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Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (XVII)de Petre Ghelmez
Lasã-mã în patria de cuvinte,

Acum sã colind

În patria de cânturi, de ºoapte, de murmure,

Cerul ºi pãmântul,

Într-o rostire de gând

Cu brâu de aur dulce sã le cuprind,

Înþelesuri din veac,

ªi de-acum,

Pe crestele albastre ale timpului,

Neostenite sã dãinuie.

Lasã-mã, dragostei mele de tine,

De þarã, de mumã, de frate, de zbor sã-i zic dor.

Lasã-mã rãzimat în uºile graiului,

Sã plutesc ca pe-un nor,

Dealuri de sunete sã urc, sã cobor,

Din gura pãdurii,

Pânã la gura câmpului, muntelui, raiului.

Lasã-mã focul ideii,

Pe plaiul acesta-nstelat, sã-l ridic spre cuprindere.

Necuprinsului

Margini sã-i fac!

Cuprinsului

Nemãrginire ºi martor sã-i fiu!

O, cât de bogat, cât de sãrac

Este sufletul meu în învãpãiata aprindere

Ce aproape – adevãrul din limba vorbitã, ce viu!

Piarã munþii, piarã câmpiile,

Piarã stejarii ºi apele,

Piarã, de vor, ele însele, pietrele!

Nimic, încã, de-ar fi,

Sub privire sã nu ne rãmânã,

Ne-am înãlþa iarãºi – turnuri spre soare – vetrele,

Din puterea aceasta, pururea nouã stãpânã,

Prea curatã, biruitoarea-ntru cântec,

Patria din laptele mamei – limba românã.

Sã mai zãbovim preþ de un singur episod (cel de faþã) asupra istoriei literaturii
române aºa cum a desenat-o Dragoº Morãrescu, lãsând mai apoi cititorilor plãcerea
de a descoperi ºi evalua portretele ºi imaginile celelalte, despre care nu am scris
pânã în aceastã clipã.

Este interesant de observat cum acest grafician s-a aplecat cu aceeaºi plãcere (ºi
bucurie, am zice) atât asupra unor scriitori clasici cât ºi figurilor unor creatori
contemporani.

Fireºte, ºi într-un caz ºi în celãlalt portretele despre care este vorba îi lasã
privitorului ºi ºansa de a vedea în ce mãsurã graficianul a respectat îndeaproape
profilul celui pe care l-a conturat (mai ales când sunt aduse în prim-planul atenþiei
personalitãþi din timpuri trecute, cu ale cãror figuri ne-am obiºnuit din manualele
ºcolare ºi din multele ediþii ale operei acelora, apãrute de-a lungul timpului). Fiindcã,
este lesne de înþeles cã oricât de original, de personal ar dori sã fie desenatorul, el
totuºi nu se poate despãrþi întru totul de chipul consacrat al unui creator sau altul.
Mai ales într-o astfel de carte, foarte serioasã, cu posibil viitor de uz ºcolar – ceea ce
exclude din start abstracþionismul.

Dragoº Morãrescu a fost fascinat ºi el, ca mulþi alþi artiºti plastici de chipul
poetului nostru naþional, Mihai Eminescu. De aceea, în mod cu totul excepþional a
reþinut aci douã desene, de facturi diferite. În primul din ele vedem un portret sub
care artistul a simþit nevoia sã precizeze: Eminescu VI, 21 I 1976. Precizarea îºi are
rostul ei, întrucât ne lasã sã înþelegem cã în atelierul graficianului se aflau la acea
datã o întreagã suitã cu figura celui ce ne-a dat „Luceafãrul” ºi atâtea alte celebre
poeme.

Aºadar, desenul de mai sus prezintã un Eminescu cu faþa prelungã, întregul cap
fiind conturat apãsat, cu negru, pãrul pornind de lângã arcada ochiului drept, peste
cap, pânã aproape de umeri. Creasta leoninã nu e întâmplãtoare. Ea pune în evidenþã
întâi ºi-ntâi fruntea care se întinde de la rãdãcinile pãrului, fãrã altfel de conotaþii,
pânã la ochii mari, parcã voind ei înºiºi a spune ceva. O linie subþire se prelungeºte
de la sprânceana de deasupra ochiului stâng pânã la marginea de jos a nasului. ªi tot
aceeaºi linie dã contur unor buze expresive, aºa cum le putem vedea ºi în cele patru
fotografii pãstrate pânã la noi ºi în care a fost eternizat marele poet.

Celãlalt portret este ceva mai apropiat de fotografiile consacrate – ceea ce nu
înseamnã cã ar fi vorba doar de o simplã transpunere graficã, fãrã nimic original.

(continuare în pag. 2)

În stânga imaginii este marele regizor Lucian Pintilie, aflat în prospecþie la Bolintin Vale în vederea vizionãrii locaþiilor unde avea sã fie filmat „De ce trag
clopotele, Miticã?”, a cãrui premierã a avut loc în urmã cu exact patru decenii, în anul 1981. Clãdirea din fotografie aparþinuse negustorului Oprea Cristescu
ºi fusese construitã în 1903. Nu aici vor avea loc filmãrile, ci în edificiul aflat în spatele ei (construit în 1913 ºi denumit iniþial Sala Prevederea, apoi Cãmin
Cultural), din care fotografia surprinde numai o bucatã în partea stângã. Din pãcate, niciuna din clãdirile evocate nu mai existã astãzi, ele fiind demolate în
vara anului 1989. Sursa imaginii: https://www.facebook.com/studioulbuftea/photos/pcb.1044023309683583/1044018456350735.
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Limbajele

societãþii 5.0
Preocuparea multora pentru noua formã de organizare

numitã de specialiºti Societatea 5.0 este astãzi adusã în

zone ce provoacã aprinse dezbateri, cu precãdere în spaþiile

evoluate economic, dar nu numai. O lume

„microprocesorizatã”, unde interconectarea atinge cote

demne de nuvelele ºtiinþifico-fantastice ºi care a transformat

într-un adevãrat cult progresul ºi succesul cu toate derivatele

lor, este însã nãpãditã de rafinate (auto)culpabilizãri, rutinã

ºi de crize sanitare ºi imigraþioniste. De asemenea, asupra

ei planeazã ºi pericolul unei artificialitãþi comode.

Dincolo de digitalizare ºi virtualizare excesivã, ce poate

produce surogate afective ºi impregnarea unui modus vivendi cu concepte aferente tipului de gândire

ultratehnologicã, în care imaginea este „regele” în comunicare, mai apare un fenomen care capãtã

nuanþe aparte. Este sesizat ºi mai ales simþit, atât online, dar mai ales offline: un anumit rapt al

limbajului.

Acesta din urmã nu mai este utilizat decât conform intereselor ºi într-o manierã ce frizeazã

automatizarea.

Nu de puþine ori dialogurile par astãzi transcrieri ale relaþionãrilor dintr-un call-center, unde

fiecare cuvânt trebuie ales cu grijã pentru a nu putea fi interpretat juridic, iar conversaþia trebuie sã

conducã spre rezolvarea unei soluþii preponderent comerciale.

Pe la mijlocul anilor ºaizeci ai secolului trecut se coaguleazã la Bucureºti un grup de prozatori ºi

poeþi care vor forma curentul numit onirism, ca ramurã a suprarealismului, inspirat din abordarea

noului roman francez, dar ºi din zona neoromantismului german. Ei considerau textul oniric drept

un vis raþional. Datoritã temelor tratate ºi anumitor luãri de poziþie „honnête et sans scrupules” la

adresa captivitãþii „limbajului de lemn” în care se complãceau oficialitãþile, grupul este interzis, unii

dintre membri aleg exilul, alþii fie îºi schimbã parþial maniera de exprimare literarã, fie devin mai

precauþi. Dar importanþa acestui curent a rãmas deosebitã, mulþi critici vãzând în scrierile lor anticiparea

optzeciºtilor ºi chiar unele abordãri ale tinerilor scriitori de azi.

Liderul poeþilor din grup fost Leonid Dimov (1926-1986), care trãieºte o viaþã plinã de însingurare,

cu alegeri discutabile, trecând de la abjurarea ascendenþei mozaice, la alegerea superficialã a ideologiei

de extremã dreapta, având o atitudine ambiguã ºi cu autoritãþile comuniste (deºi a fost în permanenþã

urmãrit de poliþia politicã), mai ales dupã destrãmarea grupului onirist ºi alegerea lui de a rãmâne în

þarã, sfârºind în cele din urmã prin a se dedica exclusiv poeziei. Autor cu o imaginaþie debordantã,

capabil sã punã în scenã adevãrate întâmplãri baroce, luxuriante ºi opulente, unde nu lipseºte

umorul, dar nici inducerea unei anxioase stãri de reflexie specifice unui artist ce trece dincolo de

butaforie, graþiozitãþi ºi coregrafii calofil-satirice, într-o artã a scrisului impecabil stãpânitã, traseazã

precis micile drame ce jaloneazã existenþa:

„Cum se lipesc cu toþii de oglindã/ Sã treacã dincolo cât mai curând/ Cum creºte jalea-n tagma

suferindã/ A chipurilor în amurg plãpând,// Cum nasc apoi nãluci în cavalcade/ Gonind uºor spre

porturi sidefii/ Spre specii calde, populând estrade/ La circul interzis pentru cei vii.// Nu mã lãsa,

de umeri mã cuprinde,/ ªopteºte-mi vorbe clare, sã-nþeleg,/ Ori ºuierã preziceri ºi colinde/ Sã fie

iarnã pentr-un ev întreg.” (Sã fie iarnã)

Unul dintre cei mai interesanþi autori oniriºti a fost Vintilã Ivãnceanu (1940-2008). Poet,

prozator, eseist, regizor de teatru, este un spirit histrionic (fiind chiar absolvent de teatru ), un

adevãrat Arlechino care la scurt timp dupã un debut furtunos, atât în prozã, cât ºi în versuri, bine

primit, alege exilul în Austria unde face o spectaculoasã carierã de scriitor ºi regizor în limba

germanã. Lirica sa în limba românã, de o originalitate frapantã dacã o poziþionãm în contextul epocii,

este deopotrivã militantã, dar puternic brãzdatã de flash-uri confesive ale unui actant liric care

rãtãceºte printr-un spaþiu multidimensional, într-o lume care nu ºtie precis dacã se aflã la crepuscul

sau apogeu:

„Iubito, mã gândesc la tine/ Ca un borfaº la ceasul unui lord!/ Dar se ciocnesc în carnea mea

drezine/ ªi caii au atac de cord.// Vezi în oglinzi un sân de-al tãu/ Cu steagul alb înfipt în el?/ A fost

muºcat de-un câine rãu/ ªi sãrutat de Wilhelm Tell.// ªi eu iubito, eu sãrmanul/ Zvârlit cu degetul la

riºcã,/ Mortul când ia în gurã banul/ Sã treacã apele în briºcã.” (Moartea trubadurului)

Sub umbela de plumb a unui regim deloc prietenos, cei doi au reuºit sã aducã prin lirica lor nu un

limbaj paralel, care sã se substituie celui oficial, ci mai degrabã sã recupereze firescul comunicãrii,

încercând indirect sã articuleze o lume aflatã în dispersie. Ei fac parte dintre acei artiºti care reuºesc

sã sublinieze cã întotdeauna exprimarea poeticã interogheazã existenþa ºi istoria nemiloasã, nedreaptã

ºi indiferentã cu mulþi din adevãraþii stâlpi ai structurilor sociale.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Cu doar trei luni înainte de sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, acest poet de numai

31 de ani moare pe 1 februarie 1945 secerat de gloanþe pe podul de pe rîul Hron de la intrarea

în localitatea Brezno, Slovacia. El fãcea parte din armata românã de eliberare, ocupându-se de

aprovizionarea cu hranã ºi muniþie. Cu trei luni înainte de terminarea rãzboiului a murit nu doar

soldatul Ion ªiugariu, ci ºi poetul, unul apreciat de critica literarã a vremii. Da, rândurile acestea

sunt un omagiu adus unui om care, deºi foarte tânãr, a reuºit cu ambiþie ºi talent sã se facã

remarcat cu texte poetice, articole ºi cronici literare în reviste precum Familia din Oradea,

Lanuri din Mediaº, Afirmarea din Satu Mare, Cronica literarã din Baia Mare, Luceafãrul

sibian, Viaþa literarã, Dacia rediviva, Meºterul Manole sau Revista Fundaþiilor Regale, fiind

apreciat de personalitãþi ale vremii precum Octav ªuluþiu, Al. Husar, Laurenþiu Fulga, Vladimir

Streinu, Geo Dumitrescu sau Ovidiu Papadima, amintindu-i, bineînþeles, pe profesorii lui,

anume Mihai Ralea ºi Tudor Vianu.

Nãscut pe 6 iunie 1914 în Bãiþa Maramureºului, poetul Ion ªiugariu (pe numele lui real Ion

Soreanu) a reuºit sã publice doar trei cãrþi, dar de o expresie naturalã, vie ºi ropotitoare. Despre

versurile poetului maramureºean, cunoscutul Ovidiu Papadima remarca urmãtoarele: „Poemul

nu e conceput plastic, ci creat muzical-contrapunctic. De aceea trebuie luat în totul ºi savurat

în felul clar ºi cristalin, în care gândul ºi gestul îºi rãspund, în minunata arhitecturã strãvezie

a întregului. Prin ea Ion ªiugariu face o mare ºi îndrãzneaþã experienþã creatoare ºi dã

confraþilor sãi o frumoasã lecþie de conºtiinþã artisticã de cea mai stringentã actualitate”. Ca

o scurtã exemplificare a celor spuse mai sus, iatã câteva din versurile poemului Zâmbetul

caiºilor, din volumul de debut „Trecere prin alba poartã” (1938): „În dimineaþa asta tânãrã,

a nins peste ogradã,/ Zâmbetul caiºilor, ca o rugã de fecioarã;/ ªi mi-a pãrut cã nu e nimeni

astãzi trist, ca o povarã/ ªi nici un ochi atât de întunecat ca sã nu-l vadã” sau „Muºcatele din

geamul meu sunt azi bolnave/ De-atâta toamnã surã ºi singurãtate./ În marea ochilor pierduþi

în gol, mor toate/ Surâsurile albe ca niºte epave/ ªi ploaia degetelor nu se mai aude,/ Cum

lunecã pe gâtul florilor, uºoarã./ Ce triste frunzele au început sã moarã,/ În ramurile de priviri

trecute ude!/ În iarna asta plinã de uitare,/ Va ninge peste ele versul gol ºi poate/ Va îngropa

în strofe micile muºcate,/ Cum prinzi în fire albe, frunze în ierbare”(Muºcatele).

Citea mult ºi scria cu speranþa într-un altceva care sã-i justifice trãirea atât de vibrantã, de

pasionalã, sentimentele lui ºi ale lumii. Aºa au apãrut însemnãrile care aveau sã devinã „Carnetele

unui poet cãzut în rãzboi”, apãrute postum ºi îngrijite de Laurenþiu Fulga, fost Preºedinte al

Uniunii Scriitorilor din România: „Am început sã fac însemnãri pe margini de regulamente

militare. Strãbunii mei însemnau pe margini de ceasloave ºi prin evangheliare. Iatã o diferenþã

care trebuie reþinutã.” Poetul Ion ªiugariu aºtepta acel ceva care sã justifice armonia lumii cu

natura miraculoasã, consideratã de poet o frânturã de paradis oferit omului pentru a se descoperi

ºi a evolua între parantezele perfecþiunii divine. Aºtepta cu nerãbdare terminarea rãzboiului

sperând, asemenea lui Panait Istrati, „în ceva mai bun, mai omenesc”: „Vom trãi alãturi, vom

cutreiera lumea, va fi atât de bine! Dupã rãzboi trebuie sã urmeze o epocã de libertate, de

dreptate socialã. Locul nostru este numai într-o astfel de lume”. O lume care, pentru el, nu avea

sã vinã niciodatã. Ba mai mult decât atât, la împlinirea a 70 de ani de la încheierea acestui scurt

maraton prin viaþa trãitã cu intensitate, la cele mai înalte cote de bucurie, dar ºi de amãrãciune,

în 2015 statul român i-a refuzat poetului nostru onoarea postumã prin care Primãria din Brezno

a dorit sã comemoreze sacrificiul eroului român pentru eliberarea Slovaciei de sub fasciºti,

botezând însuºi podul morþii de pe râul Hron cu numele Ion ªiugariu. Motivul? Unul de-a

dreptul stupefiant: poetul este asociat cu miºcarea fascist-legionarã, în condiþiile în care, culmea,

poetul-soldat ªiugariu era prezent pe front tocmai împotriva fascismului. Dar ce putem ºi, mai

ales, cât de mult putem face pentru a abroga o lege, aºa cum este antinaþionala lege 217/2015?

Pentru cã, despre aceastã lege degradantã pentru spiritualitatea româneascã vom mai auzi cu

siguranþã când va dispãrea statuia lui Mircea Vulcãnescu din Piaþa Sf. ªtefan din Bucureºti, aºa

cum faptele prezentului deja o anunþã.

Aºadar, în cel mai mare cimitir militar al Armatei Române din Zvolen, nu odihneºte numai

omul Ion Soreanu, soldat îndeplinindu-ºi misiunea militarã ci, mai ales poetul Ion ªiugariu, o

flacãrã care a ars pânã la 31 de ani cu o intensitate extraordinarã ºi repede ca trecerea unui gând.

Ion ªiugariu –
scurt maraton

pentru o
nedreaptã
memorie
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(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (XVII)
Dimpotrivã, recurgându-se la o altã modalitate

trãsãturile figurii sunt, aºijderea, din linii subþiri, însã
nici podoaba capilarã ºi nici ochii nu par subliniate apãsat
cu negru, ca în desenul anterior. Totul este aci de mare
fineþe, atât ochii, nasul ºi arcuirile sprâncenelor, apoi
buzele mari ºi groase sugerând, în ansamblu, figura unui
om visãtor, dar ºi hotãrât, deopotrivã de meditativ ºi
stãpân pe sine. Mai trebuie adãugat cã graficianul a
deþinut pe deplin ºi ceea ce se poate numi „punerea în
paginã”, cele douã portrete Eminescu fiind aºezate faþã
în faþã, vizavi, pe câte o întreagã filã fiecare, ca ºi cum
autorul lor ar fi dorit sã spunã: „Iatã, eu în aceste ipostaze
l-am vãzut pe poet. Vã las pe dvs., privitorii sã apreciaþi
care dintre ele vã satisface propriile exigenþe...”.

Complexitatea unui alt mare scriitor, Mihail
Sadoveanu este pusã în luminã prin numeroase linii din
care se compun toate elementele desenului: pãrul aproape
vâlvoi, sprâncenele adãpostind doi ochi larg deschiºi,
nasul coborând pânã lângã douã buze (mici în comparaþie
cu chipul mare ºi chiar cu una din urechi, desenatã din
profil). Noi, care i-am vãzut figura încã din copilãrie ºi
apoi l-am privit ºi în fotografii de la diferite vârste, ne
dãm numaidecât seama cã pe Dragoº Morãrescu l-a
impresionat prozatorul de la tinereþe, când acela se afla
în plinã forþã creatoare.

Mai la începutul micului nostru serial despre cartea
lui Dragoº Morãrescu aminteam cã artistul este ºi autorul
unor interesante litografii inspirate de poetul V.

Voiculescu. Dintre ele, în volumul de faþã a fost reþinutã
una singurã, a cãrei expresivitate este cu totul de excepþie.
Autorul Ultimelor sonete închipuite ale lui Shakespeare
în traducere imaginarã apare ca un Crist rãstignit pe
propriu-i destin (se ºtie cã a fost condamnat pe nedrept,
cã este unul din martirii închisorilor comuniste, dar ºi
unul dintre cei mai mari poeþi religioºi). Graficianul a
fost preocupat nu atât de figura propriu-zisã (pe care s-o
fi aºternut cuminte ºi corect pe hârtie) cât mai degrabã de
„lãuntrul” omului, de gândurile ºi sentimentele lui. Ochii
sunt închiºi, înclinarea capului sugereazã meditaþie, dar
ºi resemnare, credinþã în Mântuitor, în fine sacrificiul în
slujba unor idealuri ce se ridicã mult deasupra existenþei
comune, cotidiene a omului de rând. O efigie cum nu se
putea mai potrivitã pentru acest scriitor straniu ºi realist
totodatã, care ne-a lãsat ca moºtenire o operã
fermecãtoare, cu multiple semnificaþii.

Gabriel Dragnea
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
Aºa îi zicem unei bune

prietene, unei doamne care
a sãrbãtorit, în urmã cu
câteva luni, o vârstã anume,
unei mare scriitoare con-
temporane care ne onoreazã
cu prietenia ºi prezenþa ei.

Passi  este Passionaria
Stoicescu. Poetã, prozatoare,
autoare de literaturã pentru
copii, traducãtoare, eseistã,
epigramistã.

Dar, dincolo de toate, o
personalitate culturalã
complexã, un autor cu
educaþie solidã, aºa cum au
fost întotdeauna scriitorii
adevãraþi. ªi o prezenþã

solarã, caldã, un om cu ironie ascuþitã, ce mai, o femeie,
un camarad de toatã lauda.

Buzoiancã de origine, dar nãscutã în Bucureºti, trãitã
aici, în capitala Sudului, metropola care a devenit centrul
întregii lumi româneºti, Passi a trecut, americãneºte, prin
tot felul de meserii, a fost învãþãtoare, a fost editor, dar,
mai cu seamã, a fost tot timpul un om cu patima scrisului.

ªi-a scris raftul de cãrþi cu multã rãbdare, a luat mai
multe premii literare, a fost lãudatã, a fost minimalizatã
de critica literarã nu totdeauna foarte atentã la operã, dar
n-a devenit nicicum o vedetã a literaturii feminine. A
ºtiut sã rãmânã ea însãºi, Passi, cu umorul ei ascuþit, dublat
de un sentiment pur al prieteniei ºi solidaritãþii de breaslã.

Dar sã termin cu aceste elogii, pentru cã nu de ele este
nevoie când vorbeºti despre personalitatea împlinitã a unui
scriitor cu har.

Totuºi, ca un corolar a tot ce am scris pânã acum, cu
prilejul lansãrii unei cãrþi de epigrame a lui Passi, ºtiind
cã nu se va supãra neam, mi-am exprimat admiraþia
olteneascã, spunând despre ea cã este o autoare „datã-n
Paºte”. M-a completat imediat ºi a zis: „ªi-n Crãciun”,
ca sã fie treaba rotundã.

Cam asta este draga mea prietenã Passionaria
Stoicescu, aceea care, în structura ei organicã (vã place
chestia asta cu „structura organicã”?!), are ºi o
componentã lipoveneascã, a fost cãsãtoritã cu un
universitar, scriitor ºi el, Ivanov pe nume, pe care eu nu l-
am cunoscut cât a trãit, dar îl recompun din pasiunea
soþiei sale pentru muzica ºi poezia bunã ruseascã.

De aniversarea ei (vedeþi ce om este!), mi-a trimis în
dar trei cãrþi mai noi, scrise în vremuri de pandemie, douã
de versuri originale ºi una de traduceri. O sã rotunjesc
portretul ei, pe care þin neapãrat sã-l public în revista
„Sud”, atât de dragã mie, cu primele impresii despre
aceste volume.

Plusfiinþa a apãrut la Editura „eLiteratura” în 2019,
înainte de pandemie, dar prevestind-o parcã. Da, prieteni,
poeþii adevãraþi au antene în eter ºi în viitorul vieþilor

noastre!
Plusfiinþa este o ieºire din propriul trup ºi o obiectivare

în cosmosul literaturii, un efect al capacitãþii de a te privi
pe tine însuþi/ însãþi cu detaºare ºi cu grijã, dar ºi cu o
mare tristeþe. Un fel de imn al zodiei în care ea s-a nãscut,
Zodia Taurului, dar ºi o elegie a taurului ucis într-o coridã
continuã. Iatã dovada: „arenele-s pline ºi însetate/ de
tremurul morþii din copite,/ de tremurul vieþii din
picioare.../ Numai cã întãrâtarea,/ strãpunsul înfuriatei
jivine –/ puternicul Taur ce moare,/ rãspunde în mine!”

