubin, observatorul – privire de pazã spre
cer ºi spre pãmânturi – lacul natural Cenote de pe platoul arid,
mister al naturii. Cerul de un albastru perfect, ca o pedeapsã a
verii veºnice, Chichen Itsa, pol crepuscular al unei lumi care s-a
sinucis în propria-i splendoare.

La câþiva kilometri este Mayaland, restaurant de lux, organizat
americãneºte, dar cu „specific local”. Tradiþia, istoria, devin ceva
exotic de bãut ºi de mâncat. Chi-chi – „bunicuþa” în limba maya
– e un cocktail de suc de cocos, cu rom ºi gheaþã rasã, cu o felie
de ananas pe dunga paharului ºi  o cireaºã plutind inconºtientã pe
pânza de alcool. Iar Coco-loca – Cocos nebun – o nucã de cocos
injectatã cu whisky din care se soarbe cu paiul. Se fac poze, se
vorbeºte tare.

Alãturi, ca un decor al sãrbãtoririi ce s-a terminat, tace Chichen
Itsa.

Ultimele zile la Ciudad de Mexico. Septembrie e bântuit de
varã. Mergem sã vedem încã unul din punctele de referinþã ale
oraºului: Basilica Santa Maria de Guadalupe. O catedralã modernã,
imensã, forul catolic al Americii Latine. Microfoane, flori,
candelabre cu tãieturã geometricã, religia de strivitoare
monumentalitate s-a pregãtit dupã ultimul strigãt al tehnicii, pentru
a-ºi pãstra forþa. În curtea pavatã cu dale de piatrã, penitenþii parcurg
în genunchi drumul spre intrare. Sunt veniþi de departe, din pueblas,
cu copii înveliþi în poncho, din Mexic, din þãrile Americii Centrale,
din sud, sã vadã acest templu rece al credinþei care i-a cotropit,
mitul lui Juan Diego, primul autohton botezat în cultul Fecioarei
Maria. Un tânãr în blue jeans, cu mustãcioarã neagrã, cu figurã de
pistolar de la sud de Rio Bravo, merge-n genunchi, loveºte pavajul
cu fruntea ºi-ºi strigã pãcatul. În urma lui, mama, o þãrancã truditã,
îl însoþeºte pe acest drum al iertãrii care pare o farsã. În ceilalþi,
însã, în toþi ceilalþi, e adunatã durere adevãratã. Sunt, dupã figuri,
dupã obosealã, dupã speranþã, ca niºte râuri de lacrimi ce cautã o
mare. ªi poate nu o gãsesc niciodatã.

La Santa Maria de Guadalupe începe slujba. America Latinã,
cu nopþile ºi satele ei, cu credinþa în care s-au contopit rituri
ºamanice, vechile semne ale cultului solar ºi rigoarea religiei
catolice, vine sã se roage în sunetele orgii electronice.

Dar Mexicul ne-a oferit un spectacol unic, marele spectacol al
sufletului sãu, într-o noapte când se celebra la fiesta nacional.
Strada semãna cu un infern dezlãnþuit. Pe Avenida Juarez, preþ
de doi kilometri, pânã la piaþa Zocalo unde se aflã palatul
prezidenþial, cam 350.000 de oameni care strigã, cântã ºi râd, mii
de sombreros sau rancheros (pãlãrii texane), valuri de confetti,
pungi de fãinã care se sparg în spinarea sau în capul neatentului
(nu te poþi supãra, aºa e obiceiul), tarabe cu mâncare, tortillas,
porumb fiert, copt, costume care mai de care mai colorate,
podiumuri unde se produc simultan orchestre din toate colþurile
Mexicului. O bucurie imensã, o explozie în lanþ care te sperie
prin forþa ei. Încep sã nu mai disting sunetele, figurile, merg ca
un automat dupã însoþitorii mei, dupã vreo orã, abia, capãt
sentimentul participãrii, râd, vorbesc tare, e un flux ce þi se impune,
circulã prin tine fãrã nici o opreliºte. Dupã aceastã „introducere
în atmosferã”, gazdele ne conduc într-o hacienda (fermã) spre
Atizapan, în afara oraºului, unde s-a pregãtit un spectacol pentru
noi. La intrare se aflã drapelele României ºi Mexicului, vreo sutã
de oameni se miºcã prin curtea uriaºã, începe spectacolul de
artificii. Rachete explodeazã din toate colþurile, trei tineri purtând
pe cap niºte roþi metalice din care þâºnesc artificii – jocul toritto
– închipuie o corrida printre noi, în finalul bengal, „pomul cu
artificii” – o schelã metalicã pe care urcã ºerpi de foc – sparge
prelung întunericul. Tot timpul, fãrã a privi în jur, câþiva mariachis
cântã un fel de cântec fãrã sfârºit. Ni se oferã tortillas cu legume
ºi carne, piperate cât se poate, o supã de legume, apoi o bãuturã
din agave ca un anestezic insinuat în sânge. E celebrul mescali –
amintiþi-vã de Lowry, La poalele vulcanului, elixirul care-þi face
picioarele de cârpã, iar mintea superlucidã.

Pãrãsim hacienda spre dimineaþã, marele oraº pare pustiit, în
faþa hotelului, parcul Alameda seamãnã cu teatrul de operaþiuni al
unui rãzboi din care ºi învingãtorii  ºi învinºii au plecat. În noaptea
trecutã, Ciudad de Mexico ºi-a celebrat încã o datã sãrbãtoarea
de excepþie pe care am trãit-o. Pentru cã o fiesta se poate povesti
foarte puþin.

O zi mai târziu, în avionul de New York, recitindu-mi notele,
vãzând proaspãt, prin cuvinte, perindarea de imagini, am avut
senzaþia cã mi s-a oferit prilejul de a trãi în interiorul unui vulcan,
a cãrui lavã nu distruge ci, dimpotrivã, regenereazã toate simþurile
prin fascinaþia, prin puterea de a trãi clipa lumii latino-americane.
Este noche de sentimiento, aceastã noapte de sentiment, ca o
posibilitate de miºcare în vis.

Duc cu mine câteva sombreros, multe fotografii. Abia aºtept
sã ajung acasã, sã povestesc, sã dãrui aceastã amintire grea ºi
frumoasã, ca un orgoliu solar, ca o lume ce þi s-a dãruit.

Mexicul,

rãscrucea

lumilor
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Flash-back

Titus Vîjeu
Unul din oamenii care m-

au impresionat puternic în
timpul primei mele vizite în
Portugalia a fost David

Mourão Ferreira. M-a primit într-o zi de iulie, când
cãldura îi alungase deja pe locuitorii Lisabonei pe plaja
oceanului ori în staþiunile din munþi, în biroul sãu de la
Fundaþia Gulbenkian situatã în inima capitalei
portugheze, unde îndeplinea funcþia de director do
Servico do Bibliotecas Itinerantes, de director deci al
bibliotecilor volante din arealul lusitan. Se apropia de
vârsta retragerii la pensie (era nãscut în 1927) ºi devenise
prin ampla sa operã literarã, dar ºi prin alte prestaþii
cãrturãreºti, precum cea de profesor de literaturi romanice
– unul dintre cei mai cunoscuþi intelectuali portughezi.
ªi, desigur, dintre cei mai preþuiþi ºi iubiþi. Îºi petrecuse
întreaga viaþã de pânã atunci printre cãrþi. Comuniunea
dintre acest om ºi numeroasele tomuri parcurse cu ochii
ºi îngrijite cu palmele se dovedise atât de robustã încât
scriitorul pe care-l aveam în faþã pãrea el însuºi o delicatã
plachetã de versuri, abia extrasã din rafturile
impresionantei biblioteci. Un bãrbat ajuns la vârsta
senectuþii, dar rãmas prin graþia Domnului ºi a cãrþilor
un adolescent perpetuu sau, poate, un bãtrân cu inimã de
copil.

Parcã purta pe chip lumina Renaºterii ºi era primul
lusitan întâlnit de mine a cãrui fizionomie nu prezenta
încrâncenarea devenitã efigie, moºtenire de la înaintaºii
corãbieri de cândva ori de la þãranii trudind asupra
pãmântului arid al patriei lor. Îi mãrturisesc acest lucru ºi
e de ajuns pentru a-mi vorbi despre História do
Descobrimento e Conquista da Índia (Istoria
descoperirii ºi cuceririi Indiei) ºi despre Lendas da Índia
(Legendele din India) ale lui Gaspar Correia. Ori despre
lucrarea postumã (1614) a lui Fernão Mendes,
Peregrinação (Peregrinãrile). Sunt cãrþi ce acoperã doar
o parte din literatura ce a însoþit etapa cea mai importantã
a descoperirilor geografice portugheze. Dar mai existã
zeci, poate chiar sute de alte opere consacrate acestui
fenomen care alimenteazã ºi astãzi cu orgolii întemeiate
patriotismul lusitan. Dar nici unul din aceste repere
literare ale unei „Historia Tragico-Maritima” nu egaleazã
gloria ºi valoarea Lusiadelor lui Camões.

Sprijinindu-se pe elemente ale mitologiei eline sau
romane, don Luís de Camões a realizat capodopera
Renaºterii portugheze. Era anul 1572 când, prin Os
Lusíadas dãdea o nouã Odisee poporului sãu, dar ºi lumii
din jur. Cartea aceasta reprezenta ºi pentru profesorul
Ferreira capodopera în absolut a literaturii portugheze, o
evocare în cheie umanistã a unor importante segmente
din istoria Portugaliei. Îi vorbesc despre traducerea
româneascã a lui Aurel Covaci, poetul poliglot ce a rãsãdit
în românã atâtea opere ale literaturii universale semnate
de Tasso (Ierusalimul liberat), Byron, Keats, Sandburg,
José Hernandez (Martin Fierro), Lope de Vega, Quevedo,
Pablo Neruda ºi Gabriela Mistral.

E interesat sã afle dacã traducerea din 1965 a lui Luís
Vaz de Camões s-a fãcut dupã originalul portughez. Îl
asigur cã printre cele treisprezece limbi pe care le vorbea
Aurel Covaci, acest om de o modestie cuceritoare, pe
care-l salutam respectuos în scurtele întâlniri pe Calea
Victoriei ori în umbroasa curte a Uniunii Scriitorilor – se
afla ºi limba în care scrisese marele lusitan.

Despre literatura românã ºtie multe lucruri legate de
opera ºtiinþificã a lui Mircea Eliade (Istoria credinþelor
religioase) ºi de poezia lui Lucian Blaga. Întâmplãtor
sau nu, amândoi au avut temeinice legãturi cu Portugalia.
Nu doar în plan diplomatic, unde poetul „mut ca o lebãdã”
a funcþionat ca ºef al misiunii româneºti de la Lisabona,
iar fostul „adolescent miop” îndeplinise în timpul
rãzboiului sarcina de consilier de presã. Asupra
amândurora aceastã experienþã trãitã în Portugalia ºi-a
pus un sigiliu pe care portughezii continuã sã-l
aminteascã în diverse ocazii...

Ne întoarcem la Era de Vasco da Gama, navigatorul
care descoperea în 1498 drumul spre Indii, provocând o
veritabilã întâlnire a popoarelor, a culturilor ºi a
civilizaþiilor („encontro de povos, culturas e
civilizações”). ªi-i spun gazdei mele cã acest conte de
Vidigueira fusese luat ca pildã a existenþelor temerare de
un tânãr poet român cu puþin timp înaintea celui de-al

(continuare în pag.5)

doilea rãzboi mondial: „Cãlãtoria aceasta pe un ocean
de vase / Purtând uneltele esenþiale: somnul, dragostea,
sângele. / Din port în port neliniºtitoarea ambarcaþiune
trece nestingheritã. / La docurile poetice se declamã.
Ce orgi orizontale desfigurau pânzele? / Spartã,
carcasa navei, singura în stare sã facã faþã uraganului
/ continua zigzagul unei traiectorii hidoase ºi feerice în
ale cãrei legi zornãiau / unghiurile cele mai obscure ale
armurilor noastre...”

Remarcasem faptul cã datoritã situãrii colinare a
capitalei portugheze, cu strãzi în pantã, femeile tinere pe
care le observasem aveau gambe musculoase, fapt ce mi-
a readus în minte poemul lui Gellu Naum: „Unde Vasco
da Gama adulmecã pulpele / pulpele femeilor cu jartierã
/ pulpele femeilor cu garduri / pulpele femeilor cu
medalion / pulpele femeilor cu o catedralã pe ceafã /
pulpele femeilor cu pulpe pe pulpe / ºi cu alte pulpe
peste alte pulpe...”

Poemul din 1938 era, fãrã îndoialã, unul îndrãzneþ,
chiar ºi pentru normele avangardei. El însuºi poet,
profesorul Ferreira îºi aminteºte cã ºi Fernando Pessoa,
unul din poeþii sãi preferaþi, scrisese despre „ritmul
strãvechi al tãlpilor desculþe / ritmul pe care nimfele-l
repetã” („O ritmo antigo que há em pés descalços,/ Esse
ritmo das ninfas repetido”)...

Bun prilej pentru mine sã-i amintesc despre un excelent
numãr al revistei Secolul XX consacrat heteronimilor lui
Pessoa ºi despre munca de echivalare în românã a
poemelor pessoane a lui Dinu Flãmând, care-mi
mãrturisise cu puþin timp înainte cã se apropiase de
marele poet lusitan prin prietenii sãi portughezi ce-ºi
trãiserã exilul în Oraºul Luminã.

Adaug impresia puternicã lãsatã de traducerea – în
aceeaºi revistã de literaturã universalã – în anii 80 – a
Memorialului Mãnãstirii de José Saramago prin grija
Mioarei Caragea.

ªi nu uit sã-i prezint volumul de Povestiri Montane ºi
Poeme lusitane tipãrit în 1989 la Univers de doamna
Mariana Ploae-Hanganu. Am cartea la mine cu amabila
dedicaþie a traducãtoarei.

Profesorul o rãsfoieºte ºi încearcã sã desluºeascã în
transcrierea româneascã titlurile originale. Sunt zeci de
poeme ºi proze scurte aparþinând unui autor pe care-l
ºtie bine ºi-l preþuieºte. Abia aºa ne dãm seama, amândoi
în acelaºi timp, cã Miguel Torga fusese subiectul pe care
aveam sã-l dezbatem în faþa casetofonului, urmând sã fie
difuzat în Dicþionarul de literaturã universalã pe care-l
realizam la Radio România.

Nu ºtiu dacã instituþia din strada Berthelot, expusã tot
mai mult intervenþiilor politice în structura sa editorialã,
fãcând sã disparã multe înregistrãri memorabile, mai
pãstreazã cumva în arhivã aceastã convorbire a mea cu
David Mourão Ferreira despre un mare scriitor care ºtia
cã „atât de scurtã-i viaþa ºi-atât de lung e timpul!” ºi care
se adresa cititorului din România „timid, temãtor ºi
receptiv la judecata sa”...

Stãteam de vorbã de câteva ore ºi parcã ne ºtiam de o
viaþã. Poate cã era meritul cãrþilor despre care vorbeam.
Poate cã ne uneau cele douã cuvinte ce desemneazã un
sentiment unic. „Dorul” – spun eu. „Saudade” – zice
Profesorul.

Ne despãrþim înveºmântaþi în melancolia celor douã
vocabule, una de la apusul fastuos al latinitãþii, cealaltã
de la rãsãritul ei auster...

A murit prea devreme, mai înainte sã împlineascã 70
de ani, lãsând în urmã cãrþile sale ºi cãrþile lumii.
Descoperise, ca în cercetarea sa liricã Infinito Passoal
ou A Arte de Amar, acea artã de a iubi venea desigur, de
la Ovidius, dar în care el introdusese – împreunã cu
Borges – cartea ca fenomen al iubirii. A lãsat deci zeci de
volume de poezii ºi de prozã, texte ce constituie mândria
fado-ului, programe de televiziune (Imagens da Poesia
Europeia).

Literatura portughezã avea sã devinã tot mai rãspânditã
în România. Aureolat de Premiul Nobel pentru literaturã
José Saramago avea sã fie publicat în seria de autor ce-i
poartã numele de mari case de editurã (Humanitas,
Polirom) iar Fernando Pessoa va deveni foarte cunoscut
prin strãdania consecventã a lui Dinu Flãmând.

M-am bucurat sã vãd cã în acest flux al echivalãrilor
în româneºte s-a aflat ºi Un Amor Feliz (O dragoste
fericitã), romanul care l-a consacrat definitiv pe David

Mourão Ferreira în 1986 „como ficcionista” ºi apãrut
opt ani mai târziu la Bucureºti în colecþia Biblioteca
pentru toþi.

... Când m-am întors în Portugalia el nu mai era în
viaþã. Simþeam cã literatura portughezã pierduse un atlet
al ei. Drept care, în semn de închinare, trecând într-o zi
pe lângã Fundaþia Gulbenkian i-am recitat cum ar fi zis
el In Memoriam Memoriae versul acesta al lui Pessoa:
„Não torna ao ramo a folha que o deixou” („Nu se-
ntoarce pe creangã frunza ce-a cãzut”)...

Sunt mulþumit cã îi putusem vorbi acestui cãrturar
eminent despre cãrþile publicate în România de Roxana
Eminescu (Preliminarii la o istorie a literaturii
portugheze – Univers, 1979) ºi António José Saraiva
(Istoria literaturii portugheze, tot la Univers, în acelaºi
an, 1979) care au deschis cititorilor români drumul spre
cunoaºterea unei mari literaturi, alãturi de studiile lui
Mihai Zamfir ºi ale lui Dan Caragea ºi ale Mioarei
Caragea. N-am putut sã nu evoc ºi paginile pe care le
consacra prin 1925 Portugaliei genialul stilist al prozei
noastre Mateiu Caragiale ºi pe care acum, când scriu acest
text am posibilitatea de a le cita:

„La începutul secolului al XV-lea, un mic popor
european, dupã ce-a cucerit cu ascuþiºul sabiei pentru o
viaþã independentã o strâmtã fâºie de teritoriu în sud-
vestul Peninsulei Iberice, îºi aruncã ochii pe oceanul
care îi mãrgineºte jumãtate din fruntarii ºi îºi revarsã
pe ocean energiile eroice. Inspiraþi de un principe
remarcabil Infantul Don Henrique, fiul lui Ioan ºi al
nobilei principese engleze, Dona Filippa de Lancaster,
navigatorii Portugaliei începurã atunci o sublimã
întreprindere, al cãrei obiectiv concret era descoperirea
cãii maritime spre India, dar al cãrui rezultat
transcedental, deja întrezãrit de o vedenie genialã, fu
cucerirea pentru omenire a pãmântului întreg, a
pãmântului învãluit de brumele ºi de ceþele dese ale
legendelor ºi ale groazelor misterioase ale Evului vechi
ºi de mijloc (...) Numele lui Vasco da Gama rãsunã pe tot
globul de când a fost glorificat de strofele de bronz ale
lui Luís de Camões. ªi, dupã cum acesta, rival al lui
Homer, sintetizeazã geniul rasei, Gama e încã, pentru
poeþii tuturor naþiilor reprezentantul suprem al unei
dinastii epice, care de la Infantele Don Henrique pânã
la Ferdinand de Magalhaes a îmbrãþiºat globul
pãmântesc într-o luminoasã cuprindere.”

S-ar putea sã continui acest dialog românã-lusitan al
ideilor, propus de fiul marelui Ion Luca Caragiale, în
timpul întâlnirii pe care o voi avea cu un alt preþuit scriitor
portughez, prozatorul, eseistul ºi profesorul Urbano
Tavares Rodriguez care, pensionat recent de la catedra
universitarã mã aºteaptã în apartamentul sãu dintr-un bloc
masiv din centrul oraºului. Sunt întâmpinat cu evidentã
cordialitate de acest autor publicat în multe þãri, inclusiv
în România. Romanul sãu Nesupuºii a fost tipãrit în anul
1987 la editura Univers. Traducãtoarea sa Micaela
Ghiþescu avea sã revinã, patru ani mai târziu, cu Filipa
în ziua aceea la o editurã nouã, în care va tipãri multe
alte lucrãri din portughezã ori din francezã. Os
insubmissos (Nesupuºii) era romanul sãu de început
(1961) în timp ce Filipa nesse dia apãruse aproape trei
decenii mai târziu, în 1989. Prima carte fusese scrisã în
timpul dictaturii salazariste, în vremea aºa zisului Estado
Novo, regim autoritar pe care l-a respins din toatã fiinþa.
A doua era scrisã în climatul democratic instaurat dupã
„revoluþia garoafelor” (25 aprilie 1974).

A scris zeci de volume de ficþiune literarã dar ºi multe
memoriale de cãlãtorie: Jornadas no oriente (1956),
Jornadas na Europa (1958), De Florença a Nova
Iorque (Din Florenþa la New York -1963), Redescoberta
da França (Redescoperind Franþa – 1973), Agosto no
Cairo:1956 (apãrut în 1999). Volumele de eseisticã
vizeazã O tema da morte na moderna poesia
portuguesa (Tema morþii în poezia modernã portughezã
– 1957), O mito de don Juan (Mitul lui Don Juan –
1961, A saudade na poesia portuguesa (Dorul în poezia
portughezã – 1968), O texto sobre o texto (Un text despre
text – 2001), A flor da utopia (Floarea utopiei – 2003).

În momentul întâlnirii noastre, în vara lui 1993, unele
din aceste cãrþi încã nu fuseserã scrise ºi îºi aºteptau
rândul. Autorul era el însuºi un om rãbdãtor. Rãbdãtor cu
scrisul, cu lumea, cu Istoria.. Dupã obþinerea diplomei
universitare în filologia romanicã la Universitatea din
Lisabona s-a autoexilat în Franþa, fãcând o frumoasã
carierã academicã la prestigioase universitãþi
(Montpellier, Aix en Provence ºi Paris – Sorbonne). A
legat o durabilã prietenie cu scriitori francezi, în primul
rând cu Albert Camus ºi Julien Gracq.

Pornim discuþia de la aceastã perioadã a tinereþii sale,
petrecutã într-o Franþã a miºcãrilor intelectuale cele mai
îndrãzneþe: afirmarea existenþialismului, apariþia „noului
roman” ºi a noului cinema francez („la nouvelle vague”),
fenomene cãrora le-a fost martor ºi pe care le-a

SaudadeSaudadeSaudadeSaudadeSaudade
„þarã mov, exil albastru”
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acompaniat practic cu scrisul sãu.
Îi amintesc spusele prietenului sãu: „Istoria oamenilor

este istoria miturilor cu care ei au acoperit realitatea.”.
Iar el continuã acele vorbe ale lui Camus din Carnets:
„De douã veacuri, dispariþia miturilor a tulburat istoria
fiindcã moartea a devenit fãrã speranþã.”

Dar poate cã tocmai de aceea sarcina scriitorului a
devenit ºi mai importantã în plan public. „Un scriitor
nu trebuie sã vorbeascã despre îndoieli în faþa propriei
sale creaþii.” Albert Camus a reprezentat avanpostul
acestei încrederi în scris. chiar dacã se simþea uneori, la
Paris, ca ºi amicul sãu portughez un exilat. Se simþea
mai acasã în þara natalã, calcinatã de soare, cu pustiuri ºi
„podiºuri înalte”. Algeria lui Camus ºi Portugalia lui
Urbano Tavares Rodrigues erau tãrâmuri misterioase ce
le deveniserã practic inaccesibile. Numai scrierile lor
mai pãstrau taina lor nevãzutã. Altfel s-ar fi adeverit cele
spuse de autorul Strãinului: „Infernul este aici sã
trãieºti. Nu scapã decât cei ce izbutesc sã iasã din viaþã.”

Existenþialismul galic l-a influenþat, neîndoielnic.
Tinereþea sa fusese supravegheatã ºi atacatã de

faimoasa PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do
Estado). Înþelesese de timpuriu fragilitatea existenþelor
în sistemele politice autoritare, precum Statul Nou al lui
Salazar. Ca ºi pãrintele sãu Urbano da Palma Rodrigues
ºi el scriitor provenit dintr-o familie de mari proprietari
agricoli era un democrat convins. S-a apropiat de grupul
de tineri intelectuali ce contestau salazarismul din
perspectivã socialistã. Unul din cei mai apropiaþi
comilitoni a fost însuºi Mario Suares, devenit dupã
cãderea dictaturii, Preºedinte al Portugaliei.

„Dar sã lãsãm vieþile noastre deoparte. Desigur,
tinereþea este propice luptei. Am acceptat provocarea
vârstei dar, din fericire am avut tot timpul alãturi scutul
literaturii.” Cu vremea a început sã-i recunoascã
literaturii preeminenþa faþã de orice lucrare destinatã
ideologiilor.

Una din cãrþile foarte iubite fusese Un balcon en forêt
de Julien Gracq. Un scriitor pe care l-a popularizat de
altfel în Portugalia prin traduceri ºi conferinþe.

Îi spun cã acest frumos ºi sobru roman a fost transpus
ºi în româneºte de doamna Micaela Ghiþescu, harnica
traducãtoare din francezã ºi portughezã. Am, întâmplãtor
asupra-mi cartea editatã în 1991 la Edinter, convins fiind
cã vom discuta despre cãrþile sale editate în România ºi
despre legãturile cu literatura noastrã. Mi-a mãrturisit
marea preþuire pe care o poartã literaturii române clasice
ºi moderne, cunoscutã graþie cursurilor profesorului
Victor Buescu, pe care le urmãrise în amfiteatrele
Facultãþii de litere din Lisabona ºi în conferinþele þinute
de savantul filolog român al cãrui destin avea sã fie
pecetluit de existenþa sa lusitanã.

Erudit ºi colocvial totodatã a þinut sã-mi spunã cã
scriitorii români i-au influenþat biografia literarã. Îmi
vorbeºte cu admiraþie despre Liviu Rebreanu. Cunoaºte
multe despre Eminescu ºi Caragiale ºi este convins cã
dupã „deºertul” strãbãtut deopotrivã de cele douã þãri
aflate la extremele latinitãþii, ritmul traducerilor
reciproce se va intensifica.

Astãzi, convingerea sa a devenit o realitate, cel puþin
în ceea ce priveºte prezenþa în România a literaturii
portugheze. Un bun ambasador al ei se dovedeºte
Antonio Lobo Antunes (Ordinea naturalã a lucrurilor,
Inima inimii, Manualul inchizitorilor, Cuvânt cãtre
crocodili, Arhipelagul insomniei, etc. care au impus,
graþie editurii Humanitas un autor de mare interes). Va
mai apãrea la Bucureºti Imaginea Portugaliei în
literatura românã, lucrarea de doctorat a lui Daniel Silva
Perdigão (Editura Ars Docendi – 2016).

Din pãcate omul care a fãcut atât de mult pentru
cunoaºterea literaturii lusitane la noi, tenacea ºi talentata
Micaela Ghiþescu a pãrãsit aceastã lume în primãvara
anului 2019. A echivalat cãrþi importante, precum cele
ale lui Camilo Castelo Branco (Unde este fericirea?,
Un om de onoare), Almeida Faria (Conchistadorul),
Andrea del Fuego (Fraþii Malaquias), Daniel Galera
(Mâini de cal), Teolinda Gersao (Casa umbrelor),
Almeida Garett (Cãlãtorie prin þara mea), Lidia Jorge
(Valea pasiunilor), Alexandre Herculano (Mãscãriciul),
Americo Guerreiro de Sousa (Compoziþie la viitor.
Cronos).

Din Urbano Tavares Rodriguez a tãlmãcit cu haru-i
cunoscut Nesupuºii (1987), Filipa în ziua aceea (1991)
(despre care am pomenit deja) ºi Valul de cãldurã (1997).

Pânã la moartea sa, în 2013, Urbano Tavares Rodriguez
a ºtiut cã are în România o bunã prietenã, a cãrei viaþã
fusese ºi ea tulburatã de demenþa istoriei. Micaela
Ghiþescu fusese arestatã de Securitatea lui Gheorghiu-
Dej pentru vina de a fi frecventat Biblioteca francezã

din Bucureºti. Avea cincisprezece ani ºi urma sã-ºi
petreacã adolescenþa în spatele gratiilor. Ceea ce s-a
întâmplat ca urmare a unor decizii inumane ale regimului
comunist.

La Lisabona, Urbano Tavares Rodriguez îºi trecea
tinereþea prin filtrele urmãritorilor. Temuta poliþie
politicã PIDE era (totuºi) un frate mai mic al Securitãþii.
Intelectualilor portughezi le rãmânea soluþia plecãrii din
þarã. Cei mai mulþi au ales Franþa, precum Urbano. La ora
la care ne cunoscusem nu aveam ºtire de existenþa
Jurnalului portughez al lui Mircea Eliade. Paginile
acestuia se aflau în depozitul Bibliotecii Regenstein din
Chicago. Când a apãrut la Humanitas, în 2006 prin grija
conjugatã a profesorilor Sorin Alexandrescu, Florin
Þurcanu ºi Mihai Zamfir, am putut citi ºi aceste rânduri
pe care mi-ar fi plãcut sã le pot comenta împreunã cu
scriitorul portughez Urbano Tavares Rodriguez care
traversase într-o mare parte a secolului XX neliniºtile
acestuia. Scria marele scriitor ºi istoric al religiilor,
trãindu-ºi exilul dincolo de Ocean: „Dacã marxismul va
triumfa în lume ºi creºtinismul va fi abolit, se
demonstreazã cã omul nu poate suporta paradoxul de a fi
om; adicã de a avea el finitul ºi efemerul, nostalgia
infinitului ºi a eternitãþii; de a încerca toate experienþele
ºi a cunoaºte toate cãderile, pentru a putea dobândi
coincidenþa cu Absolutul, reintegrarea ºi regenerarea
lui”...

Dupã India, care fusese marea revelaþie a anilor ’30 în
formarea spiritualã a scriitorului român, Portugalia îi
stimula mai cu seamã preocupãrile de ordin politic. Pentru
Eliade era de bunã seamã o fericitã întâmplare sã petreacã
anii intrãrii sale în maturitatea creaþiei în þara marilor
navigatori ce descoperiserã India pentru întreaga lume
desigur, dar parcã pentru el în mod special.

Anii petrecuþi la Lisabona în timpul conflagraþiei
mondiale l-au ajutat sã traverseze calvarul belic într-un
spaþiu neutru, mai puþin expus capcanelor lui Marte. „Mã
apropii de treizeci ºi cinci de ani. A trecut timpul prostiilor.
Curând, îmbãtrânesc. Opera mea e difuzã, risipitã,
abandonatã pe mâna câtorva critici mediocri ºi interpreþi
modeºti ai ideilor mele în istoria religiilor, filosofia
culturii ºi folclor – trebuie sã-ºi gãseascã un punct de
reazem, care s-o explice, s-o organizeze ºi s-o
adânceascã” – noteazã el la 12 ianuarie 1942 în jurnalul
sãu portughez, acelaºi în care, trei ani mai târziu
(14.I.1945) va comenta articolul lui M. R. Paraschivescu
(înviorat brusc de intrarea Armatei Roºii în România)
apãrut cu câteva sãptãmâni mai înainte în Ecoul ºi în
care-l „încondeiazã” în faþa noilor autoritãþi de la
Bucureºti pe „domniºorul Mircea Eliade cel din India ºi
din Portugalia”. Oricum „domniºorul” se alãturã acelor
lusofili români pe care-i va evoca în Cultura Latinã:
Alexandru Ciorãnescu, prof. Popescu-Telega, titularul
catedrei de limbi iberice la Universitatea din Bucureºti,
istoricul Nicolae Iorga care în vasta lucrare Istoria
literaturilor romanice le-a acordat „pagini superbe” lui
Camões, Gil Vicente, Aldeida Garrett ºi Alexandre
Herculano (ultimii doi fiind principalii promotori ai
romantismului portughez). Dar, evident, nu putea lipsi
Lucian Blaga autor al unor poezii inspirate de peisajul
lusitan, scrise în timpul ºederii în Portugalia ca ministru
extraordinar ºi plenipotenþiar al României. Lista lui
Eliade se închide cu numele lui A. G. Stino, profesorul de
la liceul „Nicu Gane” din Fãlticeni „care publicã recenzii
critice despre cãrþi portugheze de politicã ºi de istorie, în
câteva reviste româneºti”. Probabil cã în epoca interbelicã
cel mai cunoscut român în Portugalia (dar ºi în Brazilia!)
a fost Mihai Manoilescu, om politic de o certã anvergurã,
devenit ministru de externe într-o perioadã foarte
dramaticã a României carliste, dar ºi economist foarte
respectat în epocã. Teoretician al corporatismului
Manoilescu a contribuit la edificarea lui Estado Novo,
bucurându-se de admiraþia lui Antonio Salazar.

Instaurarea regimului comunist în România ºi sporirea
autoritarismului dictatorial în Portugalia au eliminat
practic dialogul celor douã culturi, el fiind reluat abia la
sfârºitul secolului XX când „revoluþia din aprilie” ºi
„revoluþia din decembrie” au pus capãt celor douã
regimuri politice inflexibile. Desigur, primii ani ai
tranziþiei politice au fost foarte grei atât pentru români
cât ºi pentru portughezi. La noi, miºcãrile de stradã ºi
faimoasele „mineriade”, la ei problema integrãrii masivei
prezenþe a celor veniþi din fostele colonii, albi ºi negri,
deopotrivã.

În anii ’90 Lisabona, una dintre cele mai frumoase
capitale europene, care de peste o sutã de ani iniþiase
concursuri urbanistice anuale pentru desemnarea celor
mai bine întreþinute imobile devenea sufocatã la periferie
de noile bidonviluri ce adãposteau miile de emigranþi.

Dacã în România, marcatã de deceniile de comunism
multe speranþe erau legate de o guvernare de dreapta, în
Portugalia, în care dreapta autoritarã fusese în sfârºit

rãsturnatã, stânga politicã pãrea o soluþie viabilã. Astfel
încât, în clipa în care am solicitat o întâlnire cu un om
politic din noul spectru, mi-a fost recomandat un om
încã tânãr ce conducea în acele momente Partidul
Socialist Portughez. Fusese numit secretar general ºi îl
aºtepta o frumoasã carierã naþionalã ºi internaþionalã.
M-a primit cordial ºi încã de la început a þinut sã-mi
spunã cã prima þarã strãinã în care pãºise dupã abolirea
dictaturii fusese România. Ne vizitase litoralul alãturi
de alþi tineri portughezi ºi reþinuse farmecul staþiunilor
de la Marea Neagrã. Mi-a vorbit despre Mamaia, Neptun
ºi Olimp, punându-mã oarecum în dificultate cãci, dupã
1990 amintitele „perle” fuseserã practic abandonate ºi
expuse poftei rechinilor. Nu a celor de mare, ci a celor de
uscat, gata sã-ºi adjudece cât mai mult din zestrea adunatã
cu trudã de-a lungul a câtorva decenii.

Ceea ce m-a impresionat la acest om afabil, cu un
echilibru al gândirii politice a fost dimensiunea
prospectivã. Judeca destinul Portugaliei în corelaþie cu
cel al Europei ºi al lumii. Nici un fel de regret dupã gloria
imperialã de cândva a micii sale patrii. I-am amintit versul
atât de frumos al lui Alfonso Lopes Vieira, contemporan
cu Pessoa, deºi mai puþin cunoscut: „Þarã mov, exil
albastru”. Acest autor simbolist se dorise mereu a fi un
„cidadão do mundo” (un cetãþean al lumii) exprimând
astfel dorinþa multor conaþionali de a ieºi din logica
imperialã, oricum autarhicã.

Nu ºtiam atunci cã însuºi secretarul general al
Partidului Socialist Portughez, înfiinþat în exil, în oraºul
german Bad Münstereifel de membrii Acþiunii Socialiste
(Acção Socialista Portuguesa) avea sã reprezinte cu
strãlucire acest ideal.

Antonio Manuel da Oliveira Guterres urma sã fie
desemnat prim-ministru al Republicii Portugheze,
beneficiind de un mandat îndelungat (1995-2002). Dar
punctul cel mai important al carierei sale avea sã se
consume în afara þãrii. Dupã ce a îndeplinit funcþia de
Înalt Comisar al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi (2005-
2015) el a devenit la 1 ianuarie 2017 Secretar General al
ONU, probabil cea mai înaltã reprezentare publicã a unui
pãmântean.

Eram sigur dupã întâlnirea noastrã de la Lisabona cã
va avea un viitor politic de seamã. Dar nu m-am gândit
cã pânã acolo, la vârful ierarhiei planetare...

ªi-mi place sã cred cã uneori, privind pe fereastra
biroului sãu new-yorkez cãtre East River îºi aminteºte
de primul sãu voiaj în afara Portugaliei, rememorând
clipele petrecute în România, pe þãrmul Mãrii Negre...

Am revenit la Lisabona peste mai mulþi ani ºi oraºul
m-a primit cu aceeaºi „riquaza” (bogãþie) de imagini
strãlucitoare: palate baroce pline de farmec, instituþii
culturale bine gestionate ºi sprijinite de stat. Una dintre
ele este Cinemateca Portughezã al cãrei oaspete m-am
aflat pentru a vorbi publicului despre mai noul ºi mai
vechiul cinema românesc, într-o respiraþie istoricã
începutã cu Rãzboiul independenþei al lui Grigore
Brezeanu ºi curgând pânã la corolarul sãu diegetic descris
de Nae Caranfil în Restul e tãcere... Evident, pe lângã
capodoperele cinematografice numite Noaptea
furtunoasã, Moara cu noroc, Pãdurea spânzuraþilor
ori Reconstituirea, pe lângã Nunta de piatrã, Duhul
aurului ori Iacob, Croaziera ºi Glissando publicul era
interesat sã cunoascã producþiile „noului val românesc”
multiplu laureat în marile festivaluri europene.

Dezbaterile pe tema aceasta, interviurile acordate
ziarelor lusitane ºi discuþiile colegiale de la Societatea
Autorilor Portughezi (Sociedade Portuguesa da Autores)
ne-a întãrit încrederea în dialogul cultural dintre cele
douã þãri, aflate la extremele latinitãþii.

Le-am mãrturisit noilor gazde impresia robustã pe care
mi-o lãsaserã cu ani în urmãn întâlnirile cu cei doi scriitori
dispãruþi între timp. Mi s-a recomandat, pentru translarea
în timp a emoþiilor sã vizitez Biblioteca Municipalã ce
poartã numele lui Urbano Tavares Rodriguez ºi Muzeul
Fadoului (Museo do Fado) unde existã un spaþiu amplu
dedicat lui David Mourão Ferreira. Multe poeme ale
acestuia au fost puse pe muzicã ºi interpretate de Amalia
Rodrigues ºi de alþi cântãreþi portughezi. Existã în lume
catedre ce poartã numele acestui cãrturar pe care lumea
nu pare a-l fi uitat ºi care dovedeºte cã Portugalia, þara ce
ºi-a pierdut prin proprie voinþã imperiul colonial rãmâne
o împãrãþie culturalã demnã de tot interesul. Poate de
aceea versurile lui Miguel Torga mã vor însoþi de fiecare
datã când voi gândi la aceastã patrie a marilor navigatori
de cândva.

„Colþ de pãmânt pe o imensã hartã umanã.
Aici, la vest ºi la soare eu dorm.
Mantaua infinitului
Îmi acoperã micimea
ªi marea albastrã deschisã împrejurul meu
Lãrgeºte,
Albastra, portugheza mea nirvanã.”
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Maria Calciu (n. 22.03.1960, loc. Albeºti, jud. Olt), absolventã a Facultãþii de Drept din Bucureºti, este de profesie avocat, membrã în Uniunea Naþionalã a

Avocaþilor din România, Baroul Bucureºti. A început sã scrie poezie dupã terminarea liceului, publicând în revistele vremii, iar în 1991 a primit la concursul

„Traian Demetrescu” din Craiova, prima menþiune a revistei „Ramuri”. A debutat editorial în 1992, cu volumul Cântecele Anotimpului copt (editura „Imprimeria

Românã”, Craiova). Are în palmares 20 de cãrþi de poezie, între care: Nenumite, 2007; Insula Iubirii, 2009; Ninsoare de migdali, 2009; Fata care vede prin haos,

2010; Sânge de frunze, 2011; Fugã de aripã, 2011, Golul din ciob, 2012; Ochii din fulger, 2013; Desen pe vis, 2014; Sâmburi de comete, 2015; Muguri cu rãni deschise,

2016; Esenþe de rubin, 2018; Sunet mut, 2019; Ierni de hârtie, 2021 etc., la care se adaugã antologia de autor Certificatul de Viaþã, în 4 volume. În 2009, a fost invitatã

alãturi de sora sa, actriþa Ana Calciu, în Montreal-Canada la Festivalul internaþional EUROFES, unde a lansat volumele Nenumite ºi Insula Iubirii, acesta din

urmã fiind tradus în limba francezã de cãtre Dominic E. Negrici, iar în limba englezã de Laura Netea. În 2012, în aula Bibliotecii Naþionale Centrale din Roma,

a fost lansatã Antologia poeziei româneºti contemporane Poeti romeni al bivio: continuità e rottura alcãtuitã de Geo Vasile, unde au participat din partea României

autorul antologiei, Maria Calciu ºi Ana Calciu. Evenimentul a fost moderat de scriitorul Roberto Piperno, iar cartea a fost prezentatã de autor ºi de scriitorii: Anna

Maria Campogrande (ºi în calitate de oficial al Comisiei Europene, preºedintã a Fundaþiei Athena), Tiziana Colusso, Therzinha Teixeira de Siqueira, Francesco

Baldassi, Alfonso Severino s.a. Volumul Fata care vede prin haos, cuprinzând un singur poem, a fost pus în scenã la teatrul „Act” în stagiunea 2010-2011.

Acelaºi volum a fost tradus în limba italianã în 2013 de Geo Vasile sub titlul Attra-verso il caos, lansat în 2013, la Como, la Pinacoteca Civica, la Cassa dela

Poesia di Como în prezentarea poeþilor italieni Laura Caravaglia ºi Davide Fent; acelaºi volum a fost lansat la Milano, la Biblioteca Sormani a Palatului Sormani,

în 2013; Maria Calciu este inclusã în 13 antologii, din þarã ºi din strãinãtate, în Enciclopedia Scriitorilor Români Contemporani de Pretutindeni realizatã de Mihai

Cimpoi, 2020. Recent, Maria Calciu a fost premiatã la concursul de poezie „Radu Cârneci”. Despre poezia sa au scris: Nicolae Georgescu, Marius Chelaru,

Nicoleta Milea, Lucian Chiºu, Paul Aretzu, Felix Nicolau, Mircea Bârsilã, Radu Cârneci, Adrian Alui Gheorghe, Barbu Cioculescu, Emil Lungeanu, Mioara

Bahna, Aureliu Goci, Aurelian Titu Dumitrescu, Lucian Gruia, Eliza Roha, ªerban Codrin, Geo Vasile, Darie Ducan, Christian Crãciun etc. Poezia Mariei Calciu

are o blândeþe vindecãtoare de iluzii, o luminozitate estompatã de neliniºti, cu elanuri candide ale unei evanescenþe supravegheate totuºi de luciditatea celui ce

trãieºte în realitatea de azi, deopotrivã ofertantã ºi bulversantã. (Victoria Milescu)

Maria Calciu

PRIVEAI SPRE NICÃIERI

Pentru cã priveai spre nicãieri
atunci
când m-ai întrebat pe ce nume sã mã chemi
mi-am ascuns numele sub marginea dinspre tine
a Lunii
ºi de aceea þi-am rãspuns cã mã numesc
Luna

Însã cum nu m-ai crezut
dar nici nu ai ridicat marginea ei subþire
pentru a-mi vedea acolo scris adevãratul nume
l-am luat ºi l-am ascuns în singura frunzã de tei
ce te umbrea
ºi þi-am rãspuns cã mã numesc
Thea

Nu m-ai crezut
dar nici nu ai privit frunza aceea
pentru a-mi citi pe ea adevãratul nume
aºa cã l-am luat ºi de acolo  ºi l-am ascuns în tine
De aceea þi-am spus cã mã numesc
Tu

ªi pentru cã þi-am rãspuns o singurã datã
atunci
când m-ai chemat Eu
Ai continuat sã mã chemi Eu
ºi sã-mi vorbeºti
fãrã sã ridici marginile chemãrilor
ce te umpleau
ca astfel sã îmi citeºti adevãratul nume
care trecea spre afarã
prin ele

Fãrã ca mãcar sã vezi cã mi-am luat
numele din tine

Cãci te aud ºi acum uneori strigându-mã
– Eu...

REFLUXUL FERESTREI

Ai ascuns în câte un lacãt
semnele  sângerii

Pãsãri
de spini sorbite

ªi mã tem cã dacã vreodatã mã va chema
Cineva
pentru a-mi înnoda douã sau trei linii
în palmã
nu voi auzi
ori voi uita de ce mi-ai cerut
sã aºtept
ca fereastra din mine sã devinã reflux

CERªETOAREA DE MUGURI

Nu îi vedeam tãlpile
fiind de parcã ºi le-ar fi ascuns de norul
din foc
numai de ea simþit
ori ºi le-ar fi încãlþat cu sunete
ºi nici nu ºtiu dacã ea
sau altcineva în numele ei
mi-a cerut sã deschid cãtre muguri
liliacul din care pãrea cã bate o toacã

Însã
atunci când împiedicându-mã un cuib
descleiat
am cãzut cu genunchiul pe ghimpi

Cerºetoarea de muguri
s-a descãlþat de sunetele în care bãteau clopote
uneori
pentru ca alergând cãtre mine
sã-mi ridice un plâns cãtre plâns
sã îmi ºteargã de iarnã genunchii

TÃRÂMUL CASTANILOR SÃLBATICI

Atunci când scrumul voalului acela
ce nu ºtiam ce este
avea în mine sã rãmânã
durere cãtre zidul rece ce se topea pe dinãuntru
cãci dincolo de el tãcuse
sau poate cã vorbea prea tare
cu mult prea tare decât eu aº fi putut
sã mai aud

Ori poate pentru cã vorbea deja
numai în limbi neauzite

ªtiam cã nu voi mai putea 
venind spre tine din oriunde
sã trec prin paºi tãrâmul alb
ce îþi plãcea atât de mult
al vechilor castani sãlbatici ce înfloreau
în ei narcise

Tãrâmul alb ce fiind al tãu plecase tot
numai cu tine
prin zidul care se topea de dinãuntru
spre afarã

Eu doar trecând prin el demult
când încã nu voiam sã beau
din plânsul
singurului Om
necunoscut de toþi ai lui
recunoscut de toþi ceilalþi  

Când reveneam în palma ta
În care astãzi mai gãsesc
doar umbra
umbrei din trei cruci
Cu rãdãcina doar în
Una

NINSORILE DIN RAFTURI PARALELE

În octombrie
dupã ce le ºtergeam aºteptãrile
aºezam ninsorile în aceeaºi ordine
pe rafturi paralele
de sus în jos
de la dreapta spre stânga
peste aceiaºi muguri
pe care dintr-o clipã mi i-ai adus cândva
fãrã ca eu sã-i pot
opri
sã înfloreascã mereu doar într-o noapte

În singura din toate care venea spre mine
numai prin pasul tãu
printre aceiaºi stropi de alb ºi crizanteme

De fiecare datã la câte zece ani

PASÃREA CU OCHII DE FRUNZE

Am cãutat mereu acea pasãre cu ochii de frunze 
care sã-ºi fi dorit atât de sus sã zboare
încât spre a ajunge acolo
unde
gândul
cel mai înalt din toate nu mai avea culori

în urmã sã îºi lase ºi umbra dacã ea
nu ar fi vrut cumva
la rândul sãu sã-ºi uite departe
amintirea

Am cãutat prin orice amintire
prin orice zare scrisã cu numele greºit
acea silabã lipsã din prima mea rostire
spre a putea sã scriu cu ea un rând nescris

Am cãutat întregul
în orice neîntreg
ªi numai spre târziu aveam sã vãd cumva
cã toate sunt gãsite

Dar cum durea un gând care trecea prin toate
cãci toate rând pe rând erau în altã parte
decât în cea în care
ºtiam cã fiecare ar trebui sã fie

Mi-am spus în mare tainã cã n-aº mai obosi
trecând prin gând mereu din una cãtre alta
dacã aº fi putut
sã le aºez pe toate în gândul altcuiva
ce m-ar privi
Întreg

ªi le-am legat în tine cu primul gând plecat
fãrã ca de atunci sã le mai vãd nici umbra

Fãrã ca tu sã ºtii
prin care ochi de vis
le-ai strecurat în grabã
le-ai ars
ºi risipit
Le-ai spulberat cenuºa

NENUMITE

...Sã-mi pun un semn pe deget
De n-aº uita sã-i povestesc mamei
despre drumuri
Mamã
n-am gãsit crin alb
þi-am cumpãrat lalele verzi
ºi astãzi erau puse lacãte mari pe uºa bisericii
La anticariat s-au vândut iar pe sub mânã
crini albi
dar vânzãtoarea cu ochelari New Age
s-a prefãcut cã nu mã cunoaºte
jucând volei cu un balon pe care cineva plagiase
„Eu sunt Mãsura tuturor lucrurilor
Eu sunt urmaºul Evoluatului Strãmoº Urangutan”
...Dar unde sã mã duc
Unde sã fug
Toate agenþiile de voiaj sunt închise
Din satelit
cineva mãsoarã diferenþa de nivel a Gadarei
În parcurile din afara oraºului se ascultã starea
porþilor deschise
degustându-se împãrãþia detergenþilor inteligenþi
Câþiva cerºetori mai adunã încã în coºuri firimiturile
a zeci de pâini ecologice clonate din scame solare
Nu-mi rãmâne decât sã mã ascund în scorbura nucului
pe care am umplut-o cu cãrãmizi
sau în patul din crengi împletite
pe care l-am construit
în viºinul care niciodatã nu fãcea viºine
(mama spune cã din cauza
câinelui care lãtra întruna)
Mã doare spatele de la tocuri ºi de la gânduri
unde sã fug…
Au tãiat ºi nucul ºi viºinul
când au demolat casa
Peste rãdãcinile lor
au turnat parcarea din jurul blocurilor…
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Mulþumim bunului Dumnezeu cã ne-

a ajutat sã scoatem la luminã o parte

dintre trãirile pãrintelui nostru, preotul

Ioan Graure, trãiri pe care le-a avut într-

o perioadã greu încercatã a neamului

nostru românesc.

În arhiva familiei pãstrãm douã

caiete, format carte, ce cuprind un

pseudo-jurnal. Nu este propriu-zis un

jurnal memorialistic, deoarece conþine strict notaþii pe zile, unul

scris în întregime, din anul 1974 pânã în anul 1981.

Îmi amintesc cã, în perioada aceea, preoþilor li se

cerea sã noteze zilnic toate activitãþile pe care le

efectuau în cadrul parohiei. Periodic erau verificaþi

de protopop, care aplica ºtampila cu data ºi semnãtura.

Nu ºtiu cum notau ceilalþi preoþi, dar tatãl meu era

deosebit de conºtiincios. Oare se gândea la sabia

care îi atârna deasupra capului? Nu. Nu era sabia lui

Damocles, ci sabia informatorilor Securitãþii. De

aceea era corect, notând absolut tot ce fãcea în fiecare

zi? Mai mult, tot ceea ce nota era numai în legãturã

cu slujbele bisericeºti, cu parohia, cu vizitele fãcute

credincioºilor din sat, mai ales bolnavilor, atât celor

de acasã cât ºi celor care se aflau în spitale, lucrãri în

grãdinã ºi pe terenul aflat în continuarea cimitirului,

dar ºi notaþii în legãturã cu studiu individual. Foarte

rar se fac referiri la membrii familiei.

În continuare, ne vom opri la câteva pagini din

caietul-jurnal, care meritã a fi amintite ºi a se insista

asupra lor. Avem în vedere, mai întâi, pagina care

prezintã cutremurul din martie 1977, despre care

noteazã urmãtoarele:

„4. III. 1977. Seara, la ora 21.20, mare cutremur.

Mergând în bisericã, la o jumãtate de orã dupã

cutremur, observ cã a fost afectatã ºi clãdirea

bisericii mult mai mult decât casa parohialã.

5. III. 1977. ora 9. Telefonez primarului comunei

Tãrlungeni, Protopopiatului Braºov, Arhiepiscopiei

Sibiu, fãcându-le cunoscute pagubele aduse de

cutremur bisericii ºi casei parohiale.

În sat, stau de vorbã cu mulþi credincioºi, pe unii

încurajându-i, pe alþii mângâindu-i, mai ales, pe cei

care au copii, nepoþi în Bucureºti, oraº care a fost afectat cel

mai mult de cutremur.

Raportez în scris, la ora 11, Protopopiatului ºi Arhiepiscopiei

despre pagubele suferite de bisericã ºi casa parohialã. Pregãtesc

predica pentru mâine în legãturã cu cutremurul.”

Aflãm din jurnal cã numai dupã douã zile de la cutremur, preotul

Ioan Graure primeºte o vizitã neaºteptatã: mitropolitul Ardealului,

Nicolae Mladin (a îndeplinit funcþia de arhiepiscop al Sibiului ºi

mitropolit ortodox al Ardealului în perioada 1967-1981), însoþit

de consilierii Gheorghe Papuc ºi Neaga, împreunã cu protopopul

de Braºov, Zenovie Moºoiu. Citim în continuare în caiet:

„Consilierul Neaga constatã cã pagubele la bisericã ºi casa

parohialã sunt mult mai mari decât am crezut noi. Î.P.S.

Mitropolit e foarte bolnav. Stã câteva clipe în bisericã ºi câteva

minute în jurul bisericii, apoi coboarã (biserica se aflã pe o

micã înãlþime, n.n.) ºi se suie în maºinã. În acest timp consilierul

Neaga constatã stricãciunile în bisericã. Consilierul Gh. Papuc

se grãbeºte sã plece. Îi invit în casã. Refuzã, spunând cã sunt

grãbiþi. Îi fac atenþi cã nu se poate ca mitropolitul sã vinã în sat

ºi sã nu calce ºi în casa parohialã. Iarãºi refuzã invitaþia. Fãrã

voia lor, cobor la maºinã ºi îl invit pe Î.P.S. Mitropolit în casã,

ajutându-l sã coboare din maºinã. Simt cã se bucurã de invitaþie.

Totodatã observ, dupã culoarea pielii, cât este de bolnav.

Consilierul Papuc îmi face observaþie cã, prin aceastã invitaþie,

ei cu toþii o sã piardã timpul. Îi servesc la repezealã cu miere ºi

þuicã. Mitropolitul bea trei ceaiuri de muºeþel cu miere. Soþia

dorea sã-i serveascã cu sandviºuri de post, dar ei se grãbesc ºi

pleacã. Atunci soþia dã pentru Î.P.S. Mitropolit douã kg de miere

de salcâm.” (din producþie proprie, deoarece pãrintele Graure

avea stupi de care se ocupa cu multã dragoste).

Problemele de refacere ºi de consolidare ale bisericii au durat

mult, cu îndelungi umblete pentru diverse aprobãri, pentru

procurarea materialelor, pentru gãsirea meºterilor, o implicare

enormã în lucrãrile de refacere ºi de consolidare a bisericii. Zilnic,

preotul Graure nota în caietul sãu tot ceea ce întreprindea, mai

ales numele oamenilor din sat care ajutau, în afara specialiºtilor

care erau plãtiþi. O mulþime de nume de oameni! Astãzi, acest

caiet poate constitui un document pentru istoria parohiei din

acea perioadã.

Alte însemnãri din acel caiet-jurnal se referã la realizarea unor

lucrãri de cancelarie: rapoarte de activitate, state de platã, dar ºi

la studiul individual. Cãrþile ºi publicaþiile citite sunt cele în

acord cu cerinþele bisericii din perioada respectivã. În primul

rând, citeºte articole din revistele la care era abonatã parohia, dar

care erau prestigioase publicaþii ale bisericii noastre ºi care

continuã sã fie ºi astãzi, precum: Biserica Ortodoxã Românã

(B.O.R), Mitropolia Ardealului (M.A.), Studii teologice,

Ortodoxia. Noteazã pe zile ce articole a citit. Menþioneazã frecvent

lectura revistei Apicultura, la care avea abonament personal.

Unele notaþii la textele citite au comentarii. Astfel, gãsim la

data de 24 sept. 1976 urmãtoarea însemnare cu un comentariu

adecvat, cu un final oarecum hazliu, dar cu o concluzie clarã:

„Am mai citit: „Problema binefacerii ca virtute creºtinã” de

Sorin Cosma, tot din revista „Mitropolia Ardealului”, nr. 6-8,

1975. În plus de ce ºtiam, mi s-au clarificat noþiunile: milã –

compãtimire – iubire. Mare, mare faptã e iubirea împlinitã!

Oare problema mea cu Grigore îndeplineºte toate premizele

unei fapte bune sau a fost o întâmplare pe care am exploatat-o

sau m-a exploatat? Ce-i ºi cu teologii ãºtia! Taie firu-n patru –

ºi nici ei nu mai ºtiu ce fac. Fã binele ºi-i bine! Asta-i tot!”

Numele preotului Grigore Soporan apare ºi în alte pagini ale

caietului. Astfel, în 16.VI.1980, noteazã: „Sunt în Cluj. Mi se

logodeºte fiica cea micã, Elena. Logodna (contractul de

bunãvoire) o face Grigore Soporan, preot în Þaga, Cluj, copilul

pe care, în 1955, l-am gãsit în Nãoi (prima mea parohie) orfan

de ambii pãrinþi ºi l-am dat la Seminarul din Cluj, pe cheltuiala

parohiei. În 1957, transferându-mã în Cergãul Mic, jud. Alba,

preotul care a venit dupã mine în Nãoi n-a mai vrut sã facã

colectã în parohie, sã-l þinã pe mai departe în ºcoalã. În situaþia

aceasta, elevul Grigore Soporan a venit la mine în Cergãul

Mic. Bineînþeles cã de acum încolo, pânã în 1966, când a

terminat Institutul Teologic, l-am susþinut eu în ºcoalã. N-am

fãcut însã jertfã prea mare, cãci silitor fiind, a avut întotdeauna

bursã. M-a ajutat mult în parohiile Cergãul Mic ºi Biia, întrucât

în vacanþe, cât sta la mine în familie, cânta tot timpul la stranã.

Ori a avea în stranã un elev seminarist ºi, mai târziu (1962-

1966), un student teolog este ceva. Erau credincioºi care veneau

la bisericã pentru a-l asculta pe el. ªi iatã cã ºi acum m-a

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (XVI)
File de monografie:

(Va urma)

ajutat, cãci am avut o mare mulþumire la aceastã logodnã, unde,

din cauza depãrtãrii, n-a venit nici frate, nici sorã, ci pãrintele

Grigore Soporan cu soþia Emilia, care, bineînþeles, a ajutat-o pe

soþia mea la masã ºi bucãtãrie.”

În legãturã cu nunta fiicei sale, Elena, preotul Graure noteazã,

în 27 aprilie 1980, un fapt interesant în legãturã cu preotul Grigore

Soporan. În duminica din 27 aprilie 1980, în biserica din

Tãrlungeni, „slujeºte Sf. Liturghie pr. Grigore Soporan din

parohia Þaga, jud. Cluj. Slujba cununiei a fost sãvârºitã de pr.

Grigore Soporan, Ion Popescu din Prejmer, pr. Andrei Prunea

din Sãcele ºi pr. Corneliu Gârbacea din Cãrpeniº.” La masã, în

momentul „cinstei” (care, pe vremea aceea, se striga, sã audã toþi

participanþii darurile oferite mirilor), preotul Grigore Soporan a

dãruit suma de lei 4000, spunând: „de la fratele miresei. Am fost

ºi eu impresionat, cãci, în adevãr, l-am ajutat sã facã Seminarul

ºi Institutul Teologic Universitar, fiind orfan de tatã ºi de mamã,

din prima parohie: Nãoi, jud. Cluj, dar nu m-aºteptam la atâta

recunoºtinþã, încât s-o numeascã pe Elena, fiica mea, sorã a lui,

ºi sã dãruiascã 4000 de lei, adicã de opt ori mai mult decât se

dãruieºte normal de cãtre o familie. Am vrut sã-i dãm înapoi,

insistând ºi eu cu soþia, ºi Ion cu Elena, dar, în ruptul capului n-

a primit nimic, motivând cã, „dacã nu eraþi dumneavoastrã,

nici nu mai eram în viaþã, cu atât mai mult nu mai eram preot.”

Pãrintelui Ioan Graure îi plãcea sã-ºi bucurie enoriaºii prin

organizarea unor pelerinaje, cãrora atunci le spunea excursii. Aºa,

de exemplu, pe o paginã a caietului, la data de 8 mai 1979, citim

însemnarea: „Împreunã cu 51 de credincioºi am fãcut o excursie

cu urmãtorul itinerar: Tãrlungeni, Sãcele, Predeal, Sinaia,

mãnãstirea Sinaia, Câmpina, Casa memorialã Hasdeu, Casa

memorialã Grigorescu – cele douã case încãlzite cu energie

solarã, mãnãstirea Ghighiu, mãnãstirea Zamfira, staþiunea

Slãnic cu ocna de sare ºi grota Miresei, mãnãstirea Suzana ºi

mãnãstirea Cheia. Plecarea a fost la ora 5.30 ºi am ajuns acasã

seara, la ora 22. A fost o excursie minunatã, care a întãrit

credinþa la mulþi credincioºi, i-a relaxat prin cântece, glume,

masa în comun. În plus, am rugat pe fiecare ghid sã ne vorbeascã

despre istoricul mãnãstirii împletit cu învãþãturi creºtine. De

asemenea, s-au cântat cântece bisericeºti, microfonul autocarului

fiind întrebuinþat întruna.” Astãzi, cunoscând în întregime traseul,

mã mir cum a reuºit, într-o zi, sã viziteze atâtea obiective.

Totuºi, e necesar ca lectura caietului sã fie fãcutã cu

circumspecþie, având în vedere faptul cã preotul Ioan Graure ºtia

cã va fi verificat ºi cã acest caiet putea deveni un cap de acuzare.
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Nicolae Peneº ºi retrãirea oraºului din amintire

Figurã luminoasã a literaturii noastre vechi ºi totodatã

personaj politic important al epocii în care a trãit, Miron

Costin (1633-1691) poet, cronicar, traducãtor, ne-a lãsat

importante informaþii despre mersul lucrurilor þãrii ºi

despre evenimentele pe care le-a trãit nemijlocit în

calitate de mare dregãtor pe lângã tronul Moldovei. De

la el ne-au rãmas: poemul Viaþa lumii; De neamul

moldovenilor, din ce þarã au ieºit strãmoºii lor;

Letopiseþul Þãrii Moldovei de la Aron vodã încoace, de

unde este pãrãsit de Ureche – vornicul; Cronica þãrilor

Moldovei ºi Munteniei – scrieri literar-istorice de valoare,

care au înscris numele autorului printre ctitorii de limbã

româneascã – ceea ce îl determina pe G. Cãlinescu sã

afirme: „Miron Costin observã sistematic, compune, ºi

ceea ce iese de sub pana lui, mult mai puþin spontan, este

rodul unei arte. El are lunga respiraþie epicã, simþul

sublim al destinului uman, meºteºugul patetic de a se

opri din când în când sã rãsufle de greutatea faptelor ºi

sã le contemple de sus... De la sfârºitul domniei Lupului

încolo... cronica e un adevãrat roman plin de acele

amãnunte familiare care dau viaþã lucrurilor moarte”.

Umanist unanim recunoscut ºi diplomat de rang

european, Miron Costin nu putea sã nu intre ºi în atenþia

unor mari graficieni ai lumii, care i-au realizat portretul

dupã idei ºi viziuni proprii.

În bine documentatul ºi mai ales frumos ilustratul

album al sãu, dl Nicolae Ioniþã a reþinut nu mai puþin de

zece interpretãri grafice ale figurii marelui cronicar

realizate de tot atâþia artiºti: Camilo Triana (Bolivia),

Amir Soghrati (Iran), Alexander Moreira ºi Sergio Raul

Morettini (Brazilia), Rosario Roman Alonso (Mexic),

Nath Ngerem (Nigeria), Fadi Abou Hassan (Siria), Alexei

Talimonov (Ucraina), Daniel Sahade-Das (Japonia) ºi

Hugo Sotana (Venezuela).

Este interesant de observat cã, deºi toþi aceºti autori s-

au inspirat privind portretul arhicunoscut al cronicarului,

fiecare grafician a vãzut personajul în chip foarte

personal.

Pentru Camilo Triana el e un bãtrân cu nas coroiat ºi

cu barbã lungã, pentru Hugo Sotana cãrturarul e un ins

al cãrui chip are o anume inocenþã, iar ochii, larg deschiºi,

privesc cu uimire ºi nevinovãþie lumea.

La Nath Ngerem cronicarul þine în mâna dreaptã

capãtul unui hrisov, trecând pe sub barba mare a

personajului, desfãºurat pânã dincolo de rama portretului,

în vreme ce japonezul Daniel Sahade-Das ºi-l imagineazã

cu chip aspru, ca de samurai.

În ce ne priveºte apreciem în primul rând desenul lui

Alexander Moreira (Brazilia), unde, privit din profil,

Florentin POPESCU

Am citit despre...

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

Zicea marele sculptor Constantin

Brâncuºi undeva: „Lucrurile nu sunt greu

de fãcut. Greu este sã te pui în situaþie de

a le face”.

Cam aºa mi s-a întâmplat ºi mie când

m-am gândit sã scriu despre Nicolae

Peneº, polihistor buzoian ºi prieten al meu de mai multe decenii.

Amânând din varii motive (pe care nu are rost sã le evoc aci) o

întreprindere cum este aceea de a scrie despre o carte (care nu

este una oarecare ºi nici cu dimensiuni modeste de vreme ce

numãrã aproape ºase sute de pagini) iatã cã, în sfârºit, a sosit

momentul sã mã pun ºi eu în „situaþia, de a o face”, cum zicea

autorul Coloanei fãrã Sfârºit ºi al Porþii Sãrutului.

Nicolae Peneº a publicat volumul cu pricina (Buzãu oraºul cu

castani ºi amintiri, Editgraph, Buzãu, 2020), subintitulat

„memorii infidele”, ca pe un fel de testament cultural, spre a

dovedi urmaºilor nu numai cã a avut o viaþã plinã de evenimente,

întâmplãri de tot felul, ci ºi pentru a demonstra cã lasã ceva

valoros drept moºtenire culturalã: cãrþi ºi nu numai cãrþi, pe de o

parte, iar pe de alta, exemplul unui om care a ars ca o fãclie întru

împlinirea unor idealuri pilduitoare pentru mulþi.

Dar cine este Nicolae Peneº?

Buzoienii, cu mic cu mare au în imagine portretul complet al

cãrturarului, animatorului cultural ºi al scriitorului ce poartã acest

nume. Întrucât revista noastrã are o circulaþie mai largã ºi ajunge

în multe pãrþi ale României, se cuvine, însã, a le oferi ºi cititorilor

de dincolo de graniþele Buzãului un portret al acestui om care,

ajuns la senectute (s-a nãscut la 22 septembrie 1935 în comuna

Costeºti, de lângã oraºul amintit), ºi-a adunat amintirile în tomul

deja menþionat. El îi urmeazã unei alte cãrþi (Un nume adunat pe-

o carte, Buzãu, 2015) ºi este în totul o oglindã fidelã a vieþii ºi

activitãþii autorului ei.

Mã ajutã sã rãspund la întrebarea de mai sus nimeni altul decât

regretatul meu colaborator de la revista „Bucureºtiul literar ºi

artistic”, de sorginte buzoianã ºi el, Ion Roºioru, prefaþatorul

lucrãrii: „În 1969 Nicolae Peneº absolvea Facultatea de Filosofie

a Universitãþii din Bucureºti. S-a întors la Casa de Culturã din

Buzãu. Împreunã cu Lazãr Bãciucu ºi sculptorul Gheorghe Coman

a pãstorit cele 16 ediþii ale taberei de la Mãgura. A organizat

Teatrul popular cu care în 1971 a participat la Festivalul

internaþional din Germania de Vest. A iniþiat ºi organizat, de

asemenea, acþiuni de culegere a folclorului, iar dragostea lui de

poezie s-a desãvârºit la Cenaclul „Al. Sahia”, înfiinþat de inginerul

Gh. Ceauºu la Casa de Culturã din Buzãu... Între 1968 ºi 1978 a

fost directorul Casei de Creaþie a judeþului Buzãu, timp în care a

organizat diferite formaþii artistice ºi festivaluri de folclor: „Cu

cântecul ºi jocul pe plaiuri bisocene”, „Pe urme de baladã”, „Pe

urme de baladã”, „Festivalul Slãnicului”, care se þin ºi astãzi. Cu

Ansamblul „Plaiurile Mioriþei” a repurtat succese rãsunãtoare în

numeroase þãri din Europa. În 1972 a înfiinþat Asociaþia judeþeanã

de etnografie ºi folclor. Între anii 1978 ºi 1989 a îndeplinit funcþia

de vicepreºedinte al Comitetului Judeþean de Culturã Buzãu. În

1999 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, la

secþia prozã, deºi încã din fragedã copilãrie a cochetat cu poezia

ºi a publicat în majoritatea revistelor de profil... Numãrul cãrþilor

date la ivealã în acest prim sfert de veac postdecembrist este

copleºitor ºi ele au fost reeditate o datã sau

de mai multe ori, dovadã a succesului de

public cât ºi de criticã literarã ºi ºtiinþificã.

Amintim selectiv titluri precum: Pagini din

procesul asasinului Mihaelei Runceanu

(1990); Fundaþia Dalles, în colaborare cu

Brânduºa Negulescu (1996), I.L.

Caragiale, comersant la Buzãu (1997);

Dr. C. Angelescu – povestea unei vieþi

(1998); Alexandru Marghiloman – lordul

valah (2007); Tãcutele iubiri, versuri

(2005); Oraºul cu castani ºi amintiri, 3

volume (2010-2011); Dr. ing. Mihai

Bãlãnescu – mãrturiile unui luptãtor

(2012); Elogii efemere (radiografii

spirituale) (2013) ºi Moartea lui Cressus

(2014)”.

Ar mai fi de adãugat cã dupã 1990

Nicolae Peneº a pãrãsit domeniul culturii

ºi s-a avântat într-o freneticã muncã de

gazetar, la ziare ºi reviste locale („Opinia”,

„Focuri vii”, „Senator”) ºi centrale („Totuºi

iubirea”). Contemporanii (autoritãþile ºi instituþiile statului) n-au

rãmas indiferenþi la succesele ºi împlinirile acestui cetãþean de

vazã al „Oraºului cu salcâmi ºi amintiri”, recompensându-l cu

diplome, distincþii ºi premii. A fost declarat Cetãþean de Onoare

al Municipiului Buzãu (2005), iar Academia Românã i-a decernat

Premiul „Mihail Kogãlniceanu” pe anul 2008 pentru monografia

consacratã lui Alexandru Marghiloman, o lucrare de referinþã

pentru istorici. ªi nu numai pentru ei.

L-am cunoscut pe Nicolae Peneº prin anii ’60 ai veacului

trecut, cred cã la Cenaclul de care amintea ºi Ion Roºioru, cenaclu

ce purta numele unui scriitor a cãrui operã era în consonanþã cu

politica culturalã a epocii – Al. Sahia.

Pe atunci Buzãul era o biatã urbe de provincie aflatã, cum se

vorbea pe la colþuri „în coada Ploieºtiului”, reºedinþa regiunii cu

acelaºi nume.

ªi fiind el un oraº de provincie, viaþa de aici se desfãºura dupã

canoanele evocate de mulþi scriitori de la noi, de la Sadoveanu ºi

pânã la Mihail Sebastian, ca sã mã opresc la doar douã nume. În

astfel de condiþii climatul cultural era unul sãrac, aºa încât mai

sus menþionatul cenaclu devenise un fel de centru nu numai de

afirmare a talentelor locale, ci ºi de informare, de iniþiere într-ale

literaturii. În acest climat Nicolae Peneº mi s-a relevat ca un tânãr

entuziast, de o bonomie molipsitoare, neîntrecut visãtor ºi aspirant

la gloria muzelor, un ins fermecãtor dupã care nu puþine cenacliste

întorceau capul.

Mult mai tânãr decât el ºi neinteresându-mã, nici atunci ºi nici

azi, viaþa particularã a oamenilor, n-aveam de unde ºti (ºi nici el

nu le fãcuse publice) meandrele biografice

prin care îi fusese dat sã treacã ºi încã mai

avea sã treacã ºi de atunci încolo.

În relativ recenta apariþie editorialã,

Buzãu oraºul cu castani ºi amintiri,

descoperim (ºi nu cred cã exagerez!)

modelul omului plecat de jos ºi ambiþios

cât cuprinde, dornic sã se instruiascã (ºi a

fãcut-o cu brio!), sã cunoascã lumea ºi sã

fie de folos societãþii (ºi a fost, cum o

spune ºi Ion Roºioru în citatul de mai

sus!), sã-ºi împlineascã visul de intelectual

ºi nu în ultimul rând sã se dãruiascã

celorlalþi, sã le insufle iubirea faþã de

valorile culturale ale trecutului ºi ale

prezentului (ºi a dovedit-o prin iniþiativele

personale puse în practicã!).

Într-un cuvânt, în cazul lui se poate

vorbi pe bunã dreptate cu un termen pus

în circulaþie de un alt buzoian, poetul Radu

Cârneci, acela de „Om cultural”.

Iar Nicolae Peneº a fost, este ºi va

rãmâne toatã viaþa lui un „Om cultural” în deplinul sens al noþiunii.

Buzãu oraºul cu castani ºi amintiri deruleazã atât firul

biografiei omului cãruia i-a fost dat sã strãbatã meandre ºi

cumpene, nu totdeauna luminoase, dar ºi radiografia unor timpuri.

A unor timpuri trãite dimpreunã cu urbea a cãrui amintire se mai

pãstreazã doar prin imaginea salcâmilor, castanilor de odinioarã,

care mai împodobesc ºi azi cu candelabrele lor de flori de la

început de varã câteva bulevarde.

În alt plan Buzãu oraºul cu castani ºi amintiri poate fi socotitã

ºi ca o carte a generaþiei din care face parte autorul. Fapte,

întâmplãri, schimbãri sociale care au marcat biografiile

conjudeþenilor de o vârstã cu autorul, ori de o vârstã apropiatã de

a lui sunt prezente din plin în carte. Amintirile contureazã atât un

destin particular cât ºi, prin extrapolare, portretul unor vremuri

demult trecute.

Evocându-le cu nostalgie, autorul cãrþii le imprimã, pe de altã

parte, o anume aurã de poezie ºi de meditaþie asupra timpului/

timpurilor strãbãtute de cineva care reconstruieºte o lume aproape

dispãrutã, trãind totodatã bucuria cã lasã ceva frumos, durabil ºi

pilduitor în urmã.

Alexander Moreira
(Brazilia)

bustul cronicarului are o anume grandoare ºi se impune

privirii prin toate elementele desenului: corpul acoperit

cu o blanã scumpã ºi tipicã epocii. În mâna dreaptã þine

o panã. Capul e strãjuit de plete bogate ºi de o barbã

aºijderea. De sub potcapul cu panã – semn al marelui

rang deþinut la curtea domnitorului Moldovei – o pereche

de ochi mari, larg deschiºi, par a fi aþintiþi exact asupra

manuscrisului cãtre care dã impresia cã se îndreaptã ºi

mâna cu pana pentru scris între degete.

În totul, acest din urmã portret are ceva de statuie ºi

rãmâne puternic imprimat în memoria privitorului,

culoarea sepia sporindu-i grandoarea ca de efigie, a

desenului.
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Neagu Udroiu

„Ziarul tuturor vlãºcenilor” –

aºa se prezintã la apariþie

publicaþia giurgiuveanã care

începe sã aparã la 1 decembrie

1943. Aflãm, cu aceastã ocazie

ºi numele iniþiatorului – Lucian

Vasiliu.

Salut ideea talentatului ºi

prolificului publicist Emil

Talianu sã rãscoleascã arhivele

privilegiate la presa de Vlaºca

pentru a ne spune la rându-i date

de interes. În volumul scos

într-o colecþie de succes,

„Biblioteca giurgiuveanã”, coordonatã de însãºi directoarea

Bibliotecii „I.A. Bassarabescu”, inimoasa Daniela Bardan,

veºnic în cãutare de interferenþe productive, diverse ºi atractive

dintre cititor ºi cartea ce trebuie pe cât posibil sã rãmânã în

ghiozdan la orice vârstã.

Este neîndoielnic meritoriu efortul de a întocmi cronica la zi a

presei judeþene de-a lungul ºi de-a latul þãrii. Se poate astfel

cunoaºte in extenso pagini emoþionale despre clocotul presei

locale în felurite etape ºi ne putem adãpa la freamãtul evenimenþial

al timpului ºi locului.

La Giurgiu, ne spune jurnalistul cu nume de actor celebru –

generaþiile mai noi nu l-am mai prins pe scenã, el retrãgându-se

dintre admiratori la mijlocul anilor ’50, dar ni-l relevã Caþavencu

cel jucat de el în „Scrisoarea pierdutã” realizatã de uriaºul Sicã

Alexandrescu la mijlocul veacului trecut, avem privilegiul de a

afla cã oraºul devenit sediu de judeþ dupã mutarea acestuia de la

Gãeºti, unde fiinþa de pe timpurile de demult, a gãzduit peste 200

de periodice din 1867 pânã în zilele noastre. Prima gazetã s-a

numit „Credinþa foiþa adevãrului”, tipãritã în Bucureºti la celebra

tipografie Ioan Weiss din strada Biserica Enei. Avea patru pagini

format 31x33 scrise pe douã coloane. În numãrul, singurul de

gãsit astãzi la Biblioteca Academiei, sub un subtitlu încifrat „Se

aude...”: „se aude cã are sã iasã un jurnal în Giurgiu cu numele

CALDARAMU ºi cã redactorii jurnalului vor purta cãlimãri la

brâu ºi cel dintâi articol se va subscrie cu o panã de curcã în

onoarea primei gogoaºe ce va scoate pãdurea Bãrãganului în

toamna viitoare ºi cã toatã scrierea din acel jurnal se va presa pe

deasupra cu praful scos din prima gogoaºe a viermelui hrãnit la

duzii din viile Dãiþei”. Umor cât încape ºi doar bani sã ai ca sã

aºtepþi postaºul sã-þi aducã la poartã abonamentul. ªtim ºi preþul

– 32 lei abonamentul pentru un an.

Dar sã ne întoarcem la „Cãlugãrenii” domnului Ion Vasiliu,

absolvent de liceu ºi cu o prelungitã activitate jurnalisticã. Se

dovedeºte legat de Giurgiu mai degrabã prin fluviu. Debuteazã

gazetãreºte la ziarul brãilean „Cuvântul”. Va fi prim redactor la

„Pãmântul” ºi director al gazetei „Tribuna”, ambele din Cãlãraºi.

Finalmente se va stabili la Târgoviºte unde va înceta din viaþã.

Numele îl anunþã colaborator la numeroase publicaþii: „Acþiunea”,

din Târgoviºte, la „România literarã”, la „Convorbiri literare”...

Aºadar, ºtim cã ziarul tuturor vlãºcenilor s-a afirmat, ne-o

spune în cunoºtinþã de cauzã domnul Talianu: „a fost unul dintre

cele mai reuºite periodice apãrute la Giurgiu, bine scrise,

profesionist paginate, cu articole realizate de jurnaliºti pricepuþi

ºi ce este de remarcat, acorda un spaþiu tipografic generos creaþiilor

literare, nu numai locale, dar ºi naþionale”.

Semneazã în revistã, în primul numãr, cel din 1 decembrie

1943, un om politic de marcã –profesorul universitar Al. Marcu,

la acea datã însãrcinat cu aspecte de propaganda în guvernul

alcãtuit de generalul Antonescu dupã rebeliunea legionarã de la

începutul anului. El recurge la încurajarea copiilor sã meargã la

ºcoalã. Nu lipseºte din paginile acestui prim numãr numele

prefectului judeþului, generalul D. Petrovici. Nu sunt uitaþi

cãminele culturale ºi rolul lor într-o „misiune ziditoare” ºi Nicolae

Crevedia, „fiu al judeþului”, revendicat însã de þarã. „N .Crevedia

este o vioarã la care armoniile pârguie” scrie în prezentarea fãcutã

poetului din comuna al cãrui nume îl poartã, Octav Sargeti.

Scriitorul nãscut pe malul Neajlovului funcþiona în acel moment

ca ataºat cultural al României la Sofia unde se va dovedi un

iscusit diplomat ºi om de culturã. De luat în seamã, sub beneficiu

de inventar, scrisoarea trimisa fiului, la Sofia, de cãtre

tatãl sãu. Acesta citise „Cãlugãrenii” ºi se simte obligat sã

ridice mâna ºi sã cearã cuvântul. „Bine, mã, se poate? O

paginã cât un pogon despre tine ºi în altã paginã înghesuiþi

trei inºi, trei oameni mari – Domnul Prefect, domnul

Ministru Marcu ºi Mihai Viteazul! Ce-o sã zicã lumea?

Mie, drept sã spun, asta nu-mi place. Nu ºade frumos. Pe

urmã, judeþul nostru a mai dat ºi alþi oameni mari, cu care nu te

poþi compara, pe Domnul Profesor Nichifor Crainic de la

Bulbucata, pe Domnul Profesor N. Cartojan de la Videle, pe

Domnul Bassarabescu, Ion Barbu, Ion Vinea, Tudor Vianu,

Mircea Rãdulescu s.a., tot profesori unu ºi unu. ªi tu, care nici

învãþãtor ori popã colea-n sat nu eºti...” ªi dupã reproºuri de

aceastã culoare urmeazã sfaturi ºi indicaþii.

Cert e cã din paginile revistei n-au lipsit nume: Nichifor

Crainic, Nicolae Cartojan, Virgil Carianopol, Radu Gir. Este

publicatã o încântãtoare paginã despre Cãlugãreni scrisã la vremea

lui de Al. Vlahuþã.

Destule de spus, multe de reþinut. Istorie la ea acasã, o disciplinã

la ea acasã la care Emil Talianu ia notã mare. Îl urmãrim în

continuare.

Constantin
Bãrbutã,

Cel ce avea sã devinã o

personalitate muzicalã de talie

internaþionalã a secolului XX,

Ionel Perlea, s-a nãscut în satul

Ograda, situat în Câmpia

Bãrãganului, între Bucu ºi

Þãndãrei, la 13 decembrie 1900,

loc unde pãrinþii sãi, Victor ºi

Margareta, deþineau o proprietate

care, spun documentele, ajunsese

la 1500 ha. Alãturi de copiii din

sat, pe malul Ialomiþei, viitorul

mare muzician, împreunã cu fraþii

lui, Victor, Alexandru ºi Ana, ºi-

au petrecut primii zece ani ai unei

copilãrii fericite ºi senine, învãþând la ºcoala primarã ridicatã de

strãbunicii sãi, Gheorghe ºi Ana Peteu, sau mergând la biserica

având hramul Sf. Gheorghe, ctitoritã de aceiaºi, ambele aflate ºi

azi în slujba copiilor ºi enoriaºilor. La numai zece ani rãmâne

orfan de tatã, evenimentul având consecinþe asupra familiei care

se mutã la München, în Germania, la rudele mamei sale,

Margarette Heberlein, nemþoaicã de origine, sub îndrumarea

cãrora se va desãvârºi educaþia adolescentului venit din România,

care a fost înscris la liceul „Goethe” unde, ab initio, se va descurca

de minune, cunoscând limba germanã din familie, atras de

timpuriu de muzicã instrumentalã, pian, violoncel ºi vioarã

îndeosebi, învãþatã în satul natal, de la lãutarul Budilã Chioru,

cât ºi primele compoziþii, la doar 12 ani, prima fiind Plimbare la

câmp, numitã ulterior Ograda-vals, nostalgie a anilor copilãriei.

În ciuda vicisitudinilor ºi a lipsurilor de tot felul provocate

de Primul Rãzboi Mondial, a fost înscris la Conservatorul de

Muzicã din München, apoi la cel din Leipzig, vestite centre

muzicale, devenind un muzician remarcat, inclusiv în Bucureºti,

unde revine dupã aproape un deceniu, în vara anului 1919,

surprinzând plãcut lumea muzicalã prin concertele susþinute la

Ateneu. Sau premiile la concursul patronat de nimeni altul decât

marele George Enescu, în urma cãrora, tânãrul muzician,

compozitor ºi dirijor, din Ograda ialomiþeanã devine tot mai

cunoscut, apreciat ºi recunoscut în breaslã (M. Jora, Alfred

Alessandrescu), cât ºi de cãtre mari spirite ale culturii româneºti

interbelice, precum poetul Minulescu, filosoful Mircea Eliade,

sau istoricul Nicolae Iorga.

Primul deceniu postbelic, pe fondul refacerii economice ºi

unei anumite stabilitãþi politice, va consacra definitiv prestigiul

ºi statura de geniu a lui Ionel Perlea, muzician complex,

compozitor, dirijor, organizator ºi conducãtor al Operei Române

sau al Filarmonicii din Bucureºtii ºi Cluj, unde amprenta ºi

profunzimea talentului sãu eraui lustrate de repertoriul concertelor

care au încântat iubitorii muzicii culte, cu opere aparþinând, fãrã

pretenþii exhaustive, unor celebritãþi, între care Mozart, Wagner,

Verdi, Enescu sau Brediceanu, unde interpreþi dintre cei mai

mari ai timpului îºi vor etala mãsura talentului lor inconfundabil:

celebra sopranã Maria Callas, sau basul F. ªaliapin, „cea mai

frumoasã voce din toate timpurile”, cu care dirijorul român va

statornici ºi pãstra o colaborare bazatã pe respect ºi apreciere

durabilã.

Pe acest fundal, de afirmare densã ºi nestãvilitã, Ionel Perlea

a cunoscut-o pe Lisette Cotescu, nãscutã ªendrea, o familie

boiereascã din Hâncesti-Tecuci aflatã în vizitã la prieteni înstãriþi

ai familiei din Dimieni, sat vecin cu Ograda (unde autorul acestor

însemnãri a copilãrit), cu care se va cãsãtori peste doi ani, nunta

având loc la conacul pãrinþilor miresei. Primii ani ai cãsãtoriei de

o viaþã ºi fericitã, coincid cu maturizarea artisticã deplinã a marelui

muzician ialomiþean, acaparat de preocupãrile sale creatoare,

deopotrivã de responsabilitãþi, pe care nu le putem numi decât

importante, precum acelea de conducãtor al Operei Romane sau

al Orchestrei Radio într-o perioadã când nori negri se afiºau pe

cerul Europei, tot mai ameninþatã de spectrul unui nou rãzboi

mondial.

Pentru cariera ºi viaþa muzicianului ialomiþean anii rãzboiului

au însemnat restricþii ºi restrângeri, abia primind postul de

profesor la conservator, iar pentru familia sa frustrãri ºi suferinþe

care au culminat cu reþinerea într-un hotel din Viena, pe timpul

deplasãrii la Paris unde avea programat un concert, situaþia

agravându-se dupã evenimentele din august 1944 când autoritãþile

de la Bucureºti, sub pretextul cã nu a dat curs chemãrii de înrolare,

îl vor lipsi de cetãþenie, ulterior refuzând-i viza de intrare.

Norocul îi ajutã pe cei curajoºi, în cazul de faþã Ionel Perlea

ºi soþia sa, Lisette ºi a constat în ºansa oferitã de un concert

impresionant, de binefacere, susþinut la Roma, la care va fi prezent

însuºi Papa, ale cãrui elogii ºi felicitãri, preluate în presa italianã,

au avut darul de a înscrie cariera sa artisticã pe coordonate

internaþionale. Talentul ºi arta dirijoralã a muzicianului român

devin repere pentru iubitorii de operã, de la Scala din Milano la

Metropolitan Opera din New York, unde însuºi marele dirijor

Arturo Toscanini îl recomandã cãlduros drept succesor al sãu

printr-un gest rarisim, de înmânare a baghetei.

Dupã un deceniu de succese ºi glorie pentru el ºi þara sa,

marele muzician român, pornit din Ograda natalã, suferã în mod

neaºteptat un ºoc teribil, atac de cord în timp ce dirija Simfonia a

IX-a, monumentalã creaþie beethovianã, cu paralizia braþului drept,

reuºind totuºi, luptându-se precum eroii antichitãþii, sã ducã

concertul pânã la capãt, apoi prãbuºindu-se pe scenã. Nu va fi

învins, cãci, tenacitatea ºi voinþa sa incomparabile îl vor ajuta sã-

ºi „educe” braþul stâng, rãmas valid ºi sã continue o carierã

excepþionalã în admiraþia lumii muzicale ºi nu numai, mãrturie

fiind turneul în mai multe oraºe americane, spune compozitorul

Th. Grigoriu care l-a vizitat la New York, convingându-l sã vinã

în þarã unde era foarte aºteptat, sã susþinã mai multe concerte

dupã un sfert de secol de exil. Ionel Perlea ºi soþia sa Lissette au

acceptat încântaþi sã revinã pe meleagurile

natale, emoþionantul eveniment având loc la

mijlocul lunii mai 1969, când numeroºi prieteni

bucureºteni i-au întâmpinat cu cãldurã pe

aeroportul Otopeni, presa ºi televiziunea

relatându-l pe larg.

Timpurile se schimbã ºi oamenii odatã cu

ele, spunea, cu douã milenii în urmã, un mare

poet latin, deopotrivã, adãugãm noi, se schimbã

mentalitãþile ºi acþiunile, inclusiv politice, ale

oamenilor, cãci autoritãþile instaurate la putere

la sfârºitul rãzboiului, sub presiunea valului

de entuziasm popular, au primit cu onoruri ºi

flori la Bucureºti pe compozitorul ºi dirijorul

excepþional, nãscut pe meleaguri ialomiþene,

cu prestigiu internaþional unanim, care a

susþinut trei concerte, în Capitalã, la Sala

Palatului, Ateneu ºi Radio, repertoriile

cuprinzând opere celebre de Mozart,

Beethoven, Wagner, G. Enescu, R. Strauss,

Brahms care au entuziasmat, la propriu,

iubitorii de muzicã prin arta dirijoralã ºi suflul

mândriei patriotice.

Vizita la Ograda, satul copilãriei, revederea

casei pãrinteºti ajunsã într-o stare deplorabilã,

întâlnirea cu prietenii de odinioarã care l-au întâmpinat cu emoþii,

flori ºi muzicã lãutãreascã pe Ionel, plecat dintre ei cu mulþi ani în

urmã, ducând faima þãrii ºi a lor peste mãri ºi þãri, a marcat

profund starea emotivã ºi viaþa acestui adevãrat geniu muzical pe

care Bãrãganul ialomiþean l-a dat þãrii în secolul XX, care bolnav

ºi obosit fizic ºi sufleteºte, dar încrezãtor cã satul natal ºi casa,

cândva emblematicã, vor fi, parafrazând desigur, ce-au fost ºi

mai mult decât atât, a pãrãsit aceastã lume la 29 iulie 1970.

La cumpãna dintre veacuri, Ograda natalã, a muzicianului

faimos pe mapamond, devenitã prin voinþa locuitorilor comunã

de sine stãtãtoare, dupã decenii de aºteptare în umbra unor entitãþi

administrative vecine, va intra în circuitul cultural, local ºi naþional

având ca repere Casa Memoriala, Centrul Cultural UNESCO

din Slobozia, Concursul Naþional de interpretare ºi ªcoala

gimnazialã, toate purtând cu mândrie numele ilustrului fiu al

acestor meleaguri, Ionel Perlea.

Ionel Perlea ºi Ograda, satul sãu natal

CÃLCÃLCÃLCÃLCÃLUGÃRENIIUGÃRENIIUGÃRENIIUGÃRENIIUGÃRENII

Ionel Perlea în casa de la Ograda, 1969
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Nicolae
Scurtu

I.A. BASSARABESCU

ªI ELOGIUL

CONFRAÞILOR SÃI

Iniþiat, format ºi modelat la ªcoala maiorescianã, I. A.

Bassarabescu avea un cult pentru valorile literare, autentice,

pentru opera unui confrate, mai tânãr sau cu mai multã experienþã

în arta scrisului.

Anii petrecuþi la Junimea, colaborãrile, numeroase, la

prestigioasa revistã „Convorbiri literare” ºi, desigur, unele

consilii primite de la dascãlii sãi, l-au determinat pe I.A.

Bassarabescu sã citeascã literatura naþionalã, sã o preþuiascã ºi

sã pronunþe asupra ei, când imperativele momentului o cereau.

Astfel, stau mãrturie rapoartele de premiere ale unor cãrþi de

cãtre Academia Românã, referatele de tipãrire ale unor cãrþi de

cãtre Casa ªcoalelor, precum ºi unele prefeþe solicitate de colegii

sãi.

În discursul1 rostit la dezvelirea bustului lui Duiliu Zamfirescu,

recent identificat ºi pe care îl transcriu aici, I.A. Bassarabescu

evocã, cu emoþie, opera ºi personalitatea prozatorului care a

creat întâiul roman ciclic din literatura naþionalã – Ciclul

Comãneºtenilor.

Rememoreazã „cu toþi fiorii” primul an de dascãl la Focºani,

intrând direct în analiza operei lui Duiliu Zamfirescu, observator

atent al unor aspecte din cuprinsul „Vieþii de la þarã”.

Surprinzãtor este pentru I.A. Bassarabescu, cum a putut

autorul Comãneºtenilor sã armonizeze unele situaþii limitã ºi,

mai ales cum a izbutit sã realizeze biografia ºi psihologia lui

Tãnase Scatiu, Dinu Murguleþ, Matei, Saºa ºi baciul Micu.

Duiliu Zamfirescu a surprins câteva oaze de eternitate în lumea

satului de odinioarã, unde boierii ºi þãranii parcã se înþelegeau

doar din priviri.

E necesar sã precizez, ca o acoladã finalã, cã Duiliu Zamfirescu

l-a propus pe I.A. Bassarabescu, în 1909, cu douãzeci de ani în

urmã de la rostirea acestui discurs, ca membru corespondent la

Academia Românã, care l-a ºi validat.

Ce tulburãtoare sunt aceste coincidenþe!

*

Onorat auditor,

Viu aici, în oraºul drag al primului meu an de carierã – cu toþi

fiorii ce emanã din pãtrunderea lucidã a trecutului – sã aduc în

aceastã zi de mare proslãvire, salutul pios al Ateneului Român,

la care alãtur cu smerenie ºi admiraþia mea neþãrmuritã pentru

nemuritorul ctitor al literaturii sãnãtoase româneºti, Duiliu

Zamfirescu, fiu ales al norocosului oraº Focºani.

Opera acestui mare scriitor – ca ºi aceea a lui Eminescu –

strãbate tot întinsul românesc ºi împrimãvãreazã toate ungherele

unde mai dãinuiesc suflete neîntinate, dornice de a se îmbãta de

frumos ºi de a sorbi cu înþeles pagini înãlþãtoare.

E în aceasta un triumf binecuvântat al literaturii asupra istoriei.

În teama ei de a nu-ºi pierde caracterul de cronicã, istoria

înregistreazã schimbãrile epocale, fãrã sã adânceascã prea mult

problemele de amãnunt. Literatura proiecteazã aceste schimbãri

pe ecranul ei luminos, menit sã miºte sufletele.

Duiliu Zamfirescu, în romanele sale, cu neîntrecuta sa putere

de creaþie, a ºtiut sã situeze atât de viu lumina talentului sãu pe

cerul turbure al unei epoci de transformãri sociale, încât nu se va

gãsi generaþie sã nu-l preþuiascã ºi sã nu-l discearnã cu emoþie.

Era firesc ca sufletul lui superior sã fie izbit de nedreptãþile

care atingeau în privilegiile lor tradiþionale tocmai cele douã

pãturi aºezate la temelia întregului nostru trecut istoric. Între

boierimea pãstrãtoare a patrimoniului nostru naþional ºi þãrãnimea

credincioasã ºi supusã, care a ajutat-o necondiþionat în opera ei

conºtientã, rãzboiul de la 1877 a avut de efect sã reproducã ºi sã

înmulþeascã o speþã nouã: speþa lui Dinu Pãpuricã, eroul

romanului Ciocoii vechi ºi noi, perfecþionând-o ºi dând la ivealã

pe tipicul Tãnase Scatiu al lui Duliu, sub multiplele lui aspecte,

din care marele scriitor a ºtiut sã extragã nota caracteristicã.

Duiliu Zamfirescu a fãcut în 1894, ceea ce ar face ºi azi – dacã

am avea norocul sã fie acum, printre noi, la fel de viguros ca

atunci. Ar prinde între gratiile de aur ale coliviei lui dibace, încã

mulþi Scatii ai epocii noastre, vrednici urmaºi ai faimosului arivist

Tãnase.

*

Ca sã ne poatã povesti cu atâta simþ real viaþa seninã de la þarã,

ca ºi natura în mijlocul cãreia ea se desfãºoarã, autorul a trebuit

sã gãseascã în adâncimea cugetãrii sale îndemnurile unei morale

sãnãtoase, izvorâte din apropierile sufleteºti dintre cei doi

pãstrãtori de tradiþie ai românismului: þãranul ºi boierul!

Expresia clasicã a acestei morale e creaþiunea Saºei.

Aici, Duiliu Zamfirescu exceleazã, ca un fin cunoscãtor al firii

atât de complexe a femeilor. Saºa e tipul femeii nobile romane,

din care scriitorul îºi fãcuse un ideal. În afarã de „Viaþa la þarã” o

regãsim ºi în alte romane ale sale, descrisã cu o persistentã hotãrâre

de a face din ea un monument al caracterului ferm, al curajului în

lupta pentru viaþã ºi totdeodatã al abnegaþiei, al generozitãþii ºi al

nobleþii nãscute.

Într-o luminã tot aºa de atrãgãtoare, viu conturat, este ºi

reprezentantul clasei þãrãneºti: Baciul Micu.

Ce pagini admirabile din „Viaþa la þarã” consacrã marele nostru

scriitor acestui fiu al þarinei româneºti, când – în noaptea aceea

de varã – Matei se hotãrãºte sã se culce la arman pe vârful ºirei

de paie, cu faþa cãtre cer ºi cu baciul Micu la picioare!

„Un cer, care-ºi desfãºoarã toatã bogãþia stelelor deasupra

ochilor uimiþi ai tânãrului boier, care nu-i mai poate închide,

nãpãdind cu întrebãri pe Baciul Micu. ªi acesta cunoaºte ca un

astronom rostul, farmecul ºi poezia constelaþiilor din fundul

tãriei...

Un câine lãtra în somn înãbuºit, ori un buhai mugea cu glas

adânc... Þârâitul bãlãriilor pãrea cã face parte din însãºi tãcerea”.

În boierul Dinu Murguleþ se adunã – ca ultimã sforþare – toate

virtuþile acelor sinceri iubitori ai pãmântului strãmoºesc, de la

care ne-au rãmas biserici, spitale, instituþii culturale ºi multe alte

dovezi de patriotism ºi de nemãrginita bunãtate, dovezi care

adesea ori împlineau golul dintre ei ºi ceilalþi fii autentici ai

aceluiaºi pãmânt: þãranii.

Dar ºi pe aceºtia, el a vrut sã-i cunoascã de aproape – la ei

acasã – în chiar þinuturile lor:

Mi-aduc aminte, în vara anului 1896, când l-am întâlnit la

Slãnicul din Moldova, cu câtã râvnã mi-a destãinuit planurile

sale de cãlãtorie în Ardeal.

– Mã duc mai întâi acolo – îmi spunea el – vreau sã cunosc pe

þãranii noºtri în regiunea cea mai curatã a românismului, unde

caracterul latin a rãmas mai neinfluenþat în manifestãrile lui, ºi

acolo de unde au pornit cele dintâi alcãtuiri de viaþã româneascã...

ªi, numai astfel documentat a pornit el sã scrie romanul

„Îndreptãri”.

*

Cultul frumosului ºi al iubirii de neam au fost statornicele

îndemnuri, care – ca ºi pe Eminescu, ca ºi pe mai toþi marii

scriitori din epoca de aur a literaturii noastre – l-au condus la

pagini de entuziasm ºi emoþie, de ironizare ºi biciuire, ce l-au

înscris pentru totdeauna în istoria literaturii române.

„Frumosul în artã – zice el – e iluzionarea realitãþii. El

condiþioneazã existenþa oricãrei literaturi. Orice colþ de naturã,

orice scenã din viaþa trãitã, orice sentiment, dacã e trecut din

realitate în suflet, ºi de acolo, redat în realitate, devine artã”.

*

Duºman al stridenþelor ºi al dulcegãriilor sentimentale, Duiliu

Zamfirescu stã falnic ºi nepieritor pe soclul de granit al artei

pure. Sub acest raport, el a fost ºi rãmâne, prin suflet ºi creaþie,

un aristocrat al gândirii, pentru cã arta creatoare e, ea însãºi,

aristocraticã prin esenþa ei.

*

Ateneul Român se simte mândru de a fi numãrat sub cupola sa,

printre membrii sãi cei mai de seamã, pe acest genial scriitor al

neamului.

Iar eu, modest continuator al lui Duiliu Zamfirescu, la locul

pe care el l-a sfinþit pe vecie prin covârºitoarea sa personalitate,

am misiunea sã vã aduc azi – vrednici cetãþeni focºeneni, iniþiatori

ai acestui falnic bust – felicitãrile instituþiei, pentru cultul amintirii,

care stãruie atât de emoþionant în sufletul d[umnea]v[oa]s[trã] ºi

de care daþi azi o aºa de strãlucitã dovadã.

O COLABORARE

NECUNOSCUTÃ A LUI

I.A. BASSARABESCU

Cercetând, cu rigoare ºi pasiune, opera literarã ºi nonliterarã a

prozatorului I.A. Bassarabescu, istoricul ºi criticul literar Teodor

Vârgolici, care i-a publicat ºi o amplã biobibliografie, uitã sã

menþioneze o foarte caldã ºi duioasã evocare2 a lui Const.

Dobrogeanu-Gherea, din primii sãi ani de profesorat în oraºul

Ploieºti, unde Gherea avea un restaurant în gara centralã.

Aceastã evocare, deloc convenþionalã, am identificat-o în

paginile revistei Adam, publicaþie importantã a scriitorilor ºi

publiciºtilor evrei din România.

Lectura acestor «amintiri», atât de sincere ºi de convingãtoare,

m-a determinat sã o «recuperez» ºi sã o restitui cu aceeaºi

voluptate dintotdeauna.

I.A. Bassarabescu evocã, peste ani, dialogurile, discuþiile ºi

aprecierile bãtrânului critic privitoare la opera de început, risipitã

cu dãrnicie, în paginile Revistei noi, condusã de B.P. Hasdeu.

Autorul evocãrii remarcã, cu o realã bucurie, luciditatea ºi,

mai ales, rectitudinea moralã ºi criticã a celui ce a reprezentat

curentul socialist în cultura românã.

Nu lipsite de interes sunt ºi informaþiile referitoare la anii de

început, pe care Const. Dobrogeanu-Gherea i-a petrecut în

închisorile þariste, cu ameninþãri ºi chiar cu bãtãi repetate.

Impresiile despre B.P. Hasdeu ºi Al. Radovici, ca oaspeþi

statornici ai restaurantului din gara Ploieºti, sunt discrete ºi,

uneori, ezitante.

Astfel de mãrturii, extrem de preþioase pentru istoria literarã,

se impun a fi identificate, adunate ºi restituite pentru o mai bunã

cunoaºtere a literaturii naþionale din interiorul ei.

*

Câteva amintiri despre

C. Dobrogeanu-Gherea
de I. A. BASARABESCU

Merg cu gândul spre trei decenii în urmã, cei dintâi ani ai mei

la liceul din Ploieºti. ªi nu ºtiu de ce, ori de câte ori deschid ochii

într-acolo, figura lui Gherea îmi apare vie, întreagã, blândã cum

îi era ºi firea, legatã strâns de prima parte a carierei mele.

Orice oraº în care te aºezi pentru întâia oarã, þi-e la început

inospitalier. Rigiditatea birturilor cu lista lor invariabilã, cu

vitregia preþurilor, e mai ales un punct esenþial de respingere. Mã

simþeam strãin. Uitasem cã restaurantul gãrii îl þine Gherea, cu

faimoasele jigouri3 de viþel, cunoscute de toþi cãlãtorii. M-am

dus într-o zi cu un grup de prieteni, magistraþi, doctori... ºi am

mâncat acolo. Dar preþul mi s-a pãrut, ca pretutindeni, peste

puterea de elasticitate a lefei mele de suplinitor pe care o

încãputam4, întocmai ca Arvinte, antereul. ªi m-am dus ºi a doua

oarã, dupã un interval mare, ºi aº putea sã zic dupã un serios

autocontrol economic pe care mi-l fãceam întocmai dupã metoda

Rist5, deºi numele d[omnu]lui Charles Rist era necunoscut pe

vremea aceia la noi. ªi am vãzut cu mirare – atunci când m-am

dus pentru a doua oarã în restaurantul gãrii – cã Gherea înainteazã

prietenos spre masa noastrã ºi, fãrã sã mã fi cunoscut pânã

atunci, îmi întinde mâna, îmi pronunþã numele ºi mã întreabã

pentru ce, de aproape o lunã, n-am mai dat pe acolo.

I-am rãspuns curat, cu sinceritatea omului strâns cu uºa de

împrejurãri, cã nu-mi pot îngãdui acest lux decât la intervalele pe

care le vede. M-a rugat sã vin a doua zi la dejun. Întâmplarea a

fãcut sã fim singuri. În tot timpul mesei a stat de vorbã cu mine.

Mi-a spus cã m-a citit cu plãcere în „Revista nouã” unde de doi

ani îmi publicam începuturile mele literare, dar cã nu mã

cunoscuse ºi personal. Aflând de la prietenii mei cine sunt, s-a

bucurat cã am devenit cetãþean al Ploieºtilor ºi mã roagã sã vin

cât de des la restaurant, unde nu voi avea nici o greutate de ordin

financiar.

Aºa a fost, ºi aºa am urmat timp de aproape trei ani, profitând

mai mult de sfaturile ºi îndemnurile lui, în anii mei tineri, decât

abuzând de drepturile largi ce-mi dase asupra listei de mâncare.

Dar asupra lucrãrilor publicate în „Revista nouã” nu s-a sfiit

sã facã ºi rezerve. Mi-a spus cã vorbeºte ca profet când mã

asigurã cã scrisul meu va avea succes în viitor, însã datoria lui de

critic îi impune sã-mi mãrturiseascã sincer cã aceste încercãri nu

e bine sã formeze vreodatã obiectul vreunui volum.

Deºi încã tânãr, am simþit cã vorbeºte fãrã cel mai mic ascunziº,

mai ales cã Hasdeu îl ataca pe vremea aceea nãprasnic în „Revista

nouã”. De altfel, era ºi în sentimentul meu cã acele începuturi din

anii tineri nu meritã sã fie aduse pe piaþa publicã într-un mãnunchi.

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,
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1 I.A. Bassarabescu, Discurs la dezvelirea bustului lui Duiliu Zamfirescu, la Focºani, în ziua de 18 iunie 1939, în Anuarul Ateneului Român pe 1939, p. 9–12. (Discursuri ocazionale).
2 I.A. Bassarabescu, Câteva amintiri despre C[onstantin] Dobrogeanu Gherea în Adam, 2, nr. 4, 15 iulie 1930, p. 7-9.
3 Jigouri – fripturi din pulpe de viþel.
4 Încãputa – a acomoda, cu sens metaforic.
5 Charles Rist (1874-1955), economist, solicitat de guvernul României pentru o expertizã financiarã.
6 Al. Radovici (1860–1918), publicist ºi om politic liberal.

ªi le-am abandonat. Ele au rãmas în colecþia „Revistei noi” la

un loc cu glumele pe care Hasdeu le fãcea pe socoteala acestui

adversar redutabil a cãruia forþã titanicã o simþea ºi preþuia, cãci

altfel marele filolog n-ar fi stat nici o clipã, de vorbã cu el.

Gherea avea un fel ciudat de a-þi fi prieten. Nu te fãcea sã simþi

prin nimic cã e un cunoscãtor profund al literaturii. Se pãrea cã

acest mare intelectual cãuta sã gãseascã în intimitate o odihnã

desãvârºitã în care sã se mai poatã amuza ºi cu de ale zilei, nu

numai cu de ale minþii. Din cei trei ani în care i-am cunoscut mai

de aproape, am rãmas cu credinþa cã acest viguros critic al nostru

posedã o mare putere de transfigurare. Cã atunci când îmbracã

haina de mânuitor al condeiului, þine sã fie singur numai cu el

înºuºi, ca sã poatã reflecta în mãreþia tãcerii, la adãpost de ochii

supãrãtori ai indiscreþilor, pentru care îºi rezervase þinuta comodã

ºi destul de simpaticã de burghez bonom, plin de experienþã,

gata de poveºti din viaþa lui, scoase la ivealã ad-hoc, la anumite

împrejurãri, domol, cu un accent exotic rusesc care da felului sãu

de a se exprima, un farmec ales.

Iatã pentru ce, nevrând sã-l obosesc, am putut culege de la el

prea puþine în legãturã cu critica literarã.

Din îndemnul, însã, ºi din sfaturile sale, simþeam care-i sunt

convingerile ºi principiile. Lumea toatã le ºtie, fiindcã sunt

publicate în volumele lui.

O singurã datã mi-a vorbit de origina sa evreiascã, criticându-

mi regimul þarist care fãcea antisemitism din toate, pânã ºi din

ideile generoase umanitariste ºi povestindu-mi cum sãnãtatea lui

zdruncinatã o datoreºte atâtor persecuþiuni din Rusia: drumuri

pe jos, nopþi de neodihnã, viaþã în celulã sau în închisorile umede,

din care a scãpat ca prin minune.

Simþeam în el, din toate aceste descrieri, spuse cu foc, nu pe

habotnicul revoltat al unei naþii, ci pe generosul larg, pe care

lumea, neînþelegându-l, nu-l lasã în pace sã împrãºtie bunãtatea

aºa cum înþelege el s-o facã.

O seamã de pensionari, prieteni strânºi nu ºtiu de unde, mâncau

la restaurantul Gherea ºi erau adãpostiþi tot de el la etaj, în gara

Ploieºti.

Lipsa lui de rancunã am putut s-o vãd în relaþiile cu Hasdeu.

Acesta scria articole pline de umor ºi de venin în contra lui

Gherea, ceea ce nu-l împiedeca sã mãnânce regulat în restaurantul

gãrii Ploieºti, ori de câte ori trecea spre Câmpina.