Acest poem minunat, cu titlul „Plânsoare de zodii”, se
încheie astfel: „Dar nu-i de ajuns: cei ce privesc/ ºi-au
plãtit mãcelul sã-l ºtie/ ºi urlã durerea din bucurie/ cã
omul e fiarã ºi fiara-n curând va muri/ sunt tot eu, cu
vãzul meu lacom/ de-o viaþã, de-o zi,/ trãind nelumeºte
extazul ºi graba/ acestei victorii din lupta degeaba...”

Aceastã dedublare prin har a poetului vine ca o sentinþã:
„Scriu, scriu/ sau alta mã scrie/ sã aflu odatã cine...”.

Mã izbeºte un alt poem care vine, parcã, din cel mai
pur Sorescu: „Cineva sunã la sonerie/ întrerupându-mã
din reverie,/ din poemul ca o atingere/ sfântã pânã la
stingere,/ totul în mine e-nchis/ întunecat, de nescris,/
dar vocea din interfon/ mã loveºte seninã:/ «Deschideþi!
Sunt cu factura de la luminã!»”.

Aºa-i, Passi, „poetul e plusfiinþã, nu plusvaloare”. El
se lasã torturat de cuvinte, de vise, de sentimente
antagonice, el încearcã sã domine timpul, dar timpul îl
striveºte ca pe orice insectã rãtãcitã în cosmosul sãu. În
cronica timpului se schimbã numai culoarea cernelurilor:
roºie pentru evenimentele majore, neagrã pentru morþile
mici, albastrã pentru trecerea-petrecerea prin viaþã...

ªi iatã altã faþã a poetei, sfâºietoarea tristeþe care mã
trimite spre alt prieten al nostru, marele Grigore Vieru:
„eu voi fugi,/ prin iarbã voi fugi,/ pânã când bunã/ iarba
mã va pierde.../ Mai mult ca iarba/ nu voi nãpãdi...”.

Celelalte cicluri ale cãrþii, „ªapte poeme despre” ºi
„Vocea din off”, completeazã imaginea poetului conºtient
de puterea de seducþie a versului sãu. Passionaria
Stoicescu scrie, parcã, pentru alinarea fiinþei cosmice,
dar ºi pentru aceea a fiinþei sale fragile. Scrie pentru cã se
simte în acord cu spiritul cel mare: „simþindu-l pe
Dumnezeu obosit,/ iremediabil trãdat/ de tot ce-a creat”.

Autoarea ºtie cã libertatea poetului e aceea de a scrie
despre orice, în orice timp, dincolo de prezent, dincolo
de istorii, despre fricã ºi iubire, despre caii verzi de pe
pereþi, despre reclamã, despre mult prea târziu... Important
este sã crezi în blestemul divin: „- Fie sã vezi nevãzutele/
tulburi sau senine/ ºi nu doar pentru tine,/ ci sã le pipãie
mãcar ºi alþii,/ fie/ în toatã orbirea acestei lumi,/ scrie!”

În mijlocul cãrþilor pe care mi le-a dãruit, Passionaria
Stoicescu a pus un volum de traduceri din – þineþi-vã
bine! – Zhang Ye, o mare poetã chinezã contemporanã,
un lider de generaþie trãind la Shanghai. Cartea se cheamã
Demonul bãrbat ºi a apãrut la Editura Junimea în 2021.

Traducerea este realizatã prin intermediul limbii engleze
de Passionaria Stoicescu în colaborare cu fiul ei, Alin
Ivanov, ºi el cãrturar, diplomat de profesie.

Volumul împlineºte un act de culturã, oferã o cheie de
intrare în fascinanta lume a literaturii din marele ºi vechiul
imperiu asiatic. La ei, demonul-bãrbat nu are înþelesul
simplu de la noi, fiind ºi o întruchipare a binelui, deºi conþine
ºi rãul, o formã de expresie a echilibrului vieþii ºi dragostei.
Este o carte de bocete, o elegie continuã pentru demonul-
bãrbat care a plecat ºi a lãsat lumea fãrã niciun temei. Din
acest sentiment þâºneºte poezia lui Zhang Ye, renãscutã în
româneºte datoritã transpunerii Passionariei ºi a fiului ei.

Poemele au uneori stranietatea unor obiecte de cult
dintr-un templu oriental. Spre exemplu, „Cântecul
Satanei”, „Cântec de jale”, „Rãceala primei iubiri”. „Nu
e un bocet care sã-mi rãscoleascã inima ºi plãmânii/ Sunt
numai lacrimi liniºtite, izbucnind din adâncul inimii spre
gâtul fãrã suflare”.

E un dor lung, înãbuºit, „toate lacrimile mele au plecat
cu refluxul”, un cântec murmurat simplu, fãrã zorzoane
de metafore. Cei doi Ivanov, Passi ºi fiul ei, Alin, au adus
la noi spiritul unei poezii mari a lumii rãsãritene. Oare
cultura chinezã, poezia acestui neam atât de vechi ºi
înþelept, n-are un sinonim pentru cuvântul „dor”? Ceva
asemãnãtor cu românescul „dor” ºi portughezul
„saudade”? M-aº mira sã nu existe.

Închei aceastã cãlãtorie prin opera recentã a unei mari
poete ºi colege de generaþie ºi chiar de vârstã (pentru cã
anul ãsta intrãm amândoi în clubul ºaptezeci-
cinciarilor), doamna, prietena, Passionaria Stoicescu,
trecând spre a doua carte de poezie originalã.

Se numeºte Pe propria rãspundere, a apãrut tot la
„eLiteratura” ºi conþine 20 de poeme din anul pandemiei
2020.

E un strigãt, un poem-pamflet, o rãzbunare pe toate
opreliºtile ºi botniþele ce ni s-au pus ºi ni se vor mai
pune. O carte amarã ca pelinul, o rãfuialã a fiinþei fragile
a poetei cu istoria ºi cu toate nedreptãþile ºi legile ei
strâmbe, inventate de impostori ºi de parveniþi ai clipei.
Întrebarea fundamentalã este: „de ce-am zbura?/ E-aºa
comod târâtul!”

Idolii acestei lumi-false, „Sexul, foamea, frica”
anihileazã orice formã de libertate, concluzia cãzând ca
o sentinþã: „Ar trebui sã tac,/ ar trebui mâna sã refuze sã
scrie/ ideograma animalului muribund/ cu numele
Poezie”.

Passionaria Stoicescu este, prin aceastã carte, dar ºi
prin poemele din multe alte cãrþi ale ei, o poetã-luptãtoare
din tabãra noastrã (în care mã includ ºi eu, cu modestia
cuvenitã), a celor care credem, nebuni ce suntem, cã
lumea poate fi vindecatã de rãu prin poezie.

Ea declarã, „pe proprie rãspundere”, acest lucru. Poeta
care a scris, pentru copii ºi pentru oameni mari, versuri
despre gâze ºi animale mici, care a scris proze vesele-
triste, de-a râsu’-plânsu’, despre mahalalele oraºului celui
mare, care a atârnat clopoþeii epigramei de gâtul unor
pãcate omeneºti, cea care l-a imaginat pe „regele Praf” ºi
i-o va alãtura, fãrã îndoialã, pe regina lui Pulbere, Passi,
deci, trece o cumpãnã de vârstã, purtându-ºi anii ca pe o
caravanã încãrcatã cu mãtãsuri de preþ.

Sãrut mâna, Passi, La Mulþi Ani cu sãnãtate ºi cãrþi noi
ºi frumoase, dragã prietenã a noastrã, Passionaria
Stoicescu!

Passi
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Flash-back

„Singurul þel al omului e fericirea...”

Titus Vîjeu

(continuare în pag. 5)

O fotografie din iarna anului

1944 înfãþiºeazã un grup de

prieteni ce par a privi cu multã

speranþã viitorul într-un Paris ce

pãstra încã urmele rãzboiului. E vorba de câþiva scriitori francezi

(ºi consoartele lor) alãturi de care se aflã un oaspete englez, Cyril

Connoly, ce edita de câþiva ani la Londra un „literary magazine”

numit Horizon, pe care-l concepuse drept continuator al revistei

The Criterion (a lui Thomas Stearn Eliot) ce-ºi încetase apariþia

în ianuarie1939.

Din luna decembrie a acelui an ce marca începutul celui de-al

Doilea Rãzboi Mondial, publicaþia avea sã devinã tribuna afirmãrii

unor tineri scriitori, în paralel cu prezenþa în paginile ei a unor

autori deja consacraþi în lume precum Virginia Woolf, J. B.

Priestley, Graham Greene ºi amintitul T. S. Eliot.

Numeroºi scriitori strãini au fost gãzduiþi cu generozitate, de

la Wallace Stevens la Benedetto Croce, iar scriitorii francezi au

fost ºi ei antrenaþi în coloanele Horizon. Îi voi aminti aici pe Jean

Paulhan, André Gide, Jean Paul Sartre, Arthur Koestler ºi Louis

Aragon.

Prezenþa în capitala Franþei a lui Connoly era determinatã de

nevoia strângerii colaborãrii cu autorii din Hexagon. Din rama

fotografiei ne privesc aºadar câþiva scriitori care aveau sã devinã

foarte respectaþi în anii postbelici. E vorba de André Frénaud

(1907-1993), de Pierre Emmanuel (1916-1984) omologat deja

ca poet datoritã apariþiei Mormântului lui Orfeu (Tombeau

d’Orphée, 1941), de Raymond Queneau (1903-1976),

semnatarul unor romane ce anunþau viitorul succes cu Zazie

dans le métro, de Pierre Seghers (1906-1987), aflat la începutul

carierei sale literare ºi de editor.

M-am oprit la aceastã fotografie pentru cã am convingerea cã

„modelul Horizon” avea sã impulsioneze ambiþiile acestui tânãr

poet francez cu origini flamande, nãscut la 5 ianuarie 1906 în

Oraºul-Luminã, pe strada Claude Lorrain, situatã lângã viaductul

de la Auteuil. În timpul studiilor la colegiul din Carpentras, unde

obþine un bacalaureat în filosofie, adolescentul descoperea viaþa

prin exercitarea diferitelor ocupaþii. Experienþe transferate în

poezie, cãreia i se dedicã începând din 1938. În septembrie 1939,

luna începerii noului rãzboi mondial este mobilizat în Compania

mobilã 947 din Nîmes. (În aceeaºi cazarmã fusese încorporat, în

1914, „comme deuxième canonnier conducteur” însuºi Guillaume

Apollinaire). Ca urmare i se pare normal sã editeze aici o revistã

întitulatã Poétes casqués. Titlul se revendica de la casca de piele

purtatã de militarii unitãþii în cauzã ºi el atrãgea atenþia nu doar

celor în uniformã, ci ºi civililor, mai mult sau mai puþin celebri,

precum Jean Paulhan, Max Jacob ori Gaston Gallimard ºi – nu

în ultimul rând – faimoasei noastre conaþionale Alice Cocéa,

devenitã o stea a teatrului parizian. Mulþi alþi oameni preocupaþi

de literaturã aveau sã salute publicaþia ºi sã ºi-o procure sub

forma unor abonamente.

Se înregistra astfel un veritabil succes al literaturii în timpul

„razboiului ciudat” (drôle de guerre) ce a marcat perioada 3

septembrie 1939 (declaraþia de rãzboi adresatã Germaniei de

Anglia ºi Franþa dupã atacarea Poloniei) ºi 10 mai 1940 (atacarea

Franþei de cãtre Germania nazistã), publicaþia lui Seghers devenind

tot mai cunoscutã (nr. 3, dedicat lui Apollinaire, a contribuit la

consolidarea prestigiului ei).

Demobilizat în vara lui 1940 în aºa numita „zonã liberã”,

administratã de guvernul de la Vichy sub titulatura „État Français”

tânãrul editor va stabili noi ºi solide relaþii cu confraþii sãi, trãind

similare experienþe ce-i vor reuni sub semnul Rezistenþei.

Martor al eliberãrii Parisului la 23 august 1944 ºi al revenirii

de la Londra a generalului De Gaulle, Pierre Seghers se implicã

într-un proiect editorial de anvergurã prin lansarea colecþiei Poétes

d’aujourd’hui. Primul autor ales a fost Paul Éluard, perceput în

epocã nu doar drept un mare poet al iubirii ci ºi unul al idealurilor

libertare, mai ales dupã publicarea în 1942 a volumului Poésie et

verité în care se afla ºi faimosul poem Liberté.

Au urmat Louis Aragon, Max Jacob, Jean Cocteau, Henri

Michaux, Lautréamont, Lorca, Walt Whitman, Claudel, Cendrars

dar ºi Rilke, Valéry, Puºkin, Emily Dickinson, Pasternak, Heine,

Pessoa ori Antonio Machado.

Treptat colecþia se va deschide ºi literaturilor mai puþin

cunoscute. Din poezia românã vor fi tipãriþi Mihai Beniuc, George

Bacovia, primul datoritã mai cu seamã poziþiei oficiale deþinute

în þarã, al doilea datoritã unicitãþii liricii sale, demonstratã de

Nicolae Manolescu într-un studiu introductiv. (Într-o altã colecþie,

Autour du monde, apãrea în 1966 la Éditions Seghers volumul

Joie (Bucurie) al Mariei Banuº, prefaþat de Eugène Guillevic.)

Devenit unul din marii editori ai Franþei postbelice, Pierre

Seghers a avut o sincerã simpatie pentru scriitorii români. Chiar

ºi pentru cei mai tineri, între care mã aflam ºi eu în acei ani de

mare rãsunet al colecþiilor sale, precum Poétes d’aujourd’hui,

Poésie et chansons ori Cinéma d’aujourd’hui. În acelaºi timp,

mã atrãgea poezia originalã a acestui devotat editor care, începând

cu Bonne Espérence (1939) ºi Pour les quatre saisons (1942),

continuând cu Le domaine public (1945), Le futur antérieur

(1947), ºi Six poèmes pour Véronique (1950) adusese în lirica

francezã „un monde / au langage secret” (Prière, în vol. Bonne

Espérence).

Încercând în acei ani îndepãrtaþi sã fac cunoscutã în România

opera poetului Seghers, pe care toatã lumea îl cunoºtea exclusiv

ca editor, l-am rugat sã-mi propunã el selecþia titlurilor ce urmau

a fi echivalate în româneºte. Scrisoarea expediatã din Paris la 24

august 1971, dovedeºte adeziunea autorului la acel proiect al

„translãrii”:

„Dragã Domnule,

Am primit scrisoarea dvs. prin care-mi solicitaþi o culegere de

poeme pentru a le traduce ºi publica în revista «Astra».

Sunt foarte miºcat de interesul dvs. Vã adresez , prin plic

separat ºi recomandat un exemplar al colecþiei Poétes

d’aujourd’hui no. 164, ca ºi ultima mea culegere Les Mots

Couverts.

Cred cã – aºa cum îmi cereþi – pentru o eventualã prezentare a

poemelor mele traduse în limba românã, selecþia ce ar putea fi cea

mai reprezentativã ar fi formatã de poemele fãcând obiectul listei

alãturate.

Am avut prilejul de a veni de douã ori în România. Cunosc

interesul pe care-l purtaþi poeziei franceze traduse în românã.

Sunt fericit deci în chip deosebit sã fiu tradus de dumneavoastrã.

Vã rog sã credeþi, dragã Domnule, în simþãmintele mele cele

mai bune.

Seghers

P. S. Puteþi sã-mi trimiteþi un numãr al revistei «Astra».”

Pe pagina de gardã a elegantului volum Les Mots Couverts

tipãrit la Éditeurs français réunis se afla aceastã dedicaþie:

„À Monsieur Const. Titus Vijeu Les Mots Couverts qui

grace à lui seront entendus en Roumanie.

Cordialement,

Seghers”

M-a impresionat modestia acestui om care era, la ora redactãrii

epistolei, o veritabilã instituþie culturalã europeanã. În Franþa,

patria cãrþilor, el reuºise sã impunã o marcã (astãzi se

spune „un brand”) inconfundabilã. Începuse încã din

1938, la Villeneuve-lès-Avignon cu Édition de la Tour.

ªase ani mai târziu, la Paris, Les Éditions Seghers se

afirmã ca un departament al editurilor Robert Laffont

pe care aveau practic sã le eclipseze, cititorii identificând

suflul nou al casei de editurã în care vor înflori –

alãturi de Poétes d’aujourd’hui – alte cincisprezece

colecþii de mare succes. Între ele: Autour du monde,

Clefs, Écrivains d’hier et d’aujourd’hui, Histoire d’un

mythe, Cinéma d’aujourd’hui, Musiciens de tous les

temps, etc. Neîndoielnic locul de preempþiune aparþine

poeziei, Seghers punând în circulaþie sute de autori

aparþinând poeziei universale. Catalogul pe care l-a

pregãtit Bruno Doucey pentru marea expoziþie din 2011

de la Musée du Montparnasse este de o elocventã

bogãþie culturalã.

Cititorii de limbã francezã au dobândit prin cãrþile

editate de Seghers acces la valorile tuturor artelor

(literaturã, teatru, muzicã, film etc.) prin prezentarea

monograficã a unor personalitãþi încadrate în tendinþele

majore ale timpului. Iatã un exemplu, în ceea ce ne

priveºte. Numãrul 149 al colecþiei Poétes d’aujourd’hui

consacrat – cum aminteam deja – lui Mihai Beniuc (cu

o bunã selecþie de la Cântece de pierzanie la Inima

bãtrânului Vezuv includea în cuprinzãtorul eseu

însoþitor al lui Nicolae Tertulian o prezentare curajoasã

a poeziei române moderne:

„Dans la quatrième décennie du XX-e siècle, la

poésie roumaine avait déjà grâce aux poémes de

Tudor Arghezi, de Lucian Blaga ou de Ion Barbu, pleinement

accordé son destin aux tendences et aux valeurs de la poésie

européene.

Les questions dramatiques soulevée par la condition humaine

à l’époque moderne, l’inquiétude d’une âme devorée

d’incertitudes et d’absolu, la tristesse métaphisique et la nostalgie

de salut par l’art ou la spiritualité pure, avait trouvé écho dans

cette poésie.”

(„În al patrulea deceniu al secolului XX poezia româneascã se

afla deja, datoritã poemelor lui Tudor Arghezi, Lucian Blaga sau

Ion Barbu, în deplin acord cu tendinþele ºi valorile poeziei

europene.

Problemele dramatice ridicate de condiþia umanã în epoca

modernã, neliniºtea unui suflet devorat de incertitudini ºi setea

de absolut, tristeþea metafizicã ºi nostalgia salvãrii prin artã ori

prin spiritualitate purã ºi-au aflat ecoul în aceastã poezie.”)

Un text apãrut în Franþa anului 1966 ºi care ar fi fost probabil

respins de cenzura din România desena o hartã precisã a liricii

noastre moderne.

Cert este cã mica editurã nãscutã la sfârºitul rãzboiului mondial

s-a dezvoltat tot mai mult datoritã gândirii manageriale a

fondatorului, care a ºtiut sã-ºi atragã competenþi colaboratori.

Astfel încât în anii ’60 Les Éditions Seghers se aliniau marilor

case de editurã din Hexagon, unele cu tradiþie considerabilã ºi cu

posibilitãþi financiare sporite. Editura avea sã devinã tot mai

cunoscutã în Franþa ºi în lume, alãturi de respectatele Gallimard,

Flammarion, Seuil, Plon, Denoël...

Marele succes dobândit în arena culturalã (ºi comercialã) a

Franþei l-a eclipsat din nefericire pe poetul Pierre Seghers. Aceasta

a fost raþiunea dorinþei mele de a-l traduce în limba românã la

începutul anilor ’70 ºi ea rãmâne la fel de motivatã ºi astãzi când,

adaug ºi alte poeme celor desemnate de autor pe lista de acum o

jumãtate de veac.

(Pierre Seghers)
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(urmare din pagina 4)

Pierre Seghers – Poeme

Arhitecturi

Excavatoarele nu mai dezgroapã stelele în rambleul cãii ferate

Schelele nu-ºi mai întind plasa pentru zburãtoarele visului

Epúrele arhitecþilor nu sunt trasate de nebuni.

Ceasul vlãguit al pãmântului , „ceapã” rumegând minutele

care jupoaie fiece mort ºi deplânge timpul trecut

Acele sale nu mai aratã nimic, pentru plecãrile imaginare

o clipã deja depãºitã. În ceþuri ºi fumuri

o naºtere eºuatã s-a scurs în pãmântul descãrcat

ªi colinele spintecate pentru protezele de ciment

ce duc nisipul, o maºinã hidraulicã, fãrã sfârºit sângele,

sângele ce picurã

când vântul usucã ºi naºte praful. Fabrici ale Sfintei Vineri

Vã salut. Dar sãgeþi orizontale nu aºchii în cer,

trolii învãþând transformarea

cotind ºi cocoþându-se, pentru a inventa grinzile.

Argumente devenite vise-ale existenþei.

Unul, printre ceilalþi...

I

Unul, printre ceilalþi, pe strãduþele sângelui tãu

Absorbit, urmând o-ntrebare nãucitoare

pe care nimeni n-o pune. Unul, printre ceilalþi, în ºantierele

unde se-nalþã nu se ºtie ce, negre ruine pentru bombe.

Un Pompei viitor mistuit de soldaþi

recruþi ai libertãþii pierdute, înghiþindu-ºi lacrimile.

Unul. Printre ceilalþi? Poate ºi nevãzându-i

fiece zi în nesfârºite peisaje urbane

ºi rumegând întrebarea. Viitor sumbru

Dezastre ºi astre mai goale ca luna.

Irespirabile. Nimic, a fost o þarã

pe care-o traversam, între case ºi arbori

acolo se nãºteau copiii ºi jocurile. Frumuseþea

unora le pãrea indispensabilã

ºi marea clipocea... De ce oare

atâtea rãni în strãduþele sângelui tãu ºi fisuri

în crãpãtura din ziduri

întrebarea revine, fãrã sfârºit ºi fãrã ecou.

II

Mã aflu aici, în capitala mea asediatã

de memorie. Aud cãzând grãunþele timpului

în limpedea noapte întunecatã. Semnale-ºi rãspund

focuri se-aprind ºi se sting. Aud

zgomote de armatã în marº, un tropãit ce se-apropie.

A fost o stea acolo sus ori o rachetã

acea strãlucire? Sunt singur aici, ascultând

bãtãile inimii prinse-n capcanã, mi-aud sângele

scurgându-se, pãrãsindu-mã, pãrãsindu-se în frunzele

numeroase ale duratei. Aud oraºul

încã viu, încercuit. Am pus pândari, am încercat

sã captez unde inaudibile.

N-am perceput decât un zgomot blând

Suspinul mãtãsii ce se desface.

Timpul, vântul o vor aduce. Ce mânã o agitã-n zadar

în limpedea noapte întunecatã?

Pândarii aveau sã-ºi întocmeascã rapoartele,

nimic de semnalat, pãdurea colcãie,

fiare necunoscute, metereze-apãrate ºi uºa secretã...

Se auzea deja vuietul trenurilor, dispãrând

în armistiþiul unei noi zile, trãindu-ºi asediul.