O întâmplare mi-a rãmas vie în inimã: În timpul colaborãrii

mele la „Revista nouã”, ori de câte ori Hasdeu mã întâlnea la

ºedinþele sãptãmânale de la casa Socec, ale revistei, mã necãjea

cu titlul de „doctor” de oraº, profetizând cã eu voi deveni doctor

numai de oraº, adicã profesor secundar, pe când colegului meu

de la revistã, poetul Dem. Moldoveanu, îi prevestea cã va deveni

„doctor” de plasã, adicã judecãtor într-o comunã ruralã.

Bineînþeles, toate acestea aveau sã fie când ne vom lua licenþa,

fiindcã amândoi eram studenþi.

Au trecut câþiva ani, proorocirea se

împlinise, eu ajunsesem doctor la liceul din

Ploieºti, iar prietenul meu Moldoveanu,

doctor la judecãtoria din Drãgãneºti-Olt.

Într-o dimineaþã, luam cafeaua în

restaurantul gãrii în Ploieºti; Hasdeu,

îmbãtrânit acum, cu urme de obosealã pe faþã,

mã vede singur la o masã – sala era goalã – ºi

vine drept spre mine, îmi întinde mâna ºi cu

accentul lui rusesc din care diftongul „oa”

lipseºte cu desãvârºire, devenind simplu

vocala O, semãnând mult cu Gherea la

dialect, mã întreabã, ce caut în Ploieºti.

– Sunt aici „doftor” de oraº, domnule

Hasdeu.

Am citit cu mirare în ochii lui cã uitase gluma

ºi cã mã crede într-adevãr medic, fiindcã

imediat m-a întrebat dacã am ceva clientelã.

Atunci i-am adus aminte de povestea

noastrã ºi i-am spus cã sunt profesor la Liceu.

Imediat, bunul simþ ºi prezenþa de spirit

care nu-l pãrãsise nici la vârsta aceea, i-au

adus în ochi sclipiri care nu mi-au scãpat din

vedere.

Vãzând pe Gherea la tejghea, îl chemã la

masa noastrã ºi, cu un aer bãtrânesc de bun

sfãtuitor, îi zise rãspicat:

– Domnule Gherea, îl cunoºti pe dumnealui? Aflã de la mine

cã e un admirabil doctor. Când vei avea nevoie, cheamã-l, ºi-þi

gãseºte leacul imediat... Apoi plecã râzând cu o poftã exageratã,

crezând poate cã tot n-a acoperit îndeajuns situaþia neplãcutã în

care-l pusese lipsa de memorie.

Gherea era sfãtuitorul intim al lui Al. Radovici6, cea mai

proeminentã figurã liberalã a judeþului Prahova dinainte de rãzboi.

Trãsura veche ºi micã cu cai ºi mai mici, a marelui critic se vedea

staþionând aproape regulat între orele 7-8 seara în faþa locuinþei

de pe bulevard a omului politic.

Dar despre aceasta ºi despre încã multe altele, în legãturã cu

Gherea, mã voi ocupa altãdatã.

VASILE MILITARU ªI

REVISTA „TINERIMEA

ROMÂNÃ”

Biografia ºi bibliografia poetului ºi publicistului Vasile Militaru

(n. 21 septembrie 1886, Dobreni-Câmpurelu, jud. Giurgiu – m.

8 iulie 1959, Ocnele Mari) reintrã în atenþia istoriei literare nu ca

un caz, ci ca un scriitor religios de cea mai aleasã facturã culturalã.

Timp de decenii numele sãu a fost prezent în cele mai însemnate

reviste ºi publicaþii literare ºi culturale pânã când a fost interzis,

i s-a luat dreptul de a mai scrie ºi, evident, de a publica.

Dupã ani de tãcere ºi claustrare, postum, numele sãu revine ºi

reintrã în viaþa literarã contemporanã, mai ales, ca poet religios.

Cercetarea, riguroasã, a presei literare ºi teologice

din România, recupereazã poezii ºi gânduri cu tematicã

religioasã, absolut necesare, completãrii imaginii totale

a scriitorului din þinutul Giurgiului.

Relevante sunt ºi cele trei poezii ce se reproduc aici

din arhicunoscuta revistã „Tinerimea Românã”, în care

poetul Vasile Militaru se aflã într-un permanent dialog

cu Dumnezeu, cãruia îi cere sã-l ierte, sã-i trimitã îngerii,

iar la ceasul judecãþii finale sã fie cât mai îngãduitor cu

destinul sãu.

Remarcãm, de asemenea, uzitarea unor cuvinte sau

sintagme din sfera teologiei fundamentale, precum,

pãcat, rai, iad, judecatã, scrise întotdeauna cu

majuscule.

Poetul Vasile Militaru l-a cãutat neîncetat pe

Dumnezeu, l-a interogat ºi nu s-a îndoit nici un

moment de prezenþa sa în marea cãlãtorie a fiecãruia

dintre noi.

Poeziile ce se publicã aici sunt, parcã, niºte inscripþii

adânc sãpate în marmura eternitãþii.

Poetul, reverenþios cum îl cunoaºtem din întreaga

sa operã, aduce un omagiu absolut, în cuvinte atât de

simple, marelui creator.

*

Mi-e sufletul o noapte...

Mi-e sufletul o noapte de pãcate,

Dar, Milostive Doamne, nu mã bate,

Ci pune-n locul nopþii, dimineaþa,

Sã Te slãvesc în imnuri toatã viaþa!

Mi-e inima o scorburã de brad,

Dar nu mi-o arde, Doamne-n foc de iad,

Ci-nmugureºte-o iarãºi în dumbravã,

Spre Tine sã ridice imn de slavã!

O mãtrãgunã-i sufletul meu, Doamne,

Dar n-o ucide-n bruma unei toamne,

Ci fã din mãtrãgunã, lãcrãmioare,

Spre Tine-n veci mireasma lor sã zboare!

Vasile Militaru

*

Când va bate ceasul...

Plin eºti de pãcate, suflete al meu,

Rãtãcind prin beznã, fãrã Dumnezeu...

Trupul ce te poartã fãrã de luminã,

Tot mai slab se face, tot mai mult ruinã.

Ce vei face, suflet negru de pãcate, –

Ceasul judecãþii sfinte când va bate?

Când va bate ceasul Judecãþii – unde,

Negru de pãcate, te-ai putea ascunde?

Plângi sub rugãciune, suflete al

meu,

Plângi ºi-n nimb vedea-vei, viu,

pe Dumnezeu!

Vasile Militaru

*

Trimite-mi îngerii...

Din slava Ta înaltã, Doamne,

catã

Cum stã þãrâna mea

îngenuncheatã

ªi-auzi-mã, cu milã, cum,

fierbinte,

Îþi cer [i]ertare, bunule Pãrinte!

ªtiu: n-am fãcut pe lume nici un

bine,

Dar mila Ta întinde-o peste mine

ªi-ajutã-mã, o, Doamne, sã nu

cad

Din ce în ce mai pãcãtos spre iad!

Trimite-mi îngerii cu pãr bãlai,

Ca sã-mi arate drumul înspre rai

ªi Þie Doamne, iarãºi sã mã-nchin

Acum ºi-n vecii vecilor amin!

Vasile Militaru

Notã: Poeziile Mi-e sufletul o noapte..., Când va bate ceasul... ºi

Trimite-mi îngerii... se transcriu, aici, din Revista Societãþii

„Tinerimea Românã”, 52, nr. 6, februarie 1934, p. 200, nr. 7

martie 1934, p. 239 ºi 53, nr. 8, aprilie 1935, p. 289.

Vasile Militaru
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Ajuns la cea de-a

XXIII-a ediþie, Salonul

Naþional al Cãrþii de

Etnologie de la Râmnicu

Vâlcea ºi-a primit oaspeþii

în perioada 23-26 martie

2022. Proiectul Salonului

a fost iniþiat de Gheorghe

Deaconu în anul 1998 ºi dus mai departe de Elena Stoica (în

perioada 2001-2016), apoi de Mihaela Deaconu (din 2016 pânã

în prezent). Îi privim cu deosebitã recunoºtinþã pe cei trei

coordonatori care au concretizat ºi continuã sã realizeze, prin dãruire

nobilã, acest eveniment excepþional. Într-o þarã unde educaþia,

formarea ºi valorile spiritului sunt marginalizate cu o condamnabilã

ignorare a celor mai profunde aspiraþii umane, maniera lor constantã

ºi temeinicã de a se raporta la profesia culturalã constituie un

model ºi o inspiraþie pentru toþi cei din jur.

Voi prezenta, în continuare, câteva date ºi nume care

argumenteazã ideea cã am asistat la „o sãrbãtoare a culturii

româneºti”. Într-adevãr, manifestarea vâlceanã a avut o anvergurã

naþionalã, a reunit instituþii

prestigioase ale þãrii, formale ºi

informale (Biserica, ªcoala,

Biblioteca, Tradiþia folcloricã) ºi

a creat o întâlnire memorabilã între

personalitãþi creatoare de culturã

ºi public, între oameni din

generaþii diferite ºi cu preocupãri

diverse, dar fiind împreunã

iubitori ºi trãitori ai unei moºteniri

unice, la care participã firesc,

situându-se într-o relaþie vie cu

patrimoniul ce-i defineºte ºi-i

împlineºte.

Organizatorii vâlceni –

Consiliul Judeþean, Centrul

Judeþean pentru Conservarea ºi

Promovarea Culturii Tradiþionale

ºi Biblioteca Judeþeanã „Antim

Ivireanul”, cu substanþialul fond

de etnologie ce poartã numele

profesorului Mihai Pop – au

alcãtuit expoziþia de carte recentã ºi sesiunile de lansãri ºi omagieri

ale unor personalitãþi marcante ale domeniului în parteneriat cu o

serie de instituþii importante (Institutul Naþional al Patrimoniului,

Institutul de Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu” al

Academiei Române, Institutul de Cercetãri Socio-umane al

Academiei Române din Sibiu, Muzeul Naþional al Satului

„Dimitrie Gusti”, Universitatea din Bucureºti – Facultatea de

Litere), cu Editura Etnologicã ºi cu promotori ai culturii judeþene

(Ateneul Meºterul Manole, Societatea Tinerilor Creatori ºi Artiºti

Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului).

Gazdele Salonului au fost prof. Andra Bicã (vicepreºedinte al

Consiliului Judeþean Vâlcea), conf. univ. dr. Remus Grigorescu

(directorul Bibliotecii Judeþene „Antim Ivireanul”), prof. Alin

Pavelescu (managerul Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi

Promovarea Culturii Tradiþionale Vâlcea – CJCPCT), prof. dr.

Gheorghe Deaconu (Ateneul Meºterul Manole), prof. Marinela

Creangã (ºef al serviciului de relaþii cu publicul la Biblioteca

Judeþeanã ºi bibliotecar al secþiei de etnologie „Mihai Pop”),

prof. Mihaela Deaconu (secretar literar la CJCPCT Vâlcea), conf.

univ. dr. Ioan St. Lazãr (fondator al secþiei de etnologie a Bibliotecii

Judeþene), prof. dr. Ion Predescu, prof. dr. Dumitru Lazãr ºi

Amalia Boari (ºef al serviciului de „cercetare ºi valorificare” la

CJCPCT Vâlcea).

Invitaþii de onoare ai ediþiei 2022 au fost Prof.

univ. (emerit) dr. Nicolae Constantinescu, de la

ªcoala doctoralã a Facultãþii de Litere,

Universitatea din Bucureºti ºi Prof. univ. ºi

Cercetãtor ºtiinþific gradul I dr. Ion Ghinoiu, de la

Institutul de Etnografie ºi Folclor „Constantin

Brãiloiu” al Academiei Române.

De asemenea, pe lista celor onoraþi de invitaþia

de a participa s-au aflat: Cercetãtor ºtiinþific gradul

I dr. Corina Mihãescu (coordonator patrimoniu

imaterial ºi culturã tradiþionalã la Institutul Naþional

al Patrimoniului, cercetãtor la

Institutul de Etnografie ºi Folclor

„Constantin Brãiloiu” al

Academiei Române ºi cadru

didactic asociat la Facultatea de

Litere a Universitãþii din

Bucureºti, „fiicã adoptivã” a

Horezului, pe care l-a slujit prin

cercetãri de teren concretizate în

scrieri de referinþã ºi prin acþiuni

de promovare avizatã, în þarã ºi

în strãinãtate, a vestitei ceramici produse de

meºterii de aici), prof. univ. dr. Ilie Moise

(Institutul de Cercetãri Socio-Umane al

Academiei Române din Sibiu), Cercetãtor

ºtiinþific gradul I dr. Emil Þîrcomnicu (Institutul

de Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu”

al Academiei Române, cadru didactic asociat la

Facultatea de Litere a Universitãþii din Bucureºti

ºi coordonator al Editurii Etnologice), Dr.

Georgiana Onoiu (ºefa secþiei de Tezaurizare ºi

Patrimoniu Cultural la Muzeul Naþional al

Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureºti), Cercetãtor ºtiinþific gradul

I dr. Radu Toader (Institutul de Etnografie ºi Folclor „Constantin

Brãiloiu” al Academiei Române) ºi Conf. univ. dr. ºi Cercetãtor

ºtiinþific gradul II dr. Ioana-Ruxandra Fruntelatã (Facultatea de

Litere, Universitatea din Bucureºti ºi Institutul de Etnografie ºi

Folclor „Constantin Brãiloiu” al Academiei Române).

Întâlnirea cu invitaþii de onoare, profesorii Nicolae

Constantinescu ºi Ion Ghinoiu, a creat ºi prilejul de a-i omagia la

împlinirea a opt decenii de viaþã ºi a peste o jumãtate de secol de

lucru în domeniul etnologiei româneºti. Poate nu este întâmplãtor

cã amândoi folosesc metafora „aratului” pentru munca intelectualã,

înþelegând-o ca pe îngrijirea cu trudã ºi la timp potrivit a ogorului

din care ne cresc pâinea ºi viaþa: „Ãsta ni-i plugul”, spune profesorul

Nicolae Constantinescu; „Sã bãgãm plugul în brazdã”, ne îndeamnã

ºi profesorul Ion Ghinoiu. Într-un mediu social fragilizat de

pandemie, cei doi savanþi ajunºi la vârsta senectuþii ne-au oferit

clipe memorabile, împãrtãºindu-ne cu generozitate idei,

propunându-ne deschideri spre cercetãri viitoare, reaºezându-ne

în matca omeniei ºi a rostului, luminându-ne cu simpla lor prezenþã.

ETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLOROROROROR

Salonul Naþional al Cãrþii de Etnologie:

o sãrbãtoare a culturii româneºti

De la dreapta la stânga: Nicolae Constantinescu, Ioan St. Lazãr, Ion
Ghinoiu, Emil Þîrcomnicu la Salonul Naþional al Cãrþii de Etnologie,
Râmnicu-Vâlcea, 2022. Foto: Ioana Fruntelatã

În cadrul sesiunii de noutãþi editoriale, au fost prezentate ºi

expuse volume ce reflectã activitatea etnologilor ºi complexitatea

etnologiei. Amintim câteva dintre acestea: In honorem Georgeta

Stoica – 90 de ani (coord. Paula Popoiu, Georgiana Onoiu,

Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”, 2021), Cunoaºterea

„culturii profunde”: paradigme actuale. In honorem Sabina

Ispas (coord. Ioana-Ruxandra Fruntelatã, Iulia Wisosenschi,

Radu Toader, Editura Etnologicã, Bucureºti, 2021), Vârstele

timpului, vârstele omului. Profesorul Ion Ghinoiu în slujba

etnologiei (coord. Emil Þîrcomnicu, Radu Toader, Editura

Etnologicã, Bucureºti, 2021), periodicul „Studii ºi comunicãri

de etnologie” (coord. Ilie Moise, Academia Românã, Institutul

de Cercetãri Socio-Umane Sibiu, tomul XXXV, 2021, Astra

Museum, Sibiu), Catalog de bune practici în domeniul

patrimoniului cultural imaterial (coord. Irina Balotescu, Ioana-

Ruxandra Fruntelatã, Corina Mihãescu, ArtPress, Timiºoara,

2020, publicaþie finanþatã de Administraþia Fondului Cultural

Naþional), Gheorghe Deaconu, Dumitru Vulparu, Ion Lupu, un

rapsod contemporan (Cuvânt înainte de Conf. univ. dr. Ioan St.

Lazãr, Editura Fântâna lui

Manole, Editura Patrimoniu,

Râmnicu-Vâlcea, 2019).

Evocarea importantului

etnograf ºi profesor universitar

Ioan Corneliu Bucur (1942-

2022), realizatã de prof. Elena

Stoica, ne-a adus aminte de unul

dintre fondatorii concepþiei

manageriale moderne ce a dus

la dezvoltarea Complexului

Naþional Muzeal Astra din Sibiu

în ultima jumãtate de veac.

În a doua zi a manifestãrii, au

fost omagiaþi doi purtãtori

excepþionali de patrimoniu din

judeþ, meºterul ceramist Sorin

Giubega din Horezu, cãruia i s-

a decernat în cadru festiv titlul

de „Tezaur uman viu”, primit în

anul 2021 de la Ministerul

Culturii (ºi a venit însoþit de

soþie, Marieta ºi de fiicã, Sorina, ambele ajutându-l sã practice ºi

sã transmitã mai departe tehnicile olãritului tradiþional) ºi

„rapsodul contemporan” Ion Lupu din Mateeºti, acompaniat de

violonistul Dumitru Vulparu ºi de un grup instrumental al

Orchestrei „Rapsodia vâlceanã”.

În public s-au aflat elevi ºi profesori de la Colegiul Naþional

de Informaticã „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, membri ai

Societãþii Tinerilor Creatori ºi Artiºti Vâlcea, alãturi de scriitori,

ziariºti ºi susþinãtori ai comunitãþii culturale vâlcene.

Sãrbãtoarea vâlceanã a fost mult mai bogatã decât apare din

schiþa conturatã de noi: zilele au trecut pe nesimþite în compania

oamenilor, a cãrþilor, a acordurilor muzicale, a atmosferei

debordând de culoare, freamãt ºi luminã a Bibliotecii judeþene

„Antim Ivireanul”, a vaselor din ceramicã ale meºterului-maestru

Sorin Giubega, ale cãror motive ritmic aºezate, blând ºi limpede-

curgãtoare, ne-au odihnit sufletul în pragul unei noi primãveri.

Meºterul ceramist Sorin Giubega din Horezu, omagiat la Salonul vâlcean, în mijlocul familiei ºi al
etnologilor din Vâlcea ºi din þarã. Foto: Biblioteca Judeþeanã „Antim Ivireanul”

Rapsodul Ion Lupu din Mateeºti, demonstrându-ºi arta în
faþa publicului vâlcean de la Salon. Foto: Ioana Fruntelatã



1313131313

Ridicând capacul lãzii de

campanie, Emil – care se

aºtepta sã descopere

întâmplãri spectaculoase

din viaþa de rãzboi a tatãlui

sãu ºi-a camarazilor lui,

mai ales cã, desi zgârcit la

vorbã, tatãl îi povestise (e

drept, pe când era mai mic)

câte ceva despre Oituz ºi

Mãrãºeºti – avu surpriza

neaºteptatã: primul

document ce-i ieºi sub

privire era o coalã

ministerialã, purtând în

partea stângã, sus, antetul Liceului Militar „Mihai Viteazul” –

Târgu Mureº, pe care se aflau câteva rânduri scrise citeþ, de o

mânã obiºnuitã cu caligrafia: Însemnãrile mele din rãzboi, ordine

de front, alte documente, corespondenþe militare ºi scrisori

personale se aflã la Arhiva Liceului Militar „Mihai Viteazul”

din Târgu Mureº. Semnãtura, citeaþã: Slt. Marin

Antoniþã. Data: 25 martie 1926.

Dezamãgirea întârzie, meditativ, multã vreme pe

chipul ºi-n sufletul lui Emil. Se reculese ca-n faþa

unei dispariþii dragi ºi începu cã cerceteze, filã cu

filã, ceea ce se afla sub aceastã hârtie buclucaºã.

Gândul se încãpãþâna însã ºi-l trimitea, încã, la acel

moment dramatic care declanºase atacul înainte de

ora h. Dar, parcurgând urmãtorul document, scris tot de mânã

(mai greu lizibil) ºi tot pe o singurã coalã, ce pãrea ruptã dintr-un

caiet, chiar se înveseli. Deci, sunt ºi altfel de atacuri – îºi zise –

de scãpat în momente grele – ºi lãudã, în acelaºi gând, inteligenþa

soldatului român. Citi cu voce tare, atent sã nu-l audã careva:

Subsemnatul Zidãriþã Vasile am fost încorporat în septembrie

1916 ºi repartizat la Regimentul 39 Infanterie, cu care am luptat

la Rãzoare, între Mãrãºeºti-Panciu, contra nemþilor, în zilele de

3 august, dându-le lovitura definitivã în ziua de 6 august. Am

ocupat linia a doua a lor, în via lui Apostoleanu. La dreapta

aveam Regimentul 32, iar la stânga 47 Infanterie. În noaptea de

6/7 august 1917 ambele Regimente, 32 ºi 47, s-au retras în

spatele nostru, în fosta linie I a nemþilor, lãsându-ne descoperiþi

pe noi, Batalionul 2 din 39 Infanterie. Cu ei au plecat ºi

companiile 5 ºi 6, rãmânând numai noi, a 7-a, numitã compania

de lei, ºi a 8-a mitraliere. La un moment dat, vine patrula

noastrã din faþã ºi anunþã pe Comandantul nostru, Locotenent

Dumitrescu Vasile, cã nemþii vin sã ne contraatace. Comandantul

dã ordin, transmis din ostaº în ostaº, sã stãm pe loc ºi sã

tragem din tranºee focuri de arme cât mai dese ºi câte o grenadã,

din cele trei ce le aveam, ºi sã strigãm din rãsputeri Ura!-

Ura!-Ura! – la care nemþii auzindu-ne au fugit mâncând nori,

crezând cã noi am ieºit la contraatac împotriva lor. Locotenentul

a fost avansat a 5-a zi Cãpitan ºi decorat cu Medalia Mihai

Viteazul cl. II, iar nouã care meritam, Virtutea Militarã, cu

drept de a primi 5 hectare de pãmânt.

Inteligent ºi puternic este poporul care gãseºte – fie ºi la necaz,

la nevoie; mai ales la nevoie ºi necaz – forþa ºi mijlocul de a se

salva. Prin ofiþeri de grad înalt, generali cunoscuþi-recunoscuþi,

Ieremia Grigorescu, Alexandru Averescu, Ioan Dragalina, ca ºi

prin ofiþeri mai puþin cunoscuþi, sute ºi sute, conducând la victorie

plutoane ºi companii; prin soldatul de rând ºi anonim, cu dragoste

de casa lui, de pãmântul lui, de pãmântul þãrii lui. De la „fantomele

albe” de la Mãrãºeºti, soldaþi ai Regimentului 32 „Mircea”

surprinºi de inamic în cãmaºi ºi-n izmene, care, într-o dezlãnþuire

de iureº dacic, atacând la baionetã, au pus pe goanã, învingându-

l, în acelaºi august 1917, un duºman împlãtoºat cu cele mai

modrne arme – pânã la, iatã, inteligenþa tragerii pe sfoarã a

aceloraºi nesãtui cotropitori.

Urmãtorul document îl aruncã pe Emil într-o altã surprizã:

despre soldaþi care au fost mai puþin prezenþi pe câmpul de luptã,

dar mai mult prezenþi pe câmpul de muncã. Auzise câte ceva de

la bãtrânii satului cum cã, tot pe timpul rãzboiului, existaserã ºi

niºte formaþiuni, alcãtuite din soldaþi vârstnici, care participau la

anumite activitãþi militare, dar ºi, mai ales, la muncile agricole de

sezon, în þara în care forþa tânãrã se afla în tranºee cu arma în

mânã. Documentul – de neînþeles cum ajunsese în lada de

campanie – era, de fapt, un carnet modest, fãrã coperþi, fãcut

dintr-un registru, legat cu sfoarã. Hârtia, cândva albã, se înnegrise

de vreme, iar scrisul, cu creionul, se distingea greu. Literele

mari, ca niºte brazde întoarse de plug, arãtau un om neînvãþat cu

plaivazul, foarte posibil un þãran. Pe prima paginã, Emil desluºi

numele autorului: Licsandru Florea din Rãcari. Citi ºi reciti, cu

duioasã sfialã, ºi aceastã odisee în timp de rãzboi:

De la 18 august 1916 ºi pânã la 5 octombrie, instrucþie la

cazarmã. La 6 octombrie pânã pe 15 octombrie fost în gardã la

Giurgiu, la trenuri cu muniþie, de unde am plecat forþaþi din

cauza aeroplanurilor ce ne bombardau. De la 15 la 26

octombrie fost cu muniþiuni la Câmpulung. De la 26 la 8

noiembrie, vãrsat la reg. 19 art. Ploieºti, unde fãceam instrucþie

ºi cãlãrie. M-a bãtut un sergent instructor pânã am leºinat,

eram plin de sânge, venise beat din oraº. De la 10 noiembrie

am fost la Predeal cu trenu cu muniþii; erau lupte mari în Braºov,

aºa cã ne-am înapoiat imediat; erau pe ºosele ºi câmpii retrageri

de armatã ºi populaþie. Ajuns la Ploieºti, am cãrat muniþii din

cazãrmi la garã cu spinarea, ziua ºi noaptea, La 20 noiembrie

am plecat din Ploieºti spre Iaºi; pe ºosea ºi câmpii lume ºi

armatã foarte multã. Ploi, nãmol, în urmã ger ºi viscol ºi noi pe

jos. Am suferit foarte rãu. Hranã de prin sate, cãci nu aveam la

noi, Trenuri multe ºi refugiaþi. Se gãseau copii morþi în vagoane.

În garã la Tecuci am gãsit o femeie cu doi copii morþi într-un

vagon încãrcat cu fierãrie. Pe drum a cãzut un copil din cãruþã

ºi au trecut coloane ºi armatã peste el, aºa cã a murit fãcut

turtã, amestecat cu nãmolu, cã nu putea nimeni a-i da ajutor

imediat. ªi multe mi-au vãzut ochii, aºa cã veneau ºi aeroplane

dupã noi ºi aruncau bombe.

21 Noe. – trecut prin Valea Cãlugãreascã, era frumos, vii

multe. 22 Noe. – prin oraºu Mizil, frumos oraº. Ploi multe.

Dormit afarã. Fost bolnav. 23 Noiembrie – trecut prin oraºu

Buzãu, foarte frumos. Vorbit du Domnul Adimistrator

Samurcaºi. 25/26 Noe. sosit la oraºu Râmnicu Sãrat, acolo

viscol ºi ger, dormit lângã cazarmã. Ne-au dat doi pesmeþi pe

zi. 27 Noiembrie sosit la oraºu Focºani. Lipsã de hranã. Vândut

ghetele pentru mâncare. Eram rãu bolnav. 27 Noem. sosit la

apa Siret. Dormit în câmp. Oprit santinelilii. Lipsea

Comandantul. 30 Noem. sosit la cazarma Tecuci, Am stat 5

zile, unde mâncam toatã mâncarea nesãratã ºi 1/2 pâine. Era

armatã multã ºi prizonieri 700, le da hranã 1 ºi 1/2 pâine ºi

carne de 2 ori pe zi. Era rãniþi foarte mulþi; era ºi de la noi Ion

Ve Tãtaru, Tuliþã Ge Leontea, Tudoricã Sarica ginerele lui M.

Ghiþã, Chiriac D. Preda, erau mai mulþi.

6 Decembrie – am plecat spre Iaºi dupã Reg. Ne-a dat 1/2

pâine ºi câte 60 bani pentru tot drumu. Pe drum, noaptea am

dormit în câmp. Ne-a plouat ºi spre ziuã a dat ger, aºa cã

îngheþase tot ce era pe noi. Am fost rãu bolnav. La un arman

spre Bârlad m-am gãsit cu Stanciu, era mãcelar. 8/9 Decembrie

stat în oraºu Bârlad. Eu am fost bolnav, pentru cã mâncasem

toþi sfeclã de zacãr neavând hranã. Era un oraº frumos, pe

strãzi cânta muzicã ruseascã. 12/13 Decembrie stat în oraºu

Vaslui, cantonat afarã, era ger, mâncare mãmãligã ºi fasole

nesãrate.

19/21 Dec. sosit la Iaºi, stat pe ºoseaua Nicolina. Ger ºi

zãpadã. Înapoiat. Ne-a gãsit Reg. 29 Dec. sosit iar în oraºu

Vaslui, unde am stat noaptea pe marginea oraºului, cãci nu era

voie în el. 30/31 Dec. am stat la un sat Laza, eu am fost bolnav.

9 Ianuarie 1917 am cantonat într-o com. Dragomireºti, jud.

Putna, boale în sat, zãpadã, ger ºi mâncare nimic. 12 Ianuarie

– Odobeºti, Bacãu. Dormit la un perceptor. 13 Ianuarie sosit în

oraºu Bacãu, vorbit cu I. Sãvulescu. 18 Ianuarie – trecut prin

oraºu Roman, era frumos, dar jidani mulþi. 19 Ianuarie –

Mirceºti, ger tare, vorbit cu Bucur Nicolescu, era bolnav, rãcit.

20/24 Ianuarie – Luncaº Hãlãuºeºti, viscol, catolici, trãit

biniºor. 25/26 Ianuarie – Ruginoasa, jud. Suceava, viscol tare,

nemeþit trenu în câmp. Ger tare, îmbolnãvit rãu, stat 2 zile

nemâncaþi în tren. Ruºii ne îmbrânceau. 27 – pornit trenu la

oraºu Iaºi, sosit noaptea la ora 9. Ne-a oprit Comenduirea,

stat în ger noaptea. 28 – plecãm din oraº cã nu era Reg. Cantonat

gara Dumeºti. Nu gãsit nicio hranã, doar ger mult. 29 – la

Mogoºeºti, la un fel de refugiu al Arsenalului; nu hranã. 30 – la

Ceorbeºti, gãsit Regi.

Corvoadã pânã la 15 Februarie 1917. Tãiat lemne pãdure,

cãrat cu spinarea la sat, tãiat trestie scufundat. Hranã fasole ºi

mãmãligã nesãrate. Rupt dinþi, fost tare bolnav. M-am gãsit cu

Nicã în pãdure. 15 Februarie – ne-a pornit la Voineºti, jud. Iaºi,

la Reg. 2 Art. P. A, la Bat. 9, unde am muncit la bordeie ºi tãiat

lemne din pãdure pe deal ºi le cãram jos cu braþele prin ger ºi

zãpadã. Hranã foarte proastã. Am fost tare bolnav, 8 zile mã

umflasem la gât. În urmã am rãmas agent la mobilizare. Am

dus-o foarte rãu din cauza timpului ºi hranã ºi am avut o

disperare din cauza pãduchilor. Eram într-o casã cu 20/25

oameni, era boalã de tifos egzantematic, murea mulþi, dar foarte

mulþi soldaþi, dar ºi civili, arunca 7/10 în groapã despoiaþi,

vedeai cã stau pe prispã la oameni morþi despoiaþi, afarã ºi

negri. La 15 Martie s-a desfiinþat Bateria 9, aºa cã am cãzut la

Bat. 3, care venea atunci de pe front ºi urma sã plece iar în scurt

timp, unde am rãmas tot agent, iar pentru câmpu de luptã la

Cheson 5, unde eram numit ºi ca agent secret la birou de

informaþii cu gradu de serg. unde am stat una lunã, în direcþia

Tecuci spre Siret la linia a 3-a de bãtaie spre Mãrãºeºti pânã la

3 Iulie.

Emil fãcu o pauzã sã se dezmeticeascã, sã-ºi revinã din aceastã

odisee cântatã uniform, pe o singurã coardã, gâlgâind însã, în

curgerea ei molcomã, de întâmplãri stranii ºi dureri înãbuºite. De

câteva ori zâmbi, observând meticulozitatea relatãrii ciudatului,

belicosului pelerinaj pe zile (una sã nu scape la socotealã!) – ºi

zâmbetul îl trimise fãrã sã vrea la „Peripeþiile bravului soldat

Svejk”, de Jaroslav Hasek, carte cititã de el, în perioada ºcolii

elementare, de la bogata Bibliotecã a comunei, ce fiinþa în Cãminul

Cultural. Dar, nu, peripeþiile cehului stârneau mai ales umorul,

ironia, hazul, ridicolul, caragiozlâcul. Licsandru Vasile e grav,

vorbele lui, puþine ºi repetate, sunt strãbãtute pe dedesubt de o

undã dramaticã, tragicã.

Cu acest gând, Emil întrerupse lectura, urmând s-o reia a doua

zi.

***

Ca ºi ieri, Emil citi de douã ori ºi aceastã continuare din jurnalul

scris de Licsandru Florea din Rãcari-Dâmboviþa. Prima oarã –

hulpav, pe nerãsuflate, sã afle mai repede ce s-a mai întâmplat cu

eroul – cã erou se dovedise a fi, fie ºi numai prin riguroasele sale

consemnãri, acest þãran simplu, prins fãrã voia lui în marea

încleºtare. A doua oarã – pe îndelete, legumind, întârziind pe

fiecare propoziþie, strãdunidu-se sã pãtrundã mai mult decât pãrea

cã lãsau sã se vadã puþinele cuvinte.

21 Iulie 1917 pânã la 1 August fost la munca câmpului, la o

comunã Erbiceni. 1 August venit ordin de plecare la Reg. Acolo

ne-a pus la instrucþie pregãtitoare pentru frontu Siretului. 26

Iulie s-a cetit un ordin al M. C. General prin care spunea cã

2.500 de prizonieri români, luaþi de la 1 Aprilie pânã la 1 Iulie,

au fost târâþi prin câteva oraºe din Germanai, desculþi,

dezbrãcaþi ºi morþi de foame, dintre care au murit pânã la 1

Iulie 2.320. 5 August fost tot Reg. la bisericã,

unde intram pe rând. În bisericã era foarte

frumos, îngenunchea trei preoþi la Icoana Maicii

Domnului ºi se rugau pentru þarã ºi popor,

precum ºi noi ostaºii fãceam la fel, aceasta se

fãcea în toate zilele. 7 August fost tare bolnav. 8

August pânã la 29 Septembrie 1917 fost pornit la

treier grâu, orz ºi ovãz la Proselnici, unde aveam

hranã o pâine pe zi, ceai la ora 8 ºi la prânz, seara terci de

mãlai ºi mai rar carne cu castraveþi cu apã, nu puteai mânca

decât carnea. Am fost tare bolnav. Seara ne-a pornit la treierat

la Dorohoi, com Pomârla, cãtun Curtliliºeni, unde aveam hranã

îndeajuns ºi fructe, iar ziua de 2 ori sau 3 ori ne vizita aeroplanele

dinspre frontu Bucovenei, unde aveam cel mai scurt drum ca 12

kilometri de hotar ºi spre Mamorniþa 28 kilometri, la Capu

României, unde bubuiau tunurile ziua ºi noaptea întruna, cãci

era frontu rusesc, unde am stat douã luni la treierat, 1 lunã am

trãit bine dar 1 lunã foarte prost.

27 Sept. 1917 pe la ora 12 ziua s-a fãcut semn pe cer ca o

coroanã, format din nor alb, întâi la rãsãrit, a perit la 10 minute,

s-a arãtat ºi la apus la fel. 26 Oct. plecat tot în Dorohoi la

treierat, în comuna Lozna, cãtun Cãlineºti, la un boer

Bârlogeanu, lângã frontu Bucovinei. Am fost într-un sat austriac,

acolo era lupte de artilerie, infanterie, airoplane ºi mitraliere,

noi tremurat de zor în pãdure.

27 Oct. 1917 venit ordin de plecare la oraºul Dorohoi, unde

am plecat fãrã nicio hranã. Seara sosit în oraº, noaptea dormit

în Cazarma Pompierilor, jos pe duºumea. Dimineaþa ne-a pornit

la tãiat lemne într-o pãdure la Trestiana, fãceam steruri pentru

Primãrie. Dormeam în pãdure lângã foc. Ne da hranã 1½

pâine pe zi, ceai de 2 ori ºi mâncare la 12, era traiul biniºor. La

12 Noiembrie 1917 ne-a pornit la altã pãdure la ªanºniþa, o

pãdure foarte mare, tot cu steru ºi mâncare tot ca dincolo ºi tot

pentru Primãrie. Acolo dormeam în case, eu am stat la o babã

care sta lângã Mânãstirea de Cãlugãri. Era slujbã ziua ºi

noaptea, am fost ºi eu la slujbã, era foarte frumos, am dat

pomelnic cu liturghie pentru toatã familia mea.

La 26 Noiembrie 1917 a venit ordin de plecare la Regiment.

Am plecat la tren la Dorohoi, unde noaptea ne-a pornit la Iaºi.

Am mers toatã noaptea cu trenu la Moineºti unde era Regimentu,

am suferit un ger foarte tare. Ajunºi la Regiment ne-a þinut 3 zile

ºi apoi a pornit 3 pãrþi din noi la Tecuci la front ºi pe alþii ne-a

pornit la Erbiceni, cãtunu Spinoasa la curãþat pãpuºoi. Mâncare

ne da tot ca la Regiment, o pâine de 600 grame, o lingurã de

ceai, varzã albã degeratã feartã cu apã ºi pãsat. Cantonament

am avut bine, stãpânu casei era luat prizonier la germani, avea

o femeie foarte bine, precum ºi o fetiþã, semãna cu Jenica noastrã.

La Erbiceni am fost tare bolnav, dar n-am avut ce face, cu

gândul numai la Dumnezeu sã-mi ajute a nu muri pe aceste

locuri, pentru cã nu aveam cui raporta decât numai lui Dumnezeu.

La 26 Noembrie 1917 s-a încheiat Admistriþu la Focºani fãrã

termen, aºa cã era o bucurie pe toatã lumea. La pãdure am fost

tare bolnav, era din cauza muncii ºi a frigului. 6 Decembrie

1917 fost la bisericã comuna Munteni Vaidei foarte frumos. 10

Decembrie ne-a pornit la fãcut pachete de fân ºi pae, comuna

ªipote, Iazu Porcului; am avut hranã foarte puþinã, ear am fost

bolnav, dar am mers la lucru, am avut cantonament foarte bun.

9 Febr. 1918 plecat de la Iazu Porcului cu fânu la Regiment ªi

ne-a pornit pe jos 3 zile la Iaºi, ne-a pus în tren cu direcþia

Galaþi Divizionul I. A mers trenu o zi ºi o noapte din cauza

frontului dinspre Dobrogea. Am fost comandantu a 60 de soldaþi,

dar ºi bolnav din cauza frigului ºi oboseli ºi a hranei. Am gãsit

pe Muºat în garã. Am vãzut cum se vãrsa Dunãrea în Marea

Neagrã. Valuri mari pe Mare, ca Nori se vedea. La Reni fãceam

de planton când trecea cu Automobilele Nemþi spre Odesa. Am

stat acolo pânã a trecut nemþi 4 zile. Am trecut noaptea spre

Reni, pe podu Prutului, luncã mare. Am trecut în Basarabia.

Am vãzut cum merg vapoarele ºi ºlepurile pe mare.

25 Febr. a trecut tot frontu German din Dobrogea, Brãila ºi

Galaþi spre Odesa. Noi, Divizia I artilerie ºi Div. I obuziere i-

am primit. A trecut de la ora 4 ziua la ora 9 dimineaþa, dar n-

au fãcut nimic. La 10 Martie 1918 am sosit la Acherman Cetatea
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Ion Andreitã,
– pãlmaº cu condeiul –
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Motto: „Vreau sã procur o bucurie timpurie tineretului

universitar.” (Virgil Cioflec)

Portretul lui Virgil Cioflec – a cãruia viaþã dedicatã binelui cultural

iatã cã, finalmente, este expusã livresc – se relevã cititorului din

punctul de vedere al cercetãtorului dedicat, al profesionistului specializat

în Cioflec. Astfel, Luminiþa Cornea, în volumul „Virgil Cioflec.

Contribuþii bibliografice”, apãrut la Editura Sud, Bolintin Vale, în

2021, cu un cuvânt înainte de Vasile Grigore, reia notele adunate de-

a lungul timpului ca sã întoarcã spre noi faþetele de colecþionar, critic

de artã, susþinãtor ºi educator al omului Virgil Cioflec.

Înzestrat economic prin moºtenire, dar ºi prin abilitãþi

antreprenoriale, însoþit permanent în demersurile sale de soþia sa,

Zenobia-Zizi, boierul de la Mârºa veche de la vale a fost o figurã.

Iatã un fragment dintr-o scrisoare adresatã lui ªtefan Luchian (1908)

în care umorul strãluceºte printre rânduri ºi din care aflãm cã Zenobia

ºi Virgil se pregãtesc sã plece la Veneþia ca sã mãnânce picioare de broascã perpelite prin „pismet”:

„Nevastã, cautã o cojoacã mai groasã, cã îmi clãnþãne dinþii de cãldurã, spun Zenobiei care umblã sã mã lege

într-o broboadã. La 1 Sept. o tulim devale, la Veneþia... ºi sã admirãm pe Tiþian care nu s-a jucat «de-a musca

prin gaurã» cu meseria lui.”

Structuratã în trei pãrþi – cea dintâi constituind corpusul principal, a doua

cuprinzând studiile introductive la albumele de picturã Luchian ºi Grigorescu,

iar a treia expunând ilustraþii diverse (fotografii, documente, scrisori) care

vin sã completeze cercetarea autoarei – cartea se înscrie în categoria, relativ

rarã în România, a moºtenirii umane ºi culturale pe care nu numai Virgil

Cioflec, ci ºi întreaga familie Cioflec, ne-a lãsat-o ca sã „þinem pasul cu arta

modernã”, cu modernitatea deci ºi nu numai.

Cum se explicã aceastã colaborare dintre Luminiþa Cornea, stabilitã în

Covasna, ºi o editurã aflatã în Giurgiu, la Bolintin Vale? Explicaþia se

gãseºte, pe de o parte, în preocupãrile de o viaþã ale autoarei în ceea ce

priveºte studiul moºtenirii culturale Cioflec, provenitã din satul Araci,

Covasna, pe de alta în insistenþa celor care, revendicaþi din Vlaºca, din zona

moºiei Mârºa, scot la luminã aspecte inedite din viaþa „boierului de la Mârºa”.

Ne referim la Vasile Grigore, cel care semneazã Cuvântul înainte, dar care

contribuie ºi la alcãtuirea Anexelor ºi Ilustraþiilor. Motivul principal, narativul

care rãmâne este acela al restabilirii originii, al expunerii publice ºi al dãruirii.

Virgil Cioflec a colecþionat artã, a susþinut literatura ºi poezia, a cultivat

prietenii ºi a susþinut pe doi dintre maeºtrii contemporani ai picturii naþionale,

pe N. Grigorescu ºi pe elevul sãu, ªtefan Luchian. Virgil Cioflec a fãcut din

reºedinþa sa un loc de elitã pentru întâlniri culturale, iar la 54 de ani s-a

hotãrât sã dãruiascã Universitãþii din Cluj colecþia personalã de artã ºi, ca

accesoriu, banii rezultaþi din vânzarea averii sale, bani care urmau sã punã în

funcþiune Fundaþia Virgil Cioflec (casa din Bucureºti, moºia de la Mârºa

veche de la vale ºi hârtii de valoare – probabil acþiuni ºi obligaþiuni). Adicã

a pus fundamente. A construit. Colecþia actualã a Muzeului de Artã din Cluj

este realizatã pe nucleul acestei donaþii uriaºe fãcutã în 1934.

Cum a înþeles Luminiþa Cornea sã expunã materialul adunat? Într-o fireascã

ordine cronologicã a prezentat originea tatãlui Nicolae Cioflec, stabilit la Buzãu, dar pentru care „satul Araci

este cel mai frumos colþ al þãrii”, dupã cum afirma un alt Cioflec, Silvestru. Ca ºi alþi ardeleni, Nicolae a

trecut Carpaþii ºi a devenit moºier în judeþul Vlaºca. Moºia de la Mârºa, intratã în proprietatea sa este dusã

spre propãºire de fiul sãu, Virgil. Acesta, nãscut la Buzãu, va scrie, va face criticã de artã, va întreþine

prietenii îndelungate cu personalitãþi ale vremii – ªtefan Luchian, ªt. O. Iosif, Nicolae Grigorescu, Emil

Gârleanu, O. Goga º.a., pe unii finanþându-i, pe alþii promovându-i ºi cu destui corespondând regulat.

Este prezentat apoi Virgil Cioflec în calitate de filantrop ºi iubitor de artã, ca scriitor ºi susþinãtor al unei

corespondenþe îndelungate cu personalitãþi ca filologul Sextil Puºcariu ºi G.T. Kirileanu (folclorist, editor,

bibliotecar).

Cele douã prietenii emblematice în care V. Cioflec s-a implicat cu respect ºi despre care a scris cu pasiune

(vezi studiile din Anexe) rãmân cele cu ªtefan Luchian ºi cu Nicolae Grigorescu.

Contribuþiile Luminiþei Cornea vin sã ne reþinã un moment ºi sã ne inspire în facerea de bine, chiar dacã

suntem prinºi din nou în vârtejuri sociale care ne scot din culcuºul normalitãþii. Sau poate tocmai acum am

putea sã excelãm în facerea de bine. Sã fie aceste demersuri, aparent minore, contribuþia umanã a fiecãruia

la un tezaur uman indestructibil?

Sã ne închipuim o zi din viaþa lui Virgil Cioflec – drumul la minister, preocupãrile administrative, apoi o seratã

cu oaspeþii sãi ºi ai lui Zizi, soþia sa, discuþiile relaxate la un pahar de coniac. Astea sunt simplitãþi. Iar mai apoi –

demararea complicatã, începutã la 50 ºi ceva de ani, hotãrârea luatã de cei doi soþi de a-ºi dona averea þãrii,

românilor. De ce? Ca sã facã „bucurii timpurii”. Excelent! Câþi ne gândim unde vor ajunge bunurile noastre de

preþ - cãrþile, icoanele, tablourile? Ne gândim oare dacã cei care vin în urmã îºi pot lua o astfel de sarcinã? Nu

ar fi mai corect sã acþionãm igienic în timpul vieþii ºi sã ne preocupãm de un bine universal?

Volumul îl prezintã pe Virgil Cioflec ºi în saloane de artã, prezent la lansãri de carte, scriind nuvele ºi

schiþe (Mãlurenii), corespondând cu autoritãþile (cu Academia Românã, de exemplu) când i se solicitã

ajutorul în vederea organizãrii de evenimente ºi expoziþii.

ªi ce îi scrie prietenul-poet ªt. O. Iosif într-o zi? „Nu uit însã cã þie îþi datorez încrederea!” – iatã un

moment greu în care ajutorul a venit de la Virgil.

Nu vrem sã îl reþinem însã pe Virgil Cioflec „înfofolit, deprimat, cu pachete de medicamente”, aºa cum l-

au zãrit prietenii în primãvara lui 1948, ci la Nisa, în ianuarie 1934, la un pahar de ºampanie ºi trimiþând un

cec unui artist-prieten.

În aceste timpuri fãrã timp, Ilustraþiile din finalul volumului vin sã incite la rememorarea unui farmec

apus al vieþii culturale – un scris de mânã dintr-o scrisoare, o semnãturã, o fotografie în care Octavian

Goga, Virgil Cioflec ºi soþiile zâmbesc în grãdinã. În completare, dar nu pe ultimul loc, coperta îl înfãþiºeazã

pe Virgil Cioflec într-un portret realizat de Sava Henþia, pictor afazic cu care nu se cunoaºte sã fi avut vreo

relaþie de prietenie, dar cine ºtie dacã cercetãrile nu vor desluºi ºi aceastã legãturã?

De admirat demersul lui Zizi ºi Virgil Cioflec, de admirat contribuþia Luminiþei Cornea la marea miºcare

a lumii artistice, culturale, literare, de admirat aplecarea spre studiu a lui Vasile Grigore – ei sunt cetãþeni ai

patrimoniului material ºi imaterial.

P.S. Martie, o zi cu luminã. Un autocar duce un grup de ºcolari de la Araci la Buzãu, trece prin Bucureºti,

pe la nr. 29 din Brezoianu ºi, de acolo la Mârºa, la conacul Cioflec plin cu amintiri. Mai, o zi cu luminã. Un

autocar duce grupul de ºcolari la Cluj, se opreºte la Universitate ºi, de acolo, la Muzeul de Artã, unde

picturile le aratã copiilor frumuseþea ascunsã a lumii. ªi portretele lui Zizi ºi Virgil Cioflec.

(Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec. Contribuþii biobibliografice, Bolintin Vale, Editura Sud, 2021.)

Uniunea Scriitorilor din
România, Filiala Braºov

Carmen
Gheorghe

Anonimul de la Mârºa.
Virgil Cioflec

1 A se vedea, de exemplu: Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei, ediþie îngrijitã,
studiu introductiv, note ºi comentarii, iconografie de Luminiþa Cornea, Editura ªtiinþa,
Chiºinãu, 2019; Idem, Însemnãri de cãlãtorie de prin reviste adunate, ediþie îngrijitã
ºi studiu introductiv de Luminiþa Cornea, Centrul de Culturã al Judeþului Covasna,
Sfântu Gheorghe 2020; Luminiþa Cornea, Romulus Cioflec, o viaþã în imagini, Centrul
Cultural Judeþean Covasna, Sfântu Gheorghe, 2016; Idem, Scriitori. Case memoriale,
vol. 1, Editura Nico, Târgu-Mureº, 2001; Idem, Romulus Cioflec – un ardelean pe
drumurile lumii, ed. Luminiþa Cornea, Editura Arcuº, Sfântu Gheorghe, 2007; Romulus
Cioflec, Moarte cu bucluc, ed. Luminiþa Cornea, Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni, Sfântu
Gheorghe, 1998; ***, Poezii populare culese de Dimitrie Cioflec, ed. Luminiþa Cornea,
Societatea de ªtiinþe Filologice, Filiala Sfântu Gheorghe, 1994.
2 „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".
Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec – contribuþii biobibliografice, Editura Sud, Bolintin
Vale, 2021, p. 13.

Iuliu-Marius MORARIU

Virgil Cioflec – contribuþii
biobibliografice

Iuliu-Marius Morariu (protosinghelul Maxim) este doctor în teologie al
Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Cluj-Napoca, doctor în ºtiinþe sociale al
Universitãþii Pontificale Angelicum din Roma, cercetãtor în cadrul Centrului „Ioan
Lupaº” ºi al „Centrului Ecumenic” ale Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca ºi cercetãtor asociat al Universitãþii din Pretoria. Începând cu anul 2022
este eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din
Saint-Hubert, Quebec, a Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. A publicat,
editat, coordonat sau tradus 35 de volume ºi peste 300 de studii ºi articole. Cel mai
recent volum al sãu este: Virgil Gheorghiu on Communism, Capitalism and
National-Socialism, Peter Lang GmbH, Berlin, 2022. E-mail:
maxim@radiorenasterea.ro.

Doamna profesor dr. Luminiþa Cornea a dedicat o parte importantã a vieþii ºi muncii

intelectuale readucerii în prim-planul culturii române a familiei Cioflec. Aºa se face cã

o parte consistentã a operei dânsei cuprinde în titlu acest nume1. Eforturile sale de

editor, antolog, monografist ºi etnolog specialist în acest subiect sunt astãzi unanim

recunoscute atât în spaþiul românesc, cât ºi în cel internaþional.

De aceastã datã, în paginile unei monografii de-a dreptul emblematice pentru cultura

ºi spiritualitatea româneascã, intitulate: Virgil Cioflec –

contribuþii biobibliografice, apãrutã la editura Sud din Bolintin

Vale, dânsa reuºeºte sã încadreze opera, nãzuinþele, frãmântãrile

ºi reuºitele literare ale marelui scriitor covãsnean în contextul

mai amplu al culturii române. Cu un entuziasm ºi o determinare

rar întâlnite în rândurile filologilor, doamna profesor realizeazã

muncã de istoric, reconstituind arborele genealogic al familiei,

analizã literarã, studiu filologic ºi etnografic, toate într-un tablou

complex, atrãgãtor pentru orice categorie de cititori. Dupã cum

remarcã domnul Vasile Grigore (p. 5-11) în prefaþa cu care

înzestreazã lucrarea:

„Cartea de faþã ne familiarizeazã cu aceste aspecte, adunate

pentru întâia datã într-un volum de sine stãtãtor. Încã în primul

capitol, Familia Cioflec din Transilvania, este subliniat rolul

cãrturarilor acestei familii la dezvoltarea culturalã în plan

naþional, ca pãstrãtoare a ideilor umaniste ºi iluministe în tradiþia

impusã de reprezentanþii ªcolii Ardelene. Din prezentarea

membrilor marcanþi ai neamului acestuia, poate fi uºor realizat

un arbore genealogic cu rãdãcini adânci în istorie, pânã la anul

1794, când a trãit la Comana de Jos, actualul judeþ Braºov,

preotul Idomir Popovici, zis Cioflec, ajuns în Araci. Dintre

urmaºi se disting Nicolae Cioflec, mare proprietar în România,

cel care a cumpãrat moºia Mârºa din Vlaºca, fostã a

Bolintinenilor, folcloristul Dimitrie Cioflec, dascãl ºi autor al

primei colecþii de folclor din Ardeal, Remus Cioflec, librar care

a deþinut editura ce-i purta numele, unde a publicat ºi Romulus

Cioflec, în 1943, romanul Pe urmele destinului”. (p. 8).

Dupã cum þine sã remarce scriitoarea în nota introductivã asupra ediþiei (p. 13-14),

demersul editorial este rodul unei susþinute activitãþi de investigaþie care a durat mai

bine de o jumãtate de secol2, fapt ce explicã aportul informaþional inedit ºi densitatea

conþinutului. Dupã ce, în debutul lucrãrii, vorbeºte despre istoria familiei Cioflec în

arealul transilvan (p. 15-18), dânsa va trece în revistã contribuþia lui Romulus Cioflec

la cultura româneascã din perioada interbelicã (p. 19-24). Originii transilvãnene a lui

Virgil Cioflec îi va fi dedicatã urmãtoarea unitate tematicã (p. 25-27), pentru ca, în

continuare, autoarea sã treacã în revistã principalele aspecte care-l definesc drept

filantrop ºi iubitor de artã (p. 28-36). Nu va neglija nici calitãþile sale scriitoriceºti (p.

36-40), nici corespondenþa sa (p. 41-47), prieteniile cu personalitãþi artistice de prim

rang precum ªtefan Luchian (p. 48-53), sau Nicolae Grigorescu (p. 55-60). La final,

în ampla ºi necesara anexã, va aduce fotografii ºi facsimile dupã documente care vin

sã întãreascã cele prezentate anterior (p. 62-174), oferind astfel cititorului posibilitatea

de a aprofunda cele prezentate.

Rod al unei munci de-a dreptul colosale ºi lucrare de-o relevanþã covârºitoare

pentru cultura româneascã de pe meleagurile covãsnene ºi din spaþiul românesc

deopotrivã, Virgil Cioflec – contribuþii biobibliografice, a doamnei prof. dr. Luminiþa

Cornea se constituie astfel într-un valoros omagiu adus unui chip de luminã care-a

încrustat rânduri de neºters pe rãbojul vremii, pecetluindu-ºi calitatea de bun român

printr-o operã cu un conþinut de valoare perenã. Este meritul autoarei de a-l fi repus în

prim plan pe eºichierul culturii române, fapt pentru care, un astfel de text se cade

semnalat, citit, analizat ºi apreciat deopotrivã.

(Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec – contribuþii biobibliografice,

Editura Sud, Bolintin Vale, 2021.)
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dinaintea unor mari

mirãri, treziri, priviri,

cântãri (III)
Miniepistolele 29-56 alcãtuiesc partea a treia a unui unic poem,

aparentã spovedanie, unde realul devine, tocmai prin supralicitare,

un real fantasmagoric, prilej de aur, de neratat sã apeºi pe

accelerator ºi, fie cum o fi, numai sincerã sã fie: „sã nu spui cã

nu-þi place sã stai seara pe balcon sã asculþi cântarea de greieri a

nopþii de august cu laptopul stins ºi toate/ gândurile stinse risipite

în nemãrginirea stelarã când luna trece/ imperialã pe deasupra

platanului ºi platanul înalt cât ºapte vieþi// de om aruncã o frunzã

la picioarele tale sã nu spui cã nu-þi place/ sã priveºti o femeie

frumoasã cea mai frumoasã femeie din lume (...) sã nu spui cã

nu-þi place/ sã dormi pe balcon înfãºurat în stele în raze de lunã în

simfonii/ de greieri sã visezi cum se face ziuã în timp ce se face

ziuã// sã nu spui cã nu-þi place sã te trezeºti într-o viaþã nouã/ sub

soarele nou sã nu spui cã nu-þi place sã fii” (32)

Orice pe lumea asta, faptã sau obiect, devine prilej de

confesiune, de unde poetul, singur, cu cerul deasupra, singur

dinaintea cafelei aburinde, extrage un fel al sãu de poezie, sau de

trezire, sau de ascultare, sau de cântare. Oare degeaba marile

epopei încep cu evocarea unei melopei esenþiale, cântã-mi zeiþã,

cântã-mi armele ºi pe bãrbatul?... Iatã-l pe cantorul nostru înaintea

marilor „treziri”, a marilor „priviri”, a marii „cântãri”, a marilor

„mirãri”, a marii „trãiri”: „sã te trezeºti sã priveºti un rãsãrit de

soare ca ºi cum ai privi/ începutul sã te trezeºti sã priveºti în

oglindã un rãsãrit de soare/ ca ºi cum ai privi propria viaþã întoarsã

sã te trezeºti sã priveºti/ soarele urcând printre blocuri sã te

trezeºti sã priveºti dâra de// de luminã din ferestre ºi surâsul

primei femei întâlnite sã te trezeºti/ sã asculþi liniºtea din primele

ore sã te trezeºti sã asculþi forfota/ pãsãrilor din platani ºi

zgomotul maºinilor din parcare sã te trezeºti/ sã cânþi astãzi e

ziua mea ºi sã fie chiar ziua ta sã te trezeºti sã-i// trezeºti pe cei

care vin sã te trezeºti sã miroºi o cafea aburindã/ sã te trezeºti sã

guºti din dulcele clipei sã te trezeºti sã te pipãi ºi/ sã urli sunt sã

te trezeºti sã te miri sã se facã luminã sã te trezeºti/ sã te ridici sã

umbli pe ape sã te trezeºti sã-þi aminteºti sã te înalþi// la cer sã te

trezeºti sã porneºti spre propriul tãu drum sã te trezeºti/ sã trãieºti

propria viaþã sã te trezeºti sã iubeºti, trezeºte-te” (33) Numãraþi

îndemnurile la trezire ºi la autotrezire ºi veþi dezlega tot atâtea

sensuri în aceleaºi cuvinte simbolic repetate.

Fiecare miniepistolã ascunde o enigmã evidentã cu cât un poem

sau altul lasã impresia cã transcrie câte un fapt brut, neprelucrat,

tocmai aparenta necizelare depunând mãrturie de subtilizare

maximã. Astfel apar unele fapte autobiografice, totuºi prefacerile,

schimbãrile, deformãrile, fragmentãrile, recompunerile, mixãrile,

interconectãrile sunt estetice, intenþionat creatoare de sugestii

precum în foarte atent dozatul poem între concret agresiv ºi

subtilitate mai mult decât intenþionatã, cãutatã: „când eram mai

tânãr locuiam în bucureºti pe 13 septembrie ºi/ lucram la itb

floreasca ºi visam sã devin un mare taximetrist pe/ o dacia 1300

sport. locuiam la o doamnã care avea optzeci ºi ºase/ de ani ºi

pretindea cã este nepoata lui octavian goga. mu-mi cerea// chirie

nu-mi cerea decât sã stau la taclale cu ea în timpul meu liber./

nicolae îmi zicea mergi jos la alimentara ºi cumpãrã-þi vin ºi þigãri

ºi/ cafea ºi vino sã mai stãm de vorbã am atâtea sã-þi spun. dar eu

eram/ tânãr nu aveam chef de taclale ºi gândul mai mereu îmi

zbura// la fetiþele dulci din bucureºti. pe care le plimbam cu taxiul

în imaginaþia/ mea. ºi timpul meu liber se risipea pe vin pe þigãri ºi

pe cafea. n-am rezistat/ sã stau acolo nici mãcar cât a rezistat

guvernul goga la putere. dupã ce/ am plecat ceauºescu a dãrâmat

13 septembrie ºi 14 septembrie ºi toate// zilele românilor pânã la

revoluþie. plus visul meu de mare taximetrist/ acum îngropat undeva

între grand hotel marriott ºi casa poporului” (34)

Acelaºi balans între dragoste ºi carte duce la întrebarea de ce

dragostea are nevoie de existenþa cãrþii, de ce o carte are nevoie

de pasiunea misterioasã numitã uneori dragoste? Poetul prin

poezie pune întrebãri fãrã sã cearã rãspunsuri, însã le poate sugera

în infinite variante: „niciodatã n-am ºtiut sã aleg între o femeie

frumoasã ºi o carte bunã/ mi-au plãcut întotdeauna femeile

întotdeauna cãrþile nu le poþi separa/ sunt dãtãtoare de viaþã

amândouã sunt izvor de iubire ºi de/ înþelepciune dar o femeie

frumoasã citind o carte bunã ehei o femeie// frumoasã citindu-mã

ca pe o carte bunã în timp ce eu citesc toate/ femeile frumoase ca

sã înþeleg viaþa ºi frumuseþea ei ºi misterul da/ qui n’a pas connu

la femme n’a connu la vie îmi spune cineva/ ºi înclin sã-i dau

dreptate pentru cã viaþa fãrã femei nu e viaþã iar// cel ce iubeºte

ºtie ºi cel ce ºtie iubeºte am aflat din cãrþile bune/ din cartea

cãrþilor pe care o tot citesc ºi o tot citesc ºi tot misterioasã/ rãmâne

oare n-ar fi mai bine mã întreb eu pe mine sã fac dragoste cu/ cea

mai frumoasã femeie din lume iar ea sã mã nascã din nou sã îmi/

/ spunã mai pune ºi tu mâna pe-o carte pe cartea cãrþilor de

exemplu/ cãci naºterea e cea mai mare minune iar eu sã îi zic cã

dragostea” (38)

Ceea ce se observã ºi nu e recomandabil sã se ajungã la

vizibilitate este apariþia unei oboseli cam dupã miniepistola 38.

De ce nu ar trebui? Volumul cuprinde o arhitecturã urmãritã cu

acribie, deci poemele unde autorul îºi simte puterile de comunicare

sleite ar fi trebuit sacrificate prin înlãturare, deoarece altele aºteaptã

sã le ia locul, scrise, rescrise, aºezate în poziþie de aºteptare. Nu

se întâmplã aºa. De ce? Miniepistola 39 are carenþe stilistice

prea evidente, bineînþeles cã reparabile. Se repetã de ºapte ori în

14 versuri lungi pronumele relativ „care”, precum „cerul albastru

în care deveneam invizibil” în loc de „cerul albastru unde

deveneam invizibil” ºi aºa mai departe, ceea ce nu ar trebui sã se

întâmple. Neatenþie? Nu cred. Alte cauze? Probabil... Sã fie

poetul prea sedus de farmecul universului sãu imaginar, prea

cufundat în reverie, de unde oscilaþia de multe ori prea

periculoasã, scãpatã de sub control, între ordine ºi neglijenþã?

Un poet comunicã nu numai cu conºtientul, cât, mai ales, cu

inconºtientul unui cititor, este un vrãjitor al mesajelor subliminale,

deci are la dispoziþie întregul arsenal al inefabilului. Nu am decât

un sfat, mai mult autocontrol. Bãtrânul hâtru filozof Gaston

Bachelard ne-a lãsat o astfel de frazã: „Când este vorba sã scrii

prostii, ar fi cu adevãrat mult prea uºor sã faci o carte groasã”.

Miniepistolele lui Nicolae Silade încap, arghezian, într-o cãrticicã

de-a dreptul subþire, unde nu este loc de „prostii”, dar poetul este

ºi el om, sã-i oferim cel puþin aceastã ºansã...

Un text se strãduieºte sã schimbe faþa unor lucruri ºi a unor

fapte, însã unele repetiþii devin inutile, parcã anume folosite sã

umple un gol de neumplut altfel: „sã locuieºti într-un apartament

cu douã camere cu douã balcoane/ ca ºi cum ai locui în propriul

tãu cer luminat de propriul tãu soare/ hrãnit din propriul tãu

pãmânt ºi te-ai scãlda în toate apele lumii/ în toate oceanele în

toate mãrile în toate fluviile, în toate râurile// pânã la ultima picãturã

cãci ale tale sunt toate ale tale al tãu/ este totul totul este ºi totul

vine din tot ºi toate pleacã în toate/ totul este genezã ºi totul

apocalipsã ºi învierea un miracol o sã/ vezi ºi o sã crezi ºi te vei

minuna vei privi împrejur ºi împrejurul// va fi al tãu cât vezi cu

ochii vei privi înãuntru ºi vei vedea totul/ ca-n palmã cu ochii

închiºi vei vedea ºi dragostea ce-nvãluie/ totul dragostea din care

totul se naºte vei privi înãuntrul tãu/ ºi te vei vedea pe tine însuþi

ºi te vei minuna// cãci al tãu este totul totul este totul vine din tot

ºi toate pleacã/ în toate totul este genezã ºi apocalipsã ºi învierea

un miracol” (40)

Repetiþiile au rol incantatoriu, rol de refren, au orice rol le

atribuie poetul, însã nu sã arunce cuvintele din dicþionar într-un

spaþiu; mai degrabã aºtepþi alte momente de inspiraþie, sau aºezi

textul în pãstrare pentru vremuri mai bune.

Grav, când poetul îºi ia gândurile în serios, cu atât mai mult se

motiveazã sã devinã mai dramatic chiar decât în tiradele vechiului

teatru din amfiteatrele de marmorã: „mã gândeam la niºte poeme

politice ºi brusc fãrã nicio legãturã/ cu politica mi-a venit în

minte sintagma numai cel ce zideºte are/ dreptul sã dãrâme ia sã

vedem noi mi-am zis cine e ziditorul cine/ dãrâmãtorul ºi am

gãsit dãrâmãtori peste tot dãrâmãtori de case// oraºe ºi þãri

dãrâmãtori de familii popoare valori dar niciun ziditor/ nu e bine

mi-am zis nu se poate dãrâmi dãrâmi dãrâmã dar pune/ ceva în

loc altfel se alege praful de dãrâmarea ta ori vine ziditorul/ ºi te-

ntreabã unde e zidirea lui ºi nu ºtiu cum vei motiva adevãrul//

dragilor e cã nu ºtim sã zidim nimic nici rãu nici bine ne pricepem/

însã sã dãrâmãm frumos sã dãrâmãm bine fãrã sã ºtim cine este/

ziditorul dãrâmãm tot dar tot urmele zidirii se vãd iar urmele nu

se/ pot dãrâma nu se pot ºterge cum nu poþi ºterge amintirea în

care// ai fost ai iubit ai gândit pentru cã urma acestora eºti chiar tu

da tu/ cel care vrei sã dãrâmi ºi dragostea fãrã de care nimic nu

poate fi” (55)

Întrerup cercetarea prea ostentativã, a cãutãrii lumânãrii cu

lumina lumânãrii, ºi revin la partea întâi, unde un poem ar putea

fi marcã a întregului final prin simplã nouã poziþionare, un poem

ambiguu, ceva între copilãros ºi ultraserios, tocmai prin asta

excepþional, capabil de multiple sensuri/semnificaþii. Iatã-l, meritã

scos în evidenþã.

„astãzi am mers la grãdiniþã. grãdiniþa din spatele/ judeþeanului.

o grãdiniþã nouã. modernã. postmodernã./ educatoarele: una ºi

una. copiii: unul ºi unul. ca îngerii./ roiau cu duiumul în preajma

mea. ca într-o poveste// romanticã. întotdeauna mi-a plãcut sã

merg la grãdiniþã./ odinioarã mergeam de mânã cu sora mea. un

fotograf/ ne-a fãcut atunci o pozã. o pozã alb-negru. decoloratã/

în timp. o pozã de colorat. în timp. o am ºi acum. o port// în

buzunarul de la hainã ca pe un lucru de preþ./ nepreþuit. din când

în când o scot la luminã ºi atunci/ pornesc spre grãdiniþã cu

surioara mea. o þin de mânã/ ºi zâmbim unui înger. unui înger

care a fost fotograf.// sau poate poet. pentru cã numai poeþii ºtiu/

sã eternizeze nepreþuitele clipe” (14)

Poetul are dreptate, 56 de miniepistole, 56 de clipe mai scurte,

mai lungi, depinde numai de starea de moment a miniepistolierului,

când fotograf, când participant „la colocviile reflex alãturi de alþi

poeþi ºi alte frumoase/ poetese unele trecute bine de patruzeci de

ani” (51), când obligat sã rãspundã la întrebarea: „ce folos are

omul din toatã truda pe care ºi-o dã sub soare?”, pentru cã „totul

e deºertãciune/ ºi goanã dupã vânt dar iubeºti deºertãciunea ºi

goneºti dupã/ vânt pânã când vântul se-ntoarce ºi te ia ºi te duce

departe// în locuri luminoase (...)” (48)

Oricum, totul e ambiguu în catedrala liricã a celui care nu a

„învãþat nimic din viaþa asta” (1), dar „vremea a fost frumoasã

cât s-a citit poezie sau poezia a fãcut// vremea frumoasã s-a spus

acolo cã viaþa e ba un hotel în care vii/ îþi spui poezia ºi pleci ba

cã e un râu pe marginea cãruia stau poeþii/ în neînþeleasa lor

eternitate dar eu cred cã viaþa este chiar muntele/ din faþa ta îl urci

pe o parte îl cobori pe cealaltã ºi gata eºti iarãºi// pe marginea

râului pe terasa unui hotel de ºapte stele unde îþi bei/ cafeaua în

liniºte privind cum vremea se schimbã vremurile nu” (51)

Volumul „miniepistole” a primit Marele premiu al Festivalului

internaþional de Poezie de la Sighetu Marmaþiei în anul 2018. El

se adaugã unei bibliografii relativ restrânse, alcãtuitã din Visul

în lucru, Litera, 1979, Cartea poeþilor (colectiv), Lugojpress,

1994, Mergere înainte, Lugojpress, 1997, eternelia, Marineasa,

2006, iubirea nu bate la uºã (I), BrumarR, 2013, iubirea nu

bate la uºã (II), BrumaR, 2016, everest, BrumaR, 2020. Acestui

din urmã volum îi voi dedica o atenþie accentuatã, deoarece, la o

primã lecturã, se dovedeºte ofertant, continuând stilul,

diversificându-l totodatã, din „miniepistole”, cu întrebarea dacã

autorul propune alte  schimbãri, metamorfoze, într-o epocã de

trecere, ambiguã, instabilã, neprecizatã, precum a noastrã, când

poezia devine „o formã de artã de tristã staturã perifericã” (apud

Joseph Epstein, citat de Constantin Dehelean, Cafeneaua literarã,

11, noiembrie 2021). Ei bine, Nicolae Silade nu propune nimic

periferic, suflul sãu liric se adaugã altor câtorva rare eforturi de

a renaºte poezia aflatã întotdeauna în stare agonicã sau vie, cum

o recomandã unii, creatorii, cum o recepteazã alþii. Abuzul actual

al mijloacelor de informare duce la dezechilibre de receptare nu

numai în domeniul literar, însã totul, treptat, se reechilibreazã ºi

destabilizeazã, prin aportul creativ, inovator ºi distructiv, al

generaþiilor de creatori. Bãtrânii Orfeu ºi Homer reîntineresc pe

zi ce trece, nicio grijã pentru destinul lor.

Nicolae Silade, miniepistole, editura Grinta,

Cluj-Napoca, 2019.
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(continuare în pag.17)

Dupã pandemie ºi rãzboi, ce urmeazã?
Motto: Tragedie ºi mobilizare

pentru a face faþã catastrofelor
mondiale, poluãrii oceanelor,
reducerii recoltelor, foametei ºi
rãsturnãrii de guverne, iar
terorismul ºi atacurile
cibernetice se vor multiplica... O
nouã eticã mondialã ameninþa
valorile tradiþionale. (Raportul
comunitãþii de informaþii
americane privind riscuri ºi

ameninþãri globale 2020-2040, Global Trends 2040 (GT-2040),
elaborat de NIC.)

Am prezentat drept motto acest extras din Raportul GT-2040
elaborat în 2021 de cãtre NIC (Comunitatea Serviciilor de
Informaþii americane), unde se previzioneazã evenimente regionale
ºi globale ce se vor produce în viitoarele decenii, care vor schimba
faþa lumii ºi modul de guvernanþã la nivel planetar. Concluzia
Raportului este clarã: existã riscul unei lumi fãrã lider în care
asistãm la „naufragiul elitelor politice ºi tehnocrate”, competiþia
marilor puteri ºi puterilor emergente va fi necruþãtoare ºi tot mai
belicoasã, spectrul conflictelor militare devenind un nor toxic
care va acoperi mari regiuni ale planetei. În ciuda acestui tablou
pesimist, anarhia ºi haosul mondial nu vor împiedica continuarea
procesului de interconectare globalã a þãrilor ºi economiilor,
facilitat de dezvoltarea ºi perfecþionarea noilor tehnologii ºi
Inteligenþei Artificiale, care vor fi considerate ca oportunitãþi pentru
creºterea productivitãþii, însã impactul lor asupra pieþei muncii
va fi diferenþiat de la þarã la þarã ºi de la o activitate la alta.

În privinþa schimbãrilor climatice, Raportul GT-2040 anticipeazã
„consecinþe majore asupra disponibilitãþii resurselor,
instabilitãþii politice ºi migraþiei. Încãlzirea climaticã nu va putea
fi frânatã, tentaþia geo-ingineriei va fi din ce în ce mai puternicã.
Noþiunile: fragmentare, dezechilibre ºi contestare sunt
principalele chei de citire a lumii de mâine. Divizarea socialã va
fi crescutã de o manierã profundã prin pandemia de covid-19,
cu o dezvoltare durabilã a fracturilor identitare.” Raportul
precizeazã cã lumea în care trãim este în „derivã”, iar dacã
tendinþele se menþin vom asista la o planetã împãrþitã în sfere de
influenþã, coexistenþã competitivã ºi la un parteneriat sino-
european pentru multilateralism ºi dezvoltare, la renaºterea
democraþiilor ºi restaurarea unei ordini liberale. Analiºtii NIC
vãd Europa la orizontul lui 2040 ca fiind: „mai caldã, mai bogatã,
mai îmbãtrânitã ºi mai puþin creºtinã. Primul sãu oraº va fi
Istanbul, urmat de Paris”.

Faþã de ediþia din 2016, actualul Raport GT-2040 este pesimist
în privinþa progresului ºi dezvoltãrii, pe care le considerã mai
puþin spectaculoase ca în deceniile precedente, majoritatea
populaþiei lumii va fi în situaþie de sãrãcie, nivelul educaþiei va
creºte foarte puþin, datoriile suverane vor exploda, protecþionismul
economic îºi va consolida poziþia, tehnologia va fi distrugãtoare
ºi mai puþin eliberatoare.

În ultimele trei decenii am asistat ca spectatori la o dublã
revoluþie: cea a tehnologiilor informaþiei ºi cea a mondializãrii
financiare care au produs mutaþii profunde asupra modului de
guvernanþã a lumii ºi organizãrii spirituale a societãþii. Analiza
Raportului GT-2040 ne invitã sã reflectãm la viitorul omenirii în
condiþiile în care ne vom confrunta cu surprize strategice
(evenimente brutale ºi neprevãzute având impact major asupra
mediului politic, economic, social ºi militar) ºi cu rupturi strategice
(evenimente cu impact puternic care se produc pe termen lung ºi
care ne determinã sã spunem cã nimic nu va mai fi ca înainte.
Prezentând selectiv pasaje din Raport, mi-am amintit de un text
din Langa Purana (II, 39-40) reprezentând tradiþia oralã hindusã
având o vechime de 2-3000 de ani, materializatã în scrieri care
previzioneazã modul în care actualul ciclu al civilizaþiei umane se
recunoaºte dupã simptomele vremurilor ºi modificãrile
comportamentale ale omului. Potrivit acestei evaluãri, astãzi trãim
crepusculul epocii decadente spiritual, Kali Yuga, care a început
în 1932 ºi se încheie în 2442, lumea de azi fãcând parte din cea
de a ºaptea umanitate. Siva Purana, importanta scriere ºivaistã,
ne transmite mesajul cã: „trãim acest sfârºit de ciclu temporal
sub spectrul greºelilor înaintaºilor noºtri, pe care ar trebui sã
nu le repetãm, greºeli care i-au împins la autodistrugere. Cauza
primordialã a acestor greºeli îºi are rãdãcina în orgoliul
nemãsurat al omului care cautã sã schimbe ordinea divinã,
naturalã, printr-o ordine umanã care opune pretinse virtuþi
morale, magiei riturilor divine, neglijeazã puterile spirituale
autotransformatoare care pot fi atinse prin comuniune directã
cu Dumnezeu.”

Semnele care indicã stadiul în care ne aflãm sunt uºor de
recunoscut ºi se referã la comportamentul uman ºi la ierarhizarea
valorilor în societatea viitorului:

– Coeficientul de urã din sufletul fiecãrui om va cunoaºte o
alarmantã creºtere;

– Toate marile progrese din domeniul cunoaºterii vor fi
deturnate spre scopuri impure, adicã spre amplificarea rãului;

– Se va înmulþi numãrul conducãtorilor de popoare de „extracþie
joasã” ºi de proastã calitate;

– Un amestec destructurant al castelor, o destrãmare dramaticã
a ierarhiilor fireºti, o ireparabilã dezordine socialã, lucrãtorii
manuali ºi negustorimea vor fi înãlþaþi în rang ca intelectuali, iar
intelectualii vor fi puºi în poziþii subalterne;

– Necinstea va cãpãta o rãspândire fãrã precedent la toate
nivelurile, iar hoþii vor deveni lideri;

– Proºtii, impostorii, naturile rudimentare ºi gãlãgioase vor fi
luaþi drept înþelepþi, iar oamenii drepþi ºi de bunã calitate se vor
retrage din viaþa publicã;

– Limbile vor sãraci ºi se vor trivializa;

– Femeile nu vor mai pune preþ pe virtute, vor fi mai numeroase
decât bãrbaþii;

– Organizaþiile criminale vor prolifera, va creºte numãrul celor
care nu gãsesc de lucru;

– Vor apãrea numeroase organizaþii religioase necanonice,
blasfemia va convieþui cu fanatismul;

– Discernãmântul se va ºubrezi, instituþia respectului va intra
în derivã;

– Neruºinarea, cãlcarea cuvântului dat, invidia vor câºtiga teren;
– Vor apãrea obstacole greu de trecut între pãrinþi ºi copii;
– Forþa va prevala dreptãþii;
– Vulgaritatea va împânzi totul;
– Uciderea fãtului în pântecul matern se va practica pe scarã

largã;
– Deþinãtorii puterii nu o vor mai folosi în beneficiul popoarelor

lor;
– Eroii comunitãþilor vor fi asasinaþi direct sau simbolic.
Dupã cum observãm, semnele sfârºitului de ciclu fac parte din

meniul cotidian ºi ne anunþã apariþia germenilor ciclului urmãtor
al civilizaþiei post-umana, în care omul ºi maºina vor cunoaºte o
metamorfozare alchimicã, pregãtind cu minuþiozitate momentul
robotizãrii oamenilor ºi umanizãrii roboþilor, sub controlul noilor
tehnologii ºi Inteligenþei Artificiale.

Big-Tech ºi Big-Pharma: arme de distrugere în masã care
ameninþã ºi modeleazã lumea de azi ºi de mâine prin
„mondializarea colonizãrii tehnologice” ºi a experimentelor
biochimice ºi biologice

Spaþiul cibernetic a devenit o rupturã strategicã ºi un câmp de
confruntare între entitãþi statale, non-statale, dar ºi de „lupi
singuratici” care influenþeazã evoluþii politice, economico-
financiare, militare ºi spirituale la nivel regional ºi planetar, fiind
componente importante ale rãzboaielor hibride, asimetrice. SUA,
prin crearea STUXNET ca prima armã în întregime compusã din
coduri ºi algoritmi ºi folosirea ei în atacul asupra programului
nuclear iranian, a deschis o breºã, cea a emergenþei spaþiului
cibernetic ca un nou spaþiu de luptã.

De aceea asistãm la un mod inevitabil de a modifica conceptele
tradiþionale în materie de securitate, atât prin reîntoarcerea în
forþã la ofensivã, cât ºi la regândirea doctrinelor de apãrare. Deja
în conceptul de securitate tradiþionalã se folosesc în mod frecvent
noþiunile: apãrare ciberneticã, atac cibernetic, lovituri cibernetice
etc. Adicã un adevãrat dicþionar integrat în viaþa de zi cu zi a
oamenilor. Spaþiul virtual creat de imaginaþia oamenilor cu
sprijinul noilor tehnologii ale informaþiei ºi comunicãrii este în
întregime artificial ºi transcendent noþiunii de „frontierã
geopoliticã”, cunoaºte o multiplicitate crescândã de actori,
complicând identificarea intruºilor rãu voitori, asigurã anonimatul
beligeranþilor. Spaþiul cibernetic constituie al cincilea spaþiu de
confruntare, dupã cel terestru, maritim, aerian ºi cosmic. Rãzboiul
fiind o continuitate a politicii prin alte metode ºi mijloace, loviturile
cibernetice pot prin extensie sã fie percepute ca unul din aceste
mijloace moderne.

Sub mandatul preºedintelui Obama s-a adoptat conceptul unei
strategii de distrugere punctualã ºi anonimã a adversarilor statali
ºi non-statali, atacurile cibernetice constituind un al treilea pilon
care este localizat în U.S. CYBER COMAND ºi la NSA. Aceastã
structurã instituþionalã demonstreazã cã spaþiul cibernetic nu
constituie un spaþiu propriu, ci este bine suprapus pe alte câmpuri
de luptã armatã: terestru, aerian, maritim ºi cosmic. Atacurile
cibernetice pot fi considerate ºi ca „arme de dezorganizare masivã”
cu efecte psihologice ºi mediatice importante. Potrivit lui
Dominique Mongin (2013), „recurgerea la armele cibernetice în
cadrul rãzboiului secret care constã în a lansa o acþiune tehnologicã
atât de sofisticatã care devine în mod particular greu pentru un
adversar statal de a-i gãsi originea în timp operaþional”. Existã
asimetrie intrinsecã între eficacitatea atacurilor ºi mijloacele de
protecþie, agresorul nu are nevoie decât de o singurã fisurã, pe
când cel care se apãrã trebuie sã ia în considerare toate slãbiciunile
imaginabile ºi neimaginabile ale sistemului sãu pentru a gãsi
soluþii de respingere a atacului ºi de consolidare a protecþiei
sistemului. Dezvoltarea capacitãþilor cibernetice ofensive implicã
pentru state sã-ºi întãreascã capacitãþile de apãrare prin securizarea
sistemelor, inclusiv de comunicare criptatã. În consecinþã,
ameninþãrile cibernetice impun includerea în agenda politicã la
nivel naþional ºi internaþional a noilor concepte defensive aflate
în plinã evoluþie ºi adaptare.

Trei cercetãtori francezi (Groselle Bruno, Tertrais Bruno ºi
Esterle Alain) s-au aplecat în 2012 asupra problemei „descurajãrii”
(în mod clasic asociatã cu cea nuclearã) în spaþiul cibernetic,
categorie care face parte din apãrarea ciberneticã ºi este definitã
ca „un ansamblu de mãsuri specifice tehnice ºi non-tehnice proprii
pentru a descuraja actorii potenþiali de a cãuta sã aducã atingere
securitãþii sistemelor informatice ºi de comunicaþii considerate
esenþiale”. Ca orice doctrinã de descurajare, statul trebuie sã fie
capabil sã demonstreze de o manierã credibilã capacitatea sa de
riposta. Dar pentru a conduce la un „dialog de descurajare” este
nevoie sã identifici mai întâi adversarul, deci interlocutorul, ori
este greu sã identifici rapid un adversar din cauza multiplicitãþii
actorilor ºi urgenþei elaborãrii unei descurajãri pe mãsurã.

O altã problemã care necesitã analizã ºi responsabilitate se
referã la definirea „pragului cibernetic”. Olivier Kempf, citat de
Eltehaninoff Michel (2013), se întreabã cum este posibil sã
vorbeºti de o „ripostã proporþionalã atacului, când în realitate
este aproape imposibil de a identifica cu certitudine ºi în termen
relativ scurt autorul loviturii cibernetice ºi eliminarea pagubelor
produse”. O modalitate de a realiza o descurajare ciberneticã este
publicarea doctrinelor de cãtre marile puteri (SUA, China, Rusia,
Franþa, India, Brazilia etc.) pentru a sensibiliza adversarii
potenþiali privind capacitatea de ripostã.

Spaþiul cibernetic are nevoie de un cadru juridic
internaþional?

SUA au o viziune clarã privind atacurile cibernetice pe care le
privesc ca pe „un viol a suveranitãþii,  drept pentru care îºi
recunoaºte dreptul la autoapãrare în fata acþiunilor care se
desfãºoarã în domeniul numeric”, procedând la extinderea
câmpului de aplicare a Cartei ONU spaþiului cibernetic.

În 2011, Washingtonul a declarat cã: „un atac cibernetic masiv
împotriva SUA va fi considerat cã un act de rãzboi cãruia tara îºi
rezervã dreptul de a rãspunde prin orice mijloace”. Totuºi, în
privinþa folosirii STUXNET, Centrul de Excelenþã al Apãrãrii
Cibernetice al NATO (TALIN), considera cã a fost vorba de
„folosire a forþei în mod ilegal”. Despre folosirea STUXNET ca
arma ciberneticã de cãtre SUA, masteranda Rebeca Portail de la
Universitatea Louvain a întocmit un studiu bine documentat cãruia
i-a dat titlul semnificativ: „Cyberspace: une rupture strategique”,
în care evidenþiazã cã prin folosirea virusului STUXNET apare
necesitatea invenþiilor militare în spaþiul cibernetic ºi de adaptare
a metodelor ºi conceptelor militare la realitãþile tehnologice ale
lumii de azi ºi de mâine. Importanþa pe care o acordã UE apãrãrii
cibernetice s-a materializat prin votarea de cãtre Parlamentul
European a înfiinþãrii Centrului CYBER al UE care va fi gãzduit
de România. Este prima entitate europeanã gãzduitã de þara
noastrã, iar în cursa pentru obþinerea nominalizãrii au concurat:
Belgia, Germania, Luxemburg, Spania, Polonia, Lituania. „Prin
crearea acestei entitãþi se are în vedere construirea unei politici
europene de expertizã tehnologicã în materie de securitate
ciberneticã în domenii ca criptografie, servicii de securitate a
reþelelor informatice, de detectare a intruºilor, securitatea
programelor informatice ºi aplicaþiilor, stimularea cercetãrii ºi
inovãrii tehnologice pentru consolidarea securitãþii cibernetice a
UE.” (Comunicat de presã al Ministerului de Finanþe).

Pe lângã beneficiile incontestabile pe care le-a adus revoluþia
noilor tehnologii în toate domeniile vieþii sociale ºi economiei,
trebuie avutã în vedere ºi latura sa întunecatã, care necesitã o
atenþie particularã pentru a preveni scãparea de sub control a
acestor tehnologii ce se pot transforma în arme de dezorganizare
ºi distrugere la nivel regional ºi global. De fapt, nu tehnologia
avansatã este periculoasã, ci modul în care este folositã în interesul
îmbunãtãþirii vieþii sau ca armã ce poate aduce moarte ºi distrugerea
ecosistemului planetar.

Legitimitatea colectãrii datelor numerice în numele
prevenirii – mit ºi realitate

Colectarea datelor informatice ºi a informaþiilor se înscriu într-
o strategie de securitate globalã, care se dovedeºte a fi
indispensabilã cunoaºterii potenþialului real al adversarului ºi de
a cãuta sã-i cunoºti identitatea. În SUA, locaþiile US CYBER
COMMAND ºi NSA ilustreazã bine simultaneitatea modurilor
de acþiune a securitãþii interne, apãrãrii ºi informaþiilor. În acelaºi
timp, programele de supraveghere internaþionalã induc o
modificare în problematica alianþelor, scandalul programelor de
supraveghere PRISM a pus în dificultate încrederea între aliaþii
tradiþionali. De asemenea, BIG-TECH american: Amazon,
Google º.a. au cumpãrat în Franþa ºi în alte þãri ale UE, prin
intermediul unor intermediari cu influenþã, societãþi de producþie
prin e-comerþ, pe care le controleazã nu numai tehnologic, ci ºi
economic ºi politic. Thomas Faure, creatorul francez al Whaller,
o alternativã la Microsoft, atrage atenþia guvernului cu privire la
nevoia de a lansa o luptã cu giganþii americani pentru „a ne apãra
libertatea”. „Instalaþi confortabil în sânul societãþilor noastre,
economiilor noastre ºi statului nostru, ei se prezintã în aparenþã a
fi ocupanþi paºnici, non-violenþi, binevoitori, într-un cuvânt,
dezarmant de politicoºi. În realitate, au cucerit pas cu pas
societatea europeanã. Cum vor fi impozitaþi cu 15% când ei au
cumpãrat Franþa ºi alte þãri europene?”

Aceastã realitate indicã o anumitã stare de iritare ºi neîncredere
din partea partenerilor europeni care vãd în companiile BIG-
TECH americane rivali redutabili în economia globalã ce se
construieºte sub ochii noºtri.

De ce datele personale se aflã în atenþia serviciilor de
informaþii?

Miza principalã a serviciilor de informaþii în viitorii ani este
analiza datelor personale, trierea ºi sensul pe care îl vor da
presupune iniþierea unui amplu proces de recrutare ºi încadrare
în serviciu de analiºti, lingviºti, experþi IT etc. Potrivit lui Piotr
Smolar, ziarist la „Le Monde”, specialist în relaþii internaþionale:
„astãzi aceastã problemã a accesului serviciilor de informaþii la
datele noastre personale priveºte de fapt libertãþile noastre
individuale, consumul nostru, a reþelelor de socializare, accesul
nostru la internet, deplasãrile noastre în interiorul ºi exteriorul
þãrii. În numele combaterii terorismului, sunt multe atingeri la
libertãþile individuale. În Raportul CIA (Raportul GT-2040) se
subliniazã clar cã legiuitorii sunt în mod constant în întârziere
faþã de progresul tehnologiei.” Drept urmare, întreaga viaþã
cotidianã a oamenilor poate fi la cheremul marilor grupuri
(corporaþii, ONG-uri politice sau religioase etc.) ºi instituþiilor
statului care trebuie sã manifeste rãspundere în protecþia datelor
colectate pe care le stocheazã în vederea valorificãrii. Scandalul
interceptãrilor ilegale a convorbirilor ºi contactelor conducãtorilor
politici europeni, inclusiv a cancelarului german Angela Merkel
între 2012-2014 ºi a unor companii europene aflate în competiþie
cu cele americane, a pus sub semnul întrebãrii legãturile serviciilor
americane cu cele ale aliaþilor. „Nu trebuie sã fim naivi în a
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descoperi cã spionii spioneazã. SUA au o putere tehnologicã pe
care alte þãri nu o au. Ele au un buget militar care este fenomenal,
îndeosebi dupã 11 septembrie 2001. Între nevoia de informaþii ºi
libertãþile individuale, echilibrul a fost complet rãsturnat dupã
aceste atentate”, a concluzionat ziaristul francez Piotr Smolar.

În concluzie, sub influenþa „dataistã” ºtiinþele sociale au cedat
obsesiei proceselor de decizie ca ºi cum viaþa se raporta la aceasta.
Senzaþiile, emoþiile ºi gândurile joacã un rol important în luarea
hotãrârilor, dar asta sã fie singura semnificaþie? „Dataismul”
înþelege din ce în ce mai bine procesele deciziilor, dar s-ar putea
foarte bine sã adopte o viziune asupra vieþii din ce în ce mai
ocolitã. Examenul critic al dogmei „dataiste” nu va fi probabil
singura provocare ºtiinþificã a secolului XXI, aceasta va fi de
asemenea proiectul politic ºi economic cel mai urgent.

Dacã „dataismul” a cucerit lumea, ce vom deveni noi oamenii?
„Dataismul” se propagã promiþând satisfacerea aspiraþiilor umane:
accesul la nemurire, fericire ºi la puterile divine ale creaþiei, dar
pentru aceasta trebuie analizate cantitãþi imense de date care
depãºesc cu mult capacitãþile creierului uman. Dar algoritmii o
vor face pentru noi, însã în ziua în care activitatea va trece de la
persoanã la algoritmi, s-ar putea ca oamenii sã-ºi piardã întreaga
importanþã funcþionalã, devenind o ondulaþie într-un flux de date
cosmice... Avântul Inteligenþei Artificiale ºi biotehnologiilor vor
transforma cu certitudine lumea, dar nu impune un singur rezultat
determinist.

„Evoluþia societãþii umane va fi eclipsatã în viitor de trei procese
legate între ele:

– ªtiinþa converge spre o dogmã universalã potrivit cãreia
organismele sunt algoritmi ºi viaþa se reduce la analiza datelor;

– Inteligenþa se decupleazã de la conºtiinþã;
– Algoritmii non-conºtienþi, dar puternic inteligenþi, ar putea

în curând sã ne cunoascã mai bine decât noi înºine.” (Yuval
Noah Harari, Homo deus. Une breve histoire de l’avenir, Edition
Albin Michel, 2017)

Atotputernicia BIG-PHARMA
Potrivit lui Robert BLASKIEWICZ, teoreticienii

conspiraþioniºti folosesc termenul BIG-PHARMA ca o
prescurtare „pentru a desemna o entitate abstractã formatã din
societãþi, organisme de reglementare, ONG-uri, politicieni ºi
adesea medici, care împãrtãºesc un interes pentru a prescrie
produse farmaceutice care le aduc venituri fabuloase”.

Conceptul BIG-PHARMA este susþinut de un puternic lobby
farmaceutic. Teoria complotului BIG-PHARMA are manifestãri
variate ºi specifice de la þarã la þarã, dar ºi la nivel global. Nu este
cazul sã dezvoltãm aici subiectul întrucât la nivelul mass-media
ºi reþelelor de socializare sunt o serie de materiale bine
documentate care vin în susþinerea ideii existenþei unei înþelegeri
ascunse între aceste entitãþi non-statale, pentru manipularea cu
abilitate a nevoilor oamenilor de a-ºi conserva sãnãtatea ºi a-ºi
prelungi viaþa. Interesant cã în perioada pandemiei de covid-19
unii reprezentanþi de marcã a acestui sistem ocult au fãcut averi
fabuloase pe seama vaccinurilor ºi materialelor sanitare necesare
în asemenea împrejurãri. De pildã, Bill Gates, cu cinismul
binecunoscut a declarat cã: „pandemiile viitoare vor fi mai
periculoase ºi mai greu de controlat, însã laboratoarele sale
lucreazã la viitoarele vaccinuri”. Fãrã comentarii!

În era globalizãrii, BIG-PHARMA a devenit o armã de
manipulare ºi distrugere în masã facilitatã ºi de noile tehnologii
ºi Inteligenþa Artificialã care o fac imbatabilã ºi atotcuprinzãtoare.
Soluþia ar fi ca oamenii sã se întoarcã la mama naturã, sursa vieþii
care asigurã vindecarea holisticã a unor afecþiuni ale trupului în
armonie cu terapii pentru suflet, întrucât bolile ºi traumele de tot
felul au rãdãcini profunde în spiritualitatea fiecãruia dintre noi ºi
în karma geneticã a strãmoºilor noºtri.

Dar se pare cã BIG-PHARMA ºi-a luat mãsuri pentru a
menþine captiv omul în zona de „confort” a medicamentelor,
blocându-i interesul senzitiv de contact cu natura ºi viaþa socialã,
rostul mãsurilor de izolare ºi distanþare socialã din timpul
pandemiei, ºi-au atins scopul. De altfel ºi poluarea mediului de
cãtre aceste entitãþi ale industriei chimice ºi farmaceutice îºi are
locul ei în strategia pe termen mediu ºi lung a giganþilor BIG-
PHARMA, pentru ca în mod conºtient omul sã evite integrarea
într-un ecosistem armonios ºi menþinerea lui în zona gri a unei
indiferenþe totale faþã de tot ce-l înconjoarã. Putem încadra în
BIG-PHARMA ºi industria producãtorilor ºi distribuitorilor de
pesticide ºi stimulatori de creºtere pentru agriculturã, dar ºi
producãtorii de organisme modificate genetic pentru sporirea
cantitãþilor de cereale ºi legume rezistente la condiþii climatice
aspre. Aceste produse, folosite în exces, polueazã pe termen
mediu ºi lung solul ºi pânza freaticã generând boli degenerative
la animale ºi oameni, inclusiv cancer. Pentru a justifica folosirea
acestor produºi de sintezã ai industriei chimice la scarã industrialã
ºi fãrã un control adecvat, firme de lobby ºi experþi în industria
agro-alimentarã propovãduiesc cu abilitate apocalipsa alimentarã,
lipsa apei, minimalizând efectele toxice ale acestor produse.

În UE sunt interzise folosirea organismelor modificate genetic
(seminþe de cereale) de provenienþã SUA ºi glifosatul, însã corul
globaliºtilor se folosesc de rãzboiul din Ucraina pentru a forþa
pãtrunderea pe piaþa europeanã a acestor otrãvuri, argumentând
cã Rusia ºi Ucraina erau furnizorii a peste 50-60% din cerealele
necesare consumului în Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa.

În aceste împrejurãri pe bunã dreptate te întrebi dacã în spatele
rãzboiului, pe lângã interesele corporaþiilor producãtoare de
armament, nu au fost ºi cele ale BIG-PHARMA care îºi doresc
prelungirea acestei tragedii din interese oculte. Folosindu-se de
aceste temeri ºi ameninþãri cu foametea, nu este exclus sã asistãm
în urmãtoarea perioadã la un asalt al companiilor americane de
profil pentru a impune pieþei UE produsele lor. Este o nouã
afacere la nivel global care va înflori alãturi de continuarea
comercializãrii diverselor vaccinuri pentru noile variante de covid
ºi vânzarea masivã de armament american, depãºit din punct de

vedere tehnic ºi moral, þãrilor din Europa de Est pentru a se
„apãra” de pericolul rusesc, cât ºi în Asia ºi Orientul Mijlociu
pentru a stopa influenta Chinei.

Revenind la BIG-PHARMA ar trebui sã arãtãm cã ea acoperã
ºi zona medicamentelor ºi vaccinurilor de tot felul pentru animale
ºi pãsãri, de la pesta porcinã africanã, boala vacii nebune la gripã
aviarã, astfel cã periodic pentru a se comercializa la nivel regional
sau zonal a acestor produse farmaceutice, apare din senin
ameninþarea cu pandemii, care afecteazã micii fermieri în favoarea
marilor exploataþii industriale zootehnice. Drept urmare, s-a lansat
deja o campanie susþinutã pentru a combate poluarea prin
reducerea creºterii animalelor („mari poluatori ai planetei”) ºi
înlocuirea laptelui natural ºi a cãrnii cu produse de laborator.

În concluzie, trãim vremurile care anunþa deja realizarea unui
„mariaj” cinic între ºtiinþã ºi afaceri cu consecinþe grave pentru
sãnãtatea generaþiilor viitoare, BIG-PHARMA se dovedeºte a fi
în viitor industria cea mai influentã, susþinutã prin marketing ºi
lobby agresiv ºi o armã de temut în mâna ocultei globaliste care
va modela caracterul ºi comportamentul uman dupã propriile
interese, folosindu-se din plin de noile orizonturi ºi oportunitãþi
de control ºi manipulare deschise de tehnologia cunoaºterii ºi
Inteligenþa Artificialã.

Teoria complotului BIG-PHARMA nu a apãrut din senin, ci
are la bazã studii de specialitate bine documentate care evidenþiazã
fãrã tãgadã o conspiraþie a tãcerii strâns legatã de progresele
tehnologice înregistrate de industriile farmaceutice în domeniile
medicinii ºi biotehnologiei, ce impun o bioeticã ºi o tratare cu
multã atenþie ºi rãspundere a efectelor secundare ce pot fi generate
de medicamente, vaccinuri, tratamentele alternative, atât asupra
corpului uman, animal ºi vegetal, cât ºi asupra ecosistemului
social ºi natural.

Faptul cã noile tehnologii ºi Inteligenþa Artificialã au
revoluþionat toate domeniile, inclusiv cele sociale ºi medicale ºi
tind sã modeleze economia viitorului, modul de organizare
spiritualã a societãþii ºi de guvernanþã la nivel planetar, este nevoie
de un control mai riguros asupra ºtiinþei viitorului pentru a nu
scãpa controlului ºi a contribui la autodistrugerea rasei umane ºi
a planetei. Este un demers care trebuie sã mobilizeze forþele
creative ºi responsabile ale statelor avansate tehnologic ºi nu
numai, pentru a gãsi rãspunsuri ºi soluþii globale la aceastã
ameninþare BIG-PHARMA care devine globalã (pandemia de
covid-19 a demonstrat acest lucru) spectrul unor conflicte militare
cu folosirea armelor de distrugere în masã chimice ºi biologice,
devine o realitate tangibilã, putând fi declanºate de entitãþi statale
ºi non-statale.

De aceea se impune mai mult ca oricând realizarea unei evaluãri
la nivel planetar a tuturor laboratoarelor care deruleazã proiecte
militare ºi civile de studiere a unor viruºi ºi crearea de vaccinuri
pentru combaterea diverselor maladii (la oameni, animale ºi
vegetale) pentru instituirea unor mãsuri de protecþie a acestor
situri atât din punct de vedere a accesului din exterior, dar ºi a
mijloacelor de stocare ºi circulaþie a informaþiilor din sistem,
ºtiind cã aceste laboratoare sunt þinta unor grupãri teroriste ori
entitãþi statale certate cu democraþia ºi statul de drept.

Scandalurile ce au urmat pandemiei de covid-19 privind
provenienþa virusului au declanºat un adevãrat rãzboi mediatic
între China ºi SUA, la care s-a alãturat ºi unele state europene,
fãrã a avea informaþii corecte privind originea virusului, însã
investigaþiile ulterioare au evidenþiat cã de fapt laboratorul de la
Wuhan lucra la un proiect comun de cercetare finanþat de
ministerele apãrãrii din China, SUA ºi Franþa.

Un scandal similar s-a declanºat odatã cu invazia militarã rusã
în Ucraina, când ruºii au acuzat americanii de finanþare a unor
laboratoare de cercetare pentru crearea de arme chimice ºi
biologice, partea americanã ºi ucraineanã negând acest lucru.
Aceste stãri de lucruri ar trebui clarificate printr-o inspecþie din
partea experþilor OMS care sã punã sub control ONU asemenea
laboratoare, dacã ele existã.

Criza din Ucraina, o nouã ameninþare la adresa securitãþii
europene

Conflictul militar din Ucraina s-a transformat rapid într-un
rãzboi hibrid, atipic, care a evidenþiat, dacã mai era cazul, un nou
capitol al „naufragiului” elitelor occidentale în materie de politicã
intelectualã ºi moralã. Dupã lupta cu pandemia de covid-19
generatã de un virus „rãuvoitor”, dar salvaþi „miraculos” printr-
un ordin al Comisiei Europene, iatã-ne acum aruncaþi într-o nouã
crizã, care reprezintã suma tuturor provocãrilor ºi ameninþãrilor,
de astã datã mult mai letalã: ameninþarea Rusiei cu folosirea
arsenalului nuclear în cazul intervenþiei NATO în conflict.

Situaþia în care se aflã Europa astãzi este consecinþa fireascã a
eºecului politic al „elitelor”, care au dovedit cã sunt interesate
doar de viitorul lor, de pãstrarea privilegiilor ºi puterii dobândite,
fãrã sã-i pese de problemele cu care se confruntã cetãþeanul
european: sãrãcia, creºterea preþurilor la energie, criza alimentarã,
ºomaj, criza sanitarã, schimbãrile climatice cu efecte dezastruoase
pentru agriculturã etc. Reuniunile liderilor europeni, sub înaltul
patronaj al preºedintelui Biden, la Cartierul General NATO, G-
7, UE, pentru a gãsi soluþii pentru dezescaladarea conflictului
militar din Ucraina, au evidenþiat încã odatã cinismul, ipocrizia ºi
incompetenta acestor conducãtori, interesaþi mai mult de realizarea
pozei de grup ºi a discutãrii în plan bilateral a problemelor proprii.
Senzaþia pe care am trãit-o a fost dezamãgitoare; am asistat la un
adevãrat show al promisiunilor ºi angajamentelor faþã de SUA
cã vom reloca cei 100.000 militari recuperaþi din alte teatre de
operaþiuni în þãrile de la frontiera de nord ºi est a NATO pentru
a asigura apãrarea în caz de agresiune a Rusiei, suplimentarea
armamentelor ºi echipamentelor militare de provenienþã americanã
ºi britanicã, asigurarea de cãtre SUA a aprovizionãrii Europei cu
gaz lichefiat american, acordarea de cãtre SUA a unor credite
pentru înarmarea Ucrainei (care vor apãsa greu asupra viitorului
economic, ºtiind cã datoria þãrii deja a fost cumpãratã de cãtre un
fond american de investiþii care impune modul de management al
þãrii). Germania a anunþat alocarea a 2% din PIB pentru înarmare
ºi înzestrarea cu tehnicã modernã de luptã, România a solicitat

trimiterea de efective militare suplimentare americane în bazele
deja existente ºi suplimentarea bugetului militar de la 2% la 2,5%,
angajamente care vor mãri gradul de îndatorare a þãrii la peste
60% din PIB.

Aceastã stare de lucruri în care se aflã societatea occidentalã va
genera în continuare instabilitate economicã, socialã ºi politica la
nivelul UE, revoltele ºi manifestãrile de nemulþumire a oamenilor
vor deveni prezenþe cotidiene în peisajul european, erodând
încrederea în capacitatea actualilor conducãtori europeni de a
face faþã provocãrilor de azi ºi de mâine. Recenta întâlnire virtualã
a liderilor UE cu cei chinezi a demonstrat slãbiciunea instituþiilor
europene de a negocia, în ciuda declaraþiilor oficiale care lãsa
impresia cã s-a reuºit menþinerea în poziþie de neutralitate a Chinei
în privinþa rãzboiului din Ucraina.

Dupã încheierea conflictului militar din Ucraina, Rusia, care a
fost aliatul de încredere al SUA în rãzboiul împotriva terorismului
(inclusiv prin sprijinirea în operaþiunile din Afganistan) va deveni
rivalul asimetric pentru SUA în noua Ordine Mondialã
Multipolarã care se construieºte în jurul þãrilor emergente din
BRICS ºi a aliaþilor tradiþionali ai SUA.

Rãmâne de vãzut, care va fi viziunea globalistã câºtigãtoare: a
SUA care viseazã sã-ºi pãstreze hegemonia sau a Chinei ºi
aliaþilor sãi care militeazã pentru multilateralism, democratizarea
relaþiilor internaþionale, prosperitate ºi întrajutorare. Vom trãi ºi
vom vedea. Pânã atunci sperãm cã lupta pentru putere politicã ºi
economicã între grupuri de interese nelegitime autohtone,
manipulate cu dibãcie de sforarii occidentali, se va încheia, statutul
de dominion sau colonie cãpãtând o formã instituþionalizatã pentru
a risipi îndoielile care mai persistã la nivelul societãþii romaneºti.

Concluzie
Dacã serviciile de informaþii americane au realizat evaluãri

privind viitorul omenirii în urmãtoarele douã decenii, cunoscutul
om politic francez, scriitor ºi carismatic reprezentant al elitei
franceze, Jaques Attali, a oferit propria sa viziune privind evoluþia
societãþii omeneºti la orizontul lui 2030, mai aproape de zilele
noastre, în recenta sa carte intitulatã sugestiv: „O scurtã istorie a
viitorului”. Lucrarea conþine date ºi informaþii interesante privind
ordinea de zi a elitei Ocultei reprezentatã de „bancherii Iluminati
care sunt în curs sã impunã lumii o hidoasã BRAVE NEW
WORLD, care nu are nicio legãturã cu frumuseþea, bunãtatea,
adevãrul sau realitatea”. Cartea a fost apreciatã de Henry
Kissinger ca fiind: „strãlucitã ºi provocatoare, greu de respins”.
Jaques Attali concluzioneazã astfel: „istoria este nimic mai mult
decât gândirea celor mai puternici”.

Dar sã ne aplecãm asupra previziunilor reputatului futurolog.
Secolul XXI se va desfãºura în trei faze: „super-imperiul,

hiper-conflictul ºi hiper-democraþia”.
Hiper-imperiul va debuta mai întâi cu o erã de privatizare în

care corporaþiile impun ordinea de zi a guvernanþei globale. „Banii
le vor scãpa în cele din urmã de tot ceea ce le ameninþã, inclusiv
de statele naþionale care se vor distruge progresiv. Piaþa va deveni
singura lege recunoscutã în lume, care va genera crearea unui
sistem de putere a cãrui structurã rãmâne evazivã, dar al cãrui
scop este global.”

Hiper-conflictul se va produce odatã cu prãbuºirea hiper-
imperiului prin implozie, care va declanºa la nivel mondial haos.
Începând cu 2030, vor fi „rãzboaie devastatoare, naþiuni erodate,
grupuri religioase, entitãþi teroriste ºi piraþi ai pieþelor libere care
se vor lupta unul împotriva celuilalt”.

Hiper-democratia se va realiza dupã ce „extenuatã de
rãzboaie, revolte, crize de tot felul, populaþia lumii va accepta cu
tot zelul crearea unui guvern mondial democratic, de tip
colectivist, în care lumea lucreazã pentru binele comun” (ºtim ce
simbolizeazã acest bine din perioada comunistã).

Planul Iluminati privind sexualitatea este descris de autor prin
continuarea mãsurilor de descurajare a întemeierii unei familii
tradiþionale sau a cãsãtoriei. „Oamenii nu vor mai crea familii,
cuplul nu va mai fi principala bazã a vieþii ºi sexualitãþii, oamenii
pot alege iubirea poligamã sau poliandrã. Copiii vor fi creaþi în
utere artificiale, iar conºtiinþa ºi calitãþile genetice vor fi create în
laborator ºi transferate în embrionii creaþi. Noile tehnologii ale
informaþiei ºi Inteligenþa Artificialã vor genera o adevãratã armatã
de nanoroboþi de dimensiuni microscopice ce vor fi folosiþi cu
aplicaþii civile, militare ºi de intelligence. Vom pãºi astfel într-o
altã dimensiune a civilizaþiei post-umane.”

Cred cã aceste evaluãri ºi previziuni ar trebui studiate ºi analizate
de centre multidisciplinare de eticã ºi strategii pentru a extrage
eventuale învãþãminte ºi retuºa propriile viziuni privind locul ºi
rolul fiecãrei naþiuni în cadrul Noii Ordini Mondiale. Atenþie cã
deja rãzboiul din Ucraina poate constitui un studiu de caz, cum
fondurile de investiþii strãine au cumpãrat datoria acestei þãri ºi ar
putea fi în spatele declanºãrii acestui conflict, România trebuind
sã se pregãteascã sã nu ajungã într-o situaþie similarã, ºtiind cã
acelaºi fond de investiþii strãin gestioneazã Fondul Proprietatea
care are în portofoliul sãu cele mai profitabile companii româneºti.
Poate cã nu este întâmplãtoare presiunea externã exercitatã asupra
guvernului român de a urgenta privatizarea celorlalte companii
româneºti de interes strategic, care sã fie incluse în acest fond.

Într-un articol anterior aduceam în atenþie eseul scris în 1921
de Giovanni Papini, în GOG, Cumpãrarea Republicii, care
seamãnã izbitor cu previziunile lui Jaques Attali privind
privatizarea la nivel mondial de cãtre Ocultã globalã.

Dincolo de toate aceste previziuni ºi analize deloc încurajatoare
este important sã nu uitãm cã fiecare suntem împuterniciþi de
Divinitate în a contribui la ceea ce numim viitor. Noua Erã poate
fi o emanaþie a acestor forþe oculte sau un proiect în care Noul
Om, Noul Pãmânt sã fie un ciclu al reîntoarceri la Virtuþile Divine.
Astfel, alegerea este a fiecãruia, indiferent de influenþele exterioare
care pot sã parã copleºitoare ºi sã reducã voinþã ºi libertãþile
omului, însã speranþa creºte cu cât avem încredere în puterea
noastrã aliniatã la Voinþa Divinã.
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D. Ignatie Grecu este cel mai important poet religios al epocii noastre, cu atât mai relevant cu cât, la
întâlnirea mileniilor, asistãm la o rãspândire a ateismului atroce ºi a dezumanizãrii.

Credinþa ºi poezia nu sunt sfere spirituale diferite, dovadã psalmii, care sunt o parte bine definitã a Cãrþii Sfinte.
Tema principalã a acestui volum este înþelepciunea umanã, afirmatã în viaþa pãmânteascã, deºi înþelepciunea nu
este o simplã creaþie a omului cãpãtatã prin experienþele existenþiale. Ea este un dar de la Dumnezeu pe care omul
trebuie sã-l completeze ºi sã-l desãvârºeascã. În tinereþe, d. Ignatie Grecu se pregãtea sã devinã filolog, dar
credinþa l-a îndreptat spre mãnãstire. Nu a fost o deturnare de destin, ci o reconsiderare a destinului, o cristalizare
a certitudinilor ºi o conºtientizare a adevãratei chemãri.

Autorul a ales un motto semnificativ pentru relaþia care se creeazã între divinitate ºi pãmânteanul umil: Cã
s-a lipit sufletul meu de urma Ta (psalmul 62,8), ºi continuã cu o „Dedicaþie”care este o mãrturisire ºi o artã

poeticã, asemãnãtoare cu creaþia de la finalul existenþei lui Lucian Blaga: Celui mult împovãrat de cântec,/ Celui prea plin de seva
cântãrii,/ Celui mult prea iubit,/ Poetului Tãu, Doamne!/.../

Tematica religioasã ne obligã sã facem mãcar o referinþã la poezia cultivatã de revista „Gândirea”, dar deosebirea este foarte marcatã, ca
între o creaþie conceptualizatã ºi generatã de un fundament dogmatic, comparatã cu religiozitatea vie, trãitã, fireascã, din poezia d-lui
Ignatie Grecu. Am putea chiar vorbi de o religiozitate naturalã, nu numai pentru cã natura este activã, implicatã, ci ºi prin viziunea prin care
„Dumnezeu e pretutindeni”. De altfel, poetul asociazã sufletul omului de urmele lui Dumnezeu pe pãmânt, aidoma psalmistului, ceea ce
sugereazã o comuniune spiritualã ºi o comunicare vie. Divinitatea îºi face simþitã prezenþa prin semne pe care omul încearcã sã le
desluºeascã din infinitatea realului ºi sã le înþeleagã, dar numai poeþii ºi aleºii Domnului reuºesc acest lucru.

Evident, toþi muritorii îºi doresc sã descopere un munte Horeb precum acela pe care Dumnezeu s-a arãtat lui Moise lângã un tufiº în
flãcãri: ... Moise cu ochii aþintiþi în rug/ ºoptea ceva în barbã,/ uimit de cele ce vedea./ ªi nu-i venea sã creadã/ cã rugul ardea ºi nu se
mistuia.// Cã însuºi Domnul/ din miezul acestui foc/ l-a strigat pe nume. În esenþã, este vorba despre revelaþia divinã pe care o aºteaptã
fiecare muritor, ºi trebuie sã observãm cã semnificaþia din acest poem nu este congruentã cu ideile argheziene din poemul „Muntele
mãslinilor”, ceea ce conferã versurilor d-lui Ignatie Grecu profunzime ºi originalitate, evidenþiind credinþa puternicã echivalentã cu o înaltã
elevaþie spiritualã.

Poetul, trãitor în mãnãstirea Cernica, afirmã nu doar încrederea, cât certitudinea în prezenþa divinitãþii în mãnãstire ºi în lume, în pãdurile
din împrejurimi, în lacul din apropiere, în naturã. Poezia sa se genereazã într-o simplitate ºi cursivitate copleºitoare, aºa cum apa izvorului
învinge pietrele ce-i stau în cale, pentru a ajunge la îmbrãþiºarea mãrii.

Volumul are o unitate stilisticã remarcabilã, poemele curg unul dupã altul într-o ordine logicã, fãrã stridenþe, într-o cursivitate care
exprimã profunzimea ºi unitatea de conºtiinþã a momentului de inspiraþie care înfloreºte de bucuria prezenþei lui Dumnezeu.

Credinþa se manifestã în toate poemele, însã ea este sublimatã, discretã, ca o emanaþie imperceptibilã  a sufletului iubitor de Dumnezeu.
Este o stare de spirit care pune poetul în acord ºi armonie cu lumea înconjurãtoare, de la gâze ºi pãsãri la falnicii copaci care înconjoarã
mãnãstirea, o armonie care aminteºte de ordinea celestã. Religiozitatea poetului are o reprezentare panteistã, vizibilã chiar ºi în unele titluri
de poem: „Vântul”, „Pãdurea toamna”, „Cãrare”, „La fântânã”, „Cântec pentru aºezarea luminii”, „Stânjenelul ºi privighetoarea” etc.

Poetul este un cetãþean al Raiului pe pãmânt, ºi are parte de toate bucuriile lumeºti, în comuniune cu natura, lucrându-ºi grãdina în prezenþa
îngerilor, într-o zodie a bucuriei ºi trãirii „clipei nemuritoare”. Poezia sa este o rugãciune continuã, iar cuvintele pline de evlavie îºi gãsesc
locul ºi în poezie, precum în poemul „Tu eºti Calea”: Cu ce cuvinte sã-ndrãznesc/ sã vin acum/ sã-Þi mulþumesc?/ Când Tu ai la Tine toate
cuvintele/ pe cele mai bune, adânci ºi tãioase.// Un zâmbet Îþi este uneori faþa/ un zâmbet pe care/ numai florile îl au/ atinse în zbor de aripa
luminii dimineaþa./ Tu eºti cartea cea mare/ a cuvântului rostit/ odatã pentru întotdeauna./ Cântecul care face lumea/ sã se înalþe/ ºi sã se
uneascã cu stelele/ într-un dans plin de armonii cereºti./ Tu eºti Calea, Adevãrul ºi viaþa! Iatã cum Dumnezeu stã alãturi ºi ocroteºte creaþia
sa într-un anotimp etern al înfloririi ºi al extazului trãirii precum în Grãdina Raiului.

Profunzimea gândirii religioase îºi pune amprenta miraculoasã asupra poeziei, care este mai mult decât o spovedanie, este o revelaþie,
precum în psalmul urmãtor: A trecut Domnul pe aici. E oare adevãrat,/ Nu cumva mi se pare?/ Încã se aud paºii Lui. Se-ndepãrteazã./ Toþi
pomii sunt acum în floare.// Cãrarea pe care a pãºit, singura cãrare,/ S-a acoperit de un pat verde ºi moale,/ Plin de flori mici albe purtând
nimb/ Cu miez fraged de aur.// Se leagãnã pe ramuri în vãzduh/ O luminã, alta, mai strãlucitoare,/ Parcã abia acum aprinsã-n zbor/ ªi care
nu se mistuie// Iar dacã întinzi mâna puþin/ ªi vrei sã o atingi, nu te arde. („A trecut Domnul”).

Versurile anterioare, dar ºi alte poeme, pot fi considerate un fel de texte mãrturisitoare în care nu apare nicio „îndoialã” arghezianã. Sã
reamintim cã, la începutul secolului XX autorul „Cuvintelor potrivite” a trãit o profundã experienþã monahalã tot în spaþiul miraculos de
la Cernica. „Martor” ar fi rãmas grandiosul stejar aflat în sfânta mãnãstire.

Astãzi se scrie puþinã poezie religioasã, aproape exclusiv de cãtre oameni ai bisericii, aproape ca în perioada comunistã, deºi acum
nimeni n-o mai interzice. Cu toate acestea, fascinaþia super-tehnologiei ºi cibernetizarea nu haºureazã credinþa, pentru cã gândirea
matematicã nu exclude trãirile de suflet în care se aflã Dumnezeu.

Poezia d-lui Ignatie Grecu constituie în acelaºi timp, o mãrturie de credinþã religioasã ºi o artã poeticã, confluente în aspiraþia mântuirii
sub cupola cãreia se armonizeazã ºi sintetizeazã Adevãrul, Binele ºi Frumosul.

(Ignatie Grecu, Cântec pentru aºezarea luminii, ed. Eikon, Bucureºti, 2021)

Credinþã, fiinþã maturã ºi urma lui
Dumnezeu

Cel puþin în sensul cel mai explicit, titlul vrea sã ne sugereze starea de genezã ºi sentimentul erotic în complicata lume biologicã de
elevatã reflexivitate, în psihologia fiinþei, adicã anticipã momentul de plenitudine ºi eflorescenþã care rãmâne domeniul inefabil al poeziei.

Este dificil de descoperit o dominantã specificã fundamentalã în poezia d-nei Ella Leynard (pseudonimul d-nei Diana ªtefãnescu,
profesoarã de limba englezã). Autoare polivalentã care s-a încercat în dramaturgie, prozã, publicisticã, practicate în formulele clasice, în
afarã de inovaþiile ºi experimentele lirice, celelalte lucrãri fiind elaborate auster, în conciziune, conþinând texte deschise care mizeazã  pe
mesajul conotativ.

Autoarea performeazã gradul zero al comunicãrii – una din temele volumului – când semnificaþia înalt afectivã atinge tautologia chiar
dacã aceasta scade valoarea liricã, adicã atunci când cântecul cântã, poezia poetizeazã, eseul eseizeazã... Iatã un exemplu: Aceastã iubire
nu are nimic despre care se poate vorbi./ Ea însãºi e mai tãcutã decât însãºi tãcerea/ ºi mai singurã decât solitudinea./ Este mai tristã
decât adânca tristeþe (...) („Aceastã iubire”). Dar universul poetic se cristalizeazã fãrã a fi necesarã o ierarhizare a bucuriilor lumii, într-
un tonus pozitiv ºi permisiv. Detaºarea, rãceala, sobrietatea favorizeazã o anume uscãciune de semnificaþii îmbrãcatã însã într-un tonus
vital de încredere ºi credinþã, de simplitate ºi bunãvoinþã în receptarea contradicþiilor ºi diversitãþii vieþii moderne.

Desigur, poezia îºi asumã comunicarea  ºi confesiunea printr-o reprezentare moralã a autorului, ca identitate spiritualã ºi prezenþã
lingvisticã în universul de creativitate ºi de personalizare umane. Din totdeauna poezia a implicat o angajare totalã asemenea oficierii unui
ritual, a unui ceremonial de înaltã semnificaþie, ceea ce se regãseºte ºi în creaþia autoarei. De altfel, temele de contact sunt miturile
fundamentale ale umanitãþii: Dumnezeu, geneza, credinþa, conºtiinþa, viaþa, viitorul... Deºi în ultima vreme nu am întâlnit mulþi poeþi care
sã activeze aceste mituri fundamentale, care sã-ºi permitã explicaþii personalizate – parþiale ºi uneori discutabile – autoarea îºi grupeazã
creaþia în jurul unor asemenea motive literare: „Aºezarea în realitate”, „Anul ca o sincopã” – aluzie sugestivã la perioada pandemiei –
„Timpul”, „Din viitor”. De interes sunt „Scrisorile în era internetului”: nu þi-am mai trimis gânduri,/ poate pentru cã m-am temut cã toate
aceste mail-uri/ pe care le trimitem din motive mai mult sau mai puþin/ întemeiate,/ .../ mi-ar prinde gândurile într-o plasã de unde
nevãzute/ ºi le-ar modifica, le-ar schimba sensul ºi poate chiar direcþia.// Îmi rãspund singurã ce faci în curte/ ºi cum în lumina
rãsãritului, a amiezii ºi a apusului,/ochii tãi au sclipirile altor nuanþe,/ .../ ºi mã întreb cât de mult s-au putut schimba între timp/ .../ Îmi
pare o replicã, peste timp, la toate poemele dedicate mamei... În zilele noastre cam aºa stau lucrurile cu relaþiile cele mai strânse...

Versurile, întinse pe toatã pagina uneori, sunt narative, lipsite de epitete, metafore ºi înregistrând numai o parte dintr-un dialog interior.
Discursul liric este auster, nu creeazã stãri ori senzaþii, ci favorizeazã un dialog, adicã o ipostazã de comunicare directã, care – la nivelul
receptãrii – creeazã semnificaþie. Astfel, poemele par un fragment dintr-un text nesfârºit care nu-ºi pierd semnificaþia, deºi semnele de
punctuaþie nu ne ajutã: autoarea foloseºte  punctul ºi rareori virgula, ºi este conºtientã de zidul cu care se înconjoarã oamenii: Zãbovesc
înainte de a porni în ziua care este o nouã paginã/ în existenþa noastrã, care va rãmâne nescrisã,/ timpul va scrie pe ea „Necomunicarea”
(„Despre timpuri înnegurate”), dar aceasta nu e singura poezie tratând tema respectivã.

Poezia este aridã, asumându-ºi funcþia de comunicare într-un univers excedat  de informaþie în toate sensurile, ºi astfel, ajungem la
„Paradoxul comunicãrii”: Deºi noi credem cã permanent comunicãm, ne înºelãm,/ de fapt, ne adresãm cuvinte ale comunicãrii uzuale,
de cele/ mai multe ori,/ deºi credem cã ne exprimãm sentimentele/ ºi ele ajung la destinatar, ne înºelãm,/ nu exprimãm decât resentimente,/
deºi credem cã iubim cu adevãrat, ne înºelãm din nou,/ confundãm de prea multe ori sentimentele de iubire/ cu alte sentimente, lãudabile
multe dintre ele. Este trist pentru o poetã sã constate astfel de lucruri, dar asta nu înseamnã cã ele nu formeazã eul liric, întunecat,
negativist, dar prezent. De altfel, raportul dintre comunicare ºi realitate este de esenþã tragicã, ca în textul „Ieºirea din sine”: Arareori vã
întâmpin pe voi în aceastã realitate a noastrã,/ în cea mai strictã disciplinã a cuvintelor,/ dacã nu am ajuns sã comunicãm altfel/ nu
putem folosi corect cuvintele, iar ceea ce nu putem folosi/ e mai bine sã evitãm, sã nu ne accidentãm ºi sã nu-i rãnim pe ceilalþi,/.../ noi
vom întineri sau vom rãmâne pe loc mai mult timp,/ aºa cum zãboveºti într-un rãstimp care pare nesfârºit, într-o staþie de tramvai,/ eu
vã voi întâmpina în altã zi, în realitatea noastrã.

Ceea ce în perioada textualistã þinea de reflexivitatea discursului, în mileniul comunicãrii – comunicare nu neapãrat prin cuvinte... – se
transformã în zona ideologiilor sociale, în imposibilitatea gãsirii cuvântului care-l exprimã pe Emiþãtor, în apariþia Fiinþei copleºite de
tehnologie, însingurate.

D-na Ella Leynard a fãcut eforturi vizibile pentru a depãºi poetica textualistã a postmodernismului, ilustrând creaþia milenaristã care se
susþine plenar prin ideografia Comunicãrii, deºi recunoaºte cã se simte uneori trãdatã de... Cuvânt.

(Ella Leynard, Iubirea de la rãdãcinã, poezii, ed. Fast Editing, Bucureºti, 2022)

Aureliu Goci Dan Floricã

Poetul Dumitru Dumitricã, colegul nostru dintru început

din Grupul de la Bolintin, ne-a lãsat ca moºtenire, nouã ºi

þãrii, douãzeci ºi douã de cãrþi de poezie ºi prozã, luând-o

în consideraþie ºi pe ultima, publicatã postum (Prieteni

pentru toate anotimpurile), scoasã la limanul tipãririi de

bunii sãi prieteni Geo Cãlugãru ºi Gheorghe Þiclete.

A fost dotat nativ sã reziste unor transformãri continue,

care sã-i dea posibilitatea sã-ºi atingã un ideal literar, demn

de toatã lauda, acela de a fi scriitor. Pentru aceasta s-a

alãturat în decursul vieþii sale, întâmplãtor sau nu, acelora

care îl puteau ajuta, care îl puteau sfãtui util în drumul sãu

ascendent, fãcându-ºi-i prieteni, invitându-i acasã la el, la

Bolintin Deal, cu diverse ocazii (lansãri de carte, aniversãri

etc.) unde avea o curte spaþioasã ºi ospitalierã, amenajatã

ca pentru un împãtimit al literelor. Nu oricine se poate

lãuda cu prietenia unui aºa de mare numãr de scriitori de

renume precum Ana Blandiana, Nicolae Dragoº, Virgil

Carianopol, Nicolae Dan Fruntelatã, Dan Mutaºcu, Ion

Neagu, Marcel Crihanã, Geo Cãlugãru, Gheorghe Þiclete,

Dumitran Frunzã, Constantin Carbarãu, Nicuºor

Constantinescu, Bebe Rãvescu, Lucian Avramescu, Ion

C. ªtefan ºi terminând cu Eugen Barbu. Sã nu-i uitãm nici

pe primii sãi prieteni literari, pe numele lor Vasile Hãuca

ºi Dumitru Ilinca Istrate, care l-au sfãtuit, încurajat ºi chiar

i-au deschis unele cãi cãtre scriitorii vremii sale. Cred cã

de pe vremea scriitorului Emanoil Bucuþa nu a mai vãzut

Bolintinul din Deal atâta mulþime de scriitori pe strãzile

sale. Oricum drumul de la Vasile Hãuca ºi Dumitru Ilinca

Istrate la Eugen Barbu a fost lung ºi greu, dar extrem de

folositor lui ca scriitor. Puterea de muncã, talentul cu care

era înzestrat, dar ºi ajutorul pe care l-a primit sub diverse

forme au fost de bun augur.

Fostul nostru coleg Dumitru Dumitricã a fost în primul

rând un poet autodidact, lucru care l-a ºi dorit, iar urmele

lãsate în diferite publicaþii literare dovedesc cu prisosinþã

acest lucru. A versificat cu lejeritate, mai ales în stil clasic.

A debutat editorial în 1992, departe, în Belgia, unde a

participat la un concurs literar pe care l-a câºtigat. A scris

însã ºi prozã ºi cugetãri în care ºi-a expus experienþa de

viaþã (dragostea din copilãrie, amintirile despre pãrinþi,

natura (întâia sa mamã) în toatã sãlbãticia ei, pe care a

înregistrat-o cu minuþiozitate. În ceea ce a scris s-a dovedit

un temperament luminos, în care vicisitudinile întâmpinate

ºi-au spus însã cuvântul, marcându-i îngândurarea ºi

tristeþile de care nu a putut scãpa.

De la el ne-au rãmas descrieri ale amiezilor ºi amurgurilor

în Bolintin Deal, din lunca milenarului Sabar, pe care

marele Dimitrie Bolintineanu nu a avut timpul sã le vadã,

sã le observe, în scurta sa viaþã.

Dintre cãrþile lui Dumitru Dumitricã mi-a atras atenþia

Þãrmul regãsirii, conþinând versuri, apãrutã la editura

CARRO, în 1998, având cuvânt înainte de la Virgil

Carianopol ºi Dan Mutaºcu. În ea vãd sâmburii unor

viitoare cãrþi: Eternitãþii tale, vremelnica mea clipã (1999),

Poemele tristeþii (2000), Albastrule cer, albastrule cer

(2013) ºi poate ºi altele.

Mã voi opri puþin asupra primei poezii, intitulatã În

murmurul Sabarului, în care natura bãtrânului Sabar se

împleteºte cu iubirea poetului, primãvara, când totul se

transformã, exceptând prima amãgire dureroasã, legatã de

aceea pe care ºi-a dorit-o aleasa inimii. În râul care vine,

din altã poezie, întrevãd tot Sabarul, aducând rãnit dorul

iubitei sale. De altfel, cartea conþine multe imagini solare,

din lunca de aproape, în poeziile: Acelaºi cer..., Târziu...,

Sub toarte de cer, Floare de cais, Elegia primãverii,

Culesul levãnþicii, Noaptea în luncã, Adânc de iarnã etc.

În poezia sa este prezentã de multe ori toamna. În toamnã

poetul a debutat, poate de aceea a ales sã-i fie publicate

astfel de poezii. Sã ne amintim cã a debutat în volum pe la

50 de ani, vârstã comunã multora dintre noi, care nu se

conformau rigorilor comuniste, care au estompat, fãrâmiþat

ºi chiar distrus multe aspiraþii literare.

Poetul Dumitru Dumitricã este un scriitor pentru care

poezia este o dragoste cutremurãtoare, o iubire ce se

contopeºte atât pentru strãmoºi ºi pãmântul natal, cât ºi

pentru pãrinþi ºi fãptura iubitã, o spune concis prietenul

sãu Virgil Carianopol. Credinþa este ceea care i-a rãmas,

pânã la urmã, De la strãbuni, de la pãrinþi. Cu aceastã

carte poetul în cauzã se afla în plin zbor spre aspre înãlþimi.

Incursiune
sentimentalã

printre
cãrþile

poetului
Dumitru

Dumitricã

Semnificaþie ºi comunicare în era internetului
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Despre pandemie ºi restricþii

s-a tot vorbit. Lãmuritoare sau

nu, reale sau false, informaþiile

se succedau cu repeziciunea

unui film derulat pe repede

înainte, pe treapta cea mai mare

de vitezã, urmare a unei erori

tehnice. Televizorul gemea la

propriu. Sute de relatãri ºi

informãri zilnice ne forþau sã ne

reconfigurãm existenþa fãcând

slalom printre temeri,

dezinformãri, minciuni,

reportaje cu cruci noi ºi depresii.

În toatã aceastã perioadã de autoarest la domiciliu, combinat cu

raþia de libertate ºi acces în magazine condiþionaþi de un vaccin

care genereazã ºi azi semne de întrebare, mulþi oameni au înþeles cã

adaptarea este singura soluþie pentru a rezista psihic în faþa acestui

tãvãlug informaþional generat în fluxuri contradictorii. În muzicã

au apãrut piese noi, actorii ºi-au spus replicile pe laptop, cortina

retrãgându-se doar ca urmare a tastãrii corecte a datelor de

autentificare în online. Creaþiile pictorilor ºi-au gãsit loc pentru a fi

admirate pe rafturile reþelelor social-media, iar poeþii, retraºi la

masa lor de lucru, în singurãtatea propriilor gânduri ºi temeri au

creat poeme-vestã de salvare în faþa neputinþei ºi a disperãrii. Unii

au ieºit din acest labirint al incertitudinilor ºi restricþiilor foarte

grav afectaþi psihic, alþii s-au adaptat situaþiei refugiindu-se în

activitãþi plãcute sufletului lor. La fel ºi artiºtii, creatorii diverºi,

poeþii. Da, poeþii ºi unul dintre aceia care a fructificat din plin

timpul petrecut în izolare este ºi doamna Victoria Milescu, reuºind

sã scrie un volum dedicat acestei perioade care a lãsat urme adânci

în viaþa multora dintre noi. Aºadar, ca urmare a experienþelor trãite

personal sau auzite, vãzute în spaþiul audio-vizual a apãrut cartea

„Planeta stã acasã”, volum tipãrit anul acesta de Ed. Neuma ºi

lansat în data de 12 mai la sediul Uniunii Scriitorilor din România:

„Este un volum elegant dar, desigur, conteazã, în primul rând

conþinutul ºi, aºa cum am scris ºi pe copertã, consider cã

maturitatea ºi sensibilitatea doamnei Victoria Milescu s-au

conjugat pentru a da un corp de texte substanþial ºi în care, îmi

permit sã spun cã tema la care a apelat autoarea într-un mod

aproape firesc nu constituie o limitare. Nu veþi citi o carte cu

lamentaþii despre cât de greu a fost în ultimii doi ani de pandemie.

Abordarea poetei este mult mai complexã ºi vizeazã mai multe

aspecte ale existenþei noastre, ale dumneaei, pânã la urmã, pentru

cã este un volum liric. Eul poetei, desigur, aºa cum se întâmplã cu

toate cãrþile bune se transfigureazã în poeme, ne parvin ºi ne fac

sã ne identificãm cu trãirile domniei sale”, a mãrturisit Horia

Gârbea, cu prilejul lansãrii cãrþii. ªi, pe drept vorbind, nu ai

cum sã nu rezonezi cu poemele acestui volum care evidenþiazã

momentele cele mai apãsãtoare care s-au succedat implacabil

timp de doi ani de zile peste existenþa fiecãruia dintre noi, sub

o formã sau alta: „Frunzele stau acasã/ nu mai pleacã din

copacii încoronaþi/ pãsãrile stau acasã/ puii lor s-au fãcut

mari/ dar nu mai zboarã spre alte zãri/ þãrile ºi-au pus lacãt

la cer/ la râuri,la drumul de fier/ nisipul nu mai urcã lipit de/

tãlpile temerarilor/ pânã pe culmile munþilor/ unde zãpezile

nu se mai topesc/ au rãmas unde s-a întâmplat sã cadã/ cu

fulgii în balans/ aºteptând ca soarele sã facã dreptate/ blând

sau nemilos, dar ºi el stã acasã/ inima mea îndrãgostitã/ nu

mai sare din piept/ sã întâlneascã inima ta/ la jumãtatea

drumului ca altãdatã/ fiindcã ºi inima ta stã acasã/ încerci

sã-þi deschizi pieptul dar/ cuþitul rãmâne acasã, în teacã/ va

rugini cu firul de sânge pe lamã/ numai ziua de azi pleacã,

eliberatã/ poeþii lumii sunt inspiraþi, scriu/ poeme de înduplecat

moartea/ pe planeta albastrã.”

„Planeta stã acasã” este un veritabil jurnal sufletesc, fãrã

datele de identificare ale momentului trãirilor. Nu ºtim ziua ºi

ora pãtrunderii în labirintul emoþiilor ºi al tulburãrilor, dar ºtim

cã fiecare poem este o declaraþie în numele unei libertãþi

inexistente. Poeta Victoria Milescu ºtie care sunt cuvintele

potrivite pentru a surprinde diversitatea trãirilor ºi senzaþiilor

care macinã ºi agitã fiinþa aflatã într-o altã formã, modificatã a

clasicei sechestrãri la domiciliu. Criticul Aureliu Goci, prezent

ºi el la lansarea cãrþii considerã cã „autoarea este de o polivalenþã

extraordinarã. Se manifestã în cel puþin patru specii literare

exprimându-se la nivelul cel mai înalt. Dumneaei scrie o poezie

pesimistã, i-aº spune chiar depresivã, un pesimism nuanþat ºi

completat cu o referinþã apocalipticã. O putem numi o poezie

fatalistã care nu dã nicio ºansã umanitãþii: „v-aþi trezit târziu

iar târziul/ s-a terminat ºi el/ dupã ce s-a dat peste cap/ sã facã

rost de ceva tragedie/ veritabilã, de la sursa primarã/ cei mai

mulþi încã nu-ºi dau seama/ cã asta a fost tot, lumea s-a terminat/

stimaþi deþinuþi, sunteþi liberi...” (Terminus) Cunoscând

tipologia umanã ºi formaþia intelectualã a autoarei aproape cã

nu am bãnui o asemenea identitate specificã. Trebuie spus cã,

în contextul specializãrilor postmoderniste dna Milescu este o

raritate, un poliscriptor de mare suprafaþã. Autoarea încearcã

sã mitologizeze societatea de tipul nostru listând o risipã de

termeni: pandemie, mascã, traume, covid, care au o apariþie

fulminantã însã, care nu pot genera decât sentimente neplãcute

acutizând spiritul comunitar depresiv. Actantul liric este un

homo ludens, un om care, totuºi, se joacã. El deambuleazã

haotic de dimineaþã pânã seara prin oraºul tentacular.

Vremurile noastre pandemice, restrictive au generat o

adevãratã tragedie a deriziunii: „Pisica ce trece strada nu ºi-a pus

mascã/ nici umbra ei loialã/ fluturele zburând spre becul aprins/ s-a

fãcut cenuºã/ nu purta masca indicatã/ nici câinele pierdut de stãpân/

nu are mascã/ nici floarea-soarelui nu poartã mascã/ pescãruºii

deasupra mãrii nu poartã mascã/ stelele nu au mascã/ cine va amenda

universul/ cã nu se conformeazã legilor în vigoare/ pentru protecþia

tuturor/ împotriva tuturor/ aerul nu poartã mascã/ n-are nevoie, el

respirã prin noi toþi - / simple petice de pânzã ieftinã/ pe gura pãmântului

strigând/ nu mai pot sã respir...”

Autoare a peste 50 de volume de poezie, traduceri, criticã literarã,

cronici literare, dar ºi cãrþi pentru copii, Victoria Milescu este conºtientã

de importanþa ºi forþa cuvântului bine ales, astfel cã profitã frumos

de toate conjuncturile pentru a evidenþia trãsãturile oamenilor,

simbolistica lucrurilor, varietatea accepþiilor lor prin metaforã. Lucian

Gruia, fãrã a se complica în formulãri sofisticate a conchis spunând

cã „de la un volum la altul Victoria Milescu ne surprinde prin noul

unghi de abordare, prin noua perspectivã elaboratã. Volumul de

faþã este dedicat pandemiei, mãsurilor restrictive uneori abuzive. O

caracteristicã specialã a Victoriei Milescu este faptul cã foloseºte

puþine figuri de stil. Este o poezie care cautã esenþele. Poeta

procedeazã ca un sculptor, ea turnându-ºi poemele în bronz. Ea îºi

modeleazã poezia pe care, ulterior o pune în matriþe eliminând

arabescurile, plusurile inutile, adãugând, în schimb, esenþã.”

Acum, privind cu o oarecare liniºte în albumul celor întâmplate,

citind poemele doamnei Victoria Milescu se poate observa detaºarea

ºi liniºtea cu care înfruntã nu doar vizibilele frici ale celor din jur, ci

ºi propriile temeri. Resemnarea în faþa morþii, indiferent de sosirea

ei, calmul cu care poeta se semneazã pe foile curente ale vieþii

demonstreazã o realã ºi corectã înþelegere a lucrurilor, a ecuaþiei

naturii care se manifestã cu acordul deplin al divinitãþii: „Doamna

celestã/ þine în mânã anii mei/ îi numãrã/ mi-aº dori sã se mai

încurce puþin/ cum mã încurcam eu odatã/ când adunam bucurii,

scãdeam tristeþi/ înmulþeam nedumeriri, împãrþeam/ visele la iluzii

ºi de fiecare datã rãmânea/ un rest de speranþã/ dar doamna celestã

e as la matematicã/ ºtie cu precizie/ câte întâmplãri mai am, câte

izbânzi/ câte grimase, cât hohot/ ea calculeazã fãrã greº când va

coborâ noaptea/ peste pleoapele mele/ când mi se vor aprinde pe

braþe primele stele.”

„Planeta stã acasã” nu va rãmâne doar o carte pe raftul cu realizãri

lirice ale poetei. Ea va purta mereu ecoul neputinþelor lumii ºi ale

poetei. Va fi pentru totdeauna de aici înainte purtãtorul de cuvânt al

interiorului sufletesc al poetei. Cartea aceasta, mai mult decât orice

altã carte pe care o va scrie va rãmâne un important indicator de drum

cu prioritate pe traseul care a mai rãmas de parcurs. Acest volum va

deveni peste ani un simbol al participãrii la cel mai dur maraton al

vieþii din ultimii 30 de ani.

(Victoria Milescu, Planeta stã acasã, Cluj Napoca, Editura Neuma,

2022.)

Gabriel Dragnea

Nicolae
Dina

„Planeta stã acasã” sau poeme despre neputinþã ºi disperare

În peisajul literar ºi intelectual din oraºul

Roºiorii de Vede, unul de înaltã emulaþie

spiritualã, profesorul de limba ºi literatura

românã, Cornel Basarabescu, membru al
USR, Filiala Craiova, este unul dintre cei

mai complecºi autori de volume de versuri,

de prozã, de criticã ºi istorie literarã, eseist

cu o mare forþã de pãtrundere a lucrãrilor

prezentate de-a lungul anilor.

Pentru cã „prin ferestrele deschise poþi
vedea altfel frumuseþea infinitului sau

adevãrul despre om sau poþi simþi cum în suflet îþi pãtrunde

mãcar o picãturã de nemurire”, criticul literar ºi eseistul reia, în

volumul Cãrþile au ferestrele deschise (Editura Aius, Craiova,

2021), unele comentarii critice ºi eseuri din douã cãrþi publicate

anterior, definitivându-ºi, astfel, întreaga sa eseisticã.
Volumul cuprinde ºapte capitole având titluri care sugereazã

domeniul sau tema de care se ocupã autorul. De exemplu, în

primul capitol, „Clasicii nu pot fi uitaþi”, atenþia cititorului este

orientatã spre universul poetic al lui George Bacovia în „Bacovia,

eterna (re)lecturã”, o mai veche preocupare încã din perioada

studenþiei, la fel de vibrantã ºi în aceºti ani ai senectuþii când îl
reciteºte ori de câte ori i se face dor de poetul care, „dincolo de

simbolismul ºi expresionismul din creaþiile lui, a prefigurat

ipostaza omului rãtãcit în spaþiul absurdului”.

Pe lângã o trecere în revistã a scrierilor ºi pe lângã un comentariu

sintetic al primei drame istorice valoroase româneºti („Rãzvan ºi

Vidra”) create de Bogdan Petriceicu Hasdeu (numit de Mircea
Eliade drept „geniu de o înspãimântãtoare vastitate”), Cornel

Basarabescu ne oferã un inedit ºi interesant eseu, „Îl mai citim pe

Sadoveanu?”, scriitorul din ce în ce mai „uitat” despre al cãrui

roman, „Nopþile de Sânziene”, crede cã încã îl mai poate atrage

pe cititor, acesta trãind „o curatã desfãtare” luând cunoºtinþã cu
miraculosul florei ºi faunei milenarelor pãduri ale Moldovei.

Capitolul „Cu gândul la Dumnezeu” ne conduce pe drumul

„meditaþiei moderne asupra destinului fiinþei umane” deschis de

lectura lucrãrilor inspirate de Biblie, cum ar fi „Cartea lui Iov”,

personajul fiind vãzut fie ca o „metaforã a poporului lui Israel”,

fie ca „Omul adamic care a cunoscut fericirea Edenului”, dar ºi
„loviturile destinului”. Arsenie Boca („un Everest al neamului

românesc”) ºi Pãrintele Paisie sunt douã feþe bisericeºti respectate

de români, pentru curãþenia lor sufleteascã, considerându-i aleºi

ai lui Dumnezeu, oameni cu harul divinitãþii. Analiza

romanului „Evanghelia dupã Isus Cristos”, de Jose Saramago

evidenþiazã caracterul polemic al acestuia.

Capitolul „Epicul din misterul vieþii” face dovada realelor
calitãþi de critic literar ale autorului în cronicile dedicate

volumului „Cele mai frumoase povestiri”, de Dino Buzzati,

prozator ale cãrui forþã ºi har de povestitor „ar sta într-un

zbor narativ blând peste natura condiþiei umane”, iar romanul

lui Jose Saramago, „Eseu despre orbire”, este „o metaforã

pentru haosul în care se complac în lumea modernã atât cei
ce conduc societatea, cât ºi cei care se lasã conduºi”.

Desigur cã dintre preferinþele lectorului pasionat nu puteau

lipsi prozatorii teleormãneni, primul, Florea Burtan, dovedind

un talent narativ ce se ridicã la acelaºi nivel cu cel liric („talentul

lui de narator se molipseºte în anumite pagini de fior liric”),

mai ales atunci când „autorul ne invitã în lumea satului, în
lumea unui sat din Câmpia Românã”, aºa cum o face în

romanul „Atelierul de tâmplãrie”. Alþi teleormãneni sunt Liviu

Comºia (al cãrui roman „365 de zile sau Întâlnirile ºi revelaþiile

Mariei Magdalena” prezintã scurta viaþã a unui adolescent

„destinat nefericirii”, simbolizând „oglinda efemeritãþii

umane”) ºi ªtefan Mitroi, despre al cãrui roman („Sã locuieºti
într-un lãtrat de câine”) crede cã este „plin de crâmpeie ale

frumuseþii literaturii”, cãpãtând „aripi de poem”, din moment

ce personajul-narator este un copil al strãzii devenit „o oglindã

a omului modern rãtãcit într-un univers al indiferenþei” unei

societãþi aflate în degringoladã moralã.

Diversitatea lecturilor lui Cornel Basarabescu (explicabilã
prin calitatea sa de profesor de literaturã ºi, deopotrivã, de

literat) se constatã ºi prin volumele aparþinând altor genuri

literare, cum ar fi cel memorialistic, precum „Cartea ca destin.

(Dan C. Mihãilescu în dialog cu Daniel Cristea-Enache)”,

carte binevenitã aparþinând unor „intelectuali mai «rasaþi» ai
zilelor noastre” care se înþeleg minunat pe acest teren al

convorbirilor, convorbiri din care curge o binevenitã

confesiune”.

ªi jurnalul de cãlãtorie îl atrage, iar încântãtorul volum

„Cãlãtorie în jurul fiinþei tale”, de Rodica Lãzãrescu, îi oferã

prilejul de a-ºi îmbogãþi cunoºtinþele de istorie, culturã,
geografie, arhitecturã ºi religie, constatând cã acesta „este o

adevãratã invitaþie la cãlãtorie printre marile frumuseþi

turistice, în general ale pãmântului european”, carte care „pare

un album de impresii, de stãri de încântare în faþa locurilor vizitate”,

transmiþând „o stare… de încântare sau de vis”.

Plin de elogii pentru stãruinþa, eforturile ºi voinþa de neclintit cu
care Ioana Diaconescu ºi-a sacrificat „mulþi ani pentru studierea sutelor

de dosare din arhiva C.N.S.A.S.” este eseul dedicat acestui studiu

referitor la scriitorii români închiºi în temniþele comuniste, dupã lectura

cãruia „rãmâi perplex de modul monstruos în care puterea politicã

[…] «s-a jucat» (în sens tragic) cu destinele intelectualilor, cu valorile

neamului românesc” în primele douã decenii ale regimului de tristã
amintire.

Probitatea, rigurozitatea ºi acribia cercetãrilor istoricului literar

Stan V. Cristea sunt trecute în revistã în douã eseuri. Primul se referã

la preocupãrile acestuia privind viaþa ºi activitatea literarã a lui Marin

Preda, cãruia i-a dedicat patru lucrãri (unele reluate în ediþii revãzute

ºi mult adãugite). Dintre acestea, atenþia eseistului este îndreptatã
spre volumul din 2013, „Fotografii la periscop. Secvenþe de istorie

literarã”, care dovedeºte faptul cã Stan V. Cristea „este un autor care

are talentul de a gãsi ºi de a oferi cea mai bunã informaþie despre un

aspect de istorie literarã”. Rãmâne la fel de încântat de volumul

„Eminescu ºi Teleormanul”, ajuns la a treia ediþie (2014), problematica

deosebit de diversã a cãrþii evidenþiind faptul cã, ºi de aceastã datã,
Stan V. Cristea „are un talent puternic ºi o perseverenþã exemplarã în

a scormoni prin arhivã ºi multe alte documente pentru a cãuta cele

mai bune informaþii” referitoare la scriitorii sau aspectele de istorie

literarã de care se ocupã, în cazul de faþã la „relaþia dintre spiritul

eminescian ºi o zonã geograficã mai puþin pregnantã, am zice, la

nivelul culturii naþionale”.
În 2014, Cornel Basarabescu publica un eseu destul de extins,

„De la Casterbridge la Siliºtea-Gumeºti. Ipostaze ale primarilor ca

personaje literare”, abordând o temã ineditã, mai puþin sau chiar

defel tratatã în literatura de specialitate, plecând de la ideea cã fiecare

fiinþã are o dublã personalitate, una realã, alte plãsmuitã de imaginarul

scriitorului. Autorul reia eseul (purtând, ca titlu, partea a doua a celui
de mai sus) în cel mai întins capitol al volumului de faþã, unde, în 12

subcapitole, trece în revistã trãsãturile de caracter ale personajelor-

primari din opere ale unor scriitori din literatura universalã (Esenin,

Cehov, Thomas Hardy, Dino Buzzati) ºi din literatura românã

(Caragiale, Preda, D.R. Popescu, Fãnuº Neagu, Gheorghe Filip), a

cãror lecturã i-a revelat ideea cã „atunci când viaþa se deruleazã în
mod obiºnuit, fãrã implicarea politicului, primarii îmbinã cât se poate

de armonios viaþa «personalã» (cea «de acasã») cu viaþa publicã, cu

viaþa «de la primãrie»”.

Volumul lui Cornel Basarabescu se vrea o ediþie definitivã a eseisticii

sale ºi abundã în pãreri personale, în judecãþi de valoare ºi meditaþii

proprii, în analize obiective care fac dovada unei culturi generale ºi
de specialitate de un înalt profesionalism.

Prin „ferestrele deschise” ale cãrþilor
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Unanim considerat drept pãrintele cinematografului belgian
modern, dar ºi al realismului magic transpus pe ecran, regizorul
André Delvaux a fost un intelectual ce ajunge sã realizeze lung
metraje relativ târziu. Dupã ce devine licenþiat în filosofie germanã
la Bruxelles, unde de asemenea studiazã intens pianul ºi dupã o
scurtã carierã universitarã începe sã producã documentare de
artã pentru televiziunea de stat RTB. Se remarcã cu un material
despre Frederico Fellini, care avut o
influenþã importantã asupra sa ºi
devine, împreunã cu alþi trei cineaºti,
creatorul INSAS (Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle et des
Techniques de Diffusion), prima ºcoalã
superioarã de teatru ºi film din Belgia.
Pasionat de asemenea de picturã (s-a
vorbit adesea despre imaginile din
filmele sale ca despre niºte reminiscenþe
ale scenelor pictate de Hieronymus
Bosch, René Magritte sau Paul
Delvaux) ºi literaturã, are din punct de
vedere cinematografic o relaþie specialã
cu aceasta din urmã. Majoritatea
peliculelor lui Delvaux sunt ecranizãri
(perfect bilingv a fost mereu la curent
cu ultimele noutãþi literare, atât în
flamandã, cât ºi în francezã), dar asupra
cãrora regizorul îºi pune amprenta într-
un mod specific, aducând acea viziune
personalã numitã de poeþi edge reality,

unde mesajul se realizeazã prim lirismul
cadrelor ce modeleazã structura
narativã împingând discret privitorul
spre zone de fantastic ce se infiltreazã
aproape insesizabil în economia
construcþiei filmice.

Un exemplu reprezentativ al cinematografiei lui Delvaux ºi al
realismului sãu magic rãmâne primul film color al acestuia, „Un
soir, un train”, din anul 1968 având la bazã micul roman scris
de Johan Daisne, „De trein der traagheid”. Daisene, bibliotecarul
par excellence al oraºului Gent, a avut importante contribuþii
teoretice în cinema, pe lângã reportaje, eseuri ºi masiva sa operã
beletristicã compusã din poezii, nuvele, romane, piese de teatru.
Acest film constituie a doua colaborare între scriitor ºi André
Delvaux. Se propune un film a cãrui tematicã principalã este
lipsa comunicãrii ºi consecinþele tragice ce decurg de aici.
Beneficiind de o distribuþie franco-belgianã având în rolurile
principale pe Yves Montand ºi Anouk Aimée în vârf de formã
artisticã, de o muzicã deosebitã (datoratã lui Frédéric Devreese)
ºi de cadre de un lirism frust ºi eficace (obþinute de Ghislain
Cloquet), pelicula încântã prin forþa de sugestie a personajelor
care reuºesc sã transmitã spectatorului investigaþia psihologicã,
metafizicã ºi esteticã la care sunt supuse.

Mathias este un profesor de lingvisticã (ocupaþie nu întâmplãtor
aleasã de Johan Daisne pentru tot ce va urma) la o universitate
din nordul Belgiei care se confruntã cu grevele ºi protestele
studenþeºti datorate prezenþei limbii franceze în sãlile de curs
(filmul face aluzie la separaþia realã a universitãþilor între flamanzi

ºi valoni care a început la Louvian ºi s-a tranºat legislativ ulterior).
Este o persoanã respectatã, aflatã într-o zonã de confort
profesional, material ºi personal. Partenera sa, Anne, decoratoare,
este sositã din Franþa pentru a sta împreunã cu el, însã ea se
confruntã cu problema însingurãrii ºi singurãtãþii cauzate atât de
faptul cã nu cunoaºte flamanda într-o zonã unde nimeni nu
vorbeºte franceza, dar mai ales rãcelii ce se instaureazã lent în

menajul lor pe care ea l-ar dori oficializat.
Deºi îl susþine ºi îl ajutã cât ºi cum poate
(lucreazã la costumele piesei tradiþionale
Elckerlijc pe care Mathias o pune în scenã),
ea se considerã mai mult un femme objet ºi
nu este mulþumitã cu acest statut încercând
sã spargã partea de falsitate pe care el cautã
sã o menþinã în raportul lor. Într-una din
zile Anne se oferã sã-l însoþeascã în oraºul
unde el era invitat sã conferenþieze. Dar
are loc o disputã pe teme morale în care ea
aratã cã se simte exclusã din toate punctele
de vedere ºi cei doi se despart. El merge la
mormântul pãrinþilor lui (pe care îl
identificã aproximativ într-un vechi cimitir),
iar ea decide sã nu-l mai urmeze. Seara,
luând trenul din gara Anvers, Mathias
descoperã cu uimire cã totuºi Anne a venit.
În compartimentul devenit un no men’s

land, lângã ceilalþi cãlãtori, cei doi schimbã
priviri tandre de împãcare în timp ce pe
fereastra vagonului superbe peisaje de
toamnã flamandã târzie se succed împreunã
cu flash-back-urile unor amintiri frumoase
de la începutul întâlnirii lor, dar ºi flash-
forward-uri misterioase cu ei doi împreunã
într-un spaþiu necunoscut. Din acest

moment puþin câte puþin filmul basculeazã spre o zonã de
ambiguitate. Trezindu-se din somnul în care aþipise, Mathias
observã cã Anne nu mai este în compartiment ºi încearcã sã o
caute. Vagoanele se opresc brusc în mijlocul unei câmpii, iar el,
împreunã cu alþi doi pasageri (adevãraþi alter-ego ai profesorului),
un bãtrãn Hernhutter ºi un tânãr Val (fost student al lui Mathias),
coboarã încercând sã înþeleagã ce se întâmplã, dar trenul îºi reia
deplasarea fãrã ei. Rãmaºi singuri, înaintea unei nopþi reci, cei
trei sunt obligaþi sã traverseze câmpuri aride semi-îngheþate pentru
a ajunge la marginile unei localitãþi abia zãrite în depãrtare. Târziu
în noapte reuºesc sã intre în micul oraº chiar într-un cinematograf.
Pe toatã durata acestui drum, ca un nivel secundar al unui vis, lui
Matias îi revin în minte diverse scene dintr-o deplasare împreunã
cu Anne la Londra, din prima lor întâlnire ce avusese loc într-o
bisericã unde el fusese invitat sã asculte slujba de Crãciun de un
cuplu de prieteni, precum ºi alte vagi frânturi de imagini
necunoscute cu ei ce par a þine de ceva grav. Odatã ieºiþi din
cinematograf ºi îndreptându-se spre restaurantul gãrii cei trei îºi
dau seama cu stupoare cã nu pot înþelege limba acestor localnici.
Sunt obligaþi sã „vorbeascã” prin semne ºi mai ales sã intuiascã.
Totul devine iraþional ºi greu de gestionat ca o coborâre mitologicã
într-un infern, culminând cu apariþia unei fete misterioase numite
Moïra (interpretatã de actriþa Adriana Bogdan la acel moment

cãsãtoritã cu regizorul José Varel, interpretând anterior rolul
Nadinei din ecranizarea filmului „Rãscoala”). Odatã rulatã o
melodie cunoscutã ºi plãcutã de Val, acesta danseazã cu Moïra,
pretinzând cã-i înþelege limbajul în ciuda protestelor ferme ale lui
Mathias ºi resemnate ale lui Hernhutter care par ºi ei cã înþeleg
cine este cu adevãrat frumoasa necunoscutã ºi se înspãimântã
realizând cã ea reprezintã sfârºitul. Brusc se aude sirena unui
tren, toþi pãrãsesc localul ºi o regãsim pe Moïra pe un peron
întrebându-l pe Mathias, semiconfuz, dacã este în regulã. Din
urmãtoarele cadre realizãm cã a avut loc un grav accident feroviar.

Fragmente de imagine din acest accident apãruserã recurent în
visul profesorului, care acum aflã cã Anne nu a supravieþuit.
Gãsindu-i trupul într-o dependinþã de lângã calea feratã, alãturi
de alte victime, Mathias se aºeazã împietrit de durere lângã Anne
încercând sã-i mângâie chipul inert de o frumuseþe glacialã într-
un gest ce amestecã mai multe forme de regret ºi tardivã înþelegere.

Analiza interioarã ºi exterioarã a condiþiei umane devine miza
atât a regizorului, cât ºi a spectatorului care urmãreºte pe ecran
aceastã poveste foarte eliadescã despre dragoste ºi despre sfârºit.
Versurile melodiei ce însoþeºte genericul filmului rezumase
mesajul-avertisment încã din primele minute: „La fleur de l’été,

en chardon à l’automne, givrée en hiver, refleurit au printemps.

L’amour ébloui, de l’été en automne, se fane et se fige, au gel

blanc de l’hiver”. Ca un adevãrat maestru, André Delvaux ne
aratã cu mult calm, compasiv, dar fãrã menajamente, folosindu-
se de onirism ºi feerie, cum se poate pierde foarte uºor tot ceea ce
conteazã cu adevãrat jucându-ne cu prioritãþile. Cum uneori
cuvintele nespuse se pot înþelege foarte clar, iar cele spuse nu
înseamnã decât zgomot. ªi cum depinde de fiecare sã fim acolo
lângã celãlalt ori de câte ori într-o searã târzie trenul, ai cãrui
pasageri suntem, se opreºte în mijlocul câmpiei.

Festivalul ,,Primãvara Culturalã Giurgiuveanã” a fost ºi este

un eveniment important care te lasã sedus, te provoacã sã încerci

exerciþiul bucuriei într-o atmosferã de solidaritate spiritualã. Ne-

am bucurat cu toþii ca dupã o lungã perioadã, masca a fost lãsatã

de o parte ºi au apãrut primele semne ale normalitãþii.

Un moment fericit, gãzduit la Ateneul

,,Nicolae Bãlãnescu”, miercuri 18 mai a.c.,

l-a reprezentat ,,Serata muzicalã” organizatã

de ªcoala gimnazialã de artã ,,Victor Karpis”,

cu participarea Corului claselor II-IV ºi

elevilor laureaþi la Olimpiadele ºi

Concursurile naþionale ºi Internaþionale.

În deschidere, am avut prilejul sã audiem

bine-cunoscuta piesã româneascã ,,Vine,

vine primãvara” cântatã de corul elevilor,

dirijat de prof. Diana Danilov, acompaniat

la pian de prof. Ion Stan, care a avut darul de

a transforma debutul pe aceastã scenã într-o

comunicare cu publicul cu totul ieºitã din

comun. Au fost ascultate cu sporitã atenþie piesele interpretate la

pian de elevii Maria Gaspar ºi Elisa Popa, îndrumãtor prof. dr.

Gh. Niþescu, apoi Bogdan Þaga, Luca ºi Iustinian Nidelcea,

clasa prof. Daniela Cioacã. Au fost admirabil cântate ºi lucrãrile

elevilor David Cirþ, Octavian Moise, Rut Eliza Plãcintã-Petre,

Beatrice Mocanu, Crina Geogescu, Sebastian Olaroiu – clasa

prof. Cristina Tudorie. Susþinute de virtuozitate au fost ºi piesele

elevilor Maria Alice ªeb, Dragoº Tãnãsescu, Anisia Nedea, Cezar

Bardã – prof. Mariana Dumitrescu. Au fost apreciaþi ºi elevii

Efrem Vãduva ºi Raisa Bogatu – prof. Ionuþ Rebleanu ºi Cãtãlina

Þone.

La coloana sonorã a seratei muzicale au contribuit nu numai

pianiºtii, dar ºi elevii claselor instrumentelor de suflat, oboi ºi

flaut, care pentru prestaþiile lor au fost îndelung aplaudaþi. Ne

gândim la Sebastian Rebleanu, oboi – prof. Mariana Iliescu,

acompaniat la pian de prof. Daniela Cioacã, iar la flaut Andrei ºi

Adrian Rebleanu – prof. Marioara Mosor, acompaniaþi de prof.

Ionuþ Rebleanu. La vioarã a evoluat elevul Andrei Cristian Vasile

– prof. Livia Pencea.

Momentul ,,În paºi de vals”, al elevilor Ana-Maria Goia ºi

Cezar Bardã de la Club Dans ,,Factory”, a completat în mod

fericit aceastã searã.

Fãrã îndoialã, cã succesul seratei muzicale s-a întemeiat nu

numai prin mãiestria interpretãrii elevilor, ci în bunã mãsurã ºi

pe frumuseþea melodiilor.

Peisajul sonor diversificat a cuprins la pian piese emblematice

cu un bogat conþinut emoþional: Marº militar de Fr. Schubert la

patru mâini, Menuet de W. A. Mozart la patru mâini, Studiu op.

4 nr.1 de Fr. Liszt, Vals de ªostakovici, Lied de Sch. Brinley,

Mariage d’amour  de Richard

Claydermann, Scherzzo  de F.M.