III

Se ofileau. Se uscaserã-n toamnã,

miriºti împrãºtiate de vânt, þãndãri de aur întrezãrite

pe un taluz, ca o armatã de ovãz zãpãcit

ce altãdatã mai fremãta. Iarna rupea

portdrapelele scofâlcite. Adio tulpini de mãrar, liliac spaniol,

absint dulce-amar ºi pipirig de baltã

Adio aur vechi complice-al crãpãturii din pietrele cenuºii

Licheni de Irlanda, urzici, mãrãcine ºi soc

Hohote ale unui anotimp ºi trecãtoare parfumuri

transformate în praf. Pãmântul copilãriei

nu se usucã sub pirul cel gras. Un alt anotimp pustieºte,

Altul reînvie. Trãiau de urma acestor schimbãri

imperceptibile, pulbere a metamorfozelor

de-a lungul drumurilor bune de invadat mai târziu

când omul se va stinge ºi va renaºte.

O iarbã.
Scrisoarea lui Pierre Seghers

Autograf Pierre Seghers

Listã de poeme de Pierre Seghers

IV

Ascultã respiraþia murmurelor, acest bãtrân boa1910

pe care oraºul îl aruncã pe umerii sãi când pogoarã noaptea,

când surâsu-i se lumineazã de mii de candelabre ºi râuri

de diamant

scânteind de plãcere, un nod de velur în mahalale.

Ascultã. Picãturile celor patru trandafiri

Dãruiesc viaþã, dãruiesc moarte. Se-aude-n depãrtãri palpitând

o inimã tainicã, cu bãtãile care se sting

ºi zgomotul camioanelor pentru terasamentele

din care viaþa va izbucni. Mai rare ca glasurile

amestecate de-a valma cu zgomotele surde ale excavaþiilor

acolo unde ceaþa pluteºte deasupra iazurilor

pe care timpul le va astupa. Ascultã murmurele

ºi-acest zumzet de insecte care înlãnþuie

o stupinã fãrã de miere adevãratã, pe care

vântul o va spulbera.

V

Astãzi se naºte o Lume Nouã, mã trezesc

din visul enorm al muncilor, apar în sfârºit

Dupã ce m-am cufundat atâta vreme.

Nu-mi pare rãu de nimic din acest timp al trudei ºi-al coralilor

bancari.

Un Flamand bãtrân, ºlefuitor de pietre scumpe ale cerului

cenuºiu

îmi spusese: „Voi rezista!” dar azi

temeliile sunt aºezate. Am strãbãtut catacombele

fãrã-a lãsa acolo viaþa ºi cântecul meu. Veºnic

e omul, moartea duce cu sine doar umbra.

El vine, dãruieºte, dispare, dar urma lui vie rãmâne.
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Corneliu Vasile (n. 28.07.1947, Dobrosloveni, judeþul Olt) este poet, critic literar, editor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bucureºti –
poezie (2003). A lucrat ca profesor de limba românã ºi limba englezã, inspector, membru în Comisia naþionalã de specialitate de pe lângã Ministerul Educaþiei
Naþionale. Are un doctorat „cum laude”, cu teza „Geo Dumitrescu, monografie criticã”. A publicat lucrãri didactice ºi literare: poezie, prozã scurtã, roman, eseu
etc. Debut literar în 1970, în „România literarã” (publicisticã) ºi în „Albina” (poezie). Editorial, debuteazã în 1996, cu volumul Epigrame ºi alte versuri
umoristice. Au urmat: Aproapele departe (1997), Primul tren spre Craiova (1999), O lume minunatã (1999), Privire din interior. Eseuri, studii ºi articole
(2000), Efemere (2006), De acasã pânã-n clasã (2006), Scriitorul vremii, vremea scriitorului (2010), Halouri: lecturi la început de mileniu (2012), Catrene
ca trenuri (2013), Dacã iubeºti pãdurile (2014), În umbra literei (2015), Reflectãri, reflecþii, refracþii (2016), Acreditãri livreºti (2017), Semne ºi însemne de
carte (2019),Treci pe cãrãri (2020), Rime pentru-contra (2020). Cele mai recente distincþii obþinute: „Premiul Miron Radu Paraschivescu” al Direcþiei de Culturã
Teleorman, 2004, Diploma „Pana de aur” a Direcþiei de Culturã Olt, 2007. A publicat versuri, prozã, articole de criticã ºi istorie literarã, recenzii, epigrame în:
„România literarã”, „Familia”, „Contemporanul”, „Ramuri”, „Tribuna”, „Nord litera”, „Sud”, „Actualitatea literarã”, „Poesis, „13 Plus”, „Porto-Franco”,
„Caligraf”, „Luceafãrul”, „Litere”, „Vatra veche”, „Hyperion”, „Caiete de Sud-Est” (Franþa), „Univers românesc” (Belgia), Revista „Agero” (Germania), „New
York Magazin” (USA), „Observatorul”, „Destine literare” (Canada) etc. Despre Corneliu Vasile au scris: Nina Cassian: „Aveþi, dupã pãrerea mea, o personalitate
care atrage atenþia, cu însuºiri literare de necontestat” („România literarã”), Horia Gârbea, referindu-se la lucrarea despre Geo Dumitrescu: „O carte serioasã,
echilibratã, utilã, fãrã entuziasm inutil, dar ºi fãrã minimalizãri. Este o lucrare sobrã ºi documentatã care utilizeazã toate sursele ºi pune, cred, într-o luminã corectã
existenþa ºi creaþia poetului” („Luceafãrul de dimineaþã”), Florea Firan, Ana Dobre, Vladimir Panã, Cornelia Gârmacea, Constantin C. Juncu, Constantin Ilie,
Maria Dobrescu, Augustin Cozmuþa, Ion Georgescu, Liviu Comºia,  Nicolae Dina etc. În contrast cu statura sa masivã, Corneliu Vasile are o poezie delicatã, pânã

la o fragilitate emoþionalã transparentã dincolo de care se zãreºte un copil, între lumi posibile ºi imposibile, care râde ºi când plânge. (Victoria Milescu)

AMINTIRE

Strada pe care ai copilãrit

o simþi în fiecare mugure

în fiecare adiere,

colo douã cãrãmizi

poarta la care jucai „miuþa”

dincolo de gardul rupt prin care

bãieþii intrau în grãdina

de zarzavaturi de pe colþ

sã se înfrupte din varzã

colo teiul mirositor

sub care venind de la ºcoalã

râdeai cu colega codanã

strada pe care ai iubit-o

pe care o iubeºti ºi pe care

n-o s-o demoleze niciodatã

din inima ta.

IEªIREA DIN ADOLESCENÞÃ

Lumea devenise un degetar

la picioare îmi stãteau

moscheile capitala atlanþilor

râsetele eschimoºilor ºi celelalte

ºapte sute ºaptezeci ºi ºapte

de minuni ale lumii.

dar acum când ºtiu

cu cea mai mare exactitate

cât mã desparte de fiecare

toate aceste linii

antichitate ikebana primii oameni pe Marte

prins în plasa mea de pãianjen

cu un loc bine stabilit

cu un rol de aproape o viaþã

între 23 ºi 65 de ani

acum când ºtiu

mã pregãtesc sã strig

sã se audã în copilãrie

cã nu mai sunt acela  ºi gata.

RESPIRAÞIE

El nu colecþioneazã

flori de minã timbre sau

cutii de chibrituri

pur ºi simplu colecþioneazã

numai cuvinte

pe care nu le dã la schimb

nici nu le vinde

nici nu le pune-n ramã

(ar trebui sã le ºteargã de praf

pentru fiecare expoziþie).

Mai rãu îºi oferã

colecþia tuturor

ce altceva ar putea fi

poemele sale

trimise prin litere

sunete gesturi emoþii.

Iarna câte un vers

porumbel cu pui albi

vine ºi i se aºazã pe umeri

iar trecãtorii cu toþi

îºi întorc feþele cãtre el

ca sã respire încã o datã

sensuri senzaþii imagini

într-un cuvânt: cuvinte.

FAPTUL DIVERS

N-ar fi nimic: s-au pierdut

acolo câteva torpile pe plajã

ori într-un accident aviatic

cutia neagrã indiscretã

a fost urgent recuperatã

de necunoscuþi în uniformã.

N-ar fi nimic

cã s-a pierdut în abisuri

(ce conteazã zece sau o sutã de oameni)

un oarecare submarin nuclear.

Fãrã de importanþã

numãrul de grãdini înflorite

numãrul de monumente arhitectonice

numãrul de pãduri nepoluate

numãrul de oameni

mai ales numãrul de oameni

în cazul în care...

POSIBILITATE

Profesorului îi ieºeau toate pe dos:

nu gãsea cartea cu demonstraþii

de aspiraþii ºi conduitã

aparatele din laborator nu mergeau

din cauza unui ºurubel pierdut

mecanicul intrase în concediu

experienþei cu energie solarã

îi lipsea ceva din cauza norilor

animale preistorice începuserã

nu numai sã aparã

prin rãzleþe spaþii mlãºtinoase

dar chiar sã se amestece

cu speciile actuale

încât nu mai ºtiai dacã

un stol de grauri e un stol de grauri

sau un dinozaur plutind la orizont

nici dacã la semnalul convenit

apãruse delfinul inteligent

sau se declanºase fenomenul

similar marii glaciaþiuni...

Profesorul însã nu se descuraja

Arta ºtiinþa sau meseria lui îl purta

cu mult înainte în viitor

de unde i se pãrea cã actualitatea

vine încet

dar era supãrat din pricinã cã

nu mai putea fi ajuns

între el ºi realitate

se interpusese un nor negru

care putea sã se prãvãleascã

uriaºã ciupercã

târând în neant

toate regnurile contemporane...

1.

Cine crede cã startul

este de la zero se înºealã,

pânã n-ai ajuns la unu,

nimic n-ai fãcut, nu se vede.

Unicitatea pânã la urmã,

într-un noian, într-o mulþime,

fie ea de trei, de o mie,

sau de milioane – fire de nisip,

populaþii alungate de secetã,

 de frig, de cutremure, de musoni,

nãvãlind peste calmul normalitãþii.

Unu va fi în fruntea acelora,

unu pe meterezele apãrãtorilor,

mulþimile nu vor face decât

sã urmeze arãtãtorul aceluia

favorizat de ape, de nori, de întâmplare.

Poetul însãileazã la masa de lucru

fie de lemn, fie de pixeli, fie cântând

precum Homer la colþul de drum

– unu – care a vãzut toate trecerile,

iubirile, nãvãlirile, împlinirile, viaþa.

2.

Rock, maºinism, tehnologie, expediþii,

mari descoperiri geografice sau de interior,

pentru suflet deopotrivã, pentru anatomie,

n-ar fi existat, n-ar fi putut sã existe.

Copilãria cu farmecul de neegalat,

cu primii paºi clãtinaþi ºi ridicarea

pe verticalã, pânã dominã lumea,

a copilului, nu putea sã existe.

Gingãºia bobocului de trandafir,

plin de rouã în dimineaþa vioaie,

atunci când deschizi, somnoroasã, fereastra,

ori îl gãseºti într-un suflet – nu exista.

Dacã la început – doar Adam ºi Eva,

acum sunt miliarde la numãrãtoare,

insule altãdatã pustii ivesc în furtuni luminiþe,

este cã altfel nu puteau ca sã fie.

Sã te miri cã nenumãrabilul

de schimbãtori ai lumii, trestii gânditoare,

la urma urmei vezi cã se trage

dintr-o cifrã micã, atât de micã?

3.

Copleºit de urât, de nevoi, de necunoscut,

dornic s-ajungã în dulcea luminã,

a lãsat statornicia acolo-n colibã

de trei ori s-a dat peste cap.

Astfel a uitat obârºiile sale,

tot înaintând în ºtiinþele lui,

fugind de prezent, neºtiind viitorul:

„Alles gute sind drei”, zice Hans.

Poate cã prezentul îl trãieºte

fãrã a-l observa, însã, din mers,

poate întrezãreºte ceva din ce va fi mâine.

Îndoit nu mai ajunge, acum – întreit.

Se-ntoarce, cã-i singur, spre vechea icoanã,

întrebându-se cât de mult va cuprinde

din tãrâmul fãrã sfârºit al cunoaºterii?

Sfinþit numãr în Sfânta Treime.

Nehotãrât încotro-i direcþia bunã,

ca un nor pluteºte cuvânt peste vãi:

Ai grijã cum procedezi cu viaþa.

vezi cã te ia la trei pãzeºte.

4.

De-a lungul istoriei se târãsc,

prin praf, prin deºert, pe corãbii,

gânduri de explicat, de neexplicat,

atât de logic sã desfaci firu-n patru.

Mai spre soare-rãsare praful de puºcã,

în beþe de bambus purtate secrete,

cine credea cã o sã ajungã în

toate punctele cardinale ale lumii?

Dacã înþelepciunea se exportã,

cum de sunt atâtea coincidenþe

ºi obiceiuri aceleaºi pe insule ºi continente?,

„cum crapã piatra-n ochii caprei”.

Cel ce viseazã începe cu încetul

sã se întoarcã la meºteºugurile practice

ºi sã desfiinþeze sistematic distanþele,

cum are maºinã patru-ori-patru,

cum vede prin sticlã aºtri cu viaþã,

cum simte cu secoli înainte cutremurele,

cum numãrã mulþimi pe care nu le vede,

cum ºtie mai tot, mai puþin de unde vine.

Corneliu Vasile
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Tânãrul Ion Graure a plecat de pe

malul Dunãrii, dintr-un sat de lângã

Giurgiu, a studiat la ªcoala Normalã

pentru Învãþãtori din Grãdiºte (patru

ani) ºi la ªcoala Normalã de Învãþãtori

„ªtefan Velovan” din Craiova, apoi

Academia Teologicã.

Cercetând diplomele de absolvire,

ne-au atras atenþia notele de promovare

în cele opt clase ale ºcolii normale, la

Grãdiºte ºi la Craiova, inclusiv faptul

cã la fiecare materie se menþioneazã al câtelea este promovat din

totalul elevilor. Pe Diploma de Capacitate pentru Învãþãtor,

eliberatã de Ministerul Culturii Naþionale ºi Cultelor, se

menþioneazã cã „vãzând încheierea comisiei examenului de

capacitate pentru învãþãtor, þinut în sesiunea iunie 1943, la centrul

de examinare Craiova, dãm absolventului Graure I. Ion al ºcoalei

normale de învãþãtori „ªtefan Velovan” din Craiova, prezenta

Diploma de capacitate pentru învãþãtor obþinutã cu nota medie

8,44 ºi fiind clasificat al XVIII-lea pe centru ºi înscris al 145-lea

pe tabela de capacitate, spre a se bucura de toate drepturile acordate

de legi ºi regulamente”.

Diploma este semnatã de Ministrul Culturii Naþionale ºi al

Cultelor – se vede sigiliu, dar semnãtura este aproape ºtearsã din

cauza trecerii timpului. A doua

semnãturã este a Directorului

învãþãmântului primar ºi normal (adicã

opþional, pedagogic); semnãtura este

descifrabilã, anume Ecaterina

Duþulescu, care, însã, a semnat

„pentru”. Diploma are nr. 9 ºi a fost

eliberatã în ianuarie 1944; în colþul din

dreapta, semnãtura posesorului.

Din cauza rãzboiului, studentul Ion

Graure îºi efectueazã studiile teologice

sub auspiciile academiilor teologice din

Caransebeº ºi Oradea, dar la Timiºoara,

cu finalizare, prin susþinerea lucrãrii de

licenþã, la Sibiu.

„Caietul de cursuri al studentului

Graure I. Ion”, nr. 246, înscris la 31

septembrie 1943, are antetul Academia

Teologicã din Caransebeº. Însã, menþionãm cã, dupã 1941,

academiile teologice ortodoxe din Caransebeº ºi din Oradea se

aflau refugiate la Timiºoara.

Conform acestui Caiet (asemãnãtor unui carnet de student de

mai târziu) primii doi ani universitari, respectiv 1943-1944 ºi

1944-1945, au parafa Academiei Teologice din Caransebeº. În

28 martie 1946 „s-a supus la examenul I general (exegetic-

istoric)” ºi a obþinut media generalã „Bine”, lucru certificat, în

Caietul menþionat, de preºedintele comisiei prin semnãtura

Episcopului Veniamin al Caransebeºului ºi sigiliul Academiei

Teologice Ortodoxe Române din Caransebeº. Din vara anului

1943, tânãrul Ion Graure a fost ºi elev al ªcolii de Ofiþeri, din

Ineu, Arad, luptând ºi pe front, pânã la terminarea rãzboiului, în

1944. Pentru anii universitari 1945-1946 ºi 1946-1947, în acelaºi

Caiet, este trecutã situaþia respectându-se rubricile: Numele

profesorului, Cursurile înscrise, Numãrul orelor, Colocviu I,

Colocviu II, Nota obþinutã la examenul final (de fapt este trecut

un calificativ), Semnãtura profesorului, iar în partea dreapta, jos:

„certific valabilitatea anului de studiu, rector”.

Se pare cã cele douã academii teologice erau comasate ori se

aflau în aceeaºi clãdire, cert este cã numele unor profesori se aflã

în toþi cei patru ani de studii, deºi primii doi ani sunt la Academia

Teologicã din Caransebeº ºi ultimii doi ani la Academia Teologicã

din Oradea, ambele refugiate, în acei ani, cum am arãtat, la

Timiºoara. Astfel dr. Mircea Chialda a þinut la anul I cursurile de

Introducere în Vechiul Testament, Exegeza Testamentului Vechi,

Arheologie biblicã, la anul II: Exegeza Testamentului Vechi ºi

Limba ebraicã, iar în anul III, Istoria filosofiei. Dr. Zeno

Munteanu a susþinut trei cursuri la anul I: Ermeneutica biblicã,

Exegeza Testamentului Nou, Limba greacã ºi la anul II, cursurile:

Introducere în Noul Testament ºi Exegeza Testamentului Nou.

Prof. Constantin Vladu este menþionat la Cânt bisericesc, atât în

anul I, cât ºi în anul III. Mai mult, aceeaºi persoanã, dr. Dimitrie

Bodea, a þinut, în anul IV, patru cursuri: Liturgicã, Pastoralã,

Omileticã, Catiheticã, toate de strictã specialitate. La fel, pentru

anul III, dr. Laurenþiu Busuioc a avut cursurile: Teologia moralã,

Mistica, Sociologie, asemenea, dr. Marcu Bãnescu: Omileticã,

Cateheticã, Pedagogie generalã. Pentru prezenþa unui singur

profesor la mai multe discipline, în ani de studiu diferiþi, explicaþia

ar fi situaþia politicã a þãrii, faptul cã cele douã academii teologice

erau refugiate la Timiºoara ºi, din aceastã cauzã, lipsa profesorilor.

Cursurile înscrise la anul IV de studii, 1946-1947, sunt

urmãtoarele: Liturgicã, Pastoralã, Omileticã, Catiheticã, Drept

bisericesc, Constituþie ºi administraþie bisericeascã, Sectologie,

Cântare bisericeascã ºi Tipic bisericesc, Igienã pastoralã.

Însemnarea de la finalul anului IV de studiu este parafatã de dr.

Vasile Lãzãrescu, Episcopul Timiºoarei din vremea aceea:

„Domnul Ion I. Graure s-a prezentat în ziua de 18 iunie

1947, la examenul II general, sistematic-practic, ºi a obþinut

nota generalã «Foarte bine», Timiºoara 18 iunie 1947.”

Semneazã dr. Vasile Lãzãrescu, Episcopul Timiºoarei,

preºedintele Comisiei Examinatoare, alãturi de sigiliul: Academia

de Teologie Ortodoxã Românã Oradea, ceea ce ar rezulta cã

episcopul ortodox de Oradea nu era refugiat iar omologul sãu

din Timiºoara îi þinea locul. La doar câteva luni, în acelaºi an,

1947, prin ridicarea eparhiei în rang, Vasile Lãzãrescu devine

arhiepiscop al Timiºoarei ºi mitropolit al Banatului, fiind instalat,

la 26 octombrie 1947, la Catedrala mitropolitanã, mãreþ edificiu

ortodox, la care îndrumase lucrãrile de zidire ºi care fusese

inaugurat doar cu un an în urmã. Pensionat de autoritãþile

comuniste în anul 1961, mitropolitul Vasile Lãzãrescu ºi-a trãit

ultimii ani de viaþã la mãnãstirea Cernica, ca simplu monah.

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (XI)
File de monografie:

(Va urma)

Fotografie de la finalizarea cursurilor de la Curtea de Argeº, 1960

Caiet de cursuri al studentului
Ion I. Graure

Diploma de învãþãtor a lui Ion I. Graure, 1943

Caiet de cursuri cu nota finalã semnatã
de Episcopul Vasile Lãzãrescu

Tristeþile ºi suferinþele vremii!

La un an dupã examenul de la Timiºoara, studentul Ioan Graure

îºi pregãteºte examenul de licenþã în Teologie la Sibiu. Astfel,

diploma de licenþã în Teologie a obþinut-o la Academia Teologicã

„Andreianã” din Sibiu în 12 iunie 1948. Diploma are antetul:

Republica Popularã Românã, Arhiepiscopia Ortodoxã de Alba

Iulia ºi Sibiu, fiind semnatã de Nicolae, arhiepiscop de Alba Iulia

ºi „mitropolit al românilor ortodocºi din Ardeal ºi Criºana”.

Teza de licenþã, cu titlul Spiritul creºtin în pedagogia lui I. A.

Comenius, o întocmeºte sub coordonarea pr. prof. dr. Nicolae

Mladin, titularul catedrei de Teologie Moralã, devenit mai târziu

(4 iunie 1967) Mitropolit al Ardealului.

Doi ani ºi jumãtate, absolventul de Teologie a fost învãþãtor

(anii ºcolari:1948-1949; 1949-1950; 1950-24 feb. 1951). S-a

cãsãtorit, urmând sã se preoþeascã pe meleagurile natale, dar alta

a fost întorsãtura vieþii. Aºa cum am arãtat în episoadele anterioare,

a fost deþinut politic: trei ani ºi ºase luni, la închisoarea Jilava, la

Poarta Albã, Colonia de Muncã Peninsula – Valea Neagrã,

regiunea Constanþa, din nou la Jilava.

Dupã toate aceste „cãlãtorii” întru cizelarea personalitãþii, a

adãstat în patru colþuri de rai ale unor zone diverse din Ardeal,

dar trãind... o viaþã sub sabie.

Ca preot în parohia Cergãul Mic, lângã Blaj, a fost trimis la un

fel de cursuri de (pregãtire) perfecþionare la Curtea de Argeº

(anul 1960 ?). Familia pãstreazã

o fotografie-document realizatã la

finalul acestor cursuri, unde se

vede, chiar în mijlocul

participanþilor, PSS Vasile,

ierarhul de atunci al

Arhiepiscopiei Argeºului, apoi se

vãd o parte din preoþii-profesori

care au þinut cursuri ºi preoþii

participanþi – preotul Ioan Graure

este al treilea din dreapta, rândul

de sus.

Oriunde a fost, pãrintele Ioan

Graure nu s-a lãsat biruit de rãu,

îndemnându-ºi aproapele sã

poarte grijã de cele bune ºi în tot

ceea ce face sã aibã pilda

Mântuitorului Iisus Hristos. A

considerat întotdeauna, luând exemplul înaintaºilor, cã un cuvânt

bun spus la locul potrivit ºi la timpul potrivit este un leac miraculos.

Cuvântul sã fie plãcut, sã fie „dres cu sare”. Aprofundase învãþãturile

Sfântului Ioan Gurã de Aur, din care aflãm cã „limba noastrã este

mâna cu care atingem picioarele lui Hristos” ºi cã „limba este un

mãdular mic, dar poate murdãri tot trupul”. Cu limba, binecuvântãm

pe Dumnezeu, dar ºi blestemãm, spunem cuvinte urâte, care întineazã

sufletul omului. Pãrintele Ioan a ºtiut sã valorifice aceste învãþãturi.

A fost un preot exemplu pentru slujbele bisericii ºi pentru muncã.