Bartholdy.

La oboi ºi flaut au fost inspirat alese

lucrãrile: Cântec de Mircea Bãdulescu,

Serenadã de Fr. Schubert ºi Hora de

Baclanova.

În încheierea minunatului concert

publicul s-a bucurat de piesele lui Johann

Strauss, Polka ºi Marºul lui Radesky –

ansamblu la patru mâini.

În salã liniºte ºi bucurie sufleteascã,

spectatori iniþiaþi în a asculta ºi a înþelege

muzica.

Iniþiatã de cadrele didactice ale ªcolii

gimnaziale de artã ,,Victor Karpis”, director Mariana Iliescu,

serata muzicalã a fost un adevãrat succes. Aºteptãm ca ºcoala sã-

ºi îndeplineascã în continuare rolul cuvenit în îmbogãþirea

orizontului cultural nu numai al elevilor dar ºi al auditoriului

prezent la concerte.

Alexandru CAZACU

Un tren în mijlocul câmpiei

Angela BUCUR

Seratã muzicalã la Giurgiu

Coperta romanului în limba francezã

Afiºul peliculei
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O fatã se îndrãgosteºte de un bãiat ºi vrea sã-l prezinte
pãrinþilor. Pânã aici nimic neobiºnuit.

Dar dacã fata se numeºte Wednesday, are tendinþe
sadice, este pasionatã de Triunghiul Bermudelor, are ca
hobby creºterea pãianjenilor ºi din când în când cere
fratelui mai mic, Pugsley, ghilotinarea pãpuºilor ei?

Iatã însã cã aceastã fetiþã devenitã celebrã, creatã de
caricaturistul american Charles Addams, descoperã
IUBIREA… vrea sã cunoascã lumea, vrea sã aducã la
cunoºtinþa pãrinþilor faptul cã se va cãsãtori ºi
încredinþeazã acest secret tatãlui ei, Gomez, care este
nevoit sã-ºi mintã adorata soþie, Morticia.

„Iubirea aduce atâtea probleme. Deºi, dacã stai sã te
gândeºti… e altceva pe lume mai important?” (Fester
Addams, fratele lui Gomez Addams, capul familiei).

Aceastã ciudatã familie Addams devenitã un brand ºi
element fundamental al culturii americane, familie
iconicã pe acelaºi loc cu familia Kennedy sau Roosevelt,
prezentatã în libret în mod satiric drept familia etalon
americanã din secolul XX, este un clan aristocratic, bogat,
macabru, cãruia nu-i pasã de ceilalþi ºi de pãrerile lor;
Morticia ºi Gomez Addams îºi iubesc familia ºi copiii, îi
ocrotesc, le sunt aproape ºi cu asentimentul lor cei din
casã dau curs jocurilor crude, de neînþeles, dintre membrii
familiei.

Ei, de fapt, au o calitate importantã ºi anume se iubesc,
sunt uniþi în greºelile, poznele, ororile lor, îºi rememoreazã
strãmoºii pe care îi preþuiesc, sunt excentrici ºi
interesanþi, îºi declarã iubirea ºi nu cunosc ce-i frica.
Aºa-i cã avem ce învãþa de la ei?!

Ei ne dau câteva lecþii de viaþã ºi pânã acestea ajung la
noi, cei din familia Beineke învaþã lecþia acceptãrii , a
recuceririi, a reîndrãgostirii, a pasiunii, a curajului în a
face orice.

Familia Beineke este familia bãiatului
îndrãgostit de fiica familiei Addams. Ei,
familia „normalã”, nimerind în alaiul de
personaje stranii în ziua vizitei ºi a
cererii în cãsãtorie, descoperã cã
respingând ceea ce nu înþeleg, ei sunt
cei care eticheteazã, condamnã ºi plini
de prejudicii pot fi ei cei periculoºi
pentru cã oamenii sunt diferiþi, originali,
nu sunt toþi la fel; ceea ce lipseºte
societãþii din toate timpurile este în
primul rând, toleranþa.

Uitãm sã râdem, sã fim comici, sã ne
amuzãm de propriile noastre temeri, de
slãbiciunile umane ºi de ce nu, de
iminenþa morþii.

„Vino cãtre umbrã râzând”, spune
Lurch (majordomul înalt, puternic, dar
duios, care intimideazã oaspeþii ºi nu
prea vorbeºte).

În afarã de Gomez ºi Morticia, care se
iubesc ca în prima zi, apare unchiul
Fester, un pic mai nebun care, iubind atât
de pãtimaº ºi adevãrat, de suav ºi fiind
ridicol de îndrãgostit, ajunge sã se
cãsãtoreascã cu iubita lui chiar dacã
aceasta este nici mai mult nici mai puþin
decât LUNA.

Pugsley este frãþiorul mai mic al lui
Wednesday. El bea gaz, îºi dã în ochi cu spray, stã sã-l
chinuiascã sora lui cu fierul de cãlcat sau sã-l otrãveascã
ºi nu se supãrã, ba chiar cu o dozã importantã de
masochism încearcã pe propria piele toate instrumentele
din colecþia de unelte de torturã a familiei.

Mai apar ca personaje Bunica, Clovnul, Marchiza,
Balerina, Gangster, Soldatul, Mireasa care se spânzurã
în ziua nunþii.

Dupã multiple ecranizãri, filme de animaþie, seriale
etc., inspirate de celebra familie, apare în 22 noiembrie
1991 filmul de lung metraj „The Addams Family” cu
Angelica Huston (Morticia), Raul Julia (Gomez),
Christopher Lloyd (Lurch) – comedie cu umor sec, cu
nominalizãri pentru premiul Oscar, premiile Bafta ºi
Hugo. Nominalizaþii: Angelica Huston (Morticia), Raul

Julia (Gomez), Cristina Ricci (Wednesday), Christopher
Lloyd (Fester), Joan Cusack (soþia lui Fester).

Apariþia unui nou musical pe Broodway cu „Familia
Addams” anunþat în mai 2007 i-a avut ca libretiºti pe

Marshall Brickman ºi Rick Elice, pe Andrew Lippa –
muzica ºi versurile. Spectacolul, nominalizat pentru douã
premii Tony ºi opt Drama Desk, are premiera pe 8 aprilie
2010, s-a jucat de 722 de ori pe Broadway cu mare succes
ºi în multe alte þãri.

Dar succesul acestui spectacol nu este datorat exclusiv
ºarmantelor personaje, ci ºi actorilor care au performat
în partituri grele actoriceºti, muzicale, coregrafice sau
regizorilor.

Teatrul Excelsior din Bucureºti ne oferã o premierã
magistralã ºi mã repet pentru cã despre regizorul-coregraf
Rãzvan Mazilu mi-am mai declinat omagiul, admiraþia
ºi plãcerea cu care mã îndrept spre teatru în serile
spectacolelor domniei sale (vezi cronica despre
„CABARET” – Teatrul Odeon). Premierã a stagiunii
2019-2020, efervescentul spectacol primeºte douã

nominalizãri Uniter (2020) pentru cea mai bunã actriþã
(Oana Predescu), cel mai bun actor în rol principal (Lucian
Ionescu, câºtigãtor al trofeului), premiu special Uniter
pentru contribuþia la dezvoltarea musicalului în
România (2022) pentru Rãzvan Mazilu.

„Familia Addams” la Teatrul Excelsior, director
Adrian Gãzdaru, este un show plin de strãlucire cu
partituri pe care începi sã le fredonezi, cu o poveste
cuceritoare, creativã.

Gomez – Lucian Ionescu.
Morticia Addams – Oana Predescu / Camelia Pintilie.
Wednesday Addams – Ana Udroiu.
Pugsley Addams – Matei Hotãranu.
Unchiul Fester - Mihai Mitrea / Radu Mitrea.
Lurch – Mircea Alexandru.
Familia Beineke: Alice – Maria Alexievici; Lucas –

Dan Pughineanu; Mal – Doru Bem.
Traducerea ºi adaptarea songurilor este realizatã de

Alex ªtefãnescu.
Asistentul coregrafic Monica Petricã este fostã prim-

balerinã a Operei Române ºi a pãrãsit scena la 43 ani
fiind, însã, în continuare, partenera ºi colega lui Rãzvan
Mazilu în compania de dans „Tango Tangent”,
coordonatã de acesta. Vedetã TV, este prezentã în
spectacolele teatrului Odeon „Când Isadora dansa”, „Un
tango mas” sau „Rãzvan Mazilu & Ladies”. A activat în
compania de Dans Clasic ºi Contemporan „Oleg
Danovski”, membrã a juriului la „România danseazã”,
membrã a companiei Atlanta Ballet din SUA.

Spectacolul rãmâne fidel nebuniei ºi autenticitãþii
familiei Addams cu genialitatea plinã de umor a lui
Gomez galantul, cu senzualitatea Morticiei cea
bãnuitoare, cu ciudãþeniile celor doi copii, cu Thing,

mâna care umblã singurã prin casã
ºi le aduce membrilor familiei
diverse lucruri, cu Lurch cel înalt ºi
tãcut, cu bunica ce poartã pe pãlãrie
o cioarã împãiatã.

Nutresc, însã, o admiraþie aparte
pentru Lucian Ionescu (Gomez), care
plin de viaþã dã naºtere personajului
sãu într-un mod fabulos ce la final
ridicã publicul în picioare. Vom mai
auzi de acest actor. Interpreteazã
rolul Makie ªiº în noua premierã a
lui Rãzvan Mazilu de la Excelsior,
„Opera de trei parale”, probabil la
fel de carismatic.

Strãmoºii familiei Addams au
construit un personaj colectiv,
hazos, care completeazã tabloul
gotic al piesei.

Moment surprinzãtor: rãbufnirea
doamnei Alice Beineke, care cu
emoþie, frustrare ºi feminitate
redescoperitã creeazã un moment
foarte sensibil. Ea învaþã la sfârºitul
cinei cã sentimentele trebuie
mãrturisite, cã nimic nu e roz ºi e
necesar sã recunoºti asta, cã trebuie,
cu rãbdare, sã retrezeºti pasiuni ºi sã

întreþii flacãra iubirii care înseamnã, de fapt, totul.
Musicalul este minunat, de la costume, lumini,

momentele de dans, reprezintã o combinaþie între
comedie, dramã, umor, dragoste, este ideal pentru cei
care vor sã râdã sau pentru pasionaþii de „zombi”.

Vã recomand acest spectacol de calitate, în care vã veþi
regãsi mulþi dintre voi, pentru cã viaþa nu este în alb ºi
negru, în roz ºi negru; VIAÞA are mii de nuanþe teribile care
ne fac sã ne îndrãgostim de ea, trãind ºi mergând spre moarte
zâmbind. Sunt etape, doar etape, pe care noi le facem umbre
sau cascade de luminã creând ca genialii autori de romane,
de personaje, sau de tot ce înseamnã arta.

Mulþumesc încã odatã Rãzvan Mazilu pentru
rafinament, atenþie la detalii, TALENT ºi darul domniei
voastre de a crea personaje principale din absolut toate
rolurile, chiar ºi din Noi, Publicul!

Mona
Dobrisan,

FAMILIA ADDAMS
Teatrul Excelsior, Regia, costumele ºi

coregrafia Rãzvan Mazilu
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A consemnat Luminiþa Cornea

Noi convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (III)
„Dacã nu mergem în fiecare zi la spitale, sã le spãlãm picioarele celor pironiþi de boalã, mãcar sã le

spãlãm obrazul lor înlãcrimat!”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,
vã rugãm sã ne puneþi în valoare textul de la Sfântul
Evanghelist Marcu, capitolul 10, versetele 32-42, despre
prevestirea patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
dar ºi despre cererea fiilor lui Zevedeu.

Îps. Ioan: În primul rând, aº vrea sã evidenþiem
contextul în care are loc, sã spunem aºa, acþiunea descrisã
de Sfântul Evanghelist Marcu. Este vorba de intrarea în
casa unui fariseu, acolo unde a ºezut la masã. Este vorba
de prevestirea patimilor Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. În drumul Sãu spre Ierusalim, Mântuitorul Hristos
face o trecere prin Þara Sfântã ºi are ocazia sã vorbeascã
ºi cu ucenicii Sãi, fiind în ceas de tainã, fiind mereu
împreunã cu ei, deci are ocazia sã le vorbeascã despre ce
are sã fie.

L.C.: Permiteþi-mi sã redau
un verset: „ªi erau pe drum,
suindu-se la Ierusalim, iar Iisus
mergea înaintea lor. ªi ei erau
uimiþi ºi cei ce mergeau dupã
El se temeau. ªi luând la Sine,
iarãºi, pe cei doisprezece, a
început sã le spunã cele ce
aveau sã I se întâmple.” (Marcu
10, 32). Vã rog sã vã referiþi la
conþinutul acestui verset.

Îps. Ioan: Mântuitorul se afla
în drum spre Ierusalim. Chiar
relateazã Sfântul Evanghelist
Marcu cuvântul rostit de
Mântuitor, în versetul 33: „iatã,
ne suim la Ierusalim ºi Fiul
Omului va fi predat arhiereilor
ºi cãrturarilor; ºi-L vor osândi
la moarte ºi-l vor da în mâna
pãgânilor”. Prin urmare,
cuvântul rostit de Mântuitor
„iatã, ne suim” ne aratã clar cã
nu cu mult timp, trecuse de
Ierihon, urcând deja spre
Ierusalim. Pentru cã urma sã se
întâmple, sã se petreacã
desãvârºirea activitãþii
mântuitoare a lui Iisus, aici, pe
pãmânt, le vesteºte, pentru a
treia oarã, ce urma sã
pãtimeascã la Ierusalim.

Mai departe, citim cã „Fiul
Omului va fi predat arhiereilor
ºi cãrturarilor”. Observaþi, Mântuitorul nu spune „Eu
voi fi predat”, ci spune „Fiul Omului”. Oare de ce a spus
aceasta ºi nu a spus Eu? Personal, cred cã chiar în
momentul acela, dupã trei ani ºi jumãtate de misiune,
cât Mântuitorul a fost cu apostolii, ei au vãzut atâtea
minuni sãvârºite ºi au auzit cuvinte de învãþãturã
deosebite, totuºi, încã nu ajunseserã la credinþa aceea
desãvârºitã cã într-adevãr El este Fiul lui Dumnezeu. Ei
Îl credeau ºi Îi spuneau, dupã cum citim în textele sfinte,
Învãþãtorule. Deºi mai era un pas pânã la marea
desãvârºire a operei, aici, pe pãmânt, încã Îl considerau,
cum spuneam, un învãþãtor, de aceea Mântuitorul spune
„Fiul Omului va fi predat”, nu spune: voi fi predat, parcã
ar vrea sã vorbeascã despre altcineva. Dar sub aceste
cuvinte se ascunde, se aflã într-un fel, marele adevãr care
va fi descoperit apostolilor peste câteva zile. Cele spuse
de Sfântul Apostol Marcu reprezintã a treia vestire a
patimilor Mântuitorului, practic, am putea spune cea
mai precisã ºi completã vestire a patimilor.

Iisus le descrie ucenicilor Sãi fiecare moment din cele
ce vor urma sã se întâmple la Ierusalim. Iatã, mai întâi,
zice Mântuitorul: „va fi predat arhiereilor”. Noi ºtim cã
la templul din Ierusalim nu erau mai mulþi arhierei. Era
un singur templu ºi un singur arhiereu. Totuºi,
Mântuitorul foloseºte substantivul arhiereu la plural.
Oare avea dreptate sau nu Iisus? Ei, uitaþi-vã cât de precis
este Mântuitorul în rostire! În acel moment erau la
Ierusalim doi arhierei: Ana ºi Caiafa. Unul era în funcþie
ºi altul, în retragere. Iatã, deci, încã o datã putem sã avem
încredere cã orice cuvânt a spus Mântuitorul, analizat ºi
din punct de vedere filologic, are precizie gramaticalã
întru totul matematicã.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, în continuare,
Mântuitorul spune cã va fi predat ºi cãrturarilor, deci
tot la plural.

Îps. Ioan: Da, la fel, la plural: cãrturarilor, adicã
instanþei de judecatã a Sinedriului. Este vorba despre
cele ºaptezeci de persoane care fãceau parte din Sinedriul
de la Ierusalim ºi care erau instanþa de judecatã „ºi-L vor
osândi la moarte”. Este clar cã Mântuitorul a fost osândit
la moarte de aceasta, nu de altã instanþã de judecatã.
Urmãtoarea: „ºi-l vor da în mâna pãgânilor” ce
înseamnã? Adicã Îl vor preda autoritãþilor romane,
pãgâne, care stãpâneau la ora aceea Palestina, Þara lui
Israel. Spune mai departe: „ºi-L vor omorî”. Este clar cã
o ceatã de ostaºi romani Îl vor rãstigni pe Iisus pe Golgota.
Alt punct din aceastã prevestire: „dar dupã trei zile va
învia”, unde cuvântul dar care introduce aceastã ultimã
propoziþie din prevestire este foarte important. Cum v-

am spus, nu spune: voi învia, ci va învia.
Aici este punctul culminant al acestei
relatãri fãcute de Iisus ucenicilor Sãi.
Fãrã aceste dumnezeieºti cuvinte, care
vor face luminã în istoria omenirii, am
fi vorbit astãzi despre tragedia unui
rabin din Nazaret, ºi nu despre drama
prin care Iisus a mântuit lumea.
Menþionez cât de importantã a fost
aceastã încununare a vestirii patimilor
Mântuitorului: dar a treia zi va învia.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, care ar fi cele mai importante
momente din viaþa Mântuitorului? Cum
ar trebui sã ne raportãm la acestea?

Îps. Ioan: Ca rãspuns la întrebare, aº
spune cã trei cuvinte sunt deosebit de
importante referitor la cele relatate de
evangheliºti în Noul Testament:
Naºtere, Jertfã ºi Înviere.

Naºterea Sa a fost anunþatã de profeþi
ºi de un arhanghel, arhanghelul Gavriil.
Pãtimirea, jertfa Sa, ºtim cã a fost
anunþatã de profeþi ºi de Iisus. Însã,
Învierea, în mod cu totul ºi cu totul direct
ºi special, a fost anunþatã de însuºi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care nu
spune: voi învia, ci va învia, adicã îºi
anunþã Învierea Sa.

Sã ne punem o întrebare: ce ar fi rãmas
Noul Testament, ca scriere, fãrã Înviere?
Am fi citit, astãzi, viaþa ºi învãþãturile
unui rabin din Nazaret. Învierea rãmâne
însã piatrã de hotar între Întuneric ºi
Luminã, între viaþã ºi moarte.

ªi iarãºi zic: ce-ar fi rãmas planeta noastrã fãrã Înviere?
Planeta noastrã ar fi rãmas marele cimitir din univers, o
casã a morþii. Aºa cã, prin Învierea Domnului nostru Iisus
Hristos, aceastã planetã devine Casa Învierii noastre.
Mormântul nostru pânã la Hristos ar fi rãmas casa morþii,
dar dupã Învierea Domnului, devine Casa Învierii noastre.
Credeþi cã întâmplãtor Pãrintele Patriarh a pus în faþa
Sinodului un cuvânt prin care în anul 2021 ne-am adus
aminte, mai mult ca oricând, de cimitirele unde aºteaptã
învierea cea de obºte strãmoºii noºtri sfinþi? Hristos va
anunþa învierea noastrã. Acest fapt nu-l va face într-un
palat, ci în cimitir. Auziþi unde se va auzi trâmbiþa
îngerului? Într-un cimitir. Oare Îl vom aºtepta pe Hristos
într-un cimitir plin de spini? Aºa cum, din nefericire,
mai vedem pe ici, pe colo. Cu spini l-am petrecut pe
Hristos, de aici de pe pãmânt, când s-a întors la Tatãl. ªi
acum tot cu spini sã-L aºteptãm când va veni a doua oarã
sã judece viii ºi morþii ºi sã ne dea ºi nouã din harul
Învierii Sale? Cred cã meritã sã avem grijã de cimitirele
noastre parohiale. Haideþi sã scoatem spinii din cimitire!
Sã nu ne încununãm ºi noi pãrinþii sfinþi cu spini, aºa
cum, odinioarã, romanii L-au încununat pe Hristos cu o
cununã de spini, în drumul Lui spre Cer.

L.C.: Vã rog sã ne spuneþi un cuvânt ºi despre a doua
parte a evangheliei, cea legatã de cererea fãcutã de fiii
lui Zevedeu: „Dã-ne nouã sã ºedem unul de-a dreapta
Ta, ºi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta” (Marcu 10,
37). Cum a rãspuns Hristos acestei cereri ºi ce a urmat în
viaþa celor doi apostoli ca împlinire a cuvintelor
Domnului nostru Iisus Hristos?

Îps. Ioan: Rãspunsul este foarte sintetic ºi direct.
Mântuitorul le spune: „nu ºtiþi ce cereþi!” (Marcu 10,
38). Însã sã nu-i judecãm pe cei doi binecuvântaþi ºi
sfinþi ºi iubiþi de Iisus apostoli, Iacob ºi Ioan, pe care

Hristos i-a luat din corabia ºi din braþele bãtrânului
Zevedeu.

Nu putem vorbi de o cerere vinovatã a celor doi fraþi
despre care ºtim cã au fost cu Iisus pe Tabor. Însã încã nu
înþelegeau ce înseamnã: pentru a ajunge întru slava Ta.
Vedeþi, ei cer sã ajungã „întru slava Ta”, deci credinþa
lor este întãritã pe clipã ce trece ºi totuºi, totuºi, parcã
întrezãresc slava Fiului lui Dumnezeu, a Fiului teslarului
din Nazaret.

Însã, dacã am sta sã contextualizãm momentul cererii
lor, practic am putea spune cã cei doi fraþi i-au cerut lui
Iisus sã le ofere locurile celor doi tâlhari. Iatã cã
Mântuitorul dã prioritate tâlharilor ºi îi lasã pe ei mai
târziu sã ajungã ºi ei acolo unde ºi-ar fi dorit întru slava
Sa pentru cã la slava lui Dumnezeu nu se poate ajunge
decât prin pãtimire, prin jertfã ºi prin tot ceea ce ne învaþã
ºi ne-a învãþat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iatã cã ºi
unul dintre tâlhari ajunge întru slava lui Dumnezeu, a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin pãtimirea Sa pe
cruce.

Dar pentru cã au cerut ºi ei sã ajungã întru slava
Mântuitorului, vedem în decursul timpului ºi al istoriei,
cã ºi ei au pãtimit. Sfântul Iacob va fi primul dintre cei
12 apostoli care va primi moarte martiricã, ucis fiind cu
sabia din porunca regelui Irod Agripa, pe la anii 43-44 ai
erei noastre creºtine. Deci, iatã, ºi el a intrat întru slavã,
prin acest martiriu. Dar fratele sãu? Ce s-a întâmplat cu
Sfântul Ioan Teologul? A suferit ºi el mult pentru Hristos.
A fost exilat în timpul prigoanei lui Domiþian, care a
domnit între anii 81-96 ai erei noastre creºtine. A fost
exilat în insula Patmos. Îngãduiþi-mi sã citesc cuvintele
Sfântului Ioan, pe care le gãsim în Cartea Apocalipsei,
cap. 1, versetul 9, unde mãrturiseºte iubitul apostol Ioan:
„Eu, Ioan, fratele vostru ºi împreunã cu voi pãrtaº la
suferinþa ºi la împãrãþia ºi la rãbdarea în Iisus, fost-am
în insula ce se cheamã Patmos, pentru cuvântul lui
Dumnezeu ºi pentru mãrturia lui Iisus.”

Iatã, cei doi fraþi, ºi ei, au ajuns întru slava lui
Dumnezeu – le-a împlinit Mântuitorul a lor dorinþã, dar
iatã prin ce au trecut fiecare dintre ei! ªi eu, când prezint
credincioºilor, în sfânta bisericã, viaþa unui sfânt, ºi mai
ales viaþa martirilor, le spun prin ce pãtimiri ºi prin ce
martiriu au trecut, apoi întreb: voiþi sã fiþi sfinþi? ªi toatã
biserica rãspunde: voim, dar, zic: uitaþi-vã ce-au pãþit
sfinþii! Aºa cã trebuie sã ne asumãm viaþa aceasta de
jertfã. Nu ne cere Hristos ca în fiecare palmã de-a noastrã
sã fie bãtut câte un piron, dar sunt atâtea modele ºi
momente prin care omul poate sã se mântuiascã. Unul se
va mântui prin jertfã, prin martiriu, altul se va mântui
prin ... iubire, iubindu-ºi semenii, ajutându-ºi semenii.
Toate sunt socotite o jertfã la Mântuitorul nostru Iisus
Hristos. Aºa cã unii se vor mântui prin sabie ºi prin foc,
alþii prin bunãtatea lor în viaþa aceasta. Maicile noastre
s-au mântuit prin naºtere de prunci ºi prin faptul cã au
îngãduit a naºte prunci ºi a-I oferi ca dar, ca prescurã
sfântã, bunului Dumnezeu.

L.C.: Finalul evangheliei ne prezintã misiunea pe care
o vor avea de împlinit apostolii. Vã rog, Pãrinte
Mitropolit, sã ne vorbiþi despre aceasta ºi despre
coordonatele relaþiei apostolilor cu lumea.

Îps. Ioan: Acesta este un subiect foarte, foarte vast ºi
un subiect care ar trebui sã ne defineascã întru totul pe
noi, mai ales pe cei care suntem slujitorii altarelor. Haideþi
sã folosim o expresie mai puþin profanã, adicã meseria
noastrã este de a sluji, profesia noastrã este de a sluji ºi
aici, mai întâi, este substanþa vieþii noastre ca slujitori ai
altarelor, dar nu exclude ºi laicatul de aici, numai cã
Mântuitorul doreºte ºi le aratã apostolilor care ar trebui
sã fie relaþiile ºi raportul între ei ºi în bisericã, nu ca în
lume ºi de slujire a aproapelui, nu printr-o subordonare
autocraticã. Iatã care ar trebui sã fie relaþiile, pentru cã
vom vedea cum Hristos spalã picioarele ucenicilor Sãi,
deci, iatã, cel mai mare îl slujeºte pe cel mai mic, nu cel
mai mic îl slujeºte pe cel mai mare.

Aceasta este dimensiunea slujirii pe care Hristos ne
îndeamnã s-o avem ºi s-o practicãm în viaþa noastrã. Noi
trebuie sã-i slujim întâi lui Dumnezeu, apoi sã slujim
semenilor noºtri, sã le spãlãm, chiar dacã nu picioarele,
mãcar sã le spãlãm lacrima de pe obraz. Mãcar atât. Dacã
nu mergem în fiecare zi la spitale, sã le spãlãm picioarele
celor pironiþi de boalã, mãcar sã le spãlãm obrazul lor
înlãcrimat.

ÎPS Ioan cu volumul Omul
comoara lui Dumnezeu
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Ruxandra
Dragomir

Victor Pencu
I.

Ultimul va fi focul revãrsat

apoi nimicul

cu chipurile noastre în traistã

se va înfãþiºa Domnului

se repetã istoria

în crestãtura timpului

ochi veghind la cãderea în brazdã

frunze

frunze ºi suflete

pauzã…

cuvintele cuprind trupurile

vindecate

cenuºa curge din încheieturi

ºi lutul se-ncheagã

demonii potrivesc cioburile

umbrelor

printre salcâmi

imaginile-ºi strâng mâinile pe gratii

peste tot goliciunea

urmeazã însãmânþatul

îngenunchezi fãrã cruce

stãpânitã de zodiac

apoi iarãºi focul

ºi de la capãt

începem sã numãrãm „Adam-1, Eva-2

apoi fiii

apoi fiii fiilor fiilor

apoi restul

pânã la noi cei ce tragem dupã noi

niºte lanþuri

devenind din ce în ce mai sãraci

mai goi mai þãrânã…

II

Se-ntâmplã vântul leagãn cenuºii mele

se-ntâmplã sã rãmânã oamenii

purtãtori de iluzii

aici la mine acasã în Gâºteºti

prefãcuþi în trestii vorbitoare…

ce-ar putea fi satul meu fãrã ei

fum ºi mocirlã

ape tulburi

sentimente rãnite

niºte urme de sânge

scurgându-se peste umerii pãmântului

se-ntâmplã timpul bezmetic s-o ia razna

sã împrãºtie focul

sã nu mai fie iertare ºi

moartea tãiatã din inima pãmântului

sã nu mai stea la rãspântii

cu capul pe piatrã

se-ntâmplã prin satul meu sã treacã

un car alegoric încãrcat

cu stele

adicã ce-a mai rãmas din oamenii

locului…eeeh, un nor de cruci.

III

Sã cauþi în covata gândului tãu

cuvântul care se potriveºte dimineþii

sub strãlucirea înþepenitã a mâinilor

dominanta plãcerii

iubirea însãºi fiinþând

de-a lungul cãrnii

o trecere ca o sudoare

ºerpi gnostici prin scoarþa sãrutului

ºi câte clipe de durere

cu unghiile-nfipte-n bezna erogenã

metoda abstracþiunilor congenitale

pe parchet harta mãsluirilor cu

punctele cardinale pãtate de sânge

al meu al tãu

peste întinderea oglinzii zâmbetul

tãu îngreunat de macii

fecioriei

lumina de-acum þi se reflectã apoasã

în decolteu

camera se umple de zvon liric

lacrima ta clocotitoare.

IV

Treci pe uliþa aceasta cu sigiliile

de rouã pe unde altãdatã

trecea Dumnezeu cu pãmântul

pe umeri

erai îmbrãcatã ca pentru sãrbãtoarea

de Lupercalii

mergeai la un ospãþ

mai simþi oare ochiul acela arzându-þi

spatele?

mai ºtii cum rugineºte spiritul

acesta al satului

pe mâna plinã de suspine?

Apoi soarele

apoi timpul

apoi veºnicia… hãt… o fereastrã

deschisã.

V

Se face dimineaþã pe tâmpla liricã

din pustiul unui cântec zboarã fluturi

de vatã

presimt umbra duhnind a Soare de Icar

pe când încet încet gândului îi cresc

aripi

între pasajele scrise mãrunt se aºeazã

manechinele

pe uliþe blestemul mãrunþeºte un surâs

rãmas bleg pe muchia oglinzii

o vioarã încãrunþeºte în mâinile copiilor

mei

ieri încã mai puteam nãscoci pasiunea

ce-ar fi sã scriu acum un sãrut pe

brazda umedã unde creºte iarbã albastrã

ºi unde înfloreºte sufletul pe cruci

duminicale

o, te iubeam cu mâinile pline de flori

în orele matinale

în care întârziau orele blândeþii

iar noi miroseam a pãmânt a ploaie ºi a zbor.

Din volumul în pregãtire

„Elegii de altãdatã”.

Aºtept...

Aºtept, cu ochii sorbiþi de luminã,

sã ºtergem toate fruntariile haºurate,

înnegrite, împovãrate de vinã.

De prea mult timp ne despart,

atât de colþuroase,

oþelite în furnalul fricilor, în atâtea ºi prea multe angoase...

Ne-am împãrþit sângeros, halcã cu halcã, unor gãuri deschise,

unor nebuloase atât de stupide, atât de precise.

ªi tu ºtii, tu ºtii, dragul meu cu obloane verzi,

cã port în fereastrã balsaminã,

cã ea aºteaptã sã te decizi,

cã ne vrea laolaltã, reuniþi, bucuroºi, în luminã.

Hai, sã redevenim repezi,

sã ne îmbrãþiºãm cu aripile,

sã topim ghimpii falselor lespezi!

Zâmbetul falnic, graþiat din carceri,

bucura-se-va de zborul prihorului.

ªi el aratã cã-i destul.

E din nou timpul unei singure inimi,

se dibuie, o aud în cuibare,

e fericitã,

îºi cere vechiul pãtul.

Umblãtura întru iubire

Mersul sã-þi fie întotdeauna drept,

coloana ta sã nu sufere,

vertebrele demnitãþii þine-le bine, în suturi de cufere...

Umerii drepþi, muºchiul trapez mereu strunit spre înapoi,

cu ochiul aþintit pe fila istoriei,

dar, grijã mare!

sã nu o îndoi.

Tãlpile desculþe, unite cu pãmântul,

sfinþeascã-se!

Invizibil, pasul sã-þi umble ca vântul...

Capul semeþ, scrutând ager vãzduhul,

inima blândã, vãzãtoare cu duhul;

braþul, a îmbrãþiºare, rugã de foc,

privirea, porumbiþã în zbor,

gândurile toate,

liturghie-n sobor.

Balcic

Dormeai cu Balcicul la creºtet

ºi-n zid era pecetluitã marea,

iar eu, copil, foram adânc din ea visãri.

Pluteam apoi - un cumulus - spre large zãri

la care ºi-azi nobleþi de suflete aspirã.

Mã modelam dupã înaltul tãu senin

ºi pacea din culori am învãþat-o

când tu în rucodelii-þi vãrsai marea.

Pictai atâta de frumos chemarea ...

Evocare

La fântâna de pe colinã

într-un zbor mlãdios mã înalþ...

Pãºesc la bordul unui serafim

care de mult, rãbdãtor din fire, mã aºteaptã.

Mai întâi mã descalþ.

Aºa se face când þi se aºterne o aripã la picioare,

aºa se face!

Altminteri aripa cu timpul, învelindu-te, te doare.

Mã zboarã uºor pe raza lui de luminã.

În pene, iubirile tãcute,

prezente ºi cele viitoare

se descleºteazã, zâmbesc îmbujorate

ºi primesc

(de când aºteaptã!...)

dreptul nestingherit

de a-ºi face cuib în astrul mare.

Iatã, dorul iubirii rezolvat sublim,

aºa cum ºtie sã o facã, dintre toate categoriile de îngeri,

printr-un singur zbor,

doar un serafim.

Pluteºte vânjos cu cele ºase ale lui aripe,

iar eu mã þin hotãrâtã, mai hotãrâtã ca niciodatã

de acea treime din ele

înmuiatã în fântâna de pe colina

unei clipe.

Tãrâmul ales

În stânci originare,

coarne de cerb ca niºte braþe întinse-n vãzduhuri

la tine, aici, au prins rãdãcini;

râuri din ape primordiale,

lacrimi glaciare descãtuºate de-adânc,

îþi curãþã brazdele obrajilor de spini

mângâiere, Logosul sãgeatã dintru începuturi raze,

sãrutând domol mraniþa,

omorând moartea,

întãrind graniþa...

Mai multe nu ºtiu, n-am aflat, dar mi-e sigur:

pescui-te-va bolta la gerul din urmã.

Prin oglinzile - lacuri ridicat la Ceruri,

tãrâmul meu ales, nu vei fi singur.

Cu tine fi-va Pãstorul, îmbrãþiºat de turmã.

Pasãrea-somn

Se-avântã din Onir, cu pene uimitoare

prin nori uºori, pufoºi ce unduiesc sub boare

o pasãre mãiastrã, dulce, cãlãtoare...

Prin ºoapta miezului de noapte scoborâtã,

e-un duh ce-obrajii strãvezii, blajini, lãptoºi

îi îmboldeºte, îi înconjoarã ºi-i sãrutã.

E matca de Iubire rãsfrântã-n zborul-vis!

Senin albastru peste zãri ºi suflet rãspândeºte,

iar în adâncul zbor, de ziuã necuprins,

Pasãrea-somn ades se-adevereºte

când ochiul treaz ºi viu,

cuminte, foarte singur,

s-a închis.
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Documente ºi obiecte cu referiri directe la regimul politic

comunist din România ºi la reprezentanþi ai conducerii acestuia,

alãturi de bunuri din cotidianul familial al anilor 1970-1989 au

fost prezentate publicului de cãtre Muzeul judeþean „Teohari

Antonescu” (MJTA), la sediul sãu central de lângã Parcul Alei,

sâmbãtã, 14 mai a.c., în cadrul evenimentului internaþional

„Noaptea Muzeelor 2022". Organizat de instituþia gazdã, în

parteneriat cu un operator cultural privat din Bucureºti

(Asociaþia „Muzeul Jucãriilor”, colaborator mai vechi al MJTA)

ºi cu instituþii publice specializate din municipiul Giurgiu

(Centrul judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii

Tradiþionale, Biblioteca judeþeanã „I. A. Bassarabescu”, Centrul

cultural „Ion Vinea”, Teatrul „Tudor Vianu”), evenimentul s-a

desfãºurat dupã un program prestabilit, cu participarea unui

public numeros, apreciat de organizatori la peste 1.200 de

persoane.

Semnãturi originale Nicolae Ceauºescu
Dintre documentele prezentate în etalarea intitulatã „Noi în

anul 2000, când nu vom mai fi copii” atrage atenþia în mod

deosebit fiºa de platã a salariilor pe anul 1970 a demnitarului

Nicolae Ceauºescu. Documentul conþine 11 semnãturi în original

(înscrise de titular cu cernealã neagrã), corespunzãtoare lunilor

ianuarie-aprilie ºi iunie-decembrie. În contul lunii mai, la rubrica

destinatã semnãturii de primire a sumei de platã, este înscrisã cu

cernealã albastrã menþiunea: „Pentru fondul de ajutor al judeþelor

calamitate”. Situaþia indicã un sprijin bãnesc oferit de viitorul

Preºedinte al României în beneficiul persoanelor aflate atunci în

dificultate. Conform actului financiar-contabil prezentat în

expoziþie, Nicolae Ceauºescu a fost remunerat în fiecare lunã

din anul 1970 cu suma netã de 18.720 de lei.

Alãturat sunt etalate fiºe de platã a salariilor pe anul 1972 ale

demnitarilor Corneliu Burticã ºi Manea Mãnescu, ambele purtând

semnãturi originale ale acestora. Lor se adaugã un document

mai vechi, tot de naturã financiarã: ciorna unui stat de platã pe

luna iunie 1968, scrisã cu cernealã albastrã, în care identificarea

celor 22 de beneficiari este fãcutã doar cu iniþialele (probabil

demnitari ºi membri ai aparatului lor administrativ, dacã þinem

cont de sumele înscrise în dreptul fiecãrei persoane: maxima

este de 21.760 de lei, iar minima de 2.000 lei).

Simboluri ideologice, documente
Un segment aparte în cadrul expoziþiei îl reprezintã

bunurile culturale cu valenþã heraldicã ºi

numismaticã, încadrate în simbolistica ideologiei

comuniste. Se evidenþiazã aici drapele originale (al

Republicii Socialiste România, al Partidului

Comunist Român, al Organizaþiei de Pionieri) ºi o

stemã a R.S.R, confecþionatã dintr-un material

plastic uºor. Mai sunt etalate însemne distinctive

(cravate, embleme, trese, insigne, centuri) ºi piese

de vestimentaþie purtate de pionieri la ceremonii ºi

întruniri oficiale.

Documente care atestã apartenenþa unor persoane

la ideologia comunistã sunt ºi ele prezentate în vitrine.

Întâlnim aici câteva carnete de membru al Partidului

Comunist Român ºi al Uniunii Tineretului Comunist,

însoþite de imprimatul intitulat „Cum sã pãstrãm

carnetul de membru ºi unde îl putem folosi”, emis de

Comitetul Central P.M.R. Din menþiunea expresã,

înscrisã în partea din dreapta sus a tipãriturii

respective, aflãm cã „Textul acesta va fi înaintat odatã

cu carnetul de membru”. Fãrã a detalia conþinutul

celor patru puncte înscrise în imprimat, reproducem partea finalã a

acestuia: „Carnetul de membru este o pãrticicã din steagul

Partidului. Sã ne purtãm în aºa fel, încât sã meritãm încrederea ce

ne-a arãtat-o Partidul când ne-a încredinþat Carnetul de membru”.

Setul de documente este întregit cu un „Statut al Partidului

Comunist Român”, tipãrit în anul 1974. Alãturi de acesta, o invitaþie

(cu insignã) la recepþia datã de C.C. al P.C.R., cu ocazia Congresului

al XI-lea ºi câteva imprimate dedicate aniversãrii zilelor de 23

August 1944 ºi 30 Decembrie 1947.

Cel mai important dintre actele de studii originale expuse îl

reprezintã o „Diplomã de absolvire” emisã de Universitatea „C.

I. Parhon”, Facultatea Muncitoreascã, în anul 1959. Documentul

poartã semnãturile autorizate ºi are aplicatã ºtampila instituþiei.

Lipseºte fotografia titularului (probabil dezlipitã ulterior), a cãrui

identitate nu o vom menþiona în acest demers de popularizare.

Reproducem în schimb ultimul paragraf tipãrit pe diploma

respectivã: „Conform H.C.M. nr. 2877/1953, prezenta diplomã

acordã dreptul de a urma cursurile instituþiilor de învãþãmânt

superior”. Alãturat, întâlnim alt document original, care poartã

titulatura „Diplomã de maturitate”, emis în anul 1960 de ªcoala

medie „Unirea” din Focºani. Aºezatã lângã aceste documente, o

Gelu BRÎNCOVEANU

O colecþie de artefacte din perioada comunistã
expusã la Giurgiu cu ocazia evenimentului

„Noaptea muzeelor”
dactilogramã atrage atenþia publicului. Poartã titlul „Îndrumar

pentru scrierea autobiografiei” ºi conþine cerinþe asemãnãtoare

celor folosite la realizarea unui „Curriculum Vitae” contemporan.

La punctul 12 din „Îndrumar…”, o cerinþã specialã pentru cel

care completa o astfel de „autobiografie”: „Dacã are cunoºtinþe,

prieteni sau rude ce se aflã în strãinãtate”.

Periodice, cãrþi ºi imprimate diverse

Majoritatea titlurilor de publicaþii din expoziþie s-au adresat în

perioada lor de tipãrire unui public format majoritar din copii ºi

adolescenþi („Arici Pogonici”, „ªoimii patriei”, „Luminiþa”,

„Cutezãtorii”, „Start spre viitor”). Alte periodice au avut avut în

atenþie: persoane de gen feminin („Femeia”), instituþii („Pentru

patrie”), activiºti din sfera politicã („Munca de partid”, „Veac

Nou”), iubitori de naturã ºi drumeþii („România pitoreascã”).

Pentru un public eclectic regãsim un singur titlu („Flacãra”).

Indiferent de categoria cãreia se adresau, publicaþiile amintite

aici au evidenþiat (în proporþii diferite) activitatea Partidului

Comunist Român ºi a conducerii centrale a acestuia, cu accent

propagandistic pe personalitatea preºedintelui Nicolae Ceauºescu,

a cãrui imagine era aproape mereu imprimatã pe prima paginã.

Dintre cãrþile expuse în vitrine amintim: manuale („Abecedar”,

„Matematicã”) ºi culegeri de probleme pentru ºcoala generalã

(ediþii ºi autori care s-au bucurat de succes atunci), împreunã cu

volume destinate lecturii suplimentare („Povestiri istorice”),

semnate de cãtre un istoric cunoscut în acea vreme.

O categorie specialã de tipãrituri prezentate este cea a

felicitãrilor oficiale, trimise cãtre destinatari colectivi sau cãtre

tovarãºi cu „muncã de rãspundere”. Din conþinutul unui asemenea

imprimat reproducem un pasaj lãmuritor pentru limbajul public

al epocii: „… vã felicitãm cãlduros pentru realizãrile obþinute ºi

vã urãm sãnãtate ºi succese deosebite la îndeplinirea sarcinilor

de mare rãspundere ce vã revin”. Semnat: Comitetul de Partid ºi

Comitetul Oamenilor Muncii din I. M. C. 7 Noiembrie (extras

dintr-o felicitare tipãritã cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversãri

a Republicii ºi a Anului Nou).

Categoria „Imprimate” este completatã cu materiale

publicitare dintre cele mai diverse. Pot fi vizionate reclame ale

unor întreprinderi de asigurãri, calendare emise de publicaþii

centrale („Scânteia”) ºi locale („Steagul Roºu”), precum ºi de

diverse organizaþii (între care „Crucea Roºie”). Alãturi de

acestea întâlnim etichete ºi ambalaje pentru produse alimentare,

bãuturi, dulciuri ºi mãrfuri industriale.

Cotidian familial, competiþii sportive
Universul casnic din România anilor 1970-1989 este

prezentat prin intermediul unei game diverse de bunuri, pornind

de la obiecte de dimensiuni mari, pânã la produse de igienã

personalã ºi curãþire a locuinþelor.

Între piesele de mobilier etalate se remarcã cele folosite pentru

dotarea unei sufragerii de tip „popular”. Fabricate în anii ’70,

din pal lãcuit, ele se înscriu în conceptele ºi standardele perioadei

evocate. Obiectele de mobilier sunt completate cu milieuri ºi o

faþã de masã croºetate artizanal, iar pereþii uneia dintre sãli sunt

„împodobiþi” cu carpete, având teme „celebre”: prima poartã

imaginea unor pisici „aristocrate”; cealaltã comunicã vizual

despre „rãpirea” unei fete dintr-un palat oriental de cãtre doi

cãlãreþi înarmaþi, petrecutã la ceas de searã (n.n.: Mult mai

târziu, unii rãpitori arabi au preferat ziariºti români. Mare noroc

cu intervenþia Preºedintelui de atunci! O temã bunã pentru

realizarea unei tapiserii care s-ar putea bucura de succes…).

Lângã carpete, un ceas cu „cuc” ºi un altul de tip „tigaie”. În

vitrinã, seturi de pahare, servicii de ceai ºi de cafea, bibelouri

cu reprezentãri diverse (elefanþi, peºti, câini, pescari, balerine),

confecþionate din sticlã, dar ºi din ceramicã.

Atmosfera de „sufragerie” este completatã cu aparaturã

electronicã: televizoare din primele generaþii (modele cu lãmpi,

dar ºi cu circuite integrate), aparate de radio, magnetofon,

casetofon, aparat de proiecþie filme, calculator de birou, maºinã

de scris, telefoane, lanterne. Obiectele sunt

fabricate în România ºi în alte state comuniste, cu

care þara noastrã avea acorduri comerciale pentru

acest tip de bunuri (în principal U.R.S.S. ºi

R.D.G.).

În vitrinele dintr-un spaþiu adiacent „sufrageriei”,

pot fi întâlnite bunuri dintre cele mai diverse: piese

ºi accesorii de vestimentaþie masculinã (cãmaºã,

cravatã, papion) ºi femininã (ciorapi de damã,

cunoscuþi sub denumirea popularã „dres”, cu

modele), produse de întreþinere pentru

încãlþãminte, ingrediente alimentare, medicamente,

cele mai multe pãstrate în ambalaje originale. Pe

simeza sãlii, între multe imagini ale tovarãºilor

Nicolae ºi Elena Ceauºescu, atrag atenþia câteva

fanioane ºi medalii care amintesc despre cea mai

importantã miºcare sportivã de masã din România

timpului, cunoscutã sub numele „Daciada”.

Universul familial prezentat a fost întregit cu

câteva mijloace de circulaþie pe drumurile publice,

fabricate în Republica Socialistã România,

„parcate” pe aleea din faþa MJTA. Este vorba

despre trei biciclete cu nume de cal mitologic

înaripat (dintre care una utilizabilã în scop medical) ºi douã

motociclete (prima denumitã dupã lanþul muntos care strãbate o

parte din teritoriul României, iar cealaltã „botezatã” într-un stil

românesc autentic: „Mobra 50 S Super”).

Muzicã, dans, carte, fotografie, statui
Aflatã la a XVIII-a ediþie naþionalã, „Noaptea Muzeelor…”

desfãºuratã în reºedinþa judeþului Giurgiu a mai cuprins ºi alte

manifestãri: un concert de fanfarã interpretat de orchestra

„Valahia” (Centrul cultural „Ion Vinea”), un program artistic

realizat de copii (Centrul judeþean de Conservare ºi Promovare a

Culturii Tradiþionale), douã microexpoziþii (una de carte curentã

organizatã de Biblioteca judeþeanã „I. A. Bassarabescu”, cealaltã

de fotografie stradalã, realizatã de MJTA) ºi o prezentare de

scurtã duratã a unor statui vivante antologice (Teatrul „Tudor

Vianu”).

Colecþia de artefacte etalatã la MJTA cu ocazia programului

„Noaptea Muzeelor 2022" rãmâne expusã la Giurgiu pânã în

toamna acestui an. Ea va putea fi vizionatã gratuit de persoane

care vor sã cunoascã ori sã-ºi reaminteascã atmosfera unei perioade

(apusã de peste trei decenii) din istoria contemporanã a României.
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Acum câteva zile am dat curs unei invitaþii la o lansare de carte a unui distins poet. Când ajung, sala

destul de micã este deja plinã pânã la refuz ºi mã întâmpinã o cãldurã sufocantã. Ni se comunicã faptul

cã sistemul de aer condiþionat nu face faþã mulþimii prezente, circa 50, 60 de persoane.

Când începe evenimentul constat cã în loc de o lansare a unei cãrþi, de fapt s-a suplimentat programul

ºi este o lansare a douã cãrþi. Probabil cã s-a considerat cã se împuºcã doi iepuri dintr-o datã (sã nu mã

înþelegeþi greºit, nu vreau sã spun cã poeþii ar fi iepuri).

Începe evenimentul ºi se anunþã cã, dat fiind faptul cã sunt mulþi doritori sã vorbeascã ºi se vor citi ºi câteva poezii, timpul de

intervenþie se limiteazã la circa douã minute de persoanã. Evident, sunt unii care respectã acest îndemn, dar marea majoritate a

vorbitorilor declarã cã vor vorbi douã minute, sau mai puþin, dupã care se lanseazã în discursuri care depãºesc de multe ori sfertul

de orã dacã nu mai mult. Aici fac ºi eu o parantezã aducându-mi aminte de un fost coleg, mai în vârstã, care a atins suta de ani ºi care

atunci când ajungea sã vorbeascã nu mai termina cu amintirile; începând cu prima tinereþe ºi pânã la data respectivã. Observ ºi de data

asta cã cei care vorbesc mult sunt cei mai în vârstã. De fapt, mã uit prin salã ºi constat cã în afarã de vreo doi-trei mai tinerei, prin asta

înþelegând cam de 40, 50 de ani, toþi participanþii sunt de vârstã înaintatã, eu având 73 de ani cred cã sunt printre cei mai „tinerei”.

Bãrbaþii sunt fie cu chelie, fie cu pãrul alb, femeile au însã pãrul vopsit de la negru pana corbului la roºu cãrãmiziu. Deh, cochetãria

femininã nu trece niciodatã, indiferent de vârstã. Ba unele poartã ºi tot felul de pãlãrii ºi pãlãriuþe, care mai de care mai deosebite.

Dacã s-ar aduna anii de viaþã ai participanþilor am obþine secole, dar ce spun eu?, milenii de ani de viaþã în aceeaºi salã. Adicã, de

literaturã se ocupã, scriu ºi sunt interesaþi, doar cei în vârstã. Tinerii au alte preocupãri. Intru pe „Goagãl” ºi constat cã marii poeþi

ºi scriitori ai literaturii române scriau ºi publicau ºi binenþeles erau în plinã vigoare pe la 30 de ani. Nu ºtiu dacã faptul cã speranþa

de viaþã a crescut în secolul trecut ºi cel actual o fi de vinã sau faptul cã literatura este un domeniu deja depãºit în era calculatoarelor

ºi a telefoanelor mobile unde poþi sã comunici cu oricine pe diverse situri de socializare.

În sfârºit, sã las aceste consideraþii ºi sã continui cu ce mi s-a întâmplat. Cel de al doilea poet, un nume cicã foarte cunoscut, dar

eu nu prea am auzit de el ºi, în parantezã, nici vecinul meu de scaun nu-l cunoaºte pentru cã mã întreabã cine este, la sfârºit þine sã

recite, sã citeascã câteva din poeziile sale, deºi alþii o fãcuserã înaintea lui atunci când l-au prezentat. ªi începe sã citeascã ºi nu se mai

opreºte, cred cã în final a citit cel puþin jumãtate din cartea lui de poezii. Lumea, plictisitã, începe sã se foiascã ºi sã vorbeascã, sã

umble pe la telefoanele mobile (cei în vârstã încep sã foloseascã tehnologia modernã) ºi chiar sã rãsfoiascã alte cãrþi ºi reviste.

În sfârºit, deºi cred cã nu ºi-a dat seama cã a întrecut mãsura, ar mai fi citit încã câteva poezii, dar lumea se ridicã ºi tabãrã în sala

de alãturi unde îi aºteaptã câteva pateuri, fursecuri ºi niºte bãuturã. O distinsã poetã trece pe lângã mine ºi o aud spunând: „poezia

trebuie savuratã ca un vin vechi, nu turnatã cu gãleata”, fãcând aluzie, evident, la faptul cã poetul trecut cu mult peste 80 de ani a prins

ocazia unei sãli de ascultãtori ºi nu se mai oprea din citirea creaþiilor proprii.

Plec dezamãgit, fãrã sã particip la a ciuguli din cele expuse în sala alãturatã, constatând încã odatã cã literatura se face ºi se ascultã

de cãtre cei în vârstã, ca sã nu spun, de cãtre bãtrâni.

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga

Literatura bãtrânilor

Virtual

Nicolae SCURTU

Note despre episcopul
Visarion Puiu ºi Basarabia

Firide basarabene

1 Mircea Pãcurariu, [Visarion Puiu] în Dicþionarul teologilor
români. Ediþia a doua, revãzutã ºi întregitã. Bucureºti, Editura
Enciclopedicã, 2002, p. 403.
2 Nicolae Costãchescu (1876–1938) prof. univ. de chimie.
Ministrul Instrucþiunii Publice, Cultelor ºi Artelor (10 noiembrie
1928 – 14 noiembrie 1929). A mai fost încã de trei ori titular la
acest Departament.

Una dintre cele mai însemnate personalitãþi ale culturii

teologice1 din România interbelicã este, desigur, ºi înaltul prelat

Visarion Puiu (n. 27 februarie 1879, Paºcani, jud. Iaºi – m. 10

august 1964, Viels-Maison, Franþa), care, dupã promovarea

treptelor ierarhice, ajunge mitropolit „al Transnistriei”, cu

reºedinþa la Odessa (1942–1943).

Visarion Puiu a avut relaþii teologice ºi culturale cu

Basarabia, unde a fost episcop al Hotinului, cu sediul la Bãlþi,

în perioada 1923-1934.

La Chiºinãu a îndeplinit funcþia de director al Seminarului ºi

exarh al mãnãstirilor din Basarabia.

În acest perimetru spiritual ºi supraîncãrcat de evenimente

istorice, Visarion Puiu a conceput, a elaborat ºi a publicat

câteva cãrþi extrem de utile – Mãnãstirile din Basarabia

(1919), Predici pentru oraºe (1920), Glas în pustie (1931 ºi

1935) precum ºi Documente basarabene. Volumul 1-2 (1928-

1938), în colaborare cu ªtefan Berechet, ªtefan Ciobanu,

Leon T. Boga ºi Constantin Tomescu.

În calitate de episcop al Hotinului, Visarion Puiu, care era

un prelat de þinutã occidentalã, îl invitã pe Nicolae Iorga ºi pe

câþiva membri ai Comisiei Monumentelor Istorice sã vinã în

þinutul Hotinului ºi al Sorocii sã cerceteze bogatele fonduri de

manuscrise ºi cãrþi româneºti vechi din câteva mãnãstiri ºi

schituri.

Informaþiile despre zestrea arhivisticã ºi biblioteconomicã a

acestor mãnãstiri ºi schituri sunt detaliate de Zamfir Arbore în

lucrarea sa, Dicþionarul Basarabiei. De folosit ediþia restituitã

de I. Opriºan.

Epistolele trimise lui Nicolae Iorga demonstreazã, peste

timp, deschiderea unui teolog autentic spre cultura profundã a

românilor, spre posibilitatea de a descoperi noi punþi de

legãturã dintre lumea însinguratã a chiliilor ºi cea a învãþaþilor,

precum ºi capacitatea de a decripta noi sensuri, acolo unde,

încã, nu s-a recitit cu atenþie.

*

Bãlþi, 23 martie 1929

Domnule Iorga,

Întreb, dacã spre sfârºitul lunii aprilie sunteþi în þarã, dorind

a organiza, pentru d[umnea]v[oa]s[trã] ºi Comisia

Monumentelor Istorice, o excursie cu cercetãri în cetãþile

Hotinului ºi Sorocii, ºi în câteva localitãþi minunate ca aºezare

pe malul Nistrului, în cuprinsul eparhiei noastre.

Aþi avea de fãcut, cu trenul, distanþa de la Bucureºti la

Cernãuþi. De acolo, cu automobilele: Cernãuþi-Hotin, schitul

Galiþu-Otaci, monastirea Cãlãraºãnca-Sauca (cu monumentul

pus pe locul unde a fost ucis de tãtari generalul polon

Zolkiewski), schitul Rughilor-Soroca, monastirea Japca,

monastirea Dobruºa-Bãlþi.

De la Bãlþi, iarãºi cu trenul, v-aþi reîntoarce prin Iaºi, la

Bucureºti.

Deci, un drum pentru care aº ruga sã destinaþi vreo patru

zile, ºi care v-ar fi d[umnea]v[oa]s[trã] de recreare ºtiinþificã,

iar pentru noi, din acest colþ de þarã, rar prilej, de mare bucurie

sufleteascã.

† Visarion, Episcopul Hotinului

*

Bãlþi, 24 martie 1929

Domnule Iorga,

Rog, stãruiþi pe lângã d[omnu]l ministru Costãchescu2, sã

redea Episcopiei localul fostei ºcoli bisericeºti din Hotin (care

azi nu mai trebuie Ministerului Instrucþiei), spre a nu fi iarãºi

devastat de soldaþi, sau prin cine ºtie ce altã destinaþie,

trebuindu-ne pentru organizarea ce dorim a da acestui colþ de

eparhie, ºi pentru care Contenciosul Ministerului Instrucþiei s-

a pronunþat favorabil nouã.

† Visarion, Episcopul Hotinului

Notã: Originalele acestor epistole necunoscute se aflã la

Biblioteca Academiei Române. Corespondenþã primitã de

Nicolae Iorga. Volumul 320, f. 108r ºi f. 208r-v.

Mitropolitul Visarion Puiu

Moartea este o femeie

Am desprins scânduri din cer,

mi-am fãcut din ele o cruce

Moartea este o femeie,

ea îmi sãrutã coapsele în fiecare searã,

mã îmbracã cu pãmânt...

eu tresar, încã mi-e fricã.

Moartea este puternicã!

Însã am început sã simt,

degetele îi tremurã când mã atinge sub pãmânt.

Ziditã într-o inimã de înger

Mi-a adormit în braþe mama

Din razele lunii curgeau lacrimi,

în pãr avea frunze de tei.

Pe jos, cãzutã pe podea,

se zbãtea o umbrã.

Ziditã într-o inimã de înger,

pe un perete fãrã de sfârºit,

cu degetele lungi de primãvarã,

mi-a adormit în braþe mama.

Pãmântul din cer

Lasã-mã sã dorm în braþele tale,

Gândeºte-te cã este pentru ultima oarã

Când glasul meu te roagã sã rãmâi!

Din ºoapte curg lacrimi,

pãmântul mã înfãºoarã,

cu stropi de ploaie mã îmbrac.

Iubeºte-mã cum cerul îºi iubeºte umbra!

Tu eºti pãmântul din cer,

eu sunt cerul din pãmânt.

Umbra aleargã desculþã

Îmi vezi umbra cum aleargã desculþã pe strãzi,

se opreºte la fiecare uºã ºi plânge,

în pumnii ei se ascunde Dumnezeu.

Plouã cu pãmânt ºi frunze,

plouã cu pleoape albastre de îngeri.

Peste umbra mea ºi Dumnezeu.

Tu nu spui nimic, lacrimile þi se strecoarã pe sub tricou.

Moartea m-a vândut

Pãmântul e oglinda în care te privesc,

sângele de taur îmi picurã sub pleoape

umbra însetatã adunã fiecare strop

ºi-mi face din sânge o cãmaºã.

Simt cum îmi alunecã pe trupul gol ºi rece,

nu-mi cere sã mã întorc în locul

în care moartea m-a vândut!

Bucatã cu bucatã,

carnea s-a desprins pânã la piatrã.

Mariana
Codreanu
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Un eseu mai puþin cunoscut despre literatura
românã din secolul XIX ºi Dimitrie Bolintineanu

Constanta
Crudu

,

Încã din 1878 s-a înfiinþat la Paris
„Asociaþia literarã internaþionalã”, anual
întrunindu-se scriitori din întreaga lume
pentru a discuta probleme de actualitate
privind viaþa ºi creaþia lor. Preºedinte de
onoare era nimeni altul decât celebrul
scriitor francez Victor Hugo. Congresele
asociaþiei s-au desfãºurat, pe rând, la
Paris, Londra, Lisabona, Viena, Roma,

Amsterdam, Madrid. Printre fondatori s-a numãrat ºi un membru
al familiei Djuvara, afiliaþi fiind ulterior ºi alþi literaþi români.

Obiectivele erau bine precizate, ele vizând, aºa cum indicã ºi
Programul de desfãºurare al Congresului de la Madrid, protejarea
dreptului de autor, a proprietãþii artistice, prezentarea activitãþii
literare din diverse þãri, precum ºi a problemelor dificile ivite în
viaþa unor autori. Astfel, în septembrie 1883, la Amsterdam,
Trandafir George Djuvara (nãscut la 6/18 noiembrie 1856, la
Brãila), diplomat, doctor în filosofie ºi litere, prezintã un
documentat eseu intitulat „Studiu privind literatura românã de la
origini pânã în prezent”, în care înfãþiºeazã, printre altele,
activitatea literarã a lui Dimitrie Bolintineanu, încadrându-l într-
un capitol dedicat celor trei mari nume ce dominau literatura
românã în acel moment, deci alãturi de Vasile Alecsandri ºi Ion
Heliade Rãdulescu.

Pentru anul 1883, studiul amintit este valoros, surprinzând
aspectele esenþiale specifice liricii lui Bolintineanu, începând cu
legendele sale istorice, dovadã a patriotismului înflãcãrat al acestui
creator al României moderne, atât de cunoscute publicului larg.
Apoi sunt evidenþiate elegiile, din care rãzbate melancolia,
înclinaþia spre visare a veºnicului îndrãgostit. E remarcatã, de
asemenea, muzicalitatea extraordinarã a versurilor poetului
bolintinean.

Dar cine este Trandafir George Djuvara, membru al unui forum
atât de important în epocã?

În 1883 avea numai 27 de ani, studiase în þarã ºi în strãinãtate
la Sorbona, apoi doctoratul susþinut la Bruxelles. Diplomat de
carierã, fusese ataºat, apoi secretar de legaþie la Paris, apoi la
Bruxelles, prim-secretar la Constantinopol între 1883 ºi 1884,
perioadã de care ne ocupãm, apoi ambasador. Se remarcase ca

poet ºi publicase versuri în þarã în reviste la „Literatorul”,
„Convorbiri literare”, a fost director al revistei „Ateneul Român”
ºi membru al Societãþii literare „Junimea”. Însã, majoritatea
scrierilor sale sunt de drept internaþional, despre dreptul de autor
sau dreptul de proprietate literarã ºi artisticã.

În lucrarea „Contribuþii la biografia lui Mihai Eminescu.
Documente inedite”, apãrutã în 2016, Dan Toma Dulciu aduce
în atenþie faptul cã în anul 1881 ziarul „Timpul”, al cãrui redactor
era Mihai Eminescu, lansase o campanie împotriva lui Trandafir
George Djuvara tocmai pentru calitatea de membru al „Asociaþiei
literare internaþionale” a acestuia, considerându-l prea tânãr, un
anonim lipsit de talent, un provincial de la Brãila, „un mic fanariot”
atras de ideile socialiste. Ba chiar în paginile publicaþiei era deplâns
faptul cã în România nu se gãsise „un om mai vrednic de a o
reprezenta ca literat”.

Iatã cum explicã Dan Toma Dulciu în volumul citat tonul
caustic al articolului de la „Timpul”. În primul rând, îl absolvã pe
poetul Eminescu de orice vinã, considerând cã nu orice articol îi
aparþinea acestuia, iar ca ziar conservator, politica era de a-i
incrimina pe liberali sau pe simpatizanþii acestora, printre care îi
includea ºi pe fraþii Alexandru ºi Trandafir George Djuvara.

În legãturã cu acuzaþia de „fanarioþi”, trebuie amintit faptul cã
cei din neamul Djuvara erau aromâni din Grecia, sosiþi pe
meleagurile noastre pe la sfârºitul secolului al XVIII-lea. Acest
fapt mã duce cu gândul ºi la Dimitrie Bolintineanu, aromân ºi el
dupã tatãl Enache Cosmad, nãscut la Ohrida. E drept cã Eminescu
este virulent cu „strãinii” în „Scrisoarea a III-a”, apãrutã la 1 mai
1881 în „Convorbiri literare”, perioada activitãþii lui Eminescu la
ziarul „Timpul”. De fapt, în aceastã satirã el criticã falsul
patriotism, demagogia politicienilor liberali contemporani, care
au trãdat idealurile revoluþionare paºoptiste.

Revenind la tânãrul de 27 de ani care expunea studiul despre
literatura românã, acesta îl aminteºte doar în treacãt pe Mihai
Eminescu în capitolul „Alþi poeþi contemporani”, în legãturã cu
ultimul sãu poem, „Luceafãrul, una dintre cele mai bune producþii
româneºti”. Desigur cã marele Eminescu era conºtient de valoarea
sa, iar includerea la „ºi alþii” ar fi putut sã-l deranjeze dacã nu ar
fi fost în acel septembrie 1884 internat în sanatoriu.

Sã nu uitãm însã cã Eminescu însuºi îi închina lui Bolintineanu

o întreagã strofã în „Epigonii” la 15 august 1870, considerându-
l unul dintre înaintaºii care credea în idealuri, care a scris în
„limba dulce ca un fagure de miere”, fãcând trimitere la elegia
care l-a consacrat pe acesta la doar 17 ani, „O fatã tânãrã pe patul
morþii”.

Amplul studiu despre miºcarea literarã din þara noastrã pânã la
anul 1883 (T.-Georges Djuvara, Essai sur la littérature roumaine
depuis ses origines jusqu’à nos jours, în „Bulletin de
L’Association Littéraire Internationale”, nr. 21, martie 1884, p.
26-36), prezentat în limba francezã de tânãrul Trandafir George
Djuvara într-o prestigioasã publicaþie europeanã, dezvãluie nu
numai evoluþia limbii române, a literaturii (sunt enumeraþi zeci
de autori) cu toate genurile sale, încheind cu arta elocvenþei, de
care avem nevoie pentru a pleda cauza patriei în Europa. Iar
ziarele politice, crede Djuvara, cu clasa intelectualã a gazetarilor,
au datoria de a apãra literatura, deci cultura.

Chiar dacã despre Dimitrie Bolintineanu lipsesc date amãnunþite
ale biografiei, referitor la naºterea sa este amintit Bolintinul,
satul care-l aºtepta sã se întoarcã din exil, aºa cum ne sugereazã
versurile poeziei „La ziua aniversarã”. Dacã data naºterii poetului
rãmâne una controversatã, anul cel mai plauzibil fiind 1825,
dupã cum concluzioneazã marele sãu exeget Teodor Vârgolici în
„Dimitrie Bolintineanu ºi epoca sa” (Bucureºti, Editura Minerva,
1971), iatã cã Trandafir George Djuvara susþine cã anul naºterii
lui Dimitrie Bolintineanu ar fi de fapt 1826 (p. 30).

Publicãm în continuare câteva fragmente, traduse din limba
francezã, din studiul lui Trandafir George Djuvara (Essai sur la
littérature roumaine depuis ses origines jusqu’à nos jours, în
„Bulletin de L’Association Littéraire Internationale”, nr. 21, martie
1884, p. 26-36), concentrându-ne atenþia asupra rândurilor în
care vorbeºte despre Dimitrie Bolintineanu (p. 29-31), de la a
cãrui dispariþie vom comemora în aceastã varã trecerea a 150 de
ani. Precizãm aici cã notele de subsol ce însoþesc studiul aparþin
lui Djuvara ºi conþin unele inadvertenþe pe care nu le-am corectat.
De asemenea, cã autorul utilizeazã forma „Alexandri” ºi nu
„Alecsandri”, pentru a-l numi pe poetul de la Mirceºti, formã pe
care am ales sã o pãstrãm pentru a conserva cât mai mult din

originalitatea textului.

Trandafir G.
Djuvara

Nu pretind cã voi prezenta
aici o istorie a literaturii
române, pentru cã nu-mi
permit nici mijloacele, nici
spaþiul acordat. Acest lucru
sigur se va realiza ºi sper ca
cineva autorizat, remarcabil
ºi erudit va putea înfãþiºa,
într-o manierã detaliatã ºi
totodatã instructivã, tabloul
complet al activitãþii noastre
literare.

Doresc doar sã schiþez
rapid care sunt perioadele
traversate de limba ºi
literatura românã ºi sã insist
în special asupra stadiului
actual în care se aflã ºi a

viitorului ce îi este rezervat. Este vorba, aºadar, de o privire
generalã, fãrã pretenþii, pe care o prezint confraþilor mei din
cadrul „Asociaþiei literare internaþionale”, potrivit obiceiului,
întrucât lor le este destinatã. [...]

III

Heliade Rãdulescu,

Bolintineanu, Alexandri

Însã trei nume mari dominã literatura românã: Bolintineanu,
Alexandri ºi Heliade Rãdulescu. Pentru opera lor ºi
covârºitoarea influenþã pe care au exercitat-o, aceºtia meritã sã
ne atragã mai mult atenþia. [...]

Pentru a trece la Bolintineanu (1826-1872), este indicatã o
menþiune: Heliade a fost cel care a publicat în revista sa literarã,
„Curierul de ambe sexe”, primul rod al imaginaþiei sale, care a
constituit o veritabilã revelaþie în ceea ce-l priveºte pe poetul
pe atunci adolescent; aceastã poezie este intitulatã „O fatã tânãrã
pe patul morþii” (1843), iar Heliade, publicând-o, i-a prezis un
viitor strãlucit. Aceastã capodoperã liricã1 poate fi comparatã
cu „Captiva” de André Chénier, ce pare a fi reprezentat sursa
de inspiraþie, iar profeþia lui Heliade s-a realizat astfel încã de
la început.

Este dificil sã urmãrim viaþa agitatã de pribeag a lui
Bolintineanu. Ca o consecinþã a înfrângerii Revoluþiei de la
1848, a petrecut doi ani în exil la Paris; urmãtorii, pânã la
1859, s-a oprit în Turcia ºi a vizitat Asia Mica, Siria, Palestina,
Egipt, Arhipelagul grecesc, peninsula Balcanicã, tot Orientul,
pe care l-a descris în memorialele de cãlãtorie cuprinzând fine
observaþii ingenioase ºi imagini vizual-cromatice. Acolo a
compus pentru patria sa dragã un grupaj de poezii intitulate

sugestiv „Cântece ºi plângeri” ºi „Macedonele” precum ºi acele
„Florile Bosforului”, admirabile cutii de bijuterii în care se ascund
perle, sub cele mai frumoase ceruri din inima unui poet mereu
îndrãgostit ºi exilat, adicã o inspiraþie dublã. Întorcându-se în
þarã, ocupã funcþii importante: a fost, pe rând, ministru al
Instrucþiunii Publice, la Afacerile Externe, delegat în Comisia
Dunãrii ºi membru al Academiei. Cu toate acestea, a murit
abandonat, uitat de toþi ºi în cea mai cumplitã sãrãcie; avea numai
46 de ani ºi deja de doi ani era un mort printre vii. Cel pe care l-
am numit odinioarã2 „Lebãda de la Bolintin”3, minunatul poet
cãruia Divinitatea i-a hãrãzit glas limpede ca al harpiei, debutase
în literaturã cu o elegie emoþionantã; era acela un presentiment?
cãci întreaga sa viaþã ºi mai ales moartea lui constituie pentru noi
elegii, vai!, mult prea sfâºietoare!

Talentul lui Bolintineanu în domeniul poeziei diferã esenþial
de al lui Heliade. Nu existã între ei decât un punct comun:
dragostea de patrie, înãlþãtoare în opera lor; este, de altfel,
caracteristica generalã a creaþiilor literare ale acestei epoci de
patriotism înflãcãrat ºi militant. Bolintineanu a cântat în primul
rând epoca eroicã a domnitorului Mihai Viteazu (1593-1601) ºi
faptele de arme ale acestui remarcabil conducãtor care i-a inspirat
versuri ce sunt ºi vor rãmâne pentru totdeauna în memoria tuturor
românilor. Împletind ardoarea unei inimi entuziasmate pentru
trecutul plin de amintiri glorioase, cu peisajele blânde ºi feerice
ale Orientului, reuºeºte sã reþinã atenþia prin legendele istorice:
nimeni nu l-a egalat pânã acum. Ca exemplu, aº cita „Muma lui
ªtefan cel Mare”4, „Mircea cel Mare ºi solii”5, „Mihai scãpând
stindardul”, „Mircea la bãtãlie”, „Cea din urmã noapte a lui Mihai
cel Mare”, „Banchetul lui Þepeº”6, „Domnitorul Mavrogheni”7,
„Fata de la Cozia”8. Stilul lui Bolintineanu e original ºi strãlucitor,
ca ºi caracterul sãu. ªi-a încercat forþele ºi în poemul epic,
dramatic ºi filosofic cu „Traianida”, „Sorin”, „Manoil” ºi
„Conrad”; putem afirma cã a reuºit.

Ceea ce surprinde în poeziile lui Bolintineanu este o dulce ºi
pronunþatã melancolie, o armonie extraordinarã de sunete, plinã
de naturaleþe ºi în niciun caz lipsitã de veridicitate. Versurile sale,
izvorâte din prea plinul unui suflet sensibil, sunt pline de viaþã,
diferite de cele ale lui Heliade; de asemenea, este reversul medaliei,
ele sunt adesea incorecte, mai ales, nu ezitãm sã o spunem, în
piesele neretuºate sau în poeziile din tinereþe (precum cele din
culegerea „Câmpul ºi Salonul”). Bolintineanu, ca ºi Alfred de
Musset, nu poate întotdeauna sã atingã perfecþiunea ºi sã menþinã
o prozodie mult prea riguroasã; îi place sã compunã liber de
restrângeri, conform propriei inspiraþii; cu toate acestea, condus

de muze, ne face întotdeauna sã visãm ºi adesea sã plângem.
Bolintineanu este un creator liric fãrã egal în literatura noastrã,
profund ca ºi durerea, senin ºi adevãrat asemenea mãrii
Orientului pe care a contemplat-o îndelung ºi a cântat-o ºi
înainte de toate magnetic ºi comunicativ. Forþa sa uriaºã provine
din simþirile profunde pe care le regãsim în opera sa, de aceea
i se potrivesc de minune versurile nemuritoare ale autorului
poemului „Rolla”, Alfred de Musset:

„Cuvintele sale sunt ca sabia:
Ele traseazã prin aer un cerc orbitor,
De care atârnã mereu câteva picãturi de sânge!”
Bolintineanu va rãmâne mereu poetul celor tineri. Pentru a-

l înþelege cu adevãrat, trebuie sã fii îndrãgostit sau soldat.
Acest lucru ne explicã de ce numeroºi entuziaºti îl proclamã
cel mai mare poet al României.

Însã acest titlu a fost întotdeauna disputat de Vasile Alexandri
(1821), bardul moldovean, devenit poetul latinitãþii dupã
succesul rãsunãtor pe care l-a repurtat în urmã cu câþiva ani la
concursul de la Montpellier cu „Cântecul latinitãþii”. Nu încerc
sã fac o comparaþie între cei doi poeþi; evit totodatã sã atribui
laurii unuia sau altuia. Nu sunt încrezãtor, într-adevãr, în
impresiile personale, care poate nu vor fi confirmate de
posteritate. În mod clar ºi imparþial trebuie sã recunoaºtem cã
Bolintineanu ºi Alexandri sunt la fel de mari, dar în genuri
diferite. Încerc sã definesc geniul lui Bolintineanu; voi adãuga
cã el este mai uman decât Alexandri, deºi prea personal; vreau
sã spun cã acesta [Bolintineanu] este mai accesibil în strãinãtate,
unde poate fi cunoscut prin traducerea operelor sale. Alexandri
este, indubitabil, exclusiv român; descoperim în poeziile sale
o graþie, o savoare, un farmec pe care l-aº numi naþional ºi
cãruia i-a aflat secretul în excepþionalele doine populare. [...]

Studiu despre literatura românã de la origini
pânã în prezent

de T[randafir] George Djuvara

Prim secretar de legaþie, doctor în filosofie ºi literaturã

1 Poezia este inclusã în volumul „Brises d’Orient” (Paris, Dentu,
1866), care cuprinde traducerea în versuri a celor mai frumoase
poezii ale lui Bolintineanu, ce aparþine poetului însuºi.
2 „O plângere pentru Bolintineanu”, poezie publicatã în revistele
anului 1875.
3 Sat aproape de Bucureºti unde s-a nãscut poetul.
4 Domnitor al Moldovei (1458-1504), care s-a distins prin
înþelepciunea ºi victoriile sale.
5 Domnitor al Þãrii Româneºti (1383-1419), primul care a
organizat în Europa o armatã regulatã.
6 Domnitorul Þepeº este celebru în istoria româneascã atât prin
cruzime, cât ºi prin patriotismul sãu.
7 A cãrui corectitudine ºi eroism sunt remarcabile pentru epoca
fanariotã.
8 Mãnãstire în Valahia.
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În capitolul consacrat

poeziei din studiul Direcþia

nouã în poezia ºi proza

românã (1872), Titu

Maiorescu are o remarcã de

mare importanþã pentru locul

lui Bolintineanu în istoria

literaturii române: ,,Din criticile ºtiinþifice vãzusem falsitatea ºi

pretenþiile necoapte ale istoricilor, filologilor ºi jurnaliºtilor noºtri

în marea lor majoritate; din «critica poeziei» ne încredinþasem

despre lipsa de valoare a celor mai mulþi contimporani ºi urmaºi

ai lui Alecsandri ºi Bolintineanu pânã la acel an”. Adicã pânã la

1867. Deºi în acest studiu Maiorescu anunþã ascensiunea lui

Eminescu, ,,poet, poet în toatã puterea cuvântului”, constatãm cã

în ierarhia autoritarului critic Bolintineanu este plasat imediat

dupã Alecsandri, acel ,,rege al poeziei” momentului cum

recunoºtea Eminescu însuºi. Atunci, aceasta era fotografia

valoricã a poeziei româneºti. Pe plan istoric, cultura româneascã

începea sã iasã din palatele boiereºti – Vãcãreºtii, Heliade-

Rãdulescu, Alecsandri, Ghica – în care s-au nãscut elitele

intelectuale ºi sã se disipeze în medii sociale unde precaritatea ºi

privaþiunile vieþii favorizau stãri de angoasã ºi de revoltã. Raþiunea

de a trãi începe sã fie proiectatã – un fel de refugiu – pe emoþii ºi

speranþe, pe vis ºi suferinþã, atmosferã propice solitudinii,

melancoliei, nostalgiei. Toate acestea devin teme ale

romantismului.

În volumul Romantismul (Editura Univers, 1970), Vera Cãlin

fixeazã cadrul european în care apare noul curent, instalat cu o

micã întârziere ºi în cultura noastrã: ,,Romantismul este

contemporan cu, ºi intim legat de acea precipitare a ritmului

istoric care începe cu dãrâmarea  vechiului regim din Franþa,

continuã cu campaniile armatelor napoleoniene, cu Restauraþia

Bourbonilor ºi valul reacþionar care a urmat dupã cãderea lui

Napoleon (1815), cu fenomenul masiv al emigraþiei, socotit de

cercetãtorii interesaþi de istoria socialã a romantismului (Brandes,

Hauser) printre factorii hotãrâtori în elaborarea ºi rãspândirea

noii formule”. Avem aici o sintezã didacticã, nu însã obositoare.

Vera Cãlin observã: ,,Adeziunea la un sistem de idei politice sau

filozofice nu este în mod mecanic urmatã de modificãri echivalente

pe plan estetic”. De aici, autoarea, universitarã din anii 60, trece

la specificitatea literaturii noi, stabilind tipologii adoptate de

romantici: demonismul, titanismul, faustianismul, geniul înþeles,

melancolia ºi – boala secolului – inadaptarea.

În mare, opera lui Bolintineanu respectã aceste tipologii.

*

Romantismul românesc este consacrat de scriitorii ce vor juca

un rol în Revoluþia de la 1848: Vasile Alecsandri, Dimitrie

Bolintineanu, Ion Eliade Rãdulescu. Istoria, tradiþiile, folclorul,

în ceea ce au mai virtuos, vor deveni izvoare de inspiraþie. Cârlova

plânge pe ,,ruinurile” Târgoviºtei, Costache Negruzzi ne va da o

nuvelã shakespearianã, Alexandru Lãpuºneanu. În 1932, Grigore

Alexandrescu publicã poezia Miezul nopþii, ºi aceasta tot o

lamentaþie pe ruinele Târgoviºtei ºi primul volum, Eliezer ºi

Neftali, care înglobeazã, pe lângã poezii proprii (elegii, fabule),

traduceri din Lamartine, Florian, Byron. Sã amintim cã ,,bãtãlia

pentru Hernani” (momentul consacrãrii doctrinei romantismului)

s-a dat în 1830, anul binecuvântat în care au apãrut pe scena

culturii europene Stendhal cu Roºu ºi negru; în apropierea acestui

moment apar Armonii poetice ºi religioase de Lamartine, Povestiri

din Spania ºi Italia de Alfred de Musset, Evghenie Oneghin de

Puºkin. Aºa încât, dacã vorbim de o întârziere a românilor ne

referim mai degrabã la ivirea lui Eminescu, cel care va prelungi

viaþa marii literaturi romantice europene. Altfel, Alecsandri ºi

Bolintineanu sunt contemporani cu Lamartine ºi Hugo.

Temele romantismului românesc sunt aceleaºi cu ale celui

european: meditaþia filozoficã, pasiunea pentru istorie, sentiment

vs. raþiune, exotismul, satira politicã; irupe genul dramatic, cu

eroi obsedaºi de fatalitate, mister, de revoltã. Literatura participã

mai direct la viaþa socialã, îºi arogã chiar dreptul  de a fi o forþã

instructivã, educativã. Începând din sec. al XIX-lea, scriitorul îºi

capãtã o anumitã independenþã, se vrea mai bine ancorat în

realitate, poate trãi – greu, dar poate – din scris.

*

Bolintineanu trece prin mai toate aceste formule de viaþã ºi

viaþã literarã. Arhicunoscuta poezie O fatã tânãrã pe patul morþii

pare, dupã lecturi succesive, o tânguire elevatã, echivalentã a

unui bocet. Tabloul agoniei tinerei, o digresiune liricã, copleºeºte

universul imediat ºi, evident, sufletul poetului. Apropierea morþii

se dizolvã într-o stare sentimentalã apãsãtoare. Registrul poetic

este pe mãsurã. Ce putea fi mai potrivit pentru un astfel de moment

decât oximoronul? Soarele topeºte, vântul ºi grindina usucã:

Un crin se usucã ºi-n laturi s-abate

Când ziua e rece ºi cerul în nori,

Când soarele-l arde, când vântul îl bate,

Când grindina cade torente pe flori;

(O fatã tânãrã pe patul morþii).

Odatã cu ieºirea din universul copilãriei, ca ºi din cel al tinereþii,

poetul resimte trecerea timpului ca o pierdere, una în plus din

ºirul încercãrilor hãrãzite prin destin. În Conrad gãsim aceastã

lamentaþie:

Amanta desperatã revarsã în suspine

Durerea ce se naºte în sufletu-i duios,

ªi plângerile sale d-amãrãciune pline

Rãsunã dureros.

(Cântul 1. Ionienele).

Suntem încã înainte de limpezirea ºi înnobilarea limbii literare

pe care i-o datorãm lui Eminescu. ,,Amanta” aici este, desigur,

femeia iubitã.

Exilul politic, la care este obligat dupã înfrângerea revoluþiei

paºoptiste, este deopotrivã o sursã a suferinþei ºi o temã de creaþie.

Literar, aceastã condiþie va fi exploatatã profitabil atât în literaturã,

cât ºi în jurnalisticã. În decembrie 1858, Bolintineanu scria:

,,Libertatea cugetãrii este un drept ce (se) naºte odatã cu omul”.

Nu este greu sã-i vedem în astfel de reflecþii pe francezi. Condiþia

exilului – poetic, deocamdatã – este un alt motiv de tristeþe

neconsolatã. În volumul Florile Bosforului (1865), gãsim versuri

marcate de durere:

Un ºir de suferinþe a fost a mea junie,

O zi frumoasã-n viaþã nu poci sã numãr eu

Singurãtatea tristã chiar din copilãrie

S-a aºezat în lacrimi la cãpãtâiul meu.

(O noapte de varã).

Oare, pe malurile Bosforului, este cu adevãrat chinuit poetul

de destin? Nu s-ar zice dacã parcurgem poeziile de dragoste

scrise în strãinãtate. Pentru Bolintineanu, viaþa de serai are

farmecul ei:

Luna ºi cu noaptea, dulce, odorantã

Inunda sultana ºi p-amantul sãu.

(Leili)

Fatalitatea nu cruþã drama iubirii totale. Dupã uciderea

amantului, frumoasa Leili nu vrea sã mai trãiascã o zi în plus.

Pasiunea orientalã, devastatoare, nu-i scapã poetului care îºi invitã

cititorii sã se desfete pe malurile Bosforului. Literar, lui

Bolintineanu îi lipseºte contactul cu limba vie, ceea ce explicã

existenþa unui bagaj poetic încãrcat, un amalgam balcanic: ºalvari,

dalga, geanfez, minarele, iaºmac, feredjea. Condiþia poetului în

exil îi permite frecventarea cercurilor intelectuale ºi, curând,

balcanismele vor fi înlocuite cu aluviuni franceze: demoni,

fantasme, tiranie, diafane, defãimare etc.

Exilul îi va facilita, în plus, continuarea activitãþii politice, ceea

ce îi va atenua din suferinþã. În poezie, Bolintineanu nu este un

depresiv (va sfârºi, însã, atins de aceastã maladie), ci nostalgic

sau nemulþumit, uneori revoltat. El va exersa literar tema

suferinþei, cu o (posibilã) particularitate: idealul lui de libertate

nu a fost pe de-a întregul îngrãdit. Se ºtie cã, la fel ca ºi alþi

revoluþionari paºoptiºti obligaþi sã ia calea surghiunului, poetul a

beneficiat de sprijin material condiþionat de neîntoarcerea în þarã.

El s-a stabilit în Franþa ºi a participat, ca ºi Bãlcescu sau Rosetti,

la Revoluþia francezã din 1848. La Paris, împreunã cu Bolliac,

scoate publicaþii cu intenþia atragerii cât mai multor personalitãþi

franceze la cauza românilor de emancipare statalã. În acea vreme,

a dispus de mijloace materiale care i-au permis sã viziteze Italia,

Austria, Grecia, Bulgaria, Egiptul, Palestina. O parte din

experienþa lui de pelegrin o va exploata liric în ciclul Legendele

istorice; va scoate, la Paris, revistele Poporul suveran (1848), în

care publicã poeziile Cântec de libertate ºi O noapte pe malul

Dunãrii ºi trei numere din Albumul pelerinilor români (1851).

Poemele din Legendele istorice sunt marcate de euforia luptei,

apelul la divinitate întãrind speranþele în victorie:

Doamne!tu ai dreptul a schimba-n mormânturi

Pentru neatârnare, oameni ºi pãmânturi

(Daniel Sihastru)

*

Ideea neatârnãrii þãrii – predominantã în discursurile ºi scrierile

lui Kogãlniceanu, de ex. – este reluatã poetic de Bolintineanu.

Undeva, mesajul trimiºilor Porþii otomane este socotit manevrã

vicleanã faþã de care domnitorul român se aratã ferm:

– ,,Mergeþi la sultanul care va trimis,

 ª-orice drum de pace spuneþi cã e-nchis!”

Apoi cãtre curte domnul se îndreaptã.

– ,,Fericirea þãrii de la noi s-aºteaptã”.

(Mircea cel Mare  ºi solii).

Tema libertãþii avea mare circulaþie în epocã. În 1812, Byron

publicase primul poem din ciclul Pelerinajul lui Childe Harold

în care eroul era purtat de elanuri de descãtuºare. Romanticii

braveazã fatalitatea ºi nu au conºtiinþa neputinþei. Ei rezistã

timpului prin calitatea oratoriei ºi patetismul ideilor chiar dacã

astãzi exaltarea sentimentelor politice nu ne mai emoþioneazã.

Rãmân încã fermecãtoare muzicalitatea ºi culoarea liricã.

Observaþia este valabilã ºi în cazul lui Bolintineanu. Iatã o probã

de pastel dintr-un poem dedicat prietenului lui, Cezar Bolliac:

Gemea sub maluri râul, ºi-n noaptea cea adâncã

Se auzea un câine neîncetat lãtrând;

Un vultur cu durere þipa p-un colþ de stâncã,

ªi cobitoarea buhã, ce n-adormise încã

În iarba unor ziduri ofta din când în când.

(O noapte pe malul Dunãrii).

Existã o perioadã de creaþie în opera lui Bolintineanu din care

sunt alungate inacþiunea ºi tânguirea; melancolia este înlocuitã

cu revolta, verbul devine vitriolant, critica este directã, În

Menadele. Satire politice ºi sociale (1870), atacul este devastator:

Trãim în triste timpuri, n-ai nume pentru crime.

Nimic nu mai opreºte a barbarii-asprime

…Este levirea ce vine sã ajute

Pe cei ce pradã þara; acolo un favorit

Ce are drept sã fure º-a nu fi pedepsit”.

(Cei ce pradã).

(Levire: pârghie sau lege).

Cultul femeii iubite sau cel al femeii devotate cauzelor patriotice

înalte precum se arãta mama lui ªtefan cel Mare nu este pãrãsit,

dar va fi dublat de un tratament diferit. Bolintineanu se adapteazã

curentului de criticã nu la nivel ideatic, ci social, moral ºi politic.

Registrul stilistic se lãrgeºte, apar urâtul, trivialul, vulgaritatea,

poetul recurge, ca ºi Gr. Alexandrescu sau Bolliac, la satira politicã

sau de moravuri. În 1861, el publicã volumul Nemesis. Satire

politice (1861), Satire politice ºi sociale, (1870). În noua  formulã,

iubirea sau revolta se transformã în insultã:

Ce dracul þii atâta sã iei un minister?

Toþi oamenii se mirã

E oare vreun mister?

Ai patima puterii, aceastã tristã boalã,

Ce umblã pretutindeni prostituatã, goalã?

Îþi place la locaºu-þi sã vie mulþi români

Sã se închine þie cu capetele-n mâini?

(Lui Petre M…).

Mai multe poezii sunt dedicate condiþiei femeii, nu întotdeauna

rãsfãþate de soartã. Într-una deplânge soarta celor tratate ca fiinþe

de vânzare:

Oh! Veniþi, cumpãrãtori,

Iatã sclave delicate,

Ce au genele plecate

Cum sunt nopþile pe zori

(Sclavele de vânzare)

Registrul se îngroaºã în satire. Bolintineanu þine sã parcurgã

drumul de la tristeþea morþii tinerei iubite, pânã la cãderea Evei

românce în pãcat. Iatã o tiradã din Menadele (1870), dedicatã

prãbuºirii morale a femeii:

Odatã când femeia cãdea în adulter

Ea înºela bãrbatul recunoscut în cer,

Dar azi înºealã-amanþii, cãci are totdeauna

Mai mulþi amanþi, îi schimbã cu anul ºi cu luna.

(Despre datini).

Poemul, lung ºi nu îndeajuns de bine ºlefuit, pãcãtuieºte prin

insistenþa pe seama infidelitãþii. O damã din înalta societate a

îmbãtrânit cheltuindu-ºi averea cu juni tineri. O tânãrã ce se

plânge cã n-are zestre este consolatã cu  averea pe care i-o conferã

frumuseþea. Graþiile unei cucoane ,,ce varsã desfãtare” deschid

soþului calea s-ajungã ,,unde-i place”. Vocabularul poetic din

satirele bolintinene nu se desprinde încã hotãrâtor spre marea

poezie. Performanþele atinse în Legendele istorice rãmân un reper

pentru aceastã aserþiune:

Mihnea încalecã, calul sãu tropotã,

Fuge ca vântul;

Sunã pãdurile, fâºie frunzele,

Geme pãmântul”.

(Mihnea ºi Baba).

De la meditaþia pe ruinurile secolelor la satira militantã,

Bolintineanu parcurge drumul lui de poet stãpânit de sentimente

de iubire, de tristeþe, de decepþii, de revoltã.

Opera lui poate deveni un refugiu sau un leac pentru vindecarea

rãnilor vieþii prin care îi este dat omului sã treacã.

(Fragment din eseul Bolintineanu, un peregrin romantic valah)

George Apostoiu

Comemorare. 150 de ani de la moartea lui Dimitrie Bolintineanu

Bolintineanu. Romantismul de la meditaþie la satirã



2828282828

MAY A TA

PROZÃPROZÃPROZÃPROZÃPROZÃ

Constantin
Lupeanu

Dragã Manuela,

Am hotãrât sã-þi trimit pe email

aceastã scrisoare în care vei afla

povestea de dragoste a vieþii mele; va

fi deopotrivã o scrisoare de rãmas bun,

de adio, Scrisoare de divorþ, cum vrei

sã o numeºti. Iartã-mã cã n-am putut

sã-þi mãrturisesc telefonic ruptura

noastrã definitivã. Mi-ar fi tremurat

vocea la întrebãrile tale ºi mi-ar fi

lãcrimat inima, de ce sã nu recunosc?

La izbucnirile pe care þi le ºtiu bine,

mi-ar fi pierit vocea. La urma urmelor,

suntem încã soþ ºi soþie, am trãit ºi noi

o romanþã sau mãcar am interpretat

rolurile îndrãgostiþilor, nu-i aºa? ªtii

de ce m-am temut cel mai tare? Berbec

nesãbuit cum eºti, nu m-ai fi ascultat pânã la capãt ºi mi-ai fi

trântit telefonul în nas, þi-ai fi luat paºaportul turistic ºi ai fi

alergat la aeroport. ªtiu, ai fi cerut traseul cel mai rapid, indiferent

câte avioane ai fi schimbat pânã la mine.

Stai, nu te ridica! Citeºte pânã la capãt. Citeºte pânã la capãt,

te rog, apoi îmi poþi telefona. Chiar vreau sã-þi aud vocea. Chiar

vreau sã discutãm ca doi oameni care þin unul la altul ºi se

respectã, de acord? Oare ce îmi vei spune? Sunt curios, dragã

Manu, scumpa mea Emmanuelle!

Dupã prima mea apariþie le televiziunea publicã în emisiunea

Stars, mi s-a întâmplat un lucru de necrezut. M-a sunat May. Da,

May, iubita mea din studenþie. Dialogul televizat de o orã a

decurs foarte bine. Am spus câteva cuvinte despre mine ca

proaspãt Ambasador al României în Musonia, am prezentat, pe

sectoare, raporturile bilaterale. Acesta este tipicul emisiunii, nimic

special, doar cã eu nu am vorbit în englezã, ci în musonezã. În

plus, am scurtat cât am putut rãspunsurile la întrebãrile cu iz

politic ºi, cum rãmãsese suficient timp de emisie, a urmat un

monolog lung, despre noi, daco-românii, ºi despre þara noastrã

întemeietoare de civilizaþie în Europa, despre o þarã aºa cum se

sedimentase în mine din copilãrie. România – o lume fascinantã,

au titrat a doua zi ziarele. Colegii ambasadori m-au felicitat cu

invidie în ton ºi-n ochi. Membrii coloniei române ºi-au arãtat ºi

ei bucuria, umplând site-urile cu fotografii ºi cuvinte de laudã.

Diplomaþii ºi ceilalþi membri ai ambasadei m-au periat ºi ei destul,

iar când a aflat de May, consulul s-a mirat cã la terminarea studiilor

fusesem angajat în Ministerul Afacerilor Externe.

– Domnule ambasador, vã amintiþi cine era consul pe vremea

studenþiei dumneavoastrã în Musonia? m-a întrebat cu subînþeles,

în timpul cupei de ºampanie, la care chemasem tot personalul.

Voia sã spunã ca acel consul ar fi trebuit sã-mi întrerupã studiile

ºi sã mã trimitã în þarã, pentru cã aveam relaþii intime cu o

localnicã.

– Plãieº, i-am rãspuns, cuminte.

Îi ºtiam numele. Atunci, omul acesta s-a arãtat înþelegãtor ºi

înþelept, salvându-mi cariera în diplomaþie. El mi-a dat niºte sfaturi

care nu izvorau din tainele serviciilor secrete, care pe atunci tãiau

nemilos, ci îmi vorbise ca un om mai în vârstã, se purtase ca un

pãrinte.

– Mda. N-am auzit de el. Vedeþi? Dacã-ar fi fost vigilent, n-ar

fi fost scos la pensie, ci ar fi fost avansat general.

Am schimbat vorba, gândindu-mã cã el face partea din tagma

celor care, atunci când se confruntã cu o situaþie, nu vãd oamenii,

nu simt viaþa ºi acþioneazã strict în interesul carierei proprii,

urmeazã o cale pavatã cu vieþi sfâºiate.

Eram în Musonia de trei luni, aºteptam sã vii la mine, rupându-

te de cercul tãu de prietene ºi de prieteni faþã de care ºtii prea bine

cã eu am þinut întotdeauna o distanþã proteguitoare. Trãiam

monotonia vieþii diplomatice, care de departe pare curcubeu, iar

acum tu o ºtii, e ca la un regiment din munþi, într-un orãºel de

provincie: ºtirile de dimineaþã, comentariile, precizãrile de peste

zi ºi bârfele de la cocktailuri, recepþii ºi dineuri diplomatice.

Încercam sã-mi imaginez cum vei apãrea tu pe pãmânt musonez,

tu, femeie mãritatã, cãlãtorind la business, cu paºaport

diplomatic...

Doamne, dragã Manu, când îmi amintesc zborul nostru cu

avionul la Bangkok ºi când mã gândesc la iniþierile prin care am

trecut amândoi ºi cum te dovedeai tu neîntrecutã. Ia gândeºte-te!

Opreºte pentru câteva clipe lectura, închide ochii ºi adu-þi aminte.

Revezi templul în care parcã am renãscut? ªi grupul acela de

oameni de toate naþiile care se conturase în jurul tãu, pentru cã tu

eºti un ambasador adevãrat, o preoteasã, o reginã. Oamenii aceia

te strigau Emmanuelle ºi þi se supuneau ca niºte adevãraþi sclavi.

Zile de aur. Eu te-am admirat de totdeauna, ºtii. Am fost fascinat

de tine din prima clipã. Când am dat mâna cu tine, am fost

invadat de o senzualitate fãrã de margini. Ah, perfecþiunea ta,

frumuseþea greu de pus în cuvinte, aerul misterios ºi dezinvoltura

cu care mi-ai cerut mie, un necunoscut, sã te duc în Thailanda, ca

preþ al prieteniei. Ne-am cunoscut la un concert la Ateneu, îþi

aminteºti? Cotropit, orbit de tine, am scos repede o carte de

vizitã ºi te-am rugat sã mã suni în ziua urmãtoare.

– De ce? m-ai întrebat.

Prietenii aceia nelipsiþi din preajma ta, am aflat mai apoi, au

izbucnit în râs, câþi sã fi fost acolo, cinci sau ºase, dintre care o

singurã femeie, Sanda, pe care o cunoºteam ºi care de fapt mã

prezentase þie, vouã, tuturor. Eu eram cu o nepoatã, Ana-Maria,

elevã de liceu; tu o crezuseºi prietena mea, iar tinereþea ei te

intrigase, poate cã îmi crescuse cota, dupã cum mi-ai mãrturisit

a doua zi, ºi poate cã graþie ei ai încuviinþat sã mã cauþi.

– Da, o sã te sun, ai zis, primind bucata aceea de carton ºi

întinzând-o într-o singurã ondulare a mâinii, unuia dintre bãrbaþii

care fãceau sluj în jurul tãu. Mi-ai vorbit fãrã sã mã priveºti, cu

ochii fixaþi pe Ana-Maria: Suntem cumva în aceeaºi reþea?

A doua zi, târziu dupã prânz, a sunat telefonul. Vãzând numãrul

necunoscut afiºat, am ºtiut cã eºti tu.

– Manuela, ai rostit într-un fel anume, pronunþând Manu Ella.

Eu am început sã turui, îmi fãcusem un plan de bãtaie, þi-am

spus cã eºti o femeie tulburãtoare ºi cã sunt cucerit de

personalitatea ta. Am vorbit mult, cum nu-mi era obiceiul, iar

pentru a-þi atrage atenþia asupra mea, am strecurat informaþia cã

trãisem în Extremul Orient, îmi fãcusem studiile universitare în

Arc, capitala Musoniei, ºi aºa mai departe.

– Ah, da? ai spus.

– Nu þi-a povestit prietena noastrã comunã? am izbucnit eu,

cumva a reproº.

– Domnule, ai rãspuns sacadat ºi am ºtiut de atunci cã tu te

alinþi în felul acesta.

ªtii bine cã imediat a sunat gongul ºi am intrat din nou în salã,

iar, dupã concert, ea a plecat cu prietenul ei. Eu am intrat într-un

club, sã nu mã-ntrebi în care, te rog, nici nu mai ºtiu! Când sã fi

vorbit despre tine? ªi... ai fãcut o pauzã cât o zi de post. Þi se

pare cã ar fi fost cineva interesat de persoana ta? A propos, ce-

þi mai face prietena?

– Cine? Ana-Maria? Nu ºtiu. De fapt, n-am o prietenã, adicã,

da, acum am! am adãugat lacom de ideea care îmi venise, de ieri

tu eºti prietena mea.

– Mã duci în Thailanda? ai întrebat aiuritor de limpede.

– Oriunde. Dar eu îþi recomand Musonia.

–Thailanda! ai repetat aspru, în maniera ta.

– Fie!

Ãsta a fost începutul. Ne-am întâlnit în weekend ºi am rãmas

împreunã. Se nimerise cã ºi tu erai singurã de la o vreme. Lângã

tine, am trãit acea vibraþie înaltã precum coarda unui arc din

momentul slobozirii sãgeþii. Repetat. Mereu ºi mereu.

Rememorarea de pânã aici este un omagiu pe care þi-l aduc

acum, la despãrþire, dragã Manu. Poate cã ne-am cãsãtorit

nepermis de repede, ce crezi?

Dragã Manu, în timpul ultimei noastre conversaþii telefonice,

insistasem sã te duci la Direcþia Consularã a ministerului, sã-þi

iei paºaportul diplomatic. Acum te rog sã nu te mai duci. Le-am

scris sã reþinã paºaportul tãu, fãrã explicaþii.

În schimb, am vorbit cu ministrul. I-am telefonat ºi am început

aºa:

– Domnule ministru, mi s-a întâmplat un lucru de necrezut.

– Eu vã cred, domnule ambasador.

– Mã credeþi înainte de a ºti despre ce este vorba?

– Aflaþi cã ºtiu despre ce este vorba.

– Glumiþi, domnule ministru.

– Absolut deloc. Cunosc toatã tãrãºenia. În jurul

dumneavoastrã sunt mulþi scriitori, domnule ambasador! Am

fost þinut la curent, încã de la început, imediat dupã interviul

acela reuºit pe care l-aþi acordat televiziunii centrale musoneze.

Bravo pentru interviu! În legãturã cu ce ziceþi cã s-a-ntâmplat,

trimiteþi-mi vã rog un raport oficial, prin cifrul secret, cu

propunerile pe care le credeþi de cuviinþã. V-aº aduce în þarã

pentru câteva zile, dar ºtiu cã pregãtiþi comisia economicã mixtã

ºi nu puteþi lipsi tocmai acum de la misiune.

– Domnule ministru...

– În încheiere, m-a întrerupt el, pot sã vã spun cã noi privim

cu îngãduinþã. Atât deocamdatã, vã rog sã mã scuzaþi, domnule

ambasador, am niºte treburi presante. La revedere ºi pe curând.

– La revedere.

Ultimele cuvinte le-am înþeles drept o încurajare.

Iar acum mã voi întoarce la telefonul primit de la May. Tu ºtii

cine este. Þi-am vorbit despre ea. Nu atât cât ar fi trebuit, de

aceea voi stãrui aici.

Toamna, ultimul an de facultate. Venisem din þarã dupã

începerea cursurilor. Fusesem reþinut cu formalitãþile pentru o

carierã în diplomaþie. Ministerul de externe nu avea vorbitori de

musonezã, pusese ochii pe mine, ºi trebuise sã trec niºte teste.

Am fost acceptat ºi sfãtuit sã-mi îmbogãþesc vocabularul politico-

diplomatic, apoi sã mã întorc cu diploma de absolvire ºi ei mã

angajeazã. La universitate, bâjbâisem pe coridoare, pentru cã se

fãcuserã niºte reorganizãri, ºi mã pierdusem pe coridoarele largi.

Atunci a apãrut May.

– Ce cauþi? m-a întrebat în englezã.

Mã credea un boboc derutat. I-am rãspuns, în musonezã, cã

abia revenisem din Bucureºti, nu apucasem sã iau legãtura cu

niciunul dintre colegii mei de an ºi cã pur ºi simplu nu nimeream

amfiteatrul cãutat.

– Credeam cã eºti neamþ, a zis.

– Uite cã sunt român! E bine?

A izbucnit în râs.

– Îmi plac românii. Pe aici. Urmeazã-mã!

Se miºca cu graþie, dar nu i-am luat seama. Am ajuns-o din

urmã din doi paºi.

– Ce ºtii tu despre români? am provocat-o.

– Tu eºti Dracula? a râs iar, cu poftã.

I-am observat chipul de forma lunii pline, fruntea înaltã, ochii

mari, prelungi, umbriþi de sprâncene ca niºte aripi de libelulã.

– ªtiu ºi de Ciprian Porumbescu, a adãugat. Am vãzut un film

înduioºãtor, viaþa unui artist de geniu.

Pânã la amfiteatrul pe care îl cãutam, n-am mai scos un cuvânt.

Cãldura era copleºitoare. O cãldurã surdã, grea ºi apoasã, de

neînþeles pentru noi, cei din spaþiul climei temperate. Soarele nu

se vedea. Un cer de cenuºã promitea ploaie, norii doar ameninþau,

fãrã a se slobozi. Coridorul era deschis spre rãsãrit. Ne-am oprit

sub o arcadã.

– Aici. May a arãtat spre o uºã. Doar cã nu poþi intra. ªtii

deviza universitãþii noastre?

– Dupã profesor nu intrã nimeni, înaintea profesorului nu

pleacã nimeni, am recitat.

A dat sã plece.

– Eu sunt Val. Valentin este patronul îndrãgostiþilor, ºtiai? M-

am înclinat uºor, împreunând palmele ºi ducându-le la piept, în

rit buddhist.

– May. Am numele unei flori care înfloreºte o datã pe an, în

ziua a patra a lunii a unsprezecea, dupã calendarul lunar, desigur.

Atunci m-am nãscut eu. Þine minte!

Aºa ne-am cunoscut. Ea era studentã în anul al doilea,

Facultatea de Economie, unde preda ºi tatãl ei. A doua oarã ne-

am întâlnit întâmplãtor. A treia oarã la fel. Ne dãdeam bineþe ºi

atât. A patra noastrã întâlnire s-a petrecut în cantina profesorilor,

unde studenþii strãini aveau acces. Mâncarea era mai îngrijit

pregãtitã, mai gustoasã ºi mai scumpã, acolo. Mâncam la o masã

cu un coleg belgian ºi am zãrit-o de când ea a intrat sfioasã pe

uºã.

– Uite tipul clasic al frumuseþii musoneze, m-a fãcut atent

colegul. De mult o urmãresc, a ºoptit, ºi i-a fãcut semn sã se

apropie.

Îl cãuta pe tatãl ei, ne-a spus. Am invitat-o sã ia loc, sã bea un

suc pânã la sosirea profesorului. Colegul a început sã-i facã o

curte pe faþã. Am fãcut ochii mari. Brusc, s-a trezit în mine un soi

de gelozie, doar o ºtiam de câteva sãptãmâni ºi am fost cuprins

de o senzaþie de posesiune. Cum mai mult el stãtea de vorbã cu

May, am privit-o atent. E delicatã, îmi ziceam, deºi cercul feþei

este mult prea extins pentru trupul ei plãpând. Oare ce ascund

veºmintele? ºi mi-a apãrut în faþa ochilor o Venus la margine de

codru, pictatã de Cranach. Zâmbeam la gândul unei cure de slãbire

mai ales în zona ºoldului, a pulpelor, când May a sãrit în picioare.

– Cred cã tata a plecat...

– Te conduc! m-am trezit spunând ºi m-am ridicat. Plãteºte tu,

i-am spus colegului, care a fãcut la rândul sãu ochii mari,

neînþelegând ce mi-a venit.

Am ieºit din campusul universitar, ne-am plimbat pe niºte

strãzi umbrite de platani importaþi din Franþa, apoi am intrat într-

o ceainãrie. Zi de zi, dupã cursuri, reluam traseul acesta. Prima

oarã ne-am sãrutat dupã vreo douã sãptãmâni, când a urcat la

mine, sã ia o carte. De ziua ei, m-a invitat la ea. Locuia singurã,

într-o casã veche, moºtenitã de la bunica maternã, o casã cum nu

mai vãzusem, ridicatã pe piloni, cam la un metru deasupra

pãmântului.

Construitã din lemn tare, îmbinat în aºa fel încât nu se bãtuse

nici un cui, era un pãtrat cu latura de nouã metri. Se urca pe o

scarã din lemn, cu ºase trepte, care semnificau elementele naturale

din univers, se intra pe o uºã latã dar scundã, obligându-te sã-þi

pleci capul în faþa gazdei, când fãceai pasul peste prag. Uºa nu

fusese fixatã pe mijlocul unei laturi, aºa cum m-aº fi aºteptat, ci

în colþul dinspre drum. Când am intrat prima oarã, am fost ºocat.

În interior nu erau despãrþituri. Am pãtruns într-o salã, o camerã

neobiºnuit de mare; am aflat cã avea optzeci ºi unu de metri

pãtraþi, cu tavan din lemn sculptat, reprezentând cerul cu stelele.