A ostenit cu timp ºi fãrã timp, fiind o bunã pildã în sãvârºirea

slujbelor bisericeºti ºi în munca de toate zilele, bucurându-se de

preþuirea, admiraþia ºi dragostea tuturor. Preotul Ioan Graure a fost

omul lui Dumnezeu în toate. „Voinþa i-a fost mare ºi râvna

strãlucitoare” (Sfântul Ioan Gurã de Aur, Cuvântul al IV-lea la

Sfântul Apostol Pavel, în vol. Predici la sãrbãtori împãrãteºti  ºi

cuvântãri de laudã la sfinþi, Editura Institutului Biblic ºi de Misiune

al BOR, Bucureºti, 2002, p. 256).
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Un mare nedreptãþit al lucrãrilor de

sintezã apãrute în anii din urmã la nivel

naþional (între care aº menþiona în primul

rând Dicþionarul scriitorilor români,

ediþia a doua, „revãzutã ºi adãugitã, adusã

la zi”, Editura Muzeul Literaturii Române,

Bucureºti, 2020) este, fãrã îndoialã, ºi Ion Roºioru, poet, prozator,

eseist, publicist, traducãtor ºi critic literar, care are o operã bogatã,

apreciatã ca atare atât în România, cât ºi în

strãinãtate, unde autorul a fost distins cu

numeroase premii ºi distincþii, bibliografia sa

putând sta cu cinste, pe bunã dreptate, lângã

cea a scriitorilor români contemporani în

biblioteca oricãrui intelectual care se respectã.

Într-un medalion ce-i este consacrat într-un

dicþionar local de acum trei ani (Valeriu

Nicolescu, Valeriu Avram, Marius-Adrian

Nicoarã, Personalitãþi buzoiene 1918-2018,

500 pentru România, Editura Alpha MDN,

Buzãu, 2018) sunt menþionate atât cãrþile

publicate de Ion Roºioru cât ºi o serie de semne

ale preþuirii autorului (distins în mai multe

rânduri cu Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala

Dobrogea, cu diplome ºi medalii la diverse

festivaluri naþionale, dar ºi în Franþa ºi Liban),

autor care, de altfel, este o prezenþã constantã

în multe publicaþii culturale din România, din

Canada, Croaþia ºi alte þãri.

Nepropunându-mi sã reiau aci, nici mãcar în

sintezã, fiºa amintitã, mã opresc numai asupra

creaþiei poetice a d-lui Ion Roºioru, care mi-a trimis de curând cel

mai recent volum de versuri al d-sale (Cupola unei lacrimi, Editura

Ex Ponto, Constanþa, 2021). El vine sã se adauge benefic celor

care l-au precedat: La þãrmul grânelor (1988), Pur (1998),

Pantumierul, vol. I-II (2011), Incantaþii de mãtase (2012), Lacrimi

triunghiulare (2012), 101 schaltiniene (2012), Trecutul afectiv se

pierde (2012), 111 elide (2013), Clopotul din Dojoji (2013),

Insomnii vesperale (antologie, 2013), Îºi pierde urma inorogul

(2016).

Cã dl. Ion Roºioru este înainte de toate un foarte bun cunoscãtor

al poeziei româneºti ºi universale aproape cã se înþelege de la

sine de vreme ce nu numai cã i-a citit pe toþi (de la Eminescu,

Bacovia, Blaga, Pillat, V. Voiculescu ºi pânã la autorii de ultimã

orã, unora le-a comentat cãrþile în recenzii), ci i-a ºi tradus în

limba lui Voltaire, d-sa bucurându-se, la vremea respectivã de

bune aprecieri din partea specialiºtilor.

Dl. Ion Roºioru este astãzi singurul poet român care ºi-a propus

(ºi a ºi reuºit!) sã aducã în atenþia iubitorilor de literaturã

modalitãþi ºi specii lirice mai rar întâlnite ºi care demonstreazã,

între multe altele, nu numai meºteºug, ci ºi un talent de excepþie:

cople, elide, pantumuri. „Terenuri” lirice care multora dintre autorii

de azi le-ar putea pãrea explorate ºi valorificate demult, deci

specii ºi genuri cu o viaþã încheiatã, se dovedesc a fi pentru acest

poet veritabile mine sau fântâni de aur din care d-sa a dat/dã la

ivealã comori nebãnuite. Fireºte, pentru cine ºtie sã citeascã ºi sã

aprecieze adevãrata poezie.

Cupola unei lacrimi vine cumva în

continuarea unor volume anterioare (cel

puþin ca tehnicã, dar ºi ca univers ideatic).

Poetul din acest nou volum este, structural

vorbind, un gânditor clasic, care nu se

dezminte pe sine de la o carte la alta în trãirile

sentimentale. Cartea de acum îl atestã un

nostalgic incurabil pentru care spaþiul natal,

matricea din care s-a ivit pe lume constituie

un fel de centru al universului.

Pe canavaua anotimpurilor ºi a satului îºi

aflã locul întreaga multitudine a sentimentelor

– toate dominate de dragoste – un fel de „fata

morgana” a vieþii cotidiene: „ªi dacã tot te caut

veºnic pentru c-atât de mult îmi placi,/ Himerã,

hai sã fim colinde, hai sã fim copaci!// ªi dacã

tot doresc sã aflu în clipa asta ce mai faci,/

Silfidã, hai sã fim miresme, silfidã, hai sã fim

copaci!// ªi dacã tot ni-i scris sã ardem ca

roua-n candele de maci,/ Undinã, hai sã fim

poeme, undinã, hai sã fim copaci!” (Iubire,

hai sã fim copaci...). Aidoma exilatului la

Tomis, poetul îºi oferã sieºi motive, pretexte de ostoire a dorului de

iubita aflatã departe, la mare: „În noaptea-naltã, plinã, imensã ºi

bogatã,/ La geamuri stropii ploii au început sã batã.// E ora trei ºi-mi

place sã cred cã printre ei/ S-a reîntors ºi roua iscatã-n ochii mei.//

Mai sunt, cu siguranþã, ºi cei sãraþi cu care/ Te-a împroºcat, geloasã,

neobosita mare,// Mã sfredeleºte gândul sã fiu un strop sã am/ O

nesperatã ºansã sã-þi bat cu mine-n geam!” (O nesperatã ºansã).

Sau: „A-nceput sã plouã verde. În otavã cad gutui./ O sã treci un râu

albastru. O sã am un vis haihui.// Se-nsereazã a poveste. Munþii au

intrat în sat./ O sã iei din cui vioara. La fereastrã o sã-þi bat.// Soba

duduie neleapcã. I-a scãpat un fir de fum./ Îmi trimiþi o nouã carte.

Mã cufund în ea duium.// Se aude-o veveriþã. A dat iarãºi iama-n

nuc. Îmi expediezi mesaje. Uit subit cã-s singur cuc!” (Uit subit cã-

s singur cuc).

Totul – ograda, dealurile, copacii, sãlbãticiunile ce se ivesc din

când în când nu-i pot îndepãrta poetului gândul de la iubitã, de la

condiþia dorului neostoit de miºcãrile ºi schimbãrile anotimpurilor.

De aci ºi încrederea în eternitatea iubirii, cea pe care nici moartea

În consonanþã cu miºcãrile naturii
n-o poate opri ori deturna aiurea. De aci ºi un vis poetic al

reîncarnãrii, al unei posibile vieþi viitoare. O viaþã de dupã cea

pãmânteascã: „De vom trãi ºi-o altã viaþã noi tot aici vom reveni/

ªi totu-o sã decurgã-ntocmai, noapte de noapte, zi de zi.// Spre a

desþeleni ogorul vom pune patru cerbi la jug/ ªi tu îi vei purta de

sfoarã iar eu voi apãsa pe plug.// Când toiul nopþii o sã treacã ne

vom grãbi la mãcinat;/ Vei coace pâine afânatã, mã voi urca în

nuci sã-i bat.// De peste moartea ce-o sã vinã îºi jur de-acum sã

mã întorn/ Sã-þi curm nestinsa aºteptare când viscolul se zbate-n

horn!” (De peste moartea ce-o sã vinã). Prezenþa fireascã a

þãranului cu preocupãrile lui, cadrul agreat, apoi intimitatea

interiorului trimit cu gândul la Coºbuc, la Goga, la Bacovia, însã

aci totul capãtã ºi o conotaþie simbolicã, metafizicã, pe un solfegiu

romantic, de bunã ºi remarcabilã facturã. Eroul sau personajul

liric (cum vreþi sã-i spuneþi) este prin excelenþã un visãtor ºi de

aceea nu e de mirare cã printre multe altele îºi argumenteazã

imaginaþia cu trimiteri la mitologii ºi la autori referenþiali în

domeniile lor. Totul se petrece atât de firesc încât aproape cã nu

mai ºtii unde se sfârºeºte realitatea ºi unde începe ficþiunea:

„Vâslind pe-o mare de poveste sã-þi laºi caiacul în fiord,/ Sã

înhãmãm la troicã renii, sã ne-mbãtãm de nordul nord –// Cu

blana ursului totemic sã ne-nvelim din când în când,/ Sã nu te

mai desprind de mine, sã-mi fii reginã-n orice gând –// Sã ningã

pur, sã ningã tandru ca-n basmele lui Andersen,/ Sã ne durãm

colibã-n tundrã, sã reclãdim un nou eden –// Sã nu avem nimic

cu moartea, sã evadãm din noi în noi,/ Sã fim doar dragoste

eternã, sã fim eternitatea-n toi!” (Vâslind pe-o mare de poveste).

Sau, iatã, în alt loc nostalgia eternitãþii posibile, cel puþin în

poezie dacã nu ºi în realitatea prozaicã de pe pãmânt: „Sã fie-o

noapte fãrã margini. Sã coborâm de tot în ea./Sã fiu poetul tãu

oniric. Sã fii antologia mea!// Sã nu se mai iveascã zorii. Sã

retrãim un vis nohai./ Sã te dezbrac pe îndelete. Sã ne citim febril

în Braille.// Sã se aprindã singur focul. Sã bem amurg din

felegean./ Sã fiu dighitul tãu din urmã. Sã-mi fii uzbeca Nevgian!/

S-atingem mitul androginic. Sã-i spunem morþii bun rãmas./ Sã

reclãdim edenul lumii. Sã nu mai curgã timp din ceas!” (Sã nu

mai curgã timp din ceas).

Este reconfortant sã descoperi surprinzãtoarea capacitate a

poetului de a-ºi asuma peisajul exterior, de a-l face sã transceandã

cãtre celãlalt peisaj, cel interior, în care gândurile ºi sentimentele

par a se miºca ºi a trãi ca niºte fiinþe care te fac pãrtaº la existenþa

lor, pe cât de realã tot pe atât de imaginarã, pe cât de diversã tot

pe atât de receptivã la apelul poetului.

Cupola unei lacrimi este cartea unui autor ajuns la deplina

maturitate liricã. A unui scriitor care ºtie ce ºi cum sã comunice

cititorilor lui, oferindu-le o adevãratã insulã de poezie autenticã,

inspiratã, reconfortantã mai ales azi, în contextul a tot felul de „mofturi”

ºi cãutãri sterile cu pretenþii de autenticitate, originalitate ºi valoare.

D-na Maria Niculescu este

o apariþie atipicã în lumea

literarã contemporanã, o forþã

creatoare dublatã de o activitate

febrilã în domeniul cultural.

Deºi de formaþie tehnicã,

proiectant în construcþii-

instalaþii, a activat ca secretar

general de redacþie la cenaclul

literar „Perpessicius”,

administrator ºi redactor la

site-ul literar-artistic „Negru pe

Alb” precum ºi la alte reviste

on-line, secretar artistic ºi actor la cercul dramatic „Ioan V. Maftei”

– toate acestea reuºind sã o inspire în domeniul liric ºi s-o susþinã

în faþa greutãþilor extraordinare ale vieþii materiale pe care le-a

înfruntat cu curaj ºi tenacitate.

Din anul 2001, când a debutat editorial cu volumul Miere ºi

fiere, dna Maria Niculescu a publicat pânã astãzi ºaptesprezece

cãrþi – ceea ce reprezintã o performanþã aº zice greu de egalat!

Nu este o simplã performanþã cantitativã – am putea spune –

fiindcã se vede însoþitã de referinþe credibile, ºi dacã adãugãm

„17 cãrþi de poezie”, vom constata cã se schimbã natura aprecierii,

mai ales cã printre susþinãtorii autoarei sunt nume de rezonanþã

în literatura contemporanã: Mihai Antonescu, Florentin Popescu,

Ion Machidon, ªtefan Doru Dãncuº, Valter Hristescu, Boris

Marian Mehr, Irina Airinei, Nicuºor Constantinescu, Geo

Cãlugãru, Constantin Mitulescu º.a.

Adevãrul este cã autoarea stãpâneºte versul clasic, descoperã

rimele cele mai potrivite ºi, nu de puþine ori rare, într-un registru

de teme nu foarte bogat, dar de statornicã frecvenþã în universul

poeziei: trecerea implacabilã a timpului, ciclicitatea anotimpurilor

Iubirea (ne)-cuminte ºi rigorile formelor fixe
ºi renaºterea naturii, cultul prieteniei, eflorescenþa sentimentelor,

puritatea ºi naturaleþea primelor iubiri, grandoarea ºi eternitatea

mãrii. Astfel, în volumul „Prinþul sonet”, Maria Niculescu

dovedeºte o abilitate de versificare notabilã, îmbogãþind sonetul

clasic cu sonetul-acrostih: Curajul de-a

te naºte nu-l pot a înþelege/ Urmaºii ce,

urmarea o þes cu vagi poveºti;/

Rupându-se de tine cu gând sã

pãtimeºti/ Ai triumfat, cãlcat-ai un rãu

fãrã de lege (...) (Luminã din luminã,

sonet-acrostih pentru „Curajul te-nalþã”).

În esenþã, poezia e curgãtoare, pe

tema unicã a iubirii, în registrul

impersonal care camufleazã emiþãtorul.

Uneori, textul pãstreazã conºtient

reminiscenþe eminesciene: Rãmâi, rãmâi

cu mine, nu mult, ori eºti în pripã?/ Iar

mâine-n zori de ziuã va sã revii, ºtiu

bine,/ Tu faci, a mele gânduri, ades, sã

se-nsenine,/ Al meu iubite vinã, aºteaptã

înc-o clipã!// Poþi face tot ce-þi place: -

n oglindã te priveºte/ (...)/ Uºor, o zi va

trece, o lunã, ani ºi soarte,/ Cu tine-

alãturi, dragã, atâta-s de ferice!/ Cu

tine mã simt purã, frumoasa Euridice,/

Ispititor de-aproape suntem ºi mult,

departe...” (Rãmâi cu mine).

O bunã parte din textele d-nei Maria Niculescu sunt de

inspiraþie religioasã, fãrã sã contravinã temei erotice principale.

Autoarea, deºi nu s-a bucurat de susþinerea criticii de prim plan,

a reuºit sã rãmânã activã o perioadã îndelungatã, iar volumul

Clepsidra iubirii, bilingv, îi va aduce poate mai mulþi cititori,

Aureliu Goci

inclusiv de limbã italianã, pentru cã domnia sa a cãpãtat certitudinea

cã textele rezistã ºi în versiuni diferite de limba în care au fost

elaborate. Iatã o invocaþie de mare puritate sufleteascã: Sunt vie,

Doamne Sfinte, ce minune!/ Am stat pe-o cruce-n pontul lui

Pilat,/ Motivul de-a fi moartã l-am aflat,/ Chiar

ºi la morþi, prieteni, îl voi spune (...) (XXXIV).

Poezia modernã a eliminat toate elementele

de podoabã, pentru concentrarea unui conþinut

de idei, insinuat ºi sublimat în text. Nimic nu se

aflã înaintea textului, totul începe la sfârºitul

lecturii în conºtiinþa cititorului, dar pe d-na

Maria Niculescu trebuie s-o „citim” altfel, aºa

cum observã ºi Florentin Popescu în Prefaþa la

Prinþul sonet: „... suntem înclinaþi sã bãnuim cã

sub forma lui (a sonetului, n.n.) a socotit cã se

poate exprima cel mai bine, în el poate orândui

o sumã de întrebãri ºi neliniºti care nu-i dau

pace în nopþile d-sale de nesomn ºi cãutãri

lirice.” Tot Florentin Popescu face referire la

Mihai Codreanu, „prinþul sonetului”, ceea ce

ne face sã observãm cã autoarea a personificat

acest frumos stil liric, numindu-l, chiar pe el,

Prinþ...

Autoarea este un talent nativ care trebuie

încurajat în acumularea culturalã ºi spre

rezoluþiile personale, rezultate din „ars

combinatoria” a probabilitãþilor lingvistice,

deoarece dovedeºte resurse pentru autodepãºire ºi evoluþie, mai

ales pentru faptul cã poezia este ºi o terapeuticã existenþialã.

(Maria Niculescu, Clepsidra iubirii, ed. Betta, 2019, Prinþul

sonet, ed. Rawex Coms, Bucureºti, 2020.)
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Neagu Udroiu

În mod neaºteptat, aº zice,

cartea mea de învãþãturã a trecut

ºi prin amfiteatrele a douã

televiziuni particulare. Câþiva

ani am fost, cu acte în regulã,

rabotnic la „Pro tv”. Un

adevãrat lãcaº de parcurs ,

zilnic, având carnetul în mânã

ºi creionul dupã ureche. Acest

post Tv nãscut la intersecþia

unor oameni cu bani de dincolo

de graniþã ºi ceva indivizi

pricepuþi a fãcea lucruri

nefãcute la noi pânã atunci, a

oxigenat iniþiativa localã ºi

catalizat reuºita în mai tot ce a ieºit în

cale. Meritul nu este doar al lui Adrian

Sârbu, om de camerã ºi de studio, cu

ceva pricepere în a face tatting, dar de

la el trebuie sã porneascã orice cuvânt

de apreciere referitor la activitatea

grupului redacþional ºi tehnic instalat

în apropiere de Foiºorul de Foc. Fãrã

el, mã îndoiesc de o reuºitã deplinã.

Cu el la timonã evenimentele au mers

pe un curs de toatã lumea apreciat.

Bravo lui, voi exclama ºi acum, la atâta

vreme de când nici el, nici eu – scuzaþi, simplã alãturare! – nu

mai ne luãm leafa din birourile ce privesc spre Foiºor ori alte

azimuturi: Liceul „Mihai Viteazu”, ªcoala de actori de teatru,

film ºi tv-euri, Liceul „Iulia Hasdeu”, Gara Obor, simþind în

ceafã respiraþia precipitatã a lui Titus Ozon.

Dupã încheierea mandatului meu diplomatic de la Helsinki ºi

Tallin, reveneam acasã cu o poftã de pensie de necrezut. De

neînþeles pentru unii, convinºi cã a fi ambasador este un fel de

concediu cu platã. Prin volumele numite „Zãpezi din

Miazãnoapte” (subtitluri: vol. I – „Ambasador în Finlanda”;

vol. II – „Ambasador în Estonia”) am dorit sã creionez viaþa

acelor ani. Dar printr-o înþelegere intervenitã între mine ºi patronii

Editurii Niculescu am preluat Departamentul Beletristicã strãinã.

A durat doi ani. Lansarea cãrþii despre anii mei finlandezi (multã

lume, alai, serbare, n-o sã mã credeþi s-a stat ºi în picioare…) mi-

a prilejuit reîntâlnirea cu poetul Nicolae Dan Fruntelatã. A filmat

evenimentul ºi m-a invitat ca în continuare sã realizãm un interviu

în biroul sãu de director general al televiziunii „România de

mâine”. A apãrut o întrebare: „Nu vii la Noi?”. Rãspuns: „ªi ce

sã fac?”. De dincolo de masã: „Sã faci emisiuni”. Am înþeles: ca

într-o fabricã echipatã cu tot ce are nevoie ca sã producã: poþi

lucra ca strungar în fier, frezor, rabotor. Am acceptat cu mare

plãcere sã lucrãm alãturi. Nu voi regreta niciodatã. Deºi a apãrut

ºi ideea ca la experienþa mea în mass media sã fiu încadrat ºi într-

o funcþie de conducere, ceea ce s-a ºi operat, mi s-a dat pe mânã

un carussel. Cine a trecut prin uzine constructoare de maºini

pricepe despre ce e vorba: utilajul impozant din capul halei. Avea

ºi avantajul cã puteai lucra în trei schimburi. Evident, tot tu, în

toate trei. Am început sã alerg ca în tinereþe dupã subiecte la zi,

dar totul circumscris profilului Tv. la care fusesem chemat. Micul

ecran respectiv funcþiona ca un producãtor de niºã, cu pretenþia

declaratã de a rãmâne cu un accentuat profil educaþional. N.D.

Fruntelatã s-a „bãtut” pentru aceastã efigie, convins cã indiferent

de pãrerile altora micul ecran trebuie sã deschidã mintea spre

orizonturi culturale, sã invite la lecturã, sã atragã pe studenþi ºi

nu numai în muzee, în sãlile de concert, la spectacole de teatru.

Mi-am gândit anii de lucru la Tv. „România de Mâine” ca un

periplu printre statui. Un ciclu de emisiuni s-a numit chiar aºa.

Invitam sãptãmânal la microfon interlocutori din varii domenii,

din drag de cariera lor ce merita ºtiutã, din curtoazie pentru

altitudinea lor profesionalã. Au putut fi vãzuþi ºi ascultaþi

academicieni, experþi afirmaþi cu strãlucire în diferite activitãþi,

sportivi de performanþã, actori din prim planul scenei româneºti

ºi nu numai. Prin ce avea mai bun, þara era reprezentatã acolo.

Am þinut sã relev ºi posibilitatea de a privi Lumea de aproape,

având în faþã personalitãþi din cercul românesc diplomatic de

elitã. Am recrutat parteneri de analize ºi sinteze privind o þarã

sau alta chiar dintre cei care serviserã în tranºeele diplomaþiei –

ambasadori în þara aflatã în discuþie, inclusiv lideri ai Ministerului

de Externe. O reuºitã.

Naºterea ºi tinereþea unei

reviste de culturã

Despre atmosfera din „sala de clasã”, cuvinte bune în exces.

Explicaþiile veneau de la conduita rectorului acestei universitãþi

particulare, om de echilibru desãvârºit. De la maniera de a concepe

funcþia de „el comandante” a celui pus ºi lãsat sã gândeascã ºi sã

punã în aplicare proiectul televiziunii de niºã. Nicolae Dan

Fruntelatã condusese la viaþa lui instituþii de nivel înalt ºi nimic

nu-l împiedica sã distingã utilul de inutil. Ca redactor ºef la

„Viaþa studenþeascã” excelase în a lucra cu „prospãtura”

universitarã. Uitaþi-vã la cine i-au fost subalternii. A trecut la

„Scânteia tineretului” unde a avut privilegiul de a asista intrarea

în tranºeele informaþiei a condeierilor de vârf ai tinerei generaþii.

Ajungea la „Luceafãrul” unde exersau nume de relief ale

publicisticii literare din epocã. Dupã ’90 a avut parte de ºansa de

a i se încredinþa „Românul”, publicaþie coborând din anotimpul

pregãtirii „României Mari”. A condus Departamentul de

Informaþii al Guvernului pe când ce e rãu ºi ce e bine tu te-

ntreabã ºi socoate îºi avea rolul sãu.

Când toate acestea pãreau a fi caligrafiate cu aer durabil a intervenit

prevãzutul. Rectorul s-a pensionat, Tv. a trecut în mâna succesorului.

N-am îndrãznealã sã emit opinii despre statura sa ca profesor

universitar. N-am cãderea. Dar ca mai mare al televiziunii nu mã

împiedicã nimeni s-o fac. Prima grijã, sã scape de cei care îl

complexau. A contractat o nouã conducere, punând în capul mesei

pe un neica nimeni în materie, un sociolog fãrã vreo altã virtute

decât aceea de a se ºti de folos la Cotrocenii momentului. Lipsit de

viziune, incapabil sã priceapã ce are de fãcut îºi consuma vreme

stând de unul singur în birou pentru a putea sta la garagaþe pe

computer. A plecat rapid, fãrã sã ºtie nimeni câþi bani a înghiþit ca

aventurier într-un þinut complet inaccesibil înþelegerii lui. A urmat

la cârma instituþiei un contemporan leit ca lipsã de personalitate ºi

idei. Ce a urmat? Televiziunea „Spiru Haret” a dispãrut de pe

firmament. Deci: nu ne stabileºte nimeni momentul când sã cãdem

în ridicol, asta vine de la sine…

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (X)
Ca valul trece...

Motto:

Lucrul început,

este pe jumãtate fãcut.

(Horatiu)

În luna octombrie a acestui an

de graþie se împlinesc douã decenii

ºi jumãtate de la apariþia primului

numãr al revistei „Sud”, eveniment

cultural remarcabil care va

consemna începutul unei

adevãrate renaºteri spirituale a

întregului spaþiu cultural sudic, al

celui bolintinean îndeosebi.

Meritul incontestabil al acestei iniþiative pe care o putem

considera, fãrã teama de a greºi, drept istoricã, revine unui grup

de intelectuali în frunte cu C. Carbarãu, bolintinean din tatã în

fiu, licenþiat în filosofie, publicist experimentat, care a transpus

în realitate, cu o admirabilã premoniþie, zicala marelui poet latin

potrivit cãreia orice lucru început este pe jumãtate fãcut Actul de

naºtere al revistei de culturã „Sud”, care iatã, în vremuri dificile

ºi confuze a devenit sfert centenarã dovedindu-se pe deplin însãºi

raþiunea de a fi, a avut loc în martie 1996 în biroul de la liceul

pãstorit de autorul acestor rânduri, fiind semnat cu entuziasm de

cei prezenþi, profesori, ingineri, economiºti, funcþionari, localnici

sau navetiºti, care dupã ce au pus bazele Fundaþiei ,,Dimitrie

Bolintineanu” au stabilit apariþia revistei lunare, numitã „Sud” la

propunerea primului redactor ºef desemnat, Constantin Carbarãu.

Apariþia în peisajul monoton al unui orãºel cu puþin peste

unsprezece mii de locuitori a revistei „Sud” a stârnit, ab initio,

interesul bolintinenilor, deopotrivã vârstnici ºi tineri, liceeni mai

ales, prin diversitatea tematicã, literaturã, educaþie, istorie, culturã-

civilizaþie, cât ºi calitatea articolelor orientate spre evenimente ºi

personalitãþi ale istoriei locale, medievalã ºi modernã, precum

Tudor Vladimirescu sau Dimitrie Bolintineanu, dar ºi atragerii

unor colaboratori competenþi, inclusiv originari din arealul zonei,

deci cu motivaþii superioare.

Dincolo de entuziasmul nedisimulat al iniþiatorilor, „copilãria”

„Sud”-ului nu a fost uºoarã ºi nici simplã, dificultãþile, inerente

unui atare început, financiare îndeosebi, ca ºi momentele de

cumpãnã, au fost depãºite prin intervenþia oportunã ºi eficientã a

primarului de atunci al urbei, Alexandru Pâslaru, inginer agronom,

vizionar curajos, permiþând ca procesul de editare, lung ºi

complicat, sã-ºi urmeze cursul, iar speranþele sã devinã realitate

în momentul când primul numãr al revistei a fost adus la

cunoºtinþã cititorilor.

În primul deceniu de existenþã, revista „Sud” s-a bucurat de

colaborarea unor nume prestigioase ale literaturii, istoriei ºi

culturii române, scriitori, poeþi, critici literari, precum Teodor

Vârgolici, exeget al operei lui D. Bolintineanu, preºedinte al

Fundaþiei bolintinene ce va purta numele marelui poet ºi patriot

nãscut la Bolintin Vale, Radu Cârneci, Liviu Ioan Stoiciu, Fãnuº

Neagu, Mircea Sântimbreanu, Florentin Popescu, Victoria

Milescu, Radu Voinescu, Emil Pãunescu º.a., alãturi de care am

debutat ºi eu, timid, cu articolul „De ce Bolintin?”, solicitat ºi

acceptat de redactorul ºef chiar pe prima paginã a numãrului

unu. Tot în aceastã etapã, graþie tenacitãþii ºi încrederii redactorului

ºef de atragere a creatorilor valoroºi, cu origini în arealul sudic,

devin colaboratori de prim rang ai publicaþiei Emil Pãunescu,

istoric din Giurgiu, George Apostoiu, diplomat, Bolintin Vale,

Neagu Udroiu, diplomat ºi publicist din Cartojani, Dumitru

Dumitricã, Bolintin Deal, Victor Pencu, Buturugeni, Constantin

Turturicã, Ogrezeni, Dan Floricã, Alexandra Firiþã, Alexandra

Man, poeþi din Bolintin Vale, C-tin Bãrbuþã, profesor, ªerban

Tomºa, scriitor, Gratia º.a.

Încununare a primului deceniu de activitate, în care a reuºit sã

câºtige un loc, un nume ºi renume binemeritate între revistele

provinciale de profil, „Sud”-ul bolintinean se prezintã cu un

bilanþ avizat al publicistului Constantin Carbarãu, intitulat

„Revista Sud – 10 ani de apariþie, octombrie 1996 – octombrie

2006", având ca subtitlu semnificativ: „Între Olt ºi Borcea, un

spaþiu literar”, selecþie consistentã ºi remarcabilã din textele

publicate, grupate în cinci capitole: „Omagii”, „Clasici de lângã

noi”, „Literatura Sudului/ Sudul în literaturã”, „Prozã”,

„Comentarii critice” (Ed. Dominor, Bucureºti, 2006, 242 pag.)

aparþinând la peste o sutã de autori-colaboratori. Aºadar, un

început despre care se poate spune ca a fost de bun augur, mai

ales cã anterior, începând cu anul 2002, apãruse „Caietele Sud”

ºi un consistent volum de însemnãri monografice intitulat

„Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu” (Ed. Dominor, Bucureºti,

2004, 228 pagini), coordonat de redactorul sef, împreunã cu un

album aºijderea, printre autori figurând T. Vârgolici, C. Carbarãu,

Emil Pãunescu, C. Bãrbuþã, V. Grigorescu ºi alþii, care a devenit

referenþial cu privire la rostul ºi þelurile Fundaþiei ºi revistei,

generând emulaþie ºi încântare printre localnici, inclusiv

profesioniºtilor.

„Zece ani de apariþie a unei reviste ca a noastrã e un adevãrat

miracol”, se afirma în omagiul transmis de scriitorul Florentin

Popescu, redactor ºef adj., în timp ce pentru scriitorul Horia

Gârbea dupã zece ani de activitate „Sud þine cu precizie ºi chiar

încãpãþânare direcþia cardinalã a verticalitãþii, Nordul, þintind

mereu spre Steaua Polarã!”

Dacã în primul deceniu, „Sud” a apãrut în 12-16 pagini, cu 6

numere anual, începând cu ianuarie 2004 revista apare în 16

pagini, ajungând uneori la 20-24 pagini ºi 12 apariþii anuale,

aceasta timp de 8 ani la rând, marcând o perioadã de maturitate ºi

stabilitate, inclusiv financiarã ºi managerialã, prestigiu unanim

recunoscut în breaslã, ºi nu ne sfiim sã spunem, chiar glorioasã.

La începutul anului 2011 apele devin tot mai învolburate la

„Sud” pe fondul deteriorãrii în cascadã a stãrii de sãnãtate a

redactorului ºef, cu impact asupra prestaþiei sale. Chiar ºi în

aceste împrejurãri delicate preocuparea sa importantã a continuat

sã fie soarta revistei, adesea purtând un dialog deschis: „Colega,

am obosit, mã gândesc la ce se poate întâmpla cu revista noastrã

dupã... Ce zici, o poþi prelua?” Rãspunsul oferit fiind realist,

inechivoc: „Nu cred cã pot sã pãstrez nivelul actual.”, astfel cã

atribuþiile au fost preluate de scriitorul Florentin Popescu,

redactor-ºef adj. pânã la nr. 5/2011, dupã care Fundaþia ºi revista

„Sud” ºi-au suspendat pentru scurtã vreme activitatea în urma

decesului lui Constantin Carbarãu, fondator ºi primul Redactor

ºef, aproape 15 ani, care a fost înmormântat în cavoul familiei

din cimitirul Bolintin. Dupã numai câteva luni, colaboratorii fideli

ºi neliniºtiþi în sensul bun al cuvântului, au pus bazele Asociaþiei

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, care ºi-a asumat

ºi misiunea onorantã de preluare ºi garantare a continuitãþii revistei

„Sud”, Redactor ºef fiind desemnat Vasile Grigore, bolintinean,

remarcat prin profunzimea cercetãrilor ºi articolelor publicate în

timp, care va demonstra prin fapte cã este omul potrivit ºi capabil

sã coaguleze factorii ºi energiile culturale locale. Astfel, ajunsã la

vârsta maturitãþii, revista bolintineanã, ferm aºezatã pe orbita

calitãþii ºi culturii române, îºi urmeazã neabãtut traiectoria

ascendentã, susþinutã de cititori consecvenþi din arealul sudic, de

la Tomis la Drobeta, cât ºi din întreg spaþiul carpato-dunãreano-

pontic.

Constantin
Bãrbutã,
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Nicolae
Scurtu
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VASILE MILITARU ªI

REVISTA

„TELEGRAFUL

ROMÂN”
Biografia ºi bibliografia poetului, prozatorului, publicistului

ºi excelentului memorialist Vasile Militaru (n. 21 septembrie

1886, Dobreni-Câmpurelu, jud. Giurgiu – m. 8 iulie 1959,

închisoarea Ocnele Mari, jud. Vâlcea) necesitã investigaþii

profunde în presa interbelicã, în arhivele locale ºi centrale, precum

ºi în arhivele securitãþii, unde, încã, se mai gãsesc informaþii,

date ºi manuscrise.

La revista Telegraful român, care apãrea la Sibiu, Vasile

Militaru a colaborat de douã ori, cu o poezie – Eroului

necunoscut1 ºi cu Imnul tinerimii creºtine2, ce se constituie în

autentice poeme de adoraþie creºtinã ºi prea slãvire a virtuþilor

celor douã simboluri ale umanitãþii.

Poet religios, prin vocaþie, cunoscãtor al adevãrurilor biblice,

participant activ la viaþa socialã a României interbelice, Vasile

Militaru evocã, în fericite sintagme poetice, imaginea eroului

necunoscut, care a creat ºi întãrit profilul unei veºnice romanitãþi

aici la marginea Europei.

Inspirat din numeroasele drame ºi tragedii ale românilor din

sate, târguri ºi oraºe, Vasile Militaru a izbutit în aceastã poezie sã

imortalizeze, pentru totdeauna, efigia unui erou ºi, în acelaºi

timp, a unui mod de a privi ºi recepta istoria.

*

EROULUI NECUNOSCUT

Cu sufletul îngenunchiat pe lespedea ce azi þi-e scut,

Salut,

Erou necunoscut!

«Necunoscut» am zis? Iertare!

Cum oare eºti necunoscut, când dintre noi cu oriºicare,

Eroule, tu poþi fi frate, – poate mai mic, poate mai mare, –

Fiu drag, – ca soarele, în viaþã, –

Oricãrei mame ce stã faþã;

Soþi, vãduvei care suspinã, de la rãzboi, de atâþia ani

ªi tatã neuitat – icoanã, oricãruia dintre orfani?...

O, nu e drept sã te numim cum te-am numit: «Necunoscut»!

Te ºtim la chip, te ºtim pe nume:

Ai râs cu noi, sau ai gemut,

Cât þi-a fost dat sã fii pe lume;

Ne-ai strâns la piept într-un sãrut,

Ne-ai alintat ºi ne-ai spus glume,

Iar când s-a ridicat mãreþ ai nostru tricolor în zare,

Te-ai bucurat ºi-ai plâns cu noi, visând o Românie Mare!

Cui darã eºti necunoscut? Vrãjmaºilor, O, nu, nici lor!

Nici lor, cã pieptul tãu de stâncã, –

Un uragan clocotitor, –

Izbitu-s-a de-atâtea ori cu ei ºi ura lor adâncã!

Ei te-au vãzut cum ºtii sã lupþi la Jiu, pe Olt, la Mãrãºeºti, –

Cãmaºa doar având-o scut!...

ªtiu toþi duºmanii cine eºti!

Cum darã poþi sã te numeºti

«Necunoscut»?

Iertare, cã þi-am zis aºa, ºi slavã þie-n veci de veci!

Iar azi, – când poate-n clipa asta înfiorat eºti ºi te-apleci

Pe marginea eternitãþii, cu vãzul lumea s-o petreci, –

Sã ºtii cã, deºi peste piatra ce acopere al tãu cavou

Nu-i nici un chip ºi nici un nume, –

Eºti cel mai cunoscut Erou

Din câþi Eroi au fost pe lume!

Vasile Militaru

*

IMNUL TINERIMII CREªTINE

Voi cei ce vreþi sã fiþi biruitori,

Sã vã-nãlþaþi pe lume cât mai sus,

Veniþi mereu, în suflete cu flori,

La Împãratul lumii, la Isus!

Veniþi voi, tineri, sã primiþi puteri,

Cum au primit ºi sfinþii toþi la fel, –

Cã El îþi poate da oricât-I ceri,

Când Lui mereu te-nchini ºi crezi în El!...

Cu El alãturi, nu mai eºti înfrânt

ªi mãri adânci ºi late poþi sã treci,

Iar cel care pãzeºte-al Lui cuvânt,

Rãmâne viu ºi nu mai moare-n veci!

Isus e Calea plinã de lumini,

Iar cel ce merge cu Isus mereu,

Uºor strãbate drumul, chiar prin spini,

ªi-ajunge-n cer la Tatãl–Dumnezeu!...

Vasile Militaru

Imnul tinerimii creºtine se înscrie în poezia imnicã de cea

mai aleasã expresivitate, în care autorul uziteazã frecvent

majusculele pronumelui personal când se face referire la Isus,

«Împãratul lumii».

Folosirea majusculelor în poezia lui Vasile Militaru are o

funcþie temeinic definitã.

Poemele acestea nu au fost incluse în nicio carte a lui Vasile

Militaru ºi în nicio bibliografie a operei sale, au rãmas, aºadar,

uitate în paginile unei reviste.

ÎNTREGIRI LA

BIOGRAFIA LUI

CONSTANTIN

BARBILIAN

O personalitate însemnatã din þinutul Giurgiului este, fãrã

nici o îndoialã, ºi Constantin Barbilian (n. 21 mai 1866, Bucureºti

– m. 7 septembrie 1939, Giurgiu), magistrat de o rarã corectitudine

moralã ºi, în acelaºi timp, tatãl poetului ºi matematicianului Dan

Barbilian.

Biografii sãi, de pânã acum, sunt istoricul ºi criticul literar

Mircea Coloºenco ºi Gerda Barbilian, nora sa3 ºi o excelentã

profesoarã de germanã.

Cãrþile celor doi biografi ºi exegeþi ai operei poetice ºi

publicistice ale lui Ion Barbu se fundamenteazã pe o cercetare

arhivisticã profundã ºi de o realã însemnãtate în ceea ce priveºte

geneza ºi valoare extraordinarã a creaþiei barbiene.

Epistolele, pe care le public acum, sunt necunoscute ºi

reprezintã un segment din revelatorul dialog epistolar dintre

Constantin Barbilian ºi Gerda Barbilian (1899, Cottbus,

Germania – 1988, Bucureºti).

Problemele existente în aceste epistole se referã la

itinerarul profesional al Gerdei Barbilian, dar ºi la unele

aspecte privitoare la Dan Barbilian.

Impresioneazã, în chip plãcut, insistenþa ºi grija lui

Constantin Barbilian privind detaºãrile ºi catedrele vacante

din învãþãmântul secundar, unde ar putea ocupa, fie ºi

temporar, o catedrã, Gerda Barbilian4.

Interesante sunt ºi celelalte mãrturii ce se referã la întreaga

familie a lui Constantin Barbilian din Muscel, Giurgiu ºi

Bucureºti.

*

[Giurgiu], 5 sept[embrie] [1]938

Dragã Gerda,

Nu te necãji. Cererea ta de concediu þi-a fost aprobatã

dupã cum vei vedea cu ochii, poate cã ai ºi vãzut-o.

Cum am primit-o de la Victoriþa care se aflã la Braºov, þi-

am ºi expediat-o la Cottbus. Însã, este un însã. Abia acum îmi

dau seama, dupã cum îmi reamintesc cã era neînregistratã, ºi

rãu a fãcut Nanu sau omul lui, cã a luat-o neisprãvitã din

minister.

Dar nu este nimic, ai la mânã apostila «Se aprobã»

semnatã de ministru Þoni.

Teodorescu, o rubedenie a mea, directorul Liceului

Comercial din Giurgiu, cu care am vorbit de aceastã afacere,

dar numai dupã ce þi-o expediasem la Cottbus, m-a povãþuit

sã-þi scriu ca sã o trimiþi urgent Direcþiei Ministerului de care

depinzi, cu o cerere separatã ºi explicativã, ca sã o înregistreze

ºi sã înºtiinþeze, în acelaº[i] timp ºcolile respective indicate de

tine în petiþia de concediu.

Poate cã voi gãsiþi cã este inutilã soluþia care v-o dã, atunci

faceþi voi cum este mai bine.

Toate numirile noi erau numai într-un singur tablou, tablou

separat de fete n-a fost. Te înºeli crezând cã nu puteai sã iei o

catedrã la o ºcoalã de bãieþi.

Am vãzut fete numite la catedre de bãieþi p[entru] limbi,

bunãoarã prietena ta Margaritopol a fost utilizatã la Liceul de

bãieþi din Slatina, unde Liceul de fete a fost desfiinþat.

Teodorescu mai spunea cã la Comerþ în Giurgiu, e vacant,

nu s-a numit nimeni, ºi-mi vorbea, dacã n-ar fi bine sã ceri tu

catedra d[e]-aici.

ªi tot de la noi ºtiu cã pentru partea literarã, astãzi se poate

sub regulamentul actual ca fetele sã fie numite ºi la ºcolile de

bãieþi.

Vã sãrut cu dor ºi vã urez sã veniþi cu bine în þarã ºi

mulþumiþi.

C. Barbilian

*

Giurgiu, 11 sept[embrie] [1]938

Vasile Militaru - poezia “Eroului necunoscut”

Vasile Militaru - poezia “Imnul tinereþii”
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1 Vasile Militaru, Eroului necunoscut în Telegraful român, 77, nr. 35, mai 1929, p. 2, col. 1-3, jos.
2 Idem, Imnul tinerimii creºtine în Telegraful român, 83, nr. 35, 18 august 1935, p. 2, col. 4, jos.
3 Dan Barbilian s-a cãsãtorit cu Gerda în ziua de 14 iunie 1925, la Giurgiu.
4 Gerda Barbilian, Ion Barbu – Amintiri. Un cuvânt înainte de Ov. S. Crohmãlniceanu. [Bucureºti], Editura Cartea Româneascã, 1979, 335 pagini.

Dragã Gerda,

Vezi cât mi-e milã de tine ca sã nu te þin pe jeratic mai

multã vreme. Eºti bunã de cinste. Bucurã-te ºi te veseleºte.

Ai fost detaºatã, dar la care ºcoalã? Deocamdatã nu vãd

scris. Astãzi, duminicã, 11 sept[embrie] au apãrut în ziare toate

detaºãrile, ºi mã grãbesc sã-þi trimit partea referitoare la tine

tãiatã din «Universul».

Mi-e dor de voi, veniþi mai repede. Apropos. Nu uitaþi,

mulþumiþi lui Victor Nanu. Urând lui Dan strãlucitã izbândã,

rog pe d[omniºoa]ra sã vã aducã sãnãtoºi în þarã.

C. Barbilian

[Frau Gerda Barbilian, Profesor, Baden-Baden,

Sofienstrasse, nr. 37, Haus Vollmer, Germania].

*

[Giurgiu], sâmbãtã, 1 iulie [1]939

Meine Gelibte Gerda,

Cu o mare bucurie am aflat de transferarea ta la Câmpina.

Ai avut un noroc cu caru: de la Orhei în Câmpina este ca ºi de

la Orhei la Bucureºti.

Sunt tare curios sã ºtiu cine te-a servit. Nu ºtiu cum s-o

rezolva afacerea lui Dan, dar dacã ar fi sã rãmâie pe loc ar

trebui ca el sã-ºi cearã transferarea la Câmpina, unde este mai

preferabil ca la Sinaia.

De plecarea noastrã, depinde de un rãspuns pe care-l

aºteptãm de la Aritina, care ne-a invitat ºi pe noi ºi pe voi, nu

ºtiu dacã va avea loc pentru atâta liotã.

În privinþa promisiunii, cred cã o sã mã þin de vorbã,

îndatã ce voi vinde grâul. Sã dea D[umne]zeu sã fie liniºte.

Vã sãrut cu tot dragu[l],

C. Barbilian

[P.S.]

Aº fi bucuros sã plecãm la Aritina, vreau sã schimbãm

cerul mai mult pentru Smaranda, care nu se simte bine deloc.

Zilele astea trebuie sã-mi rãspundã, de la ea poate, pentru

câteva zile sã ne ducem ºi pe la Fuioreºti, la Coseºti.

C. Barbi[lian]

[Doamnei Gherda D. Barbilian, Strada Carol Davila, nr. 8,

Bucureºti, sectorul 6].

*

Giurgiu, 7 august [1]939

Dragã Gherda,

Mulþumesc de grija pe care o ai de noi ºi de programul,

itinerar, pe care nu-l vom putea utiliza. O scârbã de grâu, cã nu

este cine ºtie ce pricopsealã, ne-a stingherit ºi ne-a întârziat, ºi

o sã mai ne întârzie nu ºtiu câte zile.

Pânã acum, 7 august, nu ne-a venit rândul. Totuºi sper cã

pânã în 15 august sã putem porni. Acum ascultã. Pentru cã

doctorul Albulescu, care ne cunoaºte boala la

amândoi, când a auzit cã sunteþi la o altitudine

de 1.100 metri, s-a opus pentru stabilirea

noastrã la voi.

Acum ne-am adresat lui Fuiorescu, care cu

multã bunãvoinþã ne-a invitat la el, unde vom

sta o sãptãmânã. De aici vom porni la Aritina

pentru 3-4 zile, ºi nu ºtiu dacã nu vom fi o

pacoste pentru ea în halul de durere în care se

aflã. De la ea vom porni la voi sã vã vedem

numai, vom dormi o noapte cum vom putea ºi

unde vom gãsi. Îþi voi telegrafia – telefona la

timp, þinând seama de itinerarul factorului.

Rãspunde-mi cât staþi acolo.

Dacã nu voi putea veni din cauza plecãrii

voastre anticipate, atunci vã rog cumpãraþi-mi

vreo 5 kile brânzã de burduf.

Vã sãrut ºi vã doresc,

C. Barbilian

*

Dragã Gerda,

Regret din suflet cã nu putem sta ºi noi cu

voi. Când trecem prin C[âmpu]lung poate ne

ducem pe la Veta ºi pe la Costicã sã-i vedem.

În cazul când mã voi simþi bine. Aparatul îl

aducem noi. Vã dorim,

Smaranda

[Doamnei Gerda D. Barbilian la domnul

Moise Ariºeanu, factor poºtal, Rucãr, judeþul

Muscel; Constantin Barbilian, fost magistrat,

Giurgiu].

*

[Coºeºti], 15 august 1939

Dragã Gerda,

Am sosit de ieri 14 aug[ust] la Coºeºti. Toþi Fuioreºtii,

mai ales dr. Nicu, se gândesc cu drag la voi ºi regretã cã nu

sunteþi ºi voi, dorindu-vã mult. Credeam într-o surprizã. Noi

suntem sãnãtoºi.