Basoreliefuri pe lemn erau ºi pereþii, livezi cu cai ºi mânji, în cele

mai neaºteptate poziþii. Pe latura de la intrare era amenajatã

bucãtãria, modernã, cu apã curentã, plitã electricã, cuptor ºi tot

tacâmul. Piese vechi de mobilier se gãseau peste tot, mese ºi

scaune joase, pe peretele opus tronând un baldachin drapat cu

mãtãsuri, iar lângã el baia mascatã de paravane, ºi acestea sculptate

cu scene domestice. Geamurile erau fixate cumva în partea de

sus a pereþilor, de jur împrejur, dându-mi  impresia cã mã aflam

în junglã. Am fost fascinat. M-am învârtit pe acolo îndelung,

punând întrebãri. Casa era veche de peste o mie de ani, reamenajatã

din timp în timp, ea revenea primei fete nãscute în familie. De

ziua ei, May m-a iubit în baldachinul acela, în care, dupã tradiþia

casei, îºi începuserã viaþa de familie optsprezece fecioare din

neamul ei, socotindu-se ºi pe ea. Împlinea douãzeci de ani ºi

fusese virginã.

Iubirea noastrã a crescut ºi s-a rotunjit cu fiecare zi. De fapt,

încã din primele zile ne jurasem sã ne iubim toatã viaþa ºi sã ne

cãsãtorim. Dupã ziua ei, când devenisem unul, m-am dus la

ambasadã ºi am stat de vorbã cu acel consul Plãieº. Ea le spusese

pãrinþilor ei ºi a fãcut cerere la autoritãþi, în vederea cãsãtoriei. I

s-a rãspuns cã în Musonia erau interzise cãsãtoriile cu persoane

din þãrile socialiste, parte a politicii de stãvilire a penetrãrii

comunismului. Au urmat intervenþii private ºi au fost sfãtuiþi sã

se liniºteascã. Nu numai cã ea ar fi fost blamatã, dar familia ei ar

fi fost pusã sub observaþie ºi ar fi avut de suferit. Mie, consulul

mi-a spus cã la noi în general nu erau bine vãzute cãsãtoriile cu

(continuare în pag. 29)
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Albã lângã Marea Neagrã. Dupã ce am rãsuflat 3 zile, am

plecat dupã hranã la cai. Eram în garã la Cubcea. Noaptea a

început un viscol mare ºi ger.

La 28 mai 1918 venit ordin de Demobilizare, toþi cu trecere

pe la Mãrãºeºti. Ne-a dat un rând de efecte fãrã manta. Ne-a

dat câte una iapã, pe care toþi 9 cai i-am dus la garã la Galaþi

cu direcþia Chitila. Acolo i-a luat nemþii cu vagon cu tot. Noi am

stat 3 zile în carantinã la Mãrãºeºti, goi, fãrã nimic, numai cu

bluzã. Cei din Moldova era cu saci plini de efecte, iar noi cei din

Basarabia numai cu cãmãºi, pantaloni ºi bluze; aºa era ordinu,

cã ziceau cã ni le ia nemþii.

La 10 Iunie 1918 am sosit ºi eu acasã.

Acesta este, în mare parte, jurnalul de front al þãranului

Licsandru Florea din Rãcari, judeþul Dâmboviþa. În parte, pentru

cã unele pagini deveniserã ilizibile din cauza timpul scurs, altele

fuseserã afectate de ploaie; se distingeau picãturile cãzute pe

cuvinte; Emil se gândi dacã ploaia fusese – sau lacrimile lui

Florea, seara/noaptea, când gãsea puþinul rãgaz sã scrie. ªi se

mai gândi la soarta þãranului-soldat care a luat în piept groaznicul

rãzboi, flãmând, dezbrãcat, bolnav, dar niciodatã abandonând

lupta pentru apãrarea casei ºi a pãmântului sfânt.

Pe o foaie separatã, Emil descoperi, notat cu scrupulozitate de cãtre

Licsandru, inventarul a tot ceea ce primise în cei doi ani de rãzboi:

3 Cãmãºi, 3 perechi Izmene, 1 Cravatã, 2 perechi pantaloni,

1 veston rusesc, 1 bluzã, 1 Manta veche, 1 Capelã, 1 Cãciulã, 1

pereche ceorapi, 2 perechi obiele groase, 1 obialã subþire, 1

pereche Cizme, 1 pereche Bocanci, 1 pereche Opinci, 1 sac

Merinde, un sac pesmet, 1 Raniþã art., 1 ºtergar, 1 batistã, 1

pereche mânuºi, 1 Gamelã, 1 Centurã, 1 sabie No. 399, 1 livorver

No. 455, 1 toc livorver, Cartuºe 35, 1 mascã cu tocu ei, 1 semn

ident. No. 433, 1 Cascã.

Pe dosul altor foi, reuºi sã descifreze câteva ciorne de scrisori.

întregi ori fragmente, care, trecute apoi pe cunoscuta carte poºtalã

militarã, fuseserã, probabil, expediate acasã. Din pãcate, una

singurã purta data ºi locul expedierii; celelalte, nedatate, par scrise

„printre picãturi”, cu reveniri ºi completãri, adãugate în colþuri ºi

pe lateralele paginii.

Mariþo, Mamã ºi Copilaºii mei

Aflaþi despre mine cã sunt biniºor ºi vã doresc foarte mult.

Mariþo, eu nu mai sunt de atunci unde m-ai lãsat ºi sunt unde þi-

am spus ºi de acolo plecãm mult departe cu ajutorul lui

Dumnezeu. Vedeþi-vã de treabã, daþi coraj la copii sã nu se

îmbolnãveascã. Mariþo, scrie-mi ºi mie ce mai este pe acolo ºi

dacã þi-a dat Dl Notar 10 lei pe luna trecutã cã am muncit pe ei.

Mariþo, eu o duc foarte rãu fãrã bani ºi tutun, cã de la regiment

nu mi-a da niciun ban cã n-am avut certificatu sã-l prezint…

Mariþo,

Vei ºti de mine cã sunt sãnãtos, tot ce vã doresc la toþi. Mariþo, fi

cu coraj, ai grijã de copii sã nu se îmbolnãveascã de mine, mama

ce mai face, vã doresc pe toþi. Aranjaþi-vã pentru iarnã, sã fie toate

bune, ca sã nu mai auz ceva sã mai mã supãr, cãci mi-este destul

cum sunt. Mariþo te rog vezi cum am vorbit pentru purcel ºi bani de

la Primãrie. Nu aveþi grija mea, eu sunt bine. La revedere

Mariþo, Mamã ºi Iubiþi Copii,

Aflaþi despre mine cã sunt biniºor ºi vã doresc foarte tare pe

toþi. Mariþo am primit scrisoarea ºi copia pe care mi le-ai

trimis ºi m-am bucurat cã sunteþi sãnãtoºi. Mariþo te rog foarte

mult scrie-mi dacã sunteþi cu toþi sãnãtoºi sau s-a întâmplat

ceva, cã eu visez tot rãu ºi mi se face semne. Te rog þine-þi coraju

dupã cum þi-am spus ºi ai grije de acei nenorociþi copilaºi ºi nu-

i depãrta de lângã tine pentru orice lucru, cãci din toþi o avea

unu noroc de mine. ªi sã n-ai grija mea, cã pentru mine este

greu de a veni cã nu ºtii ºi este departe, pentru bani n-am luat

deloc, mai îmi dã Dinu cã sunt cu el dar…bine… sunt la un loc

cu Dinu, Petre ºi finu Gheorghe, dacã puteþi veniþi cu cãruþa

pânã Duminicã ºi dacã vii ia ºi certificatu…

Din Basarabia 1918 26 Mai

Iubita mea soþie, scumpa mea Mamã ºi doriþii mei Copilaºi,

Veþi ºti cã sunt sãnãtos, tot ce vã doresc la toþi, v-am scris 6

scrisori ºi vãd cã nu primesc niciun rãspuns. Vã rog din tot

sufletu a-mi scrie ºi mie cãci tare mi-e dor de Dvoastrã. Voi veni

ºi eu în curând.

Adresa mea este Licsandru Florea, Regimentu 2 Artilerie,

bateria 3-a,

Divizia 4-a, P.A. Vã rog scriþi-mi, aºtept cu nerãbdare. Florea

Emil citi încã o datã scrisorile, impresionat de grija ºi gingãºia

cu care se adresa alor lui: el – þãranul simplu, smuls dintre ai lui

ºi ajuns în starea nefireascã, dramaticã a rãzboiului – care se

plângea în mai toate paginile de jurnal cã este bolnav, nu spune

nici un cuvânt despre aceasta; dimpotrivã: veþi ºti cã sunt

sãnãtos… însuflându-le curaj celor rãmaºi acasã.

Meditând, închise caietul-jurnal, îi mângâie filele îngãlbenite

în care fusese încopciat chipul unei vieþi ce pulsa încã, îi netezi

cu grijã marginile crãpate ca niºte tranºee minuscule ºi-l puse

alãturi, în ladã, cu infinita precauþie a aºezãrii unor moaºte sfinte

într-o raclã de argint. Apoi cãzu într-o prostraþie adâncã, golit de

gânduri ºi sentimente, ca un câmp de luptã peste care a trecut

fulgerãtor o moarte nãpraznicã luând cu ea toatã suflarea.

…Într-un târziu, când sã închidã lada, zãri, între filele iligibile

din final, o coalã, ºi ea îngãlbenitã, arsã pe margini, pe care o

mânã învãþatã cu condeiul scrisese citeþ o poezie. Fãcu ochii mari

– ºi citi pe nerãsuflate:

Nu plânge, maicã Românie,

Cã am sã mor ne-mpãrtãºit!

Un glonþ pornit spre pieptul tãu

Cu pieptul meu eu l-am oprit.

Nu plânge, maicã Românie!

E rândul nostru sã luptãm!

ªi din pãmântul ce ne arde

Nici o fãrâmã sã nu dãm!

Nu plânge, maicã Românie!

Pentru dreptate noi pierim!

Copiii noºtri, peste veacuri,

Onoare ne vor da, o ºtim!

Nu plânge, maicã Românie,

Adunã tot ce-i bun sub soare –

Ne cheamã ºi pe noi la praznic

Când România va fi Mare!

Ameþit de-a binelea, Emil închise lada ºi se sui cu greutate în pat.

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

Jurnal de front

strãinii, deºi nimeni nu este împiedicat. Ca viitor diplomat, poate

cã situaþia era încã ºi mai delicatã.

– Eu sunt de partea ta, mi-a spus fãrã nici o ezitare. Mã voi

interesa ce acte sunt necesare. Ai rãbdare, sã treacã sãrbãtorile.

Tu îþi termini studiile în varã. Avem timp. Sã vii la mine cu fata,

prin martie sau aprilie.

Ce bucurie am trãit atunci împreunã cu May! Ea tocmai

depusese cererea. Am început sã ne facem planuri. May urma sã

mã însoþeascã la Bucureºti. Dupã ce May a aflat despre politica

musonezã, m-am întâlnit a doua oarã cu Plãieº. Ne-a primit pe

amândoi. Ne-a sfãtuit sã nu disperãm. Ne-a asigurat cã scrisese

acasã ºi aºtepta instrucþiuni.

– Dragostea înfrânge orice bariere, ne-a zis. Sunteþi tineri,

tinereþea presupune vigoare ºi încredere. Þineþi minte, în univers

existã patru taine divine: Lumina, Credinþa, Iubirea, Speranþa.

Voi iubiþi-vã unul pe altul. Dacã iubirea voastrã este curatã,

adevãratã, vã veþi atinge scopul. La încheierea întrevederii, în

uºã, mi-a ºoptit cã May este un spirit ales.

De atunci, cu acel consul m-am mai întâlnit de câteva ori. Un

om atent, cu suflet bun, aºa îl categorisesc acum. Ultima oarã a

recunoscut cã e greu, mai ales prin corespondenþã.

– Tu terminã-þi studiile, ia-þi diploma ºi mergi în þarã. Vei lucra

la minister. Dacã fata ºi familia ei sunt de acord sã înfrunte

eventuale neplãceri, sã ai cu tine actele ei (mi-a spus ce acte

anume), ºi sã ceri audienþã la ministru ºi la forul suprem, Consiliul

de Stat.

Acesta a fost îndemnul sãu. Adevãrul este cã el n-a fãcut

nimic, n-a raportat în þarã, nu a miºcat un deget, de teamã cã,

undeva, pe traseul hârtiilor, un funcþionar zelos mi-ar fi fãcut

rãu.

Dupã Anul nou, eu m-am mutat la May, în casa pãstratã de

cine ºtie când. Ne plãcea sã ne privim unul pe altul, parcã intuind

separarea. Stãteam unul în faþa altuia ºi ne priveam în ochi. Am

dus cu mine imaginea ei, sintetizatã în cercuri de tot felul, îi

îndrugam aceleaºi comparaþii ºi metafore despre inima, mintea ºi

trupul ei, iar ea se amuza, mã asculta râzând pe înfundate, pânã

când nu mai reuºea sã se înfrâneze ºi izbucnea în hohote, din ce

în ce mai tare, la fiecare cuvânt de-al meu, pentru ca în final, când

eu conteneam cu descrierea ei poeticã, sã-mi spunã ºi ea mereu

acelaºi lucru:

– Tu eºti un zeu. Iar eu o pãmânteancã norocoasã. Te iubesc!

Rafinamentul se degaja din toatã fiinþa ei, fie cã stãtea sau se

miºca, se îndeletnicea cu ceva, vorbea, râdea, plângea. Avea

sânge albastru. Se trãgea, într-un lanþ concludent, din primii regi

musonezi. ªi, ca într-un basm adevãrat, acum, dupã interviul

meu tv, May mi-a telefonat.

– Bunã ziua, domnul ambasador! A vorbit în româneºte.

– Bunã ziua.

– Sunt May, a spus simplu, direct.

– May a mea?

Atunci i-am recunoscut vocea.

– Da, Val, May a ta.

Am tãcut amândoi, deopotrivã de tulburaþi, cred. Ea începuse

sã înveþe limba românã de atunci, de când credeam cã va merge

cu mine la Bucureºti. Dupã acel Decembrie 1989, a reluat studiul

limbii române, hotãrâtã sã mã caute în România. Vorbeºte destul

de bine. Mi-a cerut o întrevedere. Plecase din Capitalã, locuia

într-un oraº din vestul þãrii. Am invitat-o la mine la reºedinþã, la

un prânz, oricând putea sã vinã.

– Oricând, May, oricând, începând de mâine, am precizat.

A venit peste trei zile. Bucãtarul a pregãtit mâncarea ºi a aºezat-

o pe masã, pentru cã am þinut s-o primesc singur, fãrã nimeni din

ambasadã prin preajmã. La ora stabilitã, am aºteptat-o în poartã.

Soldatul musonez de gardã la intrare s-o fi mirat vãzându-mã,

dar nu a îndrãznit sã punã vreo întrebare. Sau poate cã fusese

informat, în zilele noastre vorbeºti cu cineva la telefon la Bucureºti

ºi se aude la Paris, la Londra...

May conducea o maºinã japonezã Mazda. Am recunoscut-o

de departe, i-am fãcut semn sã intre în curtea reºedinþei. Am

închis poarta ºi m-am grãbit spre ea. A ieºit din maºinã ºi a rãmas

dreaptã lângã portiera deschisã. Ne-am privit o vreme. Am invitat-

o în casã. Era aceeaºi May, deºi ne despãrþiserãm de aproape

douãzeci de ani. Ne-am aºezat pe fotolii, faþã în faþã. Ne-am

zâmbit. Apoi am izbucnit amândoi în râs, aproape în acelaºi

timp, nu înþeleg nici acum de ce ºi cum. Apoi ea a plâns. Mi s-au

umezit ºi mie ochii sau a fost o pãrere, cine sã ºtie sã descrie

tulburarea care ne cuprinsese?

Ea a vorbit prima. Mi-a spus cã, dupã plecarea mea, a continuat

sã înveþe limba românã. Mi-a trimis mai multe scrisori, una dupã

alta, timp de un an de zile. De la mine n-a primit nici un semn. Eu

i-am mãrturisit cã am fãcut acelaºi lucru. Scrisorile noastre erau

oprite, de o parte ºi de alta, la vama rãutãþii umane. I-am spus cã,

la angajare, eu îi scrisesem ministrului un memoriu, cu datele lui

May, solicitând sprijin oficial.

La un moment dat, am fost chemat la directorul de personal,

care mi-a spus sã mã însor, fiindcã „musoneza aia a ta”, aºa s-a

exprimat, „musoneza aia s-a mãritat”. Avea un birou mare, încãrcat

cu dosare. Oare care era al meu? mã gândeam. Unul mai subþire,

desigur. M-am ridicat sã plec.

– Astâmpãrã-te, mãi tovarãºe. Tu pe ce lume trãieºti? mi-a zis

fãrã sã mã priveascã. A întins mâna, a luat un dosar ºi l-a deschis,

semn cã audienþa se terminase.

Pe May nu a luat-o nimeni în seamã, dar în anul universitar

urmãtor s-a transferat din Capitalã, dezamãgitã de mine, de

organizarea statalã, de toþi oamenii din jurul ei ºi din lumea largã.

Nu mai putea trãi unde la fiecare pas dãdea peste ceva care îi

amintea de mine. La terminarea studiilor, s-a angajat la un ziar de

business ºi ajunsese redactor-ºef. S-a mãritat cu un coleg, avea

doi copii.

– Pe tine n-am putut sã te uit, mi-a mãrturisit. Ai fost mereu cu

mine. Îþi vorbeam tot timpul. Eu sunt May ta.

– Te cred, May, ºi tu persistai în gândurile ºi în simþurile mele.

Dupã ameninþarea directorului de cadre, am luat hotãrârea sã

demisionez ºi sã plec la tine. Imposibil. Nu am primit paºaport.

Pur ºi simplu nu puteam pleca din þarã! Tot ce puteam sã fac, era

sã nu mã însor. Ajunsesem cel mai logeviv burlac din minister.

Din timp în timp, unul sau altul dintre persoanele din conducere

mã sfãtuiau sã mã însor. În misiune diplomaticã nu se trimiteau

decât oameni însuraþi.

I-am povestit cum m-ai fascinat tu, Manuela dragã, imediat

dupã Decembrie 1989, cum parcã, din clipa aceea de la Ateneul

Român, ai ºters din mine trecutul. May mi-a cerut amãnunte

despre tine. I-am arãtat fotografia ta. Nu a fãcut nici un comentariu.

Mã întreb de ce?! În timpul mesei am vorbit puþin. Spre sfârºit,

mi-a spus cã se interesase: cãsãtoriile între musonezi ºi români

erau permise.

Îþi mãrturisesc cã am fost ºocat. Eu nu mã gândisem nici o

clipã la o asemenea turnurã a vieþii. Este drept cã o cãutasem pe

May imediat dupã sosirea mea în Musonia, însã fãrã succes.

Tatãl ei murise, iar casa pe picioroange nu mai exista. Pe locul

casei se ridicase un zgârie-nori.

– Casa bunicii a fost dezmembratã cu voia mea ºi reclãditã în

parcul naþional, m-a lãmurit May. E muzeu. O poþi vizita.

– May, am asigurat-o eu, te-aº fi gãsit oricum. Oare mã poþi

înþelege?

– Îþi aminteºti de cele patru taine divine? Lumina, Credinþa,

Iubirea, Speranþa. În ultimul timp, am reluat cu ºi mai mult sârg

studiul limbii române. Anul acesta plãnuisem o vizitã la Bucureºti.

ªtii de ce? A patra tainã este speranþa.

May a rãmas la mine pânã seara. Eu anulasem orice activitate

diplomaticã. A dormit la mama ei, care trãieºte. De fapt, May

sosise în ajun ºi dormise o noapte în casa pãrinteascã, pentru a

nu veni la mine la masã direct de pe drum.

A doua zi, am luat micul dejun împreunã ºi am recunoscut

amândoi cã ne iubim, de parcã timpul rãmãsese pe loc. Ea vorbise

deja cu soþul ei. Îl avertizase cã, dacã eu nu mã schimbasem, îi va

cere divorþul, pentru a se cãsãtori cu mine. El a înþeles-o. Cunoºtea

întreaga poveste. May a plecat din Arc imediat dupã micul dejun.

În curte, înainte de a intra în maºinã, ne-am îmbrãþiºat ºi ne-am

sãrutat întâia oarã dupã toþi anii care trecuserã peste noi. Am

simþit-o ca în studenþie, parte din mine. Acum suntem în legãturã

telefonicã directã. Am schimbat câteva cuvinte ºi cu soþul ei, cu

copiii, în musonezã, desigur.

În Musonia, divorþul se obþine uºor, aproape imediat. Ea se va

transfera în capitalã, la un cotidian de mare tiraj, unde va conduce

secþia de business. Ne vom cãsãtori de îndatã ce eu voi obþine

aprobarea ministrului ºi divorþul nostru.

Închei aici ºi te invit sã înþelegi povestea aceasta de necrezut.

Poþi?

Cu prietenie, Val.

Din Valea Brazilor, mai 2022.

(urmare din pagina 28)
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târgului

Stefan
Crudu
,

3.04.2022: Strada ºi aleea

latã, vai ce proºti erau odatã!
Chiar dacã primãvara a sosit, tot nu

ne este prea bine. Abia când credeam cã

vom scãpa de presiunea financiarã a

încãlzirii casnice (lemn, gaze, centrale),

iatã cã apar alte cheltuieli ce ne vor

preocupa de acum încolo. A fost o

sãptãmânã cu temperaturi pozitive, atât

ziua cât ºi noaptea. Au înflorit toþi corcoduºii, caiºii, iar acum ºi

unii piersici. Frumos ºi înmiresmat, dar vântul a bãtut uneori

turbat zi de zi, uscând ºi mai mult pãmântul. Vineri seara, între 18

ºi 22, a plouat biniºor bucurându-ne pe toþi ºi spãlând totul de

praful adunat. În plus au fost fulgere ºi tunete pentru prima datã

în acest an (chiar de ziua pãcãlelilor). Ieri ºi azi însã, cod galben

de vânt, ceea ce a avut ca urmare rãcirea deja prognozatã. Cu

toate acestea, în târg lume multã. Marfa cea mai cãutatã a

reprezentat-o rãsadurile, de orice fel. Oferta a fost diversã ºi

producãtorii au adus tot ce au avut, ºi mai bune ºi mai puþin

dezvoltate. Evident cã în principal tomatele au fost preferate: un

leu/fir în ghivece nutritive STAS (alveole) sau pãhãrele de cafea

recuperate. Fiecare cu ce s-a priceput, românul având idei destule.

Vântul de ieri dupã-amiazã a fãcut ºi pagube la solariile celor

din Dâmboviþa. Pãcat, cãci oamenii au fãcut eforturi ºi au cheltuit

mult. În fine, multe verdeþuri, respectiv zarzavaturi de sezon:

urzici, leurdã, lãptuci din pãdure. Spanac din abundenþã (frunze),

cãci i-a crescut tija floralã (ca la mine în solar). Ceapã ºi usturoi

verde, salatã, mãrar ºi pãtrunjel, la bucatã sau legãturã. Toate

proaspete ºi atrãgãtoare cãci e vremea lor. Odatã cu ele, lactatele

ºi brânzeturile s-au vândut la fel de bine, chiar dacã preþurile

sunt mari. Cartofi „de Covasna”, mari ºi arãtoºi, în plase de 20

kg cu 2,5 lei/kg. Cei de Lunguleþu, puþin mai mici, tot cu 1,8-2

lei/kg ca pânã acum. Cartofii de sãmânþã, prea încolþiþi, cu 1,5-

2 lei/kg, din soiuri cu nume greu de pronunþat ºi identificat.

Fructele s-au mai scumpit (pânã la 5 lei/kg cele mai mari).

Covrigi buni, crocanþi, 10 lei un ºir de 50 bucãþi, convenabili.

Destui puieþi de pomi ºi arbuºti fructiferi completau oferta, dar

nu erau prea cãutaþi (suprasaturaþie). La magazinele din centru

au apãrut reduceri de preþ pentru cã aveau deja lãstari mari.

Aºadar, cam tot ce-þi trebuie pe lângã casã. La cereale ºi cherestea,

preþuri foarte mari. Multe flori frumoase ºi ieftine (o bunã afacere

în tot anul). O imagine interesantã: un cal slab, o cãruþã ºi-un

spoitor fumând raþia de fân a bietului animal înfometat (21,50

lei pachetul de þigãri, 20 lei balotul de fân). Cîþu s-a desumflat

ºi... a plecat (i s-a refuzat firmanul de cãtre „Înalta Poartã”, iar

sultanului Johannis i s-a pus „guvernul lui” în gât). La cât îl

(mai) intereseazã problemele românilor, nici nu te poþi aºtepta la

altceva. Grija lui este sã-ºi paveze (cu fonduri româneºti) drumul

cãtre ceva demnitãþi europene la expirarea mandatului. Vom

vedea. Am gãsit ºi miere bunã. Vânzãtorul, apicultor adevãrat, s-

a exprimat convins cã aceastã vreme neprietenoasã cu albinele ar

veni din zonele de conflict. ªi nu este singurul. Poate fi, pentru

cã dupã Cernobâl, albinele iradiate au avut malformaþii vizibile

în lunile imediat urmãtoare (le-am vãzut la stupii mei). Criza

alimentarã s-a declanºat unde nu te-ai fi aºteptat: s-au scumpit

fructele de avocado! Se plâng bucãtarii la TV-uri dom’le. În

târg, doar la prima orã sunt preþuri ceva mai mari la zarzavaturi ºi

legume proaspete, apoi treptat le scade preþul pânã la final, ca sã

nu plece cu ele acasã, fiind perisabile. Funcþioneazã deci legea

pieþei. La cele neperisabile însã, se mãresc treptat (cheresteaua,

manufacturatele etc.), ca în marile magazine unde existã condiþii

de pãstrare, inclusiv pentru zarzavaturi. Târgul este aºadar o

alternativã mai ieftinã de asigurare a nevoilor tuturor oamenilor.

10.04.2022: ªi-o sã plouã, ºi-o sã plouã.../ De

la 3 pânã la 9!
Aºa ni se spunea (ºi ni se arãta) ieri la toate televiziunile,

împreunã cu gãlbeneala codurilor de ploi, lapoviþã, zãpadã, vânt

ºi de scãdere drasticã de temperaturã. Abia a trecut o sãptãmânã

ciudatã: marþi ºi miercuri brumã ºi îngheþ dimineaþa, apoi o

încãlzire rapidã. Astfel cã ieri, ajungând la 25 de grade, am lucrat

în grãdinã doar în tricou. Azi dimineaþã însã, ioc ploaie. Doar

nori nehotãrâþi ce sã facã. Aºteptau ordin de „Sus”. Pentru orice

eventualitate, vânzãtorii aveau zonele de expunere acoperite cu

copertine de plastic. Puþini nu se pregãtiserã încã. Am fost foarte

matinal. La ora 6:40 eram cu trolerul în miºcare, cãutare,

achiziþionare. Am rezolvat repede împreunã cu mãtuºa Niculina

astfel cã la ora 8, când au sosit poliþiºtii, umplusem maºina. Tot

atunci a început sã plouã, întâi timid, apoi treptat luând amploare.

S-au montat în grabã ultimele acoperãminte de protecþie. Acum

mi-am explicat temerile observate la vânzãtorii care ºi ei

ascultaserã alertele meteorologilor. Nu era trei, era nouã.

Apucaserã sã vândã ceva. În special cei cu rãsaduri, cea mai

cãutatã marfã. Tomatele diverse un leu/fir-alveolã. Mai scumpe

rãsadurile de castraveþi, 1,5 lei/fir. Alese sau nu, se vindeau în

cantitãþi destul de mari: 50 pânã la 100 fire fiecare. O afacere a

primãverii la care participã din plin acum ºi producãtorii. Foarte

multe brânzeturi ºi lactate (deja vacile au fãtat). Preþuri

asemãnãtoare ca acum o sãptãmânã. Zarzavaturi româneºti, dar

ºi multe legume din import. Am vãzut cartofi noi cu 15 lei/kg,

dar sigur erau din Turcia. Chiar ºi pepeni din Panama ºi struguri

din Africa de Sud. Globalizare atotputernicã, miºcatã de interesul

financiar. Tentaþii puternice. Oricum, gogoºile ºi micii îndestulau

somnambulii pofticioºi. Doamna Baltã îmi oferea cu voce scãzutã

peºte proaspãt (crap de crescãtorie) cu 25 lei/kg. Mi s-a pãrut

scump, dar aveam sã constat într-un mare magazin cã este preþul

cel mai scãzut. Credeam cã fiind prohibiþie nu va mai aduce, însã

la noi este doar pe hârtie. Celelalte preþuri se menþineau la cote

stabile ºi convenabile. ªi unele flori se vindeau bine. Vedeta zilei

a fost Isaura, o cãpriþã delicatã, sculatã din staul de stãpânul ei,

un nene urât ce purta mascã: biata cãpriþã ar fi mâncat niºte salatã

verde, dar stãpânul o strunea de cordonul galben cu care o legase

de gâtul firav. „Poate da patru litri pe zi, dacã o hrãneºti bine!”,

spunea stãpânul. Mi-a dat voie sã o fotografiez, dar fãrã el,

recunoscând cã nu este fotogenic. Chiar nu era. Cerea 400 de lei

pe ea, fiind de rasã ºi cu pedigri. Delicatã ºi cu picioare subþiri,

pãrea un pui de cãprioarã. Când am ajuns acasã, ploaia s-a înteþit

cu repeziciune. A plouat apoi cu momente de averse pânã dupã

miezul nopþii. Binevenitã ºi de mult aºteptatã.

17.04.2022: Floricele, flori, Florii
E momentul trezirii la viaþã a plantelor, anuale sau perene.

Anotimpul rece de-abia depãºit, le-a eliberat energia ascunsã în

seminþe. Iat-o transformatã în plãntuþe delicate purtãtoare de flori

colorate, dornice sã priveascã soarele, aºteptând albinele

flãmânde. Nici vântul, dacã este blând, nu le deranjeazã. Pãmântul

se înverzeºte de plante diverse, cultivate sau nu. Pomii poartã o

încãrcãturã delicatã de mii de flori fiecare. Un adevãrat laborator

de miresme dulci, care ne induc o stare de bine. Înviem ºi noi

odatã cu florile ºi le aducem un omagiu de Florii, adicã astãzi.

D.p.d.v. termic am avut o sãptãmânã asemãnãtoare cu cea dinainte.

Respectiv primele zile cu dimineþi reci, cu brumã, iar apoi cu

încãlzire rapidã ºi cu temperaturi de peste 25 de grade ieri. Am

lucrat în tricou în grãdinã. Azi însã s-a rãcit ºi a plouat abundent

conform prognozei meteo. Toþi vânzãtorii erau pregãtiþi cu prelate

improvizate ºi sperau sã-ºi vândã marfa pânã sã vinã ploaia.

Care nu s-a lãsat aºteptatã ºi a început la ora 9. Rece ºi consistentã,

a þinut pânã la miezul nopþii. Binevenitã însã pentru grâu ºi alte

semãnãturi de toamnã sau de primãvarã. M-am sculat devreme

iar la 6:30 eram în târg. Pânã la ora 8 am bifat lista de cumpãrãturi.

Peste tot cartofi la plase de 10 kg (la toþi aceleaºi) cu 2,5 lei/kg.

De Covasna, cum recunoºteau toþi, pentru cã cei autohtoni s-au

terminat. Aºadar luãm ce se gãseºte. Lactate destule. ªi peºte

proaspãt (cãrãºel) cu 20 lei/kg, plin cu icre. Am luat ca sã mâncãm

azi, conform tradiþiei. Dar se vindea pe ºest (cu îmbieri complice,

ca de matroane) ºi carne de viþel, porc ºi chiar miel. Flori prea

multe, relativ ieftine, dar ºi frumoase, atrãgãtoare. Cele mai bine

reprezentate au fost rãsadurile care erau oferite în mare parte de

producãtori. La tomate – de departe cele mai cerute – preþul era

unic: un leu/alveolã. Ceva mai scumpe cele de castraveþi ºi

dovlecei: 1,5 lei/alveolã. Sigur cã erau ºi altele (ardei, chiar ºi

vinete, cimbru, leuºtean etc.). Destule mere, încã de calitate ºi

ieftine. Din cauza ploii care a început m-am grãbit sã plec, hotãrât

sã revin dupã ora 10 pentru completãri ºi evaluare. Aºa am ºi

fãcut, dar deja cei mai mulþi vânzãtori plecaserã. Rãsadurile mai

pot aºtepta sau cine are nevoie se duce la producãtori acasã ºtiind

cã iei marfã sigurã. Am constatat cã nu se mai gãseºte ceapã

uscatã româneascã, ci doar din import, mare cât dovleacul.

Zarzavaturile se vânduserã la prima orã. Gogoºile ºi micii se fac

la comandã, nu rãmân în stoc. Ciudat a fost cã au lipsit organele

de ordine. Cred cã vizioneazã direct de pe camerele video: e mai

comod, desigur. Oricum, târgul nu este un loc de gâlceavã. Azi,

mulþi sãrbãtoresc Floriile în familie. Luni dimineaþã m-a spurcat

pupãza ºi nu m-am supãrat. Vineri am auzit primul tril de

privighetoare. Berzele deja cuibãresc. Stând în grãdinã zilnic,

trãiesc din plin primãvara. Mã bucur de ploile de care toatã

natura are nevoie. Ploaia de duminica trecutã a avut efecte imediate:

grâul s-a ridicat sã ascundã cioara pânã la Sf. Gheorghe.

Agricultorii au speranþe justificate. Grãdinarii au umplut serele

ºi solariile cu rãsaduri. În câmp încã nu sunt condiþii pentru cã,

deºi sunt multe zile cãlduroase, tot mai apar episoade reci ºi e

riscant. Trebuie sã ne adaptãm dar cam dificil totuºi. Frigul a

compromis fructele total la caiºi ºi alte sâmburoase. Acum

înfloresc viºinii, prunii ºi au început ºi unele soiuri de mãr. Poate

au mai mult noroc. Puieþii de pomi s-au ieftinit mult la marile

magazine pentru cã le-a trecut vremea sãdirii iar pânã la 1 Mai,

când mai avem târg, nici aici nu se vor mai gãsi. Un’te duci tu,

mielule, ºi de ce eºti atât de scump?

8.05.2022: Apã, soare ºi sudoare
O dimineaþã însoritã ºi caldã de mai. S-a luminat devreme,

aºa cã m-am grãbit sã plec la ora 6 ca sã gãsesc loc de parcare,

ºtiind cã mulþi alþii gândesc la fel. S-a adeverit, am gãsit ultimul

loc convenabil. Deja unii se întorceau cu „prada” achiziþionatã.

Împreunã cu Mãriuca m-am îndreptat spre zona special denumitã

„producãtori Vidra”. Rãsaduri erau însã peste tot, pe ambele

pãrþi ale strãzii Republicii. La unii, diversitatea era atât de mare

încât 100% nu erau producãtori. Lumea cumpãra însã la disperare,

în cantitãþi mari. Tomatele, dar ºi alte zarzavaturi sau legume

aveau acelaºi preþ: un leu/fir/alveolã. Doar calitatea firului era

diferitã. Cât despre soi, mergeai pe spusele vânzãtorului. Având

experienþã, am cumpãrat de la mai mulþi câte puþin, ca sã nu mã

trezesc cu recolta compromisã total (ca anul trecut). Am cheltuit

mult cu speranþa cã voi obþine o recoltã mulþumitoare. Faptul cã

s-a vândut o cantitate deosebit de mare de rãsaduri se explicã

prin aceea cã oamenii sunt speriaþi de zvonurile ce apar la

televiziuni cum cã tomatele (în special) aflate în pieþe acum sunt

nocive, fiind tratate cu substanþe toxice în exces. Asta este însã

pentru cã bolile ºi dãunãtorii impun tratamente obligatorii ºi

diverse pentru siguranþa producþiei în care s-a investit mult.

Sistemele moderne de udare cu picãtura (apa fiind ºi

transportator de chimicale dizolvate, în general în exces) necesitã

cheltuieli. Iar în perioadele reci încãlzirea costã ºi ea. Nu în

ultimul rând, truda ºi migala fermierului care asudã câteva luni

pânã când îºi vinde marfa. De multe ori lucreazã ºi în pierdere.

Aºa cã trebuie sã-i respectãm. De ce se cumpãrã atât de multe?

Pentru cã vrem (vreau) sã mâncãm cât mai „bio”, cum se zice

acum. Iar ce pun eu în grãdinã e „curat” ºi proaspãt. În plus ºi

starea stresantã în care trãim, bombardaþi continuu cu ºtiri care

ne alimenteazã temerile, ne conving sã producem în curþi ºi

grãdini hrana oferitã de naturã. La acest moment, nopþile fiind

mai puþin reci, se poate planta orice afarã, fãrã risc. Pãmântului

îi trebuie însã ploaie, de care toate plantele au nevoie. Orzului i-

a dat spicul, deºi talia e micã. Sperãm la ploile din luna mai, pe

care le aºteptãm ca pe o ultimã speranþã. Ca în fiecare an, urmãresc

aspectul „rodului pãmântului”, planta care prognozeazã recoltele

viitoare. „Citind-o”, am aflat cã producþia de grâu va fi cam la

jumãtate faþã de anul trecut, cea de orz foarte micã, strugurii cam

2/3, iar cea de porumb normalã. De altfel, se poate vedea cã

pãioasele au talia scurtã din lipsã de precipitaþii în timpul creºterii,

iar pe lãstarii de viþã de vie sunt doar câte doi ciorchini, mai rar

trei. Rezultã sigur producþie micã. În târg au fost ºi multe flori la

ghivece care au tentat multe persoane (preþuri relativ mici faþã de

magazine). Fructe destule (mere) care se mai cautã. Cele mai

mari 5 lei/kg, iar celelalte cam 2,5-3 lei/kg. Au apãrut ºi cãpºunile

la caserole. Câþiva speculanþi au adus cartofi noi (8-10 lei/kg),

roºii „Precos” – þuguiate (15 lei/kg) ºi castraveþi verzi (12 lei/

kg), toate prezentate ca fiind româneºti. În fapt, provin din Bulgaria

sau Turcia. Nu le-aº recomanda, însã fiind tentaþi, unii mai

cumpãrã. Micii s-au scumpit iar (4 lei/buc.) ºi totuºi pofticioºii

se dedulcesc la vedere. Mai pe ascuns se vindea carne de porc ºi

de viþel (30 lei/kg), pe ºoptite. Lactate ºi brânzeturi din belºug,

pe gustate cu vârful cuþitului, ca la împãrtãºanie. La manufacturate

se gãseau de toate, inclusiv perdele ºi muºamale. Cerealele, la fel

de scumpe. La magazinele specializate se cautã pui de pãsãri

pentru curte, la pachet cu complexele necesare. Sunt unul din cei

care au cumpãrat. Cu destulã cheltuialã ºi multã grijã, puiul se va

face gãinã, care va fi apoi „vânatã” de vulpile ºi dihorii care s-au

înmulþit. Sunt pãþit, dar nu mã las. Asearã au fost nunþi „în

cartier”, noi beneficiind gratis de muzica datã la maximum. „De

la fratele lui naºu’ mare, fãrã numãr!”. Cui îi pasã de rãzboi?

Nici nu ºtim ce ne aºteaptã. Deocamdatã ne strãduim sã (mai)

trãim.

15.05.2022: Trei picãturi ºi-un curcubeu
Dar nici acela bine format (doar o treime din semicerc). Cum

sã mai crezi în prognozele meteoprezentatoarelor cu picioare

lungi ºi fuste scurte care fac show cu uite nu e (ca la alba-

neagra)? Dupã ele, vestea bunã este cã nu plouã, iar cea rea

atunci când (rar) se întâmplã sã plouã puþin ºi ne „stricã weekend-

(continuare în pag. 31)

Omul ºi capra lui
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ul”. În acest timp, fermierii plâng. Vorba lui Marin Preda (a

þãranului din el): unde ploaie nu e, nimic nu se face! Nici mãcar

paie nu vor fi sã sature animalele (atâtea câte mai sunt). Prima

recoltã de lucernã (de obicei cea mai voluminoasã) aratã ca otava

– coasa a patra, din toamnã. Pe nimeni nu intereseazã seceta care

distruge recoltele înfiinþate cu multã cheltuialã în acest an în care

combustibilii se scumpesc de la o zi la alta. Nici apa în puþ pentru

udat grãdina nu prea mai este. Deci, în acest an, agricultura este

un rãzboi deja pierdut. Vineri, preºedintele Johannis a gãsit

vinovatul ºi ni l-a spus (la TV), sentenþios: „Pentru tot ce se

întâmplã rãu în þara asta (ºi în lume), Putin e de vinã!”. E clar, iar

avem un acar Pãun. Eu ºtiam cã semnele crizei mondiale

începuserã cam odatã cu pandemia. Aventurierii guvernului sãu

ne-au asigurat cã totul este sub control ºi sã nu ne facem griji, cã

ei vegheazã, cã avem rezerve, cã nu ne lasã Uniunea Europeanã

º.a.m.d. Mi-e lehamite! Singura bucurie este cã vãd, simt ºi

miros apogeul primãverii. De câteva zile „au înnebunit salcâmii”,

cum frumos zice Tudor Gheorghe. În livezile de prin curþi nu au

fructe anul acesta multe specii: caiºi, pruni, peri. Rãmânem cu

cireºii, viºinii ºi merii. Dupã miezul nopþii s-a auzit o canonadã

îndepãrtatã de tunete. Din pãcate, nu s-au încumetat sã se abatã ºi

pe la noi. Fusese prognozatã însã. Dimineaþa am pornit la ora 6

sã gãsesc parcare. Am reuºit cu greu (ziua s-a mãrit bine ºi

trebuie sã ne trezim cât mai devreme). Pe cer, o perdea subþire de

Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX

COMS (Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector

1); în Bolintin Vale: de la sediul redacþiei ºi

de la Biblioteca orãºeneascã.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei

(Str. Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale,

Giurgiu), iar manuscrisele pe adresa de

e-mail: revistasud@yahoo.com.

Editura Sud din Bolintin Vale publicã

volume de literaturã, istorie ºi artã ale autorilor

din sudul þãrii, care trateazã despre arealul

bolintinean ori despre autori din aceastã zonã.

Consilier editorial: Gabriel Dragnea.

E-mail: editurasud@gmail.com

Telefon editurã: 0726179367

Cãrþi publicate la Editura Sud:
Alexandru Ghiþã-Saºa, Sonete lângã somnul

tãu... ºi alte stihuri

Nicolae Scurtu, Cercetãri literare. Scriitori ºi

publiciºti giurgiuveni

Milica Dan, ªcoalã veche, ºcoalã nouã la

Bolintin Vale

Victoria Milescu, Cronicile Sudului

Gabriel Dragnea, Altharul lui Cronos

Vasile Grigore, Constantin ªt. Bolintineanu –

portretul unui ctitor

Alexandru Cazacu, O camerã single

Vasile Grigore, Despre oameni ºi ziduri.

Cronicari ai arealului bolintinean

Stanca Gianina Mehedinþu, Localitatea mea

ºi obiceiurile ei. Auxiliar didactic

Stanca Gianina Mehedinþu, Norme de

ortografie ºi punctuaþie în limba românã

contemporanã. Auxiliar didactic

Niculae Stoica, De la Miliþie la Poliþie

Floricã Dan, Bea omule, rãcoarea mea

Corneliu C. Cristescu, Poeziile inimii

Corneliu State, Viaþa, Credinþa, Familia

Constantin Colonaº, Florin Colonaº, Omul cu

ochi albaºtri

Gheorghiþa Ghiþã, Ghid orientativ –

titularizare, definitivat, gradul II: educaþie fizicã

ºi sport – învãþãmânt preuniversitar: teste

rezolvate, sisteme de acþionare, referate de

specialitate

Corneliu State, Din arhivele unei ºcoli

Nicolae Dan Fruntelatã, Jurnal sudist

Constantin Bãrbuþã, Confesiuni din viaþã ºi de

la catedrã

Titus Vîjeu, Cãrþile Sudului

Nicolae Scurtu, Cãrþi cu autografe în

biblioteca lui Nichifor Crainic

Florentin Popescu, Autori ºi cãrþi din

bibliotecile Sudului

Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie

Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec – Contribuþii

biobibliografice
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nori a împiedicat soarele sã ne încãlzeascã (12 grade la ora 7).

Lume multã pânã pe la ora 12. Din nou rãsadurile au fost cele

mai cãutate (1 leu/alveolã tomatele, 1,5 lei ardeii mai arãtoºi ºi 1

leu/buc. restul). Rãsadul de pe brazdã 0,30 lei/fir. Vremea permite

fãrã teamã plantarea afarã a orice, inclusiv castraveþii (1,5 lei/fir/

alveolã). Ca de obicei, mere diverse cu preþuri de la 1,5-5 lei/kg.

ªi florile la ghivece au avut succes (s-au cumpãrat pentru

sãrbãtoriþii de sâmbãta viitoare). Au apãrut la mulþi roºii româneºti

(soiul Precos, cu þâþã), dar mici ºi prea scumpe (17 lei/kg). Ziceau

unii cã la sursã nu se vând sub 15 lei/kg. La fel, cartofii noi

(sigur turceºti, superspãlaþi) se gãseau cu 7-8 lei/kg. ªi castraveþi

de solar cu 8 lei/kg. Cantitãþile fiind mici, s-au terminat repede,

chiar dacã puþini cumpãrau mai mult de 1/2 kg (de poftã). Cei

vechi cu 2,5-3 lei/kg, frumoºi, de Covasna. Destule alte legume

la intermediarii care vând orice gãsim ºi la supermarket. Doru

negustoru’ vindea cartofi noi recomandându-le clienþilor sã-i

prepare cu mãrar. De acord! Cu încã 2 lei/leg. de mãrar, dar ºi

ceva ulei (10 lei/litru) îþi faci pofta (douã persoan), cãci nu te

saturi. Personaj simpatic, cunoscut de toþi. La sfârºit, a ocupat

tot intervalul ca sã-ºi plieze parasolarul articulat. S-a scuzat cãtre

trecãtori spunându-le cã este al soacrã-sii ºi nu vrea sã-l

deterioreze, cã stã la ea ºi-i va face viaþa grea. La fiare, Gogu

spoitoru’ nu a prea avut clienþi nici azi. Oamenii au alte prioritãþi.

Cereale erau, dar scumpe foc. Ultima orã: Eurovisionul a fost

câºtigat de reprezentanþii Ucrainei. Vã surprinde cumva? Political

correctness!

Revista „Sud”, Centrul Cultural „ªcoala Veche” Bolintin Vale, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu, Editura Sud organizeazã, cu sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei oraºului

Bolintin Vale, ediþia a XXXI-a a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu”,

octombrie 2022, Bolintin Vale, judeþul Giurgiu.

Concursul îºi propune sprijinirea creatorilor de literaturã din România ºi diasporã, care nu sunt

membri ai Uniunii Scriitorilor ºi nu au volume personale publicate, precum ºi mai buna cunoaºtere

a vieþii ºi operelor scriitorilor originari din zona de sud a þãrii noastre.

Ediþia 2022 a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu” se va desfãºura

sub deviza „Viaþa ºi opera scriitorilor din Sud” ºi va avea o singurã secþiune: eseu despre opera unui

scriitor din zona de sud a României.

Creatorii vor intra în concurs cu câte un eseu inedit de cel mult 12 pagini A4, cu literã Times New

Roman de 12 (37.800 caractere fãrã spaþii).

Lucrãrile vor fi trimise pânã la data de 1 septembrie 2022 pe e-mail la adresa revistasud@yahoo.com,

cu precizarea „pentru concurs”, însoþite de un CV, o fotografie a autorului ºi un numãr de telefon.

Materialul primit va fi anonimizat ºi trimis spre evaluare lectorilor din comitetul de organizare, care

fac preselecþia ºi decid ce materiale vor intra în concurs. Materialele acceptate vor fi prezentate

membrilor juriului spre evaluare.

Din juriu vor face parte personalitãþi din instituþii de învãþãmânt superior ºi culturã, membri ai

Uniunii Scriitorilor, specialiºti din instituþiile organizatoare.

Laureaþilor ediþiei li se vor acorda diplome ºi premii:

Premiul „Dimitrie Bolintineanu” – 1200 lei.

Premiul I – 800 lei.

Premiul II – 600 lei.

Premiul III – 400 lei.

Toate lucrãrile selecþionate pentru concurs vor fi publicate într-un volum colectiv la Editura Sud,

fiecare dintre autori urmând sã primeascã câte douã exemplare (gratuit). Lucrarea ce va primi Premiul

„Dimitrie Bolintineanu” va fi publicatã ºi în revista „Sud”.

Câºtigãtorii vor fi anunþaþi pânã la data de 30 septembrie 2022 pentru a participa la festivitatea de

premiere ce va avea loc în cursul lunii octombrie a.c. la Bolintin Vale. Participarea câºtigãtorilor la

festivitate este obligatorie, altfel premiile în bani ce urmau sã revinã absenþilor vor fi redistribuite

sau anulate de cãtre organizatori.

Cheltuielile de deplasare a laureaþilor la Bolintin Vale vor fi suportate personal.

Organizatorii vor asigura transportul juriului ºi laureaþilor de la Bucureºti la Bolintin Vale ºi retur.

Relaþii la telefoanele:

0726179367 – Gabriel Dragnea – Redactor ºef adjunct

0720350555 – ªtefan Crudu – Secretar general de redacþie

REGULAMENT

Concursul Naþional de Creaþie

Literarã „Dimitrie Bolintineanu”

Ediþia a XXXI-a, octombrie 2022,

Bolintin Vale
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Solutions, Iaºi

Actualitatea literarã, anul XII; nr. 117,

martie-aprilie 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. 3-4 (126-127), martie-aprilie 2022.

Director Coman ªova; Redactor ºef

Florentin Popescu.

Caligraf, anul XXII, nr. 238, martie

2022; nr. 239, aprilie 2022; nr. 240, mai

2022, revistã editatã de Centrul Cultural

Teleorman. Redactor ºef Florea Burtan;

Secretar general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXV, nr. 3 (281), 2022;

nr. 4 (282), 2022; nr. 5 (283), 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. 3 (264), martie

2022; nr. 4 (265), aprilie 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.

Pro Saeculum, anul XX, nr. 7-8 (155-

156), 1 octombrie – 31 decembrie 2021,

revistã de culturã, literaturã ºi artã editatã

de Centrul Cultural Vrancea cu sprijinul

Consiliului Judeþean Vrancea, al Centrului

Cultural Vrancea ºi al Primãriei

Municipiului Focºani. Director executiv

Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica

Lãzãrescu.

Litera 13, anul VIII, nr. 30, aprilie

2022, revistã publicatã de Editura InfoEST.

Redactor ºef Mihai Vintilã; Secretar

Alexandrina Iordache.

Confluenþe literare internaþionale, nr.

16, 2021, revistã editatã de Editura

Confluenþe. Director onorific Linda

Bastide; Redactor ºef Elisabeta Bogãþan.

România literarã, anul LIV, 20 mai

2022, revistã editatã de Uniunea

Scriitorilor din România ºi Fundaþia

România literarã. Director Nicolae

Manolescu; Director executiv Gabriel

Chifu; Redactor ºef Rãzvan Voncu.

Biblioteca SUD-ului
ªerban Codrin, Casandrierul, Iaºi, Editura Timpul, 2022. Fii sincer, poete, pe unde-þi înduri din greu zilele pe

jumãtate deºarte, citeºti jumãtate de carte ºi crezi pe jumãtate în Dumnezeu;/ Fii cu adevãrat pe din douã ºi dã-þi pe

faþã inima, cel puþin jumãtatea bunã, oricât þi-aratã cerul jumãtate de lunã spre nepãsarea celeilalte jumãtãþi;/ Prin

ce veac rãtãceºti, bietule-biet, cu baloane sparte, cu aripi ºi galaxii uzate, dar sparte ºi uzate numai pe jumãtate, cât

sã recunoascã în tine jumãtate de poet.

Victoria Milescu, Planeta stã acasã, Cluj Napoca, Editura Neuma, 2022. „Poeta Victoria Milescu, autoare cu

o bogatã experienþã literarã, îºi surprinde acum cititorii cu un volum ocazionat de traumele suferite de omenire în

ultimii doi ani. Modul elegant ºi precis, bogat în imagini ºi impregnat de emoþie cu care poeta ne-a obiºnuit în atâtea

ocazii, se adapteazã inspirat la tema adoptatã. Primul volum la editura Neuma al unei scriitoare consacrate poartã

semnul excelenþei.” (Horia Gârbea)

Silviu Viorel Pãcalã, Întâmplãri primitive, Craiova, Editura Aius, 2022. cu ceva zãpadã/ ºi dureri de spate/ cu

tot/ împing iarna spre tine/ cu vulpi/ fazani/ lupi din fotografii îngãlbenite/ iepuri/ mistreþi întunecaþi/ cãprioare

înfrigurate/ ºi asta pânã când poþi sã mã ierþi/ cã þi-am atins inima/ cu mâna mea rece/ încleºtatã pe trãgaci/ într-

o parte a lumii unde doar vânãtorii viseazã.

Corneliu Cristescu, Poezie ºi armonie, Bucureºti, Editura Ghepardul, 2021. „Literatura ºi mai cu seamã poezia

ilustreazã performanþa unei limbi. Utilitatea primordialã a stilisticii se aflã, înainte de toate, în sfera artei. De aceea

poetul Cornel Cristescu are în vedere, ca þintã permanentã, chiar ºi atunci când se ocupã ºi de alte zone decât limba

literaturii, modelul acesteia din urmã.” (Geo Cãlugãru)

Reviste primite
la redacþie

Valeriu Birlan, O casã, departe, Iaºi, Editura Vasiliana 98, 2022. Lumina filtratã prin frunze. Umbre de arbori./

Cititorii întorc pagini, adunã esenþe, extrag pasaje./ Liniºte. Parcã liniºtea dinaintea genezei./ Decis, febril traiectul

gândului.

Preot Ion Graure, Mii ºi mii de ani, în acelaºi ritm, Târgu Mureº, Editura Vatra Veche, 2022. „Tipãrirea acestei

cãrþi este urmarea fireascã a dorinþei autorului, preotul Ioan Graure, trecut la cele veºnice în urmã cu mai bine de

40 de ani, având locul de veci în cimitirul parohiei ortodoxe Tãrlungeni, judeþul Braºov, unde a pãstorit ultimii

unsprezece ani de viaþã (1970-1981). [...] Aducem în faþa cititorilor aceastã carte, deoarece considerãm cã

trecerea vremii nu a fost în defavoarea rezultatelor cercetãrii, dimpotrivã. Forma tipãritã în mai multe exemplare

va rãmâne ca un document aparþinând preotului Ion Graure care a fost dãruit de Dumnezeu cu mulþi talanþi.”

(Luminiþa Cornea)

Valentina Nicolae, Poeme de suflet, Iaºi, Editura Rotipo, 2021. Volum apãrut în Colecþia Biblioteca Giurgiuveanã,

coordonatã de Daniela Bardan.

Vasile Szolga, Singurãtate, Bucureºti, Editura Betta, 2021. „Singurãtate”, tulburãtorul roman al d-lui prof.

Vasile Szolga, evocã o stare simptomaticã a unui timp tranzitoriu, aflat între un trecut în contradicþie flagrantã cu

prezentul, cu impact devastator asupra unor destine prefigurate în perioada interbelicã. Este un roman al singurãtãþii,

al înstrãinãrii individului, privind nu numai personajul principal, Eva, ci o întreagã generaþie.” (Eliza Roha)