La plecare, dupã ce vom da ºi pe la Aritina, o sã venim ºi

pe la voi. O sã vã anunþãm la timp fie prin poºtã, fie prin

telegramã.

Societatea Fuioreºtilor este încântãtoare. Aici am gãsit un

poet veritabil, Rãzvan al lui Nicu care abia aºteaptã sã fie

încurajat de Dan ºi îndrumat.

Vã sãrut ºi vã îmbrãþiºez cu mult drag.

C. Barbilian

[Doamnei Gerda D. Barbilian la domnul Moise Ariºeanu,

factor poºtal la Rucãr, judeþul Muscel].

*

[Corbi, 24 august 1939]

Meine Geliebte Gerda ºi Mult iubite Dane,

Luni seara (21 august) am sosit la Aritina pe care am

gãsit-o tot aºa de îndureratã, cã nu ºtiu de unde a mai gãsit

putere sã ne primeascã aºa de bucuroasã. Lunea viitoare, 28

august, cred cã o sã plecãm spre casã.

La voi în sihãstria în care v-aþi refugiat n-o sã mai venim,

pentru cã nu suntem preparaþi de iarnã; aici se tremurã de frig,

la voi desigur cã o sã îngheþãm.

La Fuioreºti am stat o sãptãmânã. Amândoi ºi Popa ºi

Traian niºte oameni foarte primitori. Bietu cumãtru, însã, e un

cadavru ambulant stãtãtor, nu mai poate umbla sãracu ºi cu

dispoziþia redusã.

Sãrmana Aritina ne-a reþinut toatã sãptãmâna pentru cã

vrea sã asistãm ºi noi la spãlarea oaselor lui bietu Sache care

va avea loc sâmbãtã, 26 august.

Vã sãrutãm ºi îmbrãþiºãm,

C. Barbilian

Dragii mei,

Ne pare foarte rãu cã nu putem veni. E nu mã simt în stare

sã fac drumul ãsta. Mi s-a[u] umflat picioarele, sunt foarte

îngrijoratã. În septembrie vin la Bucureºti sã mã examineze un

doctor cã încã nu pot merge. O duc foarte rãu cu sãnãtatea. Sã

ne aduceþi un caºcaval.

Mare durere e pe noi de grozãvenia loviturii ireparabile.

Sunt mulþumitã cã îi am pe dragii de ei ºi ne pare rãu cã voi

lipsiþi.

Vã sãrut,

Aritina

[Doamnei Gerda D. Barbilian la domnul Moise Ariºeanu,

factor poºtal la Rucãr, judeþul Muscel; Expeditor – C.

Barbilian, comuna Corbi, Muscel].

Note:

Originalele acestor epistole inedite se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.
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ETNO-LOG

Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Cultura „noastrã” pentru cultura „lor”
Asistãm, mai cu

seamã din epoca
modernã a construc-
þiilor naþionale, la o
permanentã negociere
a sensurilor culturii
„þãrãneºti” de cãtre
cultura „cãrturãrea-
scã”, dar ºi de cea
oficialã ori de masã.
Dupã cum scrie Anne-
Marie Thiesse, în vol.

Crearea identitãþilor naþionale în
Europa. Secolele XVIII-XX
(traducere de Andrei-Paul Corescu,
Camelia Capverde ºi Giuliano
Sfichi, Editura Polirom, Iaºi, 2000,
p. 15): „Începând cu secolul al
XVIII-lea, fãurirea naþiunilor se
bazeazã mai întâi de toate pe
expediþii rustice. Exploratorii
pornesc peste dealuri ºi vãi dupã
vestigiile cele mai bine conservate
ale moºtenirii originare. Aceastã
cãutare a Graalului naþional stã
mereu sub semnul urgenþei:
tradiþiile sunt aproape uitate,
trecerea cãtre Tãrâmul Eroilor se
va închide pentru totdeauna. De-
a lungul timpului însã, în urma
altor ºi altor investigaþii, acest
tezaur se va îmbogãþi necontenit”.

Dar pentru a putea fi etalat cu
mândrie în panoplia
patrimoniului naþional ºi a servi
la acumularea de prestigiu, la
sporirea capitalului de imagine
ori la câºtigarea vreunui „proiect”
de succes, un element folcloric
trebuie sã fie „tradus” pentru
cultura „noastrã”, adicã bine
delimitat, „scuturat” de aspectele
sale fruste ori de-a dreptul incorecte politic ºi ornamentat
în mod cât mai exotic ºi spectaculos, spre a face faþã
concurenþei externe în cadrul vreunei expoziþii
universale ori al unui alt eveniment de anvergurã
internaþionalã.

În consecinþã, satul generic european devine nu atât un
teren de practicare a unei „arheologii spirituale”, vizând
cãutarea „Tãrâmului Eroilor”, adicã a „relicvelor” preþioase
din trecutul „etnic”, cât un atelier de construit tradiþii
„naþionale”, la a cãror configurare finalã materialul local
e folosit, cel mai adesea, doar ca un pretext.

Acþiunea ªcolii sociologice de la Bucureºti, urmând
viziunea lui Dimitrie Gusti, a pus în practicã o metodã
de studiere monograficã a satelor româneºti, ca primã
etapã obligatorie pentru crearea unei strategii de
îmbunãtãþire a vieþii sociale naþionale ºi a avut rezultate
remarcabile în sensul acumulãrii de cunoaºtere despre o
culturã popularã tradiþionalã ce fusese privitã, pânã
atunci, doar ca un fel de rezervor de „zãcãminte”
identitare. Însã chiar ºi în zilele de glorie ale acestei
ªcoli, unul dintre corifeii ei, Henri H. Stahl, atrãgea
atenþia asupra pericolului de a-i impune satului cultura
„noastrã”, fãrã discernãmânt: „Nu poporul este lipsit de
putinþele culturii, ci noi, cãrturarii oraºelor, tare greºiþi
am fost faþã de ei, atuncia când le-am asasinat, prin falsa
noastrã «culturalizare», vechea lor culturã, fãrã mãcar sã
o înlocuim cu altceva cel puþin, mãcar tot aºa de bun”
(Cultura satelor. Cum trebue înþeleasã, Cluj, Editura
Revistei „Satul ºi ªcoala”, 1934, p. 11).

Din partea culturii „noastre”, s-a manifestat ºi se manifestã,
faþã de cultura „lor”, mai multe tipuri de atitudini, dintre
care le amintesc pe cele mai nocive: una fals pedagogicã, în
fond, dispreþuitor-agresivã (conducând la substituiri,
cosmetizãri ºi în final anihilare a „þãrãniei” percepute ca
„înapoiate”); una cinicã (folosind aleatoriu din „rezervorul”
tradiþiei tot ce poate servi obþinerii unui profit, prin
câºtigarea unui proiect, atragerea unui electorat etc.); una
empatic-elitistã (ca în discursurile antropologiei
postcoloniale, care instrumentalizeazã culturile „bãºtinaºe”
pentru a articula un discurs democratic, anti-colonial, în
trend, pledând pentru drepturile minoritãþilor etnice, de
gen, confesionale º.a. ºi omiþând, de fapt, chiar referinþele

la problemele comunitãþii reprezentative de purtãtori ai
culturii „tradiþionale”). Bineînþeles, existã ºi acei
„ambasadori” extraordinari ai culturii populare în mediile
savante, care iubesc „þara” ºi o cunosc în profunzime, pe
care îi dor suferinþele ei ºi datoria de a-i duce mai departe
valorile îi þine, pânã la ore târzii din noapte, „rãstigniþi” la
masa de scris sau mai nou, în faþa ecranului de computer.
Din pãcate, munca lor tãcutã ºi uriaºã este prea adesea trecutã
cu vederea, pentru cã este în rãspãr cu graba ºi
superficialitatea ce ne îndeamnã sã cãutãm „pastile” colorate
de „tradiþii de-a gata”, numai bune de înghiþit cu beþia de
cuvinte a unui patriotism de paradã.

Nu ridic, în aceste rânduri, problema dialogului
intercultural, firesc ºi inevitabil, între
cultura cãrturãreascã/ oficialã/ de
masã/ media ºi aceea popularã/
folcloricã/ tradiþionalã, ci problema
asimilãrii ce se produce sub pretextul
cã îi ajutãm pe purtãtorii vechii culturi
moºtenite a satului, atâþia câþi mai
sunt. În folclorul folcloriºtilor circulã
vorba cã toatã lumea se pricepe la „cei
trei F: fotbal, femei ºi folclor”. Cum ai
putea sã ajuþi pe cineva pe care nu vrei
sã-l cunoºti ºi nu vrei sã ºtii, de fapt, de
ce are nevoie?

Revivalismele care se poartã în zilele
noastre, clamarea politicã a grijii
pentru patrimoniu (tocmai s-a votat, pe
23 iunie 2021, Legea nr. 171 pentru
instituirea „zilelor colindului” în
România, în ciuda opiniei negative a
specialiºtilor), încurajarea
festivalurilor, a serbãrilor,
evenimentelor ºi divertismentelor
construite în jurul unor sugestii
folclorice, dar perpetuând, în realitate,
o suitã sãracã de cliºee globaliste, sunt
periculoase ºi din cauza prestigiului pe
care, întotdeauna, cultura „înaltã” (a
Bisericii, a ªcolii, a Cãrþii, ulterior însã,
prin forþa lor incomparabil mai mare
de propagare, a Presei, a Radioului, a
Televizorului ºi chiar a Internetului) l-
a avut în lumea satului. Umblând prin
diferite aºezãri rurale, pe terenuri
etnologice, am fost întotdeauna frapaþi
de importanþa pe care oamenii întâlniþi
de noi o acordau vreunui articol de ziar
ori unei emisiuni televizate. Am
cunoscut meºteri care îºi pãstrau cu
multã grijã un articol scris prost de câte
un activist cultural despre meºteºugul
lor, pentru cã „era scris”. Sau am fost
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Articol de presã din colecþia Zoiþei Maftei din Nereju, judeþul Vrancea
(Foto: Ioana Ruxandra Fruntelatã)

primiþi cu entuziasm în câte o gospodãrie, chiar invitaþi
la nunþi câteodatã, pentru cã aveam „aparate de filmat”
ºi eram luaþi drept realizatorii unor emisiuni televizate
în ale cãror detalii rustice oamenii din faþa noastrã
recunoºteau ceva familiar. Aºadar, aceastã „ofertã
intelectualã”, de mai bunã sau mai slabã calitate, se
imprimã asupra lumii-copil a satului, care începe sã o
imite, pentru cã se impune cu autoritatea paternalistã a
„centrului”, a oamenilor „cu carte”, care ºtiu „mai bine”
ce trebuie promovat ºi ce nu.

ªi pânã la urmã, dacã aceastã culturã popularã
tradiþionalã discretã, fluidã, oralã, trãitã, moºtenitã din

vremuri mai vechi decât columna traianã, se va
pierde sau transforma iremediabil, de ce ar fi un
lucru rãu, ne-am putea întreba? Doar orice culturã
evolueazã, comunitãþile se schimbã, „lumea-i
cum este, iar ca dânsa suntem noi”, vorba
Poetului.

Încercând sã practic, de peste douãzeci de ani,
meseria frumoasã, dar grea, de etnolog dedicat
culturii de tip folcloric, „de acasã”, din satele
româneºti, fãrã sã umblu prea mult ºi sã rãmân
peste tot atât cât ar fi fost nevoie, m-am întâlnit,
totuºi, cu lecþii de viaþã care m-au pus foarte tare
pe gânduri cu privire la adecvarea ºi progresul
culturii „noastre” în raport cu cultura „lor”. Iatã
ce am putea învãþa dacã ne-am strãdui sã ne
cunoaºtem mai bine cultura moºtenitã: cum sã
construieºti tot ce trebuie la o casã cu unelte
rudimentare; cum sã creezi obiecte de o frumuseþe
ºi un rafinament unice; cum sã locuieºti un spaþiu
îmbogãþindu-l ºi protejându-l ºi sã parcurgi un
timp plin de semnificaþii care te plaseazã într-un
ritm firesc al vieþii, dându-i sens; cum sã trãieºti
fãrã bani; cum sã trãieºti cu bucurie, chiar dacã
eºti bãtrân, singur ºi bolnav. ªi probabil cã mai
sunt ºi alte asemenea învãþãturi.

E puþin oare? Cultura „lor” ar trebui pãstratã,
apãratã ºi iubitã de cultura „noastrã”. Iar dacã nu
putem face asta, mãcar sã avem decenþa de a o
lãsa în pace.

Zoiþa Maftei în “încãperea-muzeu” din casa ei, în timpul cercetãrii
etnologice de teren din august (Foto: Ioana Ruxandra Fruntelatã)
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Existã un gen de

confesiuni literare practicat

de critici în care sunt

proiectate propriile idei prin

intermediul scriitorilor

comentaþi. Francezul Julien

Gracq are un volum intitulat

En lisant, en écrivant. În

bunã parte cãrþile lui Mircea

Martin corespund acestei

observaþii. Volumul G.

Cãlinescu sau ,,complexele”

literaturii române (1981)

este consacrat unui model de

spiritualitate. Tema ,,complexelor” literaturii nu este ocolitã de

profesorul-critic, ci tratatã din perspectiva istoricitãþii ºi a

capacitãþii de ,,occidentalizare”. G. Cãlinescu considera cã, fie ºi

,,întârziaþi”, clasicii noºtri demonstreazã cã ,,Þãrile române n-au

fost niciodatã în afara Europei…”. Eugen Lovinescu avea ºi el

dreptatea lui când cerea o grãbire a sincronizãrii, adicã a punerii

în acord cu Occidentul prin recuperarea întârzierii. Chestiunea

este una de temporalitate. Cred cã ,,tema” nu trebuie vãzutã în

opoziþie, ºi Cãlinescu ºi Lovinescu aveau dreptate dacã raportãm

opiniile lor la chestiunea mai mare a dezvoltãrii economice, bazã

ºi sursã a progresului culturii. O

singurã privire nu ar corespunde

mutaþiilor intelectuale evidente,

literatura noastrã – sã rãmânem pe

acest teren – este oarecum sincronizatã

cu Occidentul. Întârzierea existã, dar

nu se datoreazã calitãþii culturii, actului

de creaþie, ci unor factori exogeni

complicaþi: condiþii istorice, ponderea

,,europenismului”, aria de rãspândire

ºi de circulaþie e limbii. Ion Ghica este european, scrie ºi gândeºte

politic fãrã complexe. Iatã: ,,În ce priveºte libertatea intelectualã,

adicã libertatea cugetãrii, a conºtiinþei ºi a scrierii, publiciºtii cei

moderni nu recunosc autoritãþii nici un drept de ingerinþã altul

decât de a opri calomnia ºi apelul la violenþã; libertatea intelectualã

este cerutã de toþi în general ca un drept  inalienabil al omului,

drept care trebuie sã fie absolut”. Fragmentul este dintr-o scrisoare

trimisã lui V. Alecsandri în iunie 1881, de la moºia lui de la

Ghergani. Cãlãtor cu vocaþie, Ghica întreþine o vastã

corespondenþã cu Vasile Alecsandri – sublim pretext literar –

care se transformã într-un adevãrat tratat de informaþie istoricã ºi

politicã, deci ºi de culturã, prin care circulã idei europene. Iatã ce

scria de la Londra, la 15 ianuarie 1886, poetului de la Mirceºti:

,,Naþiunile trãiesc ºi se glorificã prin oamenii ce au produs ºi

prin lucrãrile lor geniale. Vai de acele popoare cari nu au profeþi!

Fie ele cât de mari, cât de puternice; numere suflãrile cu sutele de

milioane, cucereascã lumea întreagã, ele sunt condemnate (sic!)

pieirii ºi uitãrii. Urmele biruitorilor se pot stinge, dar ale lui

Molière, Racine, Hugo, Cuvier ºi Lamartine, niciodatã! Cât de

mari ºi de puternici fie un Moltke (general prusac, n.n.), un

Bismarck, gloria lor este trecãtoare, pe când a lui Goethe,

Humboldt ºi-a lui Beethoven va rãmâne eternã”.

Sã ne imaginãm acum, în acel secol, spectacolul cultural care

se petrecea la conacul lui Ghica de la Ghergani. Acolo se vorbea

în francezã, englezã ºi greacã, Ghica citea în francezã din Boileau,

poetul Grigore Alexandrescu recita tot în francezã din Fedra de

Racine, în greacã din Andromaca lui Euripide si din Sofocle sau

Anacreon, iar Iancu Vãcãrescu da ºi el recitaluri în aceeaºi limbã.

Invitaþii la gura sobei: boieri, fruntaºi politici, scriitori: fraþii

Goleºti, Manolache Bãleanu, Costache Bãlãcescu, Câmpineanu

comentau campaniilor lui Napoleon. Este aceasta, oare, suficient

sã ne considerãm sincronizaþi cu Europa? Spectacolul îl oferea

boierimea cu ºcoalã, ,,occidentalizarea” generalã a noastrã era

întârziatã. Explicaþia stã în starea societãþii, în ansamblul ei,

dependentã de fundamentele oricãrei culturi: ºcoala, creaþia,

contacte sistematice cu alte culturi. Ca univers al valorilor unui

popor, o culturã aparþine unei comunitãþi, nu unor persoane, ºi

depinde de puterea ei de a se face cunoscutã. ,,Clasicii întârziaþi”

ai lui Cãlinescu probau nevoia de occidentalizare a culturii

româneºti, nu un conservatorism îndãrãtnic. Este o viziune

compensatorie la sentimentul frustrant al lui Lovinescu, cel al

accelerãrii sincronizãrii.

,,Complexul”, în sensul de particularitate, a existat, mai existã

încã ºi nu cred cã vindecarea þine de noi. Ceea ce nu trebuie

înþeles ca o inapetenþã sau incapacitatea de modernizare. Cum s-

a vãzut, Ghica gândea politic modern.  Literatura românã, prin

Eminescu, Macedonski într-un trecut mai îndepãrtat, prin

Bacovia, Arghezi, Blaga ºi Ion Barbu mai aproape de noi ºi prin

Nichita Stãnescu în timpul nostru þine pasul cu evoluþiile din

literatura europeanã. Tzara este creator de curent, Eugen Ionescu

este la originile teatrului absurd, Emil Cioran ilustreazã

convingãtor existenþialismul occidental. Asta nu înseamnã cã,

pentru întreaga culturã româneascã au fost înlãturate obstacolele:

limba, izolarea latinitãþii noastre de Occident, asimilarea ignorantã

a culturii româneºti cu spaþiul slav. Românii nu sunt strãini de

cauzele acestei situaþii. Mircea Martin crede cã injustiþiile apar,

dacã apar, ,,atunci când, în cuprinsul sau în urma judecãþii

defavorabile apar exagerãri, respectiv ale proporþiilor reale,

restricþii ori generalizãri abuzive, încercãri compensatoare în alte

planuri sau, pur ºi simplu, rãsturnarea planurilor ca atare ºi, mai

ales, a criteriilor”. Profesorul este, însã, un european ,,sincronizat”

alege sã-i comenteze pe românii ,,europenizaþi”: Vianu, Pillat,

Fundoianu, Blaga, cautã analogii între G. Cãlinescu ºi Raymond

Barthes, remarcã erudiþia lui Edgar Papu sau enciclopedismul

lui Marino pe care îl singularizeazã în cultura românã pentru

modul de a gândi – descoperi – ,,unitate spiritualã esenþialã”

acolo unde Lovinescu descoperea un ,,deficit de organicitate”.

Fãrã sã intrãm în detalii: cultura românã – aici mã refer la literaturã

– nu este una minorã, ci una privatã de mijloacele de afirmare

dincolo de spaþiul lingvistic.

În excelentul studiul G. Cãlinescu ºi ,,complexele” literaturii

române Mircea Martin avanseazã idei neîntâlnite frecvent despre

marele critic: nu este filozof, nici estetician, nici critic literar

preocupat de teorii sau generalizãri, nu are un sistem ºi, în plus,

dispreþuieºte estetica. Cei care au cultul Cãlinescu se vãd

descumpãniþi: nu este aici o blasfemie? Este Cãlinescu mai puþin

un critic? Nicidecum. Istoria literaturii oferã o adevãratã

construcþie criticã pornind de la un patrimoniu documentar fãrã

egal, supus unui rafinat proces interpretativ în care frumosul –

esteticul, adicã – este cuceritor. Confruntarea conceptului

cãlinescian de istorie literarã cu cel al lui Barthes pe care o face

Mircea Martin evidenþiazã faptul cã, deºi nu a ºtiut unul de

celãlalt, ambii ajung sã respingã pretenþia pozitivistã de

obiectivitate în criticã. ,,Surpriza e de a gãsi câteva dintre pãrerile

lui Cãlinescu din 1938 cu privire la condiþia istoriei literare

(Tehnica criticii ºi a istoriei literare) treizeci de ani mai târziu

la… Roland Barthes aflat atunci în plinã campanie de afirmare a

,,noii critici”. Diferenþa între cei doi este cã, pentru român,

modelul de istorie este unul artistic, iar pentru francez este unul

logic. Din Evul Mediu, fiecare etapã de dezvoltare a literaturii îºi

creeazã modernitatea de care are nevoie pentru a se înnoi. În

Franþa, Baudelaire pregãteºte modernitatea secolului XX. În

România, G. Cãlinescu face o operã de înþelegere istoricã a trecerii

la modernitate. În 1977, în Identificãri, Mircea Martin are o

observaþie preþioasã, deºi uºor entuziastã: ,,Nu cred cã trebuie sã

interpretãm altfel referirile lui Cãlinescu la vechimea poporului

român decât ca o proiecþie miticã a unor date istorice, ºi, mai

ales, a unor intuiþii ºi ambiþii personale. Dar, chiar ºi aºa, aceste

idei meritau sã fie formulate ºi încarnate în imagini, aceste pagini

meritau sã fie scrise, fie ºi numai pentru clipele de reverie istoricã

ºi de mobilizare afectivã pe care ni le produc, pentru ficþiunile

verosimile pe care ni le propun cu atâta tãrie ca într-un posibil

destin”. Tradus, ca ºi Cãlinescu, Mircea Martin vede posibile

surse ale modernitãþii (ºi) în tradiþie.

Modernitatea este o obsesie a oricãrui scriitor român. Mircea

Martin îl scoate pe Ion Pillat din reductibilul tratament de poet

tradiþionalist ºi descoperã modernism în opera acestuia:

,,Performanþa lui Pillat, memorabila ºi uimitoarea lui performanþã,

rãmâne însã aceea de a fi introdus în limba, în poezia ºi în cultura

românã pe trei dintre cei mai dificili ºi mai reprezentativi poeþi ai

modernitãþii: Trakl, S.-J. Perse ºi T.E. Eliot. Paradoxul – asupra

cãruia nu cred cã s-a insistat suficient – este acela cã temerara

iniþiativã aparþine unui poet situat de critica noastrã dintre cele

douã rãzboaie ºi de astãzi printre tradiþionaliºti. Câþi dintre poeþii

reputaþi ca moderniºti au fãcut însã mai mult pentru asimilarea în

spaþiul românesc a poeziei moderne. ªi încã nu doar a unei poezii

care, modernã fiind, pãstreazã legãturi trainice cu tradiþia, precum

aceea a lui Valéry în Franþa sau a lui Stefan George ori Rilke în

Germania, dar ºi a uneia care s-a format în atmosfera miºcãrilor

de avangardã, dacã nu a participat direct la ofensiva lor”.(Postfaþã

la Ion Pillat, Opere 5, Editura Eminescu).

Volumul Radicalitate ºi nuanþã este, pe fond, o pledoarie pentru

valoarea expresivitãþii scrisului. Vom descoperi aici pagini de

istorie literarã ºi o frumoasã portretisticã literarã, într-o naraþiune

de invidiat. ,,N-am avut prilejul sã-l cunosc personal pe Tudor

Vianu ºi pot spune cã i-am privit întotdeauna cu o frumoasã

invidie pe aceia dintre colegii mei care s-au bucurat de

proximitatea lui. Am cãutat, în schimb, sã câºtig intimitatea textelor

sale, sã pãtrund în zona lor de animaþie profundã, acolo unde

simetriile operei dezvãluie obsesiile omului ºi compunerea cea

mai abstractã devine confesiune”.

Pornind de la lipsa de valoare a producþiei literare din vremea

realismului socialist, Mircea Martin nu-i acordã un tratament

special, referinþele vin odatã cu examinarea unor

,,cazuri”. Noica a fost ,,tolerat de cãtre regimul

comunist”. Lui Ion Ianoºi îi explicã ºi estompeazã

convingerile marxiste cu un argument care poate fi

luat în seamã: ,,Ion Ianoºi a fost de la început un

gânditor cãruia familiaritatea cu marile opere ºi

momente ale culturii i-au interzis abuzurile

doctrinare, îngustimile ideologice”. În numele

pocãinþei târzii, a virajului spre estetism, exerciþiile

lui A. E Bakonsky pe temele realismului socialist

sunt tratate cu îngãduinþã. O condamnare la obiect a comunismului

o gãsim în notele despre Adrian Marino: ,,Regimul comunist i-

a refuzat lui Adrian Marino accesul în Universitate (dupã anii de

puºcãrie politicã, n.n.) ºi în Academie. Singurul autor din câmpul

umanitãþilor autohtone realmente cunoscut (adicã citat adesea) în

Occident nu s-a bucurat în þarã de recunoaºterea pe care a meritat-

o. A primit premiul internaþional Herder, a primit ºi premii ale

Uniunii Scriitorilor, dar n-a fost ales (nici dupã 1990) membru

al Academiei Române,iar preþuirea sa în rândurile colegilor de

breaslã este, din pãcate, departe de a fi unanimã”.

Recursul la portretul literar pare sã aibã funcþii epistolare,

acestea sunt confesive ºi adesea (puternic) concesive. Valeriu

Cristea ,,iese în câmpul deschis al lecturii” pentru a se proteja de

urgia doctrinarã comunistã. Pe Eugen Simion îl preþuieºte ,,pentru

ambiþia sa enormã care se cheltuieºte nu numai în forme ale

afirmãrii de sine – intelectuale ºi sociale –, ci ºi în iniþierea unor

proiecte colective de anvergurã naþionalã”. Elegant, Mircea Martin

face unele cadouri. Mircea Cãrtãrescu înþelege ,,devenirea noastrã

istoricã”, Nicolae Manolescu este criticul ,,nepereche” (ghilimelele

aparþin lui M.M.) al literaturii postbelice, Mircea Zaciu ne lasã o

criticã a ,,hranei spirituale”, Marian Papahagi este ,,un om de

neînlocuit”, lui Ioan Petru Culianu îi face ,,portret de prieten”.

Ceva mai apropiat de oxigenul existenþial este chipul lui Andrei

Pleºu peste a cãrui rigiditate nu trece, totuºi: ,,Omul etic, el

însuºi, chiar atunci când reacþioneazã organic, iar nu mecanic,

are o rigiditate care-l face uneori inconfortabil pentru ceilalþi ºi

chiar pentru sine”. În general, Mircea Martin nu nedreptãþeºte,

nu ,,albeºte” trecutul, rezistã ispitei de a-ºi încãrca mâhnirile cu

injustiþii. Astfel de portrete nu afecteazã crezul estetic mai vechi,

din eseuri ºi comentarii. ,,Pentru mulþi, robi ai geometrilor

cotidiene sau experþi ai alegerilor conjuncturale, nuanþele nu existã,

nu sunt recunoscute ca atare. Chiar ºi pentru anumiþi intelectuali,

din pãcate, nuanþa pare un accesoriu facultativ, o revendicare

neglijabilã, insignifiantã. Pentru alþii, nuanþarea, ca intenþie ºi ca

operaþie, nu e doar inutilã, dar chiar neproductivã, obstruantã

(,,încurcã lucrurile”, întârzie concluziile). În fine, o altã categorie

de gânditori o considerã un mod de evaziune, de ezitare, de

evitare a opþiunii, când nu o calificã drept concesie fãcutã

preopinentului, probã de nesiguranþã, de slãbiciune, ba chiar

dezicere de sine. Astfel de poziþii nu sunt întotdeauna exprimate

ºi asumate decisiv, dar se lasã deduse din condiþia de ansamblu

a subiecþilor, din felul în care se raporteazã la texte ºi la persoane.

Împotriva acestor prejudecãþi sau reducþii, mai mult sau mai

puþin interesate, þin sã afirm ponderea topicã a nuanþei, semnificaþia

ei în ordine intelectualã ºi chiar conceptualã” (Radicalitate ºi

nuanþã).

Confruntarea de opinii sau de idei este necesarã actului critic,

nuanþarea disputelor fortificã propriile poziþii prin chiar respectul

arãtat poziþiilor contrare. ,,Nu este vorba aici nici de ezitare, nici

de nesiguranþã, nici, cu atât mai puþin, de o dezicere de sine prin

concesii ori compromisuri”. Pentru cã: ,,La urma urmelor, cu ce

se putea alege un cronicar literar din psihocriticã sau din critica

arhetipalã, de pildã, decât cu identificarea unor motive sau unor

precauþii în propriile lecturi? Dar critica are ºi alte forme de

manifestare, iar acolo insuficienþa teoreticã se resimte din plin”.

Erudit, Mircea Martin face o criticã literarã universitarã,

modernã, seninã prin onestitate ºi argument, gãsind buna cumpãnã

între tradiþie ºi modernitate.

Avem atâta nevoie de astfel de judecãþi!

George Apostoiu

Mircea Martin – despre
tradiþie ºi modernitate
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Ion Andreitã,

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

Când începu sã

povesteascã ªtefan, luna

sãltase biniºor pe cer,

poleind totul cu o luminã

palidã, gãlbuie. Copacii

din preajmã prinserã

întruchipãri nefireºti,

clãtinându-se picioarele

grele ºi noduroase,

obosite de anii care le

strângeau în cercuri.

Pãdurea rãsufla domol,

trimiþând vãlãtuci argintii peste vale. Câþiva ziserã

cã s-a fãcut târziu ºi se ridicarã sã plece.

„Domnilor, nu pleacã nimeni –

decretã Sacara al lui Vasãzicã,

vorbitorul de dinainte – sã ascultãm

ºi povestea lui ªtefan, sã vedem pe

el ce l-a împins sã vinã încoace, în

creierii munþilor. Carevasãzicã, ai

cuvântul, ªtefane” – ºi toþi devenirã

ochi ºi urechi.

„Oameni buni, eu de fel sunt dintr-

o comunã de pe lângã Turnu

Mãgurele, câmpie ºi agriculturã, iar

de profesie sunt tractorist. Eram tânãr,

foarte tânãr, când s-au petrecut toate

acestea. Când am deschis, eu, ochii

în lume, capul lumii era plin de

prostie ºi înfierbântat de lozincile

colectivizãrii. Înfierbântat era ºi

capul meu, de propaganda UTM-

ului. Crezând c-o sã fie mai bine, m-

am decis sã mã fac tractorist. Tatã nu

aveam; cãzuse pe frontul din Odessa.

Mama s-a descurcat cum a putut, cu

patru copii. Nu fãcusem armata, când

m-am suit la volan. Erau primele

IAR-uri, fãcute la noi, la Braºov. Fãrã

pneuri, fãrã ºenile, cu niºte roþi

dinþate cãrora, pentru a putea rula pe

ºosele, li se monta o bandã metalicã.

În multe sate, lãmurit sau forþat, se

trecuse de la întovãrãºire la colectiv,

dar þãranii continuau sã-ºi lucreze tot

separat pãmântul, deºi roadele se

puneau la grãmadã, în curtea

colectivului, de unde câte ceva i se

dãdea ºi omului. ªi s-a pus problema sã intre

tractoarele cu plugurile, sã taie haturile ºi

rãzoarele, sã se uneascã pãmânturile ºi sã nu se

mai ºtie care unde-a avut. La SMT-ul nostru s-au

format douã echipe: una sã acþioneze pe plan

local, alta urma sã plece mai departe, peste Olt.

Nu voiam sã intru în echipa localã. Nu mã lãsa

inima sã intru în pãmânturile noastre cu plugul,

peste loturile rudelor, prietenilor, cunoscuþilor. M-

am gândit cã-mi va fi mai uºor dacã voi munci în

altã parte, unde nu cunosc oamenii ºi unde nu

mã doare fiecare piatrã pe care o calc sau fir de

iarbã pe care-l rup, ca în vatra satului meu. Aºa

am ajuns în comuna Icoana, sã desãvârºim

colectivizarea. Nici acolo oamenii nu-ºi dãduserã

de bunãvoie pãmântul, care era carne din carnea

lor. Dar nu ºtiam atunci ceea ce ºtiu acum. ªi nu

simþeam amarul ºi durerea ca acum.

…Când am ajuns cu tractoarele la marginea

localitãþii, am vãzut cã suntem aºteptaþi. Ne

aºteptau mãrimile Raionului, Regiunii, ºeful

postului de Miliþie din comunã, alte chipuri

luminate. Ne-au þinut o cuvântare despre

importanþa acþiunii pe care urma s-o îndeplinim,

despre viitorul luminos al agriculturii, al cãrui

drum noi eram chemaþi sã-l deschidem, aºa ºi pe

dincolo. Apoi ne-au spus cã va trebui sã trecem

cu tractoarele peste pãmânturi, de-a valma, peste

haturi ºi poteci, peste delniþe ºi pietrele de hotar

stabilite din vechime. Apoi au plecat. Toþi au

plecat.

Ne-am pornit tractoarele ºi-am început sã

tragem primele brazde de plug. Nu ºtiu de unde,

nu ºtiu când ºi cum, dar ne-am trezit înconjuraþi.

Erau sãtenii. Þãranii Iconarii. Veneau tãcuþi,

încrâncenaþi, întunecaþi la chip. În uruitul

tractoarelor, prinºi în munca pe care o aveam de

fãcut, nu-i auzisem, nu-i simþisem venind. Ne-

am trezit cu bulgãri de pãmânt aruncaþi de la

distanþã; apoi strigãte, aproape, tot mai aproape…

Am oprit tractoarele. Ne aruncau þãrânã cu pleavã

în ochi. Eram orbiþi, nu mai vedeam nimic.

Simþeam în ochi ºmirghel ºi-n gurã þãrânã

amestecatã cu sânge. Eram uneltele noii orânduiri,

venetici care le cãlcasem bãtãtura casei. ªi-au

tãbãrât cu ciomegele pe noi: Na, mã! Na! Sã

mai vii sã ne iei, nouã, pãmântul! Þine, mã, ºi-n

gurã pãmânt! sã-l duci pe lumea ailaltã, cã de-

aici vii nu mai plecaþi… De ce-aþi venit, mã, sã

luaþi pãmântul nostru? Daþi-l pe-al vostru, mã!

Dã-l tu, mã, p-al lu’ tac-tu, mã!... Tata… tata era

mort, la Odessa… mama, vãduvã de rãzboi, c-o

pensie amãrâtã de IOVR, douã pogoane de

pãmânt ºi patru copii de crescut. De-ar fi trãit

tata, mã gândeam printre lacrimi, poate nu eram

aici, cu pãmântul iconarilor înclisat cu sânge sãrat

în gurã…

Am fost daþi jos de pe tractoare ºi bãtuþi mãr.

Apoi, ne-au târât ca pe niºte butuci, ne-au aºezat

grãmadã ºi ne-au acoperit cu pãmânt. Voiau sã

ne îngroape acolo. Mai greu le-a fost cu ºeful

nostru de echipã; tractorist ºi el, dar om în vârstã,

puternic, un munte de om. S-a zbãtut mult ca sã

scape de furia lor. L-au doborât

greu, lovindu-l cu ciomegele în

cap. Na, mã! Na, mã

capsomane! Na, sã iei sã duci

mai mult pe lumea ailaltã, unde

te duci tu de-acu…

…Am stat îngropaþi în pãmânt

câteva ceasuri bune – am aflat mai târziu.

Mãrimile, care fugiserã ca potârnichile, au trimis

douã camioane cu soldaþi ca sã împrãºtie þãranii

ºi sã ne dezgroape pe noi, sã ne ducã la spital, la

Slatina.

…Mulþi, puþini, nu ºtiu câþi dintre cei care am

fost atunci îngropaþi de vii, am scãpat. Poate unii

au dus pãmântul iconarilor pe ultimul

drum. Nu-i cunoºteam pe toþi, cã nu eram

de mult timp împreunã. În ce mã priveºte,

am stat luni în ºir în spital. Cred cã m-a

salvat tinereþea ºi, poate, norocul. Târziu,

dupã mult timp, am mai aflat câte ceva

despre unul sau altul, din cei care fãcusem

colectivizarea la Icoana.

…Totuºi, despre unul dintre ei ºtiu bine

ce s-a petrecut; despre ºeful de echipã.

Ce-a mai rãmas din acel om ca un munte.

O epavã. Un rest de viaþã chinuitã, într-

un trup beteag ºi cu mintea rãtãcitã. Acel

uriaº cu capul tare, singurul care mai

miºca atunci când au venit soldaþii.

Omul merge astãzi numai dus de braþ

de cãtre nevastã. Merge, dupã câte am

auzit, chiar pe aceleaºi drumuri de

altãdatã: pe uliþele comunei Icoana. Soarta

îi adusese în cale o fatã din Icoana, care-

i devenise nevastã, pe care o urmase la

casa ei. Furia iconarilor, dezlãnþuitã ca un

val negru care le acoperise minþile, s-a

retras tot ca un val, repede.

…L-am revãzut târziu, la un popas pe

unul din drumurile þãrii; eu devenisem,

între timp, ºofer de camion ºi fãceam

curse lungi, cu marfã, prin toatã þara. Era

cu soþia alãturi, care îl ajuta la mers. I-am

vorbit, dar cu greu m-am fãcut înþeles.

Mi-a rostit numele ºi pãrea sã-ºi aducã

aminte cine sunt. Devia însã repede de la

realitate. Nu era furios; avea o mimicã

mereu zâmbitoare – un zâmbet strâmb,

pe chipul sluþit de ciomege. Am întrebat-o pe

femeie cum se descurcã: Greu… greu de tot…

dupã atâta timp petrecut prin spitale, n-a mai fost

capabil sã munceascã la stat; i-au dat o pensie de

450 de lei…; dacã n-ar fi fost mila oamenilor din

comunã, Dumnezeu ºtie cum ne-am fi descurcat.

…ªi acum, dupã atâþia ani de când l-am revãzut,

mi-e sufletul greu. Mã doare ca ºi cum mi-ar fi

fost un frate mai mare, pe care ºtiindu-l cum era,

nu-mi pot opri lacrima din colþul ochilor ºi inima

arsã de tristeþe. Sãptãmâni întregi, dupã ce l-am

reîntâlnit, am fost bolnav. Nu puteam sã-mi iau

gândul de la acel om, alãturi de care am îndurat

aceeaºi soartã, a nenorocului. De-asta am plecat

de acolo, din vale, de acasã, ºi-am venit aici,

departe, printre strãini, pe ºantierul ãsta din munþi.

Sã uit”.

…Luna trecuse dincolo de creasta muntelui,

apunând, sau pregãtindu-se pentru altã cãlãtorie.

Aerul devenise greu, înnegurat de un nor care

acoperea stelele. Grea era ºi tãcerea care se lãsase

ºi împânzea totul în jur cu o plasã de liniºte

nefireascã.

Se ridicarã încet, pe rând, îndreptându-se spre

baraca în care îi aºteptau, de cu seara, paturile

ponosite.

(Fragment dintr-un posibil, întârziat roman,

„Banii miresei”)

Carne din carnea
þãranului – pãmântul

Þãrani din Mârºa, Vlaºca, 1942
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MIHAIL

SOARE

sau poetul

unor mari

recuperãri

dintre ruine
De ieri pe azi, ºi de azi pe mâine, poezia se ruineazã, pictura îºi

pierde culorile, pânã ºi geometria, Mozart nu mai recunoaºte

muzica pe supradimensionatele ºi luminatele scene, ne mai rãmâne

relaþia cu stãpânii, eºti poet dacã îþi permite administraþia ºi

hazardul. N-ai cheile de la ambele uºi, sau cel puþin de la una, nu

exiºti. Altcineva ne-o trânteºte, demolator de sarcastic: „Pânã ºi

luminii îi trebuie vreo opt minute ºi jumãtate sã ajungã la noi.

Numai cã acest Soare piteºtean este de peste un milion de ori mai

apropiat, deci ar fi fost de aºteptat sã le intre deja în ochii marilor

observatori ai Criticii.” (Emil Lungeanu)

Mihail Soare nu demoleazã, îºi îngãduie necuviinþa sã sugereze

feluri de rânduieli, realcãtuiri, recuperãri printre toate ruinele, ba

chiar se adreseazã unui Dumnezeu, fie El oricât de mort, ceea ce

nu se iartã, ci se aratã cu degetul. O superbã prezentare a bâlciului

alcãtuit din cataclismele suferite de poezie ne oferã „Istoria

literaturii române contemporane, 1990-2020" de Mihai Iovãnel,

de unde, în mod simplu ºi natural, chiar catalogat la prenumele

Mihail, soarele lipseºte. Dar pe cine mirã asta?

Astfel dezarmaþi, v-aº invita sã citiþi, dacã vi se mai întâmplã

nenorocirea, antologia propusã de gâlcevitorul poet cu tot ce

înseamnã faliment(e), al(e) scrisului ºi al(e) cui mai vreþi, „cuvinte

de dragoste”, „stafiile unor minuni”, „întrebãri fãrã sens”,

„înþelepciune”, „dricuri pe contrasens”, „nonsensul sfârºitului”,

„rãstignirea florarilor”, „ceea ce nu se înþelege”, „confuzii”, „visul

de a fi om”, „aparenþe”, „secvenþe autobiografice”, „tablouri cu

îngeri zurbagii”, „poeme despre istoria suferinþei”, „singurãtatea

lui Dumnezeu”, ori „vatmani cãutând fericirea”: „poeþii nu râd,

ci plâng/ pentru cã o iubitã ca asta ticsitã de cuvinte/ nu e uºor

de mângâiat, cum ar crede ignoranþii de tipografi/ care le

confundã cu hârtiile netede la pipãit/ ºi din degetele lor de poeþi/

degete ce nici nu sunt degete, ci þãrmuri înciudate de mãri

pãrãsite/ din degetele lor, spuneam, curg lacrimi/ iar sânii aceia

le cred ploi/ ceea ce o face pe iubita cu pricina sã deschidã

umbrela.” (Poeþii sunt niºte rataþi)

Bineînþeles cã Mihail Soare joacã roluri magnifice sau desuete,

sau scandaloase, dupã împrejurãrile rezervate, pe care ºi le scrie

singur, le regizeazã ºi se dã într-un magistral spectacolul livresc,

unde face pe clovnul în cimitir ºi pe mortul în farse, desigur, ºi

îºi permite sã ne ofere pe faþã, fãrã ascunziºuri, supradoze de

poezie oricât de periculoasã, de otrãvitoare: „Am fost geambaº

de vise-n vieþi buimace/ Fumate pe furiº pe sub podeþe,/

Neguþãtor de piei prin iarmaroace/ Ori bãrbier de morþi în

tinereþe,/ Lumânãrar, nãscocitor de toane,/ Cãlãu de zboruri,

meºter de comete/ într-un garaj, sorbind marghilomane,/ ªi

jucãtor de treiºpe la rulete,/ Am fost sforar, înghiþitor de noduri,/

De sãbii ascuþite prin oboare/ Sau cântãreþ bisat pe la prohoduri,/

Tãlmaci de zodii, vânzãtor de ziare,/ Pescuitor de taine-n

prostovoale,/ Mâzgãlitor fecund de epitafuri/ Ce fluiera din Bach

prin catedrale (...)” (Am fost geambaº de vise), ºi aºa mai departe,

scriptorul neavând limite în a recunoaºte „cã existã un Dumnezeu

al cartografilor/ aºa cum existã ºi unul al beþivilor.” (Cartograf)

Contrar prea multor proprii afirmaþii, poezia bardului din Piteºti

nu este apocalipticã, cu toate relele unei lumi numai bune de

aruncat, fiindcã o întreagã civilizaþie, a mamei, a bunicii, a unui

trai ca „târºâitul papucilor nebunilor pe gresie”, i-a sugerat,

oricum, cã transcendenþa mai poate fi un fundament când totul

este pierdut, aruncat, abandonat, iar Dumnezeu ar fi de întâlnit în

modul cel mai cotidian ºi naiv: „bunica m-a dus de mic la

bisericã – e casa lui Dumnezeu, mi-a spus,/ iar eu aºteptam sã-

l vãd miºunând de colo-colo/ mã uitam în stângã ºi-n dreapta/

niºte neni cu mustãþi, unii cu ochelari ºi cu cravatã/ care-o fi

dintre ei/ cel pe care pusesem ochii arãtând ceva mai acãtãrii/

tundea gardul viu din faþa bulumacului a doua zi dimineaþa/ pe

un altul îl ºtiam din piaþã – ascuþea foarfeci ºi bricege la o roatã

de piatrã.// Mi-am zis cã Dumnezeu a fugit de acasã, pânã la

urmã/ cum auzisem cã a fugit unul cu una/ m-am oprit mai pe

urmã la sfinþi/ la naiba, rãnile astea scurse sunt tablouri?/ ºi ce

pânze avem noi acasã// între timp învãþasem jargoane ºi le-am

scrâºnit cã sunt niºte ratangii notorii/ dar mama era bisericoasã

ºi m-a dat la ºcoala de sfinþi/ sã moarã cretinele alea de vecine

când te-or vedea pe pereþii naosului/ pe dracu, era sã zic, cã nu

m-au trecut clasa/ cicã de unde atâta mir pentru lacrimile ãstuia,

s-ar fi plâns tãntãlãii.” (Amintiri din viaþa de apoi)

Mihail Soare nu demitizeazã, lumea lui nu este paradisul în

paraginã a lui Lucian Blaga, nici scormonirea printre deºeurile

ultimei civilizaþii închipuite de vãrul Shakespeare ºi consemnate

de un Marin Sorescu, ci cautã, totuºi, înþelesuri arheologice în

urmele, în cioburile de artefacte cele mai banale, cele mai lipsite

de sens. „Am gãsit-o ghemuitã ca un prunc printre lumile mele/

pesemne cã are iarba fiarelor, mi-am zis/ ori niscai ºperacle

fermecate// cele o mie de lacãte ale lumilor subsemnatului

aruncate care-ncotro peste tot/ i-am luat la refec pe fluturii

aflaþi în caraulã/ am chemat vracii toþi, alchimiºtii, slugile,

castelanul, curtea întreagã/ halebardierii, bufonii – nimic/ poate

e rãmasã acolo din alte vieþi, s-au scuzat ei în cor/ pe naiba, le-

am rãspuns înciudat, vieþile alea nici n-au fost vieþi/ ci niºte

târfe de efemeride”, pentru ca poetul sã facã o întoarcere ca la

Piteºti ºi sã ne propunã o nouã ordine a „lumilor mele”: „e drept,

eram cel mai vestit meºter aripar din împãrãþie/ fãcusem din

porci porci zburãtori/ pusesem aripi unei meduze cu trup de

lentilã de lornietã/ unor seri însângerate de atâtea amurguri

vãrsate-n ocean/ menajerei mele, iubita grãjdarului,/ care voia

sã-i arate ãstuia cã are cer ºi cã nu degeaba umblã cu nasul pe

sus/ buldogului francez, pendulei, clopotarului chior, mie însumi/

/ numai cã femeile nu au aripi, de felul lor/ (aþi auzit voi de

îngeriþe, de îngerese, bunãoarã?)iar dacã ea o fi având vreun

sturz împuºcat de cine ºtie ce nãtãrãu/ nu mã mai bag nicicum/

o sã umplu naiba vãzduhul cu toatã fojgãiala pãmântului// (...)

vreau sã le vãd plutirea, mi-am zis, ºi a început sã dea din mâini

arãtându-mi cum/ ºi atunci am vãzut cã avea degete pline de

sufletul meu/ m-am gândit cã-mi escaladase zidurile în timp ce

eram ocupat cu aºezatul/ aripilor, pe cãprãrii, în rastel/ iar

ceilalþi vor fi fost la mãturatul zborurilor cãzute în curte/ odatã

cu stingerea.” (Poem cu ea printre lucrurile mele) Poetul are o

deosebitã forþã de a sugera incredibil mai mult decât se preface

cã spune/mãrturiseºte, de multe ori cu degajare, colocvial, însã

clocotul se infiltreazã în adâncuri, unde scormoneºte, zguduie.

Multã obsesie a ochilor, a privirilor rãzbate din aceastã poezie,

unde, noi între noi, „ne rãsfãþãm, ne iertãm cu îngãduinþã

bestialã greºelile” ºi semãnãm „mai ales la ochi, cu regii cei

duºi ai vechii Anglii,/ ºi chiar cu prinþul Charles,/ fraþi buni cu

eºafoadele din frasin tomnatic.” (Poem cu animale de companie)

Privitã din exterior, aceastã carte cu aspect de ceaslov are

ilustraþia pe copertã aleasã dintr-o gravurã de Albrecht Dürer, ba

chiar fotografia încruntatã a autorului parcã ne trimite spre un

fotograf-Dürer. Este, de fapt, o antologie de poeme selectate din

creaþia anilor 2007-2020. Într-o primã încercare, în „Zavera

îngerilor”, editura Betta, 2016, (care mi-a parvenit ocult, pe sub

mânã) se adunau poeme din „Înger de prisos” (2007), „Gâlceava

mea cu Haydn sau despre Romanþa pentru clopot la patru mâini”

(2010), „Eu, Nietzscheanul” (2012),  „Sfântul Cutare Poetul”

(2015), unde fiecare poem este lucrat cu multã minuþiozitate,

poetul ºtiind cã munca lui presupune riscuri ºi se teme de rateuri,

deci mai bine renunþã ºi pãstreazã esenþialul. În forma actualã,

poetul împinge antologarea pânã la o margine, astfel selecteazã

240 de titluri, inclusiv din „Iubirea ca o sârmã ghimpatã” (2016),

„Ars profetica” (2019), peste 8.000 de versuri. De ce o a doua

variantã completatã?, greu de rãspuns. Probabil se va întâmpla

ceva important în viitor ºi poetul vrea sã se autoîncredinþeze cã

se aflã pe un drum solid (dar el ºtie bine), fãrã pierderea direcþiilor,

fãrã cedãri. Deocamdatã, comentatorii sãi cei mai avizaþi (Lucian

Gruia „stilul este ceremonios ºi ludic”, Emil Lungeanu

„Luceafãrul poeziei româneºti nu e cumva, el însuºi, un soare pe

nume Mihail”, Eliza Roha „spectacol lexical ºi metaforic prin

imagini cinematografice (...) vise alambicate, aºezate într-o

panoramã a absurdului poetic (...)”, Mircea Micu „(...) în virtutea

Serban
Codrin
,

Poeþi ai sudului (XIX)
acestui dar de magician cu îndelungã ºi puþin pãmânteanã practicã

îºi permite sã ºocheze spiritele pudibonde sau criticii îngheþaþi în

convenþionalism”), Nicolae Georgescu, Felix Nicolau l-au judecat

ca pe un tandru rebel, un teribilist serafic, un regizor de spectacole

lingvistice, un enciclopedist dezinvolt, un jongleur cu uluitor de

multe cuvinte în arsenalul deloc militãros, posedând un vocabular

uriaº, extras din regionalisme, aducând la luminã cuvinte ieºite

din uz curent, arhaisme, dar ºi neologisme de ultimã secundã

publicisticã, de cele mai multe ori cu o sprintenealã de comedie

dell’arte, bufã pânã la excese, mai mult medievalã decât modernã,

însoritã, în orice caz, mediteraneanã, fãrã ceþuri vikinge, însã cu

spectre gotice, damnate, diavoleºti. Mihail Soare pare/este un

alchimist supraveghind focul sub un cuptor filozofic (athanor)

înainte de inventarea chimiei, deci alambicãrile, rãbdãrile, foamea

de a metamorfoza plumbul în aur au ajuns, ar sugera poetul, la o

anumitã masã criticã ºi se aºteaptã o mare revelaþie. Totuºi, nu

ºtim ce va urma, însã în modul cel  mai clar ne aflãm în faþa unui

impunãtor bilanþ de creaþie, cu mascatã intenþie de a o spune, dar

încã ºovãie, furtunos ºi de-a dreptul: „Eu sunt acesta, ºi eu fac

umbrã împrejur!”

„Dragostea e numai un pretext aparent nevinovat pentru

poeme,/ o gãselniþã literarã, cu alte cuvinte,/ Afirmaþia, pe care

am fãcut-o la parastasul unei idei uscãþive/ în clarobscurul

acelei dezamãgiri mãreþe ca o sinucidere/ ºi nu mi-a fost pânã

acum împãrtãºitã de nimeni/ cu atât mai mult de iubita mea

actualã,/ încã neîntrupatã,/ deoarece e mai preocupatã de

nimicuri:/ de culorile pietrelor aruncate de mine spre înalt ºi

rãmase acolo (...)” ºi poemul continuã din ciudãþenie urmuzianã

în ciudãþenie, din paradox în paradox. Aici voiam sã ajung:

„Iubitele mele sau nebunia mea, totuna...” (Sau nebunia mea).

Poezia de dragoste devine o probã nouã dupã fracturismul ºi

pornografia debitate mai ales de prozatoare/poetese/fãtuci aparent

cu mintea la cap, fiindcã eu nu mã înºel. Nici Mihail Soare.

Poezia eroticã reînvie viguros, viril, sarcastic atunci când este

scrisã/cântatã cu încredinþarea cã universul tuturor sentimentelor

existã cu adevãrat, dincolo de demolãrile freudiene, ba din contra,

Sigmund Freud elogiazã dragostea înnobilatã prin culturã ºi

cultura filtratã prin dragoste, aºa cã poetul nostru o spune

aºijderea, solar, luminos: „Iubita mea e-un cocktail Molotov/

Aºa, aprinsã ca o vâlvãtaie/ M-ar vrea sacrificat – un biet miel

mov/ Lãsat la uºa propriului alcov/ Scopit cu vreun hanger,

umplut cu paie// ªi-apoi sã-mi coasã-n tibiºiruri moi/ Puþinele

rãmase minþi buimace/ Neîncrezãtoare-n joile de-apoi/ De dupã

lacrimile unor ploi/ Dintr-un potop gãtit la patru ace//De

pravilele popilor smintiþi/ Nãtângi ca niºte sâni de vrãjitoare/

Sã fiu eu tristul printre fericiþi/ Acei mici sclavi de viaþã-nlãnþuiþi/

Cu mreje cocoþate pe picioare” (Iubita mea e-un cocktail

Molotov) Poftim dovada cã poezia de dragoste nu oboseºte, nu

o face pe moarta; de când este lumea lume poeþii n-au prididit sã

preamãreascã preeminescianul „un instinct atât de van” ºi o vor

face, chiar luându-l reper pe trogloditul Molotov, precum în

antichitatea mitologicã pe Hercule, victimã a aceloraºi comploturi

otrãvitor-erotice. Cercetaþi-i „iubirea ca o sârmã ghimpatã” ºi

veþi pricepe mai mult decât mintea de pe urmã a unor amestecaþi/

amestecate în treburi unde nu se pricep, pentru cine are urechi de

auzit: „conºtient luam numai haina zdrenþuitã a poeziei/ cea

mai nimeritã dintre toate sã-mi acopere singurãtatea/ îndeosebi

în serile reci de toamnã// atunci cred cã semãn destul de bine cu

Don Quijote/ când îmi anin privirea de tãlpile balansoarului

crem/ care se leagãnã aiuritor, nostalgic/ dupã niºte ºolduri

doar închipuite.” (Reproº)

Înfipt bine în teritoriul literaturii, Mihail Soare a mai publicat,

pe lângã volumele de poezie, douã romane, „Livrescu” (2019),

„Dragoste, pupeze ºi colaci” (2020), eseuri, publicisticã,

„Tãlmãciri politicale” (volumul întâi, 2015, volumul al doilea,

2016), prozã scurtã, „Moaºtele ºi alte povestiri” (2018),

„Inflexiuni, eseuri ºi note de lecturã” (2019), deci o bibliografie

impresionantã, de unde am citit fragmente strãlucitoare, „într-o

epocã în care un hamburger sau o pereche de ºlapi chinezeºti pot

fi geniali, cum tot aud, vrând-nevrând, pe la televiziunile noastre

cucuiete.” (Inflexiuni)

Audiobook-ul ºi celelalte chestii aferente nu au devenit o modã,

ci mai degrabã o necesitate, aºa cã Mihail Soare este deosebit de

inspirat când, pe un CD, ataºeazã vocile vibrante, profunde,

cutremurãtoare ale celor douã conºtiinþe artistice, Maia

Morgenstern ºi Claudiu Istodor, care fac un mare bine literaturii

române cu demersul domniilor lor. Din adâncurile „scripturale”,

rãzbat efluvii lirice, ºi am avut de câteva ori curajul sã mã las

purtat, ameþit, terorizat de forþa acestor glasuri wagneriene,

remodelând versurile unui bard mânios sau numai teribil, precum

Ivan din istorie. Sunt cea mai bunã uverturã, sau îndemn, dacã

vreþi, pentru a cerceta câtã magmã clocoteºte dincolo de timpul

recuperat între copertele unei ditamai profane „scripturi”, unde

„n-o sã gãsiþi atâtea stele/ încât sã mã-ngropaþi în ele” (N-o sã

gãsiþi atâtea stele), ameninþare venitã din partea unui poet în

toatã puterea cuvântului putere.

Închei, precizând pentru cine vor fi trãit cu altã impresie, ºi

sperând cã vor pricepe ceea ce trebuie, dând caesarului ce se

cuvine caesarului, cã Mihail Soare este scriitor român. ªi nu de

pe altã planetã.

(„Scripturalia” de Mihail Soare, cu 18 poeme în lectura actorilor

Maia Morgenstern ºi Claudiu Istodor, editura Eikon, Bucureºti,

2020.)
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Alexandru CAZACU

Un adagio pentru anonimi

Existã producþii cinematografice care rãmân în memoria

colectivã datoritã doar unui element ce intrã în compoziþia

acestora. Coloana sonorã este unul dintre vectorii de propagare

nu neapãrat a filmului (deºi contribuie uneori enorm la acest

lucru), ci mai ales la „spiritul peliculei”. Iar de-a lungul vremii s-

au realizat multe inovaþii cu privire la juxtapunerea sunet-imagine

existând cazuri unde muzica a depãºit calitativ celelalte piese ale

mozaicului regizoral. Aºa cum alteori a ajutat enorm, iar în cazurile

fericite s-a îmbinat aproape perfect cu dialogurile, scenografia,

imaginea ºi jocul actoricesc.

Un exemplu în acest sens este muzica lui Stelvio Cipriani în

filmul „Anonimul Veneþian” din anul 1970. Compozitor ºi

orchestrator care a realizat muzica pentru mai mult de ºaizeci de

filme, atât pentru micul, cât ºi pentru marele ecran, rãmâne

cunoscut pentru aceastã realizare. Muzica va cunoaºte un succes

mondial, depãºind pe alocuri cota filmului ºi devenind o pledoarie

chef d’oeuvre sonorã ce se adaugã altora pentru farmecul

tulburãtor al Serenissimei. Actorul Enrico Maria Salerno, cu o

prodigioasã prezenþã în film, teatru ºi televiziune, va avea, la

rândul sãu, succes de cealaltã parte a aparatului de filmat doar cu

aceastã peliculã unde de altfel debuteazã ca regizor. Povestea

este inspiratã dintr-o întâmplare realã prin care a trecut o cunoºtinþã

a lui Salerno. Acesta apeleazã la experimentatul scriitor Guiseppe

Berto pentru realizarea scenariului, care scrie ulterior ºi un roman

cu acest subiect (caz mai rar, de regulã se întâmplã sã fie realizat

filmul dupã opera literarã). Filmul este aclamat ºi beneficiazã de

un box-office copleºitor, reuºind sã depãºeascã ca numãr de

spectatori pe teritoriul italian cunoscutul „Love-Story” (apãrut în

aceeaºi perioadã), cu care de altfel are evidente asemãnãri, însã

critica este de pãrere cã îl depãºeºte la multe capitole. Regizorul,

actriþa principalã, compozitorul muzicii ºi operatorul sunt de

altfel recompensaþi cu premiile David di Donatello respectiv

Nastro D’Argento pentru anul 1971.

Muzicianul Enrico, angajat al teatrului liric La Fenice ca simplu

oboist, deºi visase întotdeauna sã conducã o orchestrã, îºi invitã

soþia, Valeria, de care s-a separat de mulþi ani într-o zi de toamnã

la Veneþia. Aceasta soseºte cu trenul de la Ferrara unde trãieºte

împreunã cu un alt bãrbat ce o protejeazã ºi îi oferã o viaþã

decentã atât ei, cât ºi copilului pe care Valeria îl are împreunã cu

Enrico. Dupã o primã revedere, glacialã, desfãºuratã cu acuze ºi

ironii reciproce, dar ºi rememorãri ale anilor petrecuþi împreunã,

sub decorul oraºului melancolic ºi vag decrepit, Valeria nu

înþelege motivul revederii crezând cã este vorba de reglarea

situaþiei fiului lor, dat fiind cã nu puteau divorþa (legea separãrii

legale în Italia avea sã aparã mai târziu, prilej pentru autorii

filmului sã facã o pledoarie discretã pro-divorþ). Dar înþelege pe

mãsurã ce orele trec, revãzând locurile marilor lor bucurii (ºcoala

de muzicã, locuinþa în care au stat împreunã, strãzile, localurile ºi

pieþele preferate), cã þine mult la Enrico ºi cã dragostea lor a fost

poate cel mai frumos lucru care li s-a întâmplat. Acesta, la rândul

sãu încredinþat de justa evaluare a trecutului lor comun, îi

mãrturiseºte cã suferã de o boalã incurabilã (tumoare pe creier)

ce foarte curând îi va aduce sfârºitul ºi dorea sã-ºi mai vadã

odatã în cel mai frumos ºi trist oraº din lume, soþia. Din acel

moment al confesiunii dramatice cei doi fac tot posibilul pentru

a regãsi acel illo tempore al dragostei lor: se iubesc, îºi povestesc

totul vorbind cu sinceritate despre teama de moarte, înfrângere,

compromisuri, egoism într-un adevãrat spaþiul crepuscular al

afectelor din care transpare o iubire în care umanul primeazã cu

toate valenþele sale. Apoi Valeria îl însoþeºte pe Enrico în biserica

transformatã într-un studio de înregistrãri unde acesta împreunã

cu un grup de tineri amatori de muzicã interpreteazã ºi conduce

(aºa cum a dorit ºi cum nu o sã mai poatã face niciodatã) concertul

pentru oboi ºi orchestrã de veneþianul Marcello Bennedetto, la

acel moment partitura fiind atribuitã unui anonim. În scena finalã,

de un mare dramatism, care evitã stereotipurile prin adoptarea

unui ratio et revelatio, Enrico sesizând intensitatea emoþiilor ce-

i acapareazã pe amândoi întrerupe concertul ºi o roagã pe Valeria

sã plece la fiul lor ºi sã rãmânã cu aceastã imagine a lui conducând

o orchestrã. Apoi reia... Copleºitã de solicitarea unei zile pentru

care nu era pregãtitã, sfâºiatã de emoþie, dar ºi de maniera

magistralã în care cel care va muri curând dirijeazã interpreþii ce

redau frumoasa melodie, realizând cã nu se mai poate face nimic

ºi cã este prea târziu, Valeria pleacã plângând pentru a prinde

ultimul tren ce o va aduce înapoi la Ferrara.

Altã particularitate a filmului este faptul cã ambii actori

principali nu sunt italieni, ba chiar sunt de pe alt continent la

propriu: Valeria este interpretatã de brazilianca Florinda Bolkan,

iar Enrico de americanul Tony Musante. Iar ambii se achitã cu

brio de misiunea încredinþatã, existând între ei acea chimie

necesarã unei astfel de partituri. Ei mai jucaserã anterior împreunã

ºi regizorul a intuit perfect compatibilitate lor.

Pe lângã coloana sonorã, imaginea Veneþiei ca oraº deopotrivã

fantasmatic ºi veridic, participã la ascuþimea sentimentelor,

precum ºi alternanþa amintirilor unde urbea era solarã ºi luminoasã

cu prezentul în care totul este tomnatic adus în cadre panoramice

spledide. De asemenea cu gross-planurile, prim-planurile dar ºi

close-ups-urile ce redau miºcarea ochilor precum în filmele

western se reuºeºte o comunicare non-verbalã de efect.

Un film onest, proustian, teatral (astãzi o piesã inspiratã din

acest subiect se aflã în repertoriul a multe teatre, inclusiv la noi)

ºi melodramatic. Însã lipsit de schematismul genului printr-o

anume tratare cu luciditate uneori cinicã, alteori doar crudã, însã

mereu demnã a personajelor ce se respectã ºi respectã spectatorul.

O întâlnire de-o zi a doi oameni care s-au iubit ºi care se vãd

pentru ultima datã într-un oraº splendid, dar decadent prin

excelenþã, este povestea acestei pelicule care ne propune însã,

atunci ºi acum, mai mult decât o reverenþã pentru destinul tragic

Afiºul internaþional al filmului

CD ce conþine coloana sonorã a filmului realizat de Stelvio Cipriani

al relaþiei protagoniºtilor sub cupola eternului antagonism: Eros

ºi Thanos. Cãci fiind despãrþiþi de timp, de greºeli, de aranjamente

sociale, de orgolii ºi de sfârºitul fizic ce se apropie cu fiecare

secundã pentru unul dintre ei, celãlalt, în numele speranþelor

ruinate ºi micilor bucurii trãite cândva, acceptã sã sufere ºi el,

fiind astfel chiar ºi pentru puþin din nou împreunã în aceastã

dureroasã trecere. Astfel maladia ºi timpul, ce vor mãcina

ireversibil persoana, respectiv oraºul, se vor afla în faþa unui

adversar subestimat: compasiunea ºi solidaritatea umanã. Fie ºi

preþ de un adagio în Do minor pentru oboi ºi orchestrã, al cãrui

autor a fost considerat anonim, asemenea nenumãratelor destine

anonime ce ard prea repede în Veneþia ºi oriunde. În timp ce

apele lagunei sunt tulburate de amintirea lor ca de trecerea unui

vaporetto ce nu trebuia pierdut.

Romanul scris de Giuseppe Berto ºi publicat dupã
premiera filmului



1717171717ARTE SI LITEREARTE SI LITEREARTE SI LITEREARTE SI LITEREARTE SI LITERE,,,,,

„Caietele de la Araci” – revista unui muzeu care ar putea
sta alãturi de marile reviste literare ale þãrii

Într-un colþ de þarã, într-un sat aflat pe marginea râului Olt se

aflã o cãsuþã. O cãsuþã ca oricare alta, care pãstreazã amintiri,

doruri. Vieþi. Le ducem cu noi atâta timp cât suntem aici, drum

firesc al omului. Se întâmplã uneori ca aceste cãsuþe sã conþinã ºi

urme ale unor vieþi demne de a fi urmate, arãtate lumii, spre a-i fi

exemplu. Valorile neamului nostru, ale poporului acestuia atât

de iubit ºi preþuit de Eminescu.

Curios ori nu, nu am fãcut pânã acum vreo asociere personalã

cu cãsuþa din comuna Araci, cea pe care o privesc de pe prima

paginã a revistei „Caietele de la Araci”. Nu numai cã nu am

fãcut însã nici acum, când mintea mea învinge inima, nici acum

nu fac ºi mi-e clar cã nici nu voi face. Nu am amintiri din acea

cãsuþã, chipurile ce apar în fotografii îmi sunt necunoscute, ca ºi

prenumele oamenilor de acolo, deºi, ce ciudat sunã, nu? E casa

bunicului meu matern. Nici mama nu are vreo amintire, nu a

bãut vreodatã apã din fântâna din curtea „Casei memoriale

Romulus Cioflec” din satul Araci, comuna Vâlcele, judeþul

Covasna. Amintirile familiei mele sunt altele, clar, ºi aºa vor fi,

deºi, cã se acceptã ori nu, mama este „Ciofleaca” prin sânge,

chip, fiind copilul din flori al lui Octavian Cioflec, dar aceasta e

o altã poveste, o poveste, îmi place mie sã cred, de dragoste.

Despre altceva însã voiam sã pomenesc aici, însã nu aº fi avut

cum sã o fac fãrã mãrturisirea aceasta care-mi va justifica poate

entuziasmul legat de o persoanã care, într-un fel, îmi este foarte

asemãnãtoare: duce mai departe memoria unei vieþi, a scriitorului

Romulus Cioflec. Eu, la rându-mi, duc mai departe memoria

vieþii lui Didi – Amita Bhose –, însã eu am fost strâns legatã de

acest om care a ales sã trãiascã ºi sã moarã în România, din

dragoste pentru cultura românã. Doamna Luminiþa Cornea, cãci

despre dânsa este vorba, nu are vreun resort personal în demersul

sãu. Cu atât mai meritorie îi sunt dedicarea,  pasiunea,

profesionalismul, dorinþa neuitãrii.

Pe doamna Cornea am cunoscut-o la un târg de carte. Nu-mi

amintesc exact momentul, însã îmi amintesc cum am rãmas în

legãturã, cum a donat, împreunã cu o membrã a colectivului

Caietelor de la Araci, doamna Marinela Ujvárosi Brezeanu,

pentru susþinerea costurilor tiparului Amintirilor despre Eminescu

ale lui Theodor V. Stefanelli. Ne-am revãzut la urmãtoarele târguri,

mereu pe fugã domnia-sa, între lansãri de carte, evenimente, ºi

eram uimitã mereu de entuziasmul domniei sale, de omul viu din

Carmen MUªAT-COMAN

faþa mea. De pe facebook luam la cunoºtinþã despre activitãþile

sale, inclusiv din curtea casei memoriale dedicate scriitorului sau

nu numai, despre conceperea revistei iar într-un mesaj mã anunþa

cã se îndreaptã spre Bucureºti, spre Muzeul Naþional al Literaturii

Române, pentru a cerceta câteva manuscrise.

Informaþia a rãmas undeva, în minte, pânã când am vãzut

ultimele douã numere ale revistei – din decembrie 2020 ºi iunie

anul curent – revista fiind semestrialã ºi intrând în anul opt de

existenþã. Scotocirea arhivei Muzeului Naþional al Literaturii,

drumul acela special care nu putea fi fãcut din vreo obligaþie,

doar din pasiune, se afla în faþa mea, în rândurile prinse-n pagini.

Nu o viaþã, ci vieþi redate lumii, reînviate, trecute în nemurire.

Prietenii trainice se desfãºoarã sub ochii noºtri: cu Panait Istrati,

George Topârceanu, Otilia Cazimir, Mihail Celerianu. Fotografii,

cãrþi poºtale, scrisori, inserate în articolele ce fac poteci în faþa

noastrã, semnate de doamna Cornea. Asistãm la o întâlnire a

Profirei Sadoveanu cu Ana ºi Romulus Cioflec, transformatã

într-un interviu semnat Valer Donea, pseudonimul scriitoarei,

pseudonim masculin pentru a putea pãtrunde în redacþiile literare

ale lumii interbelice – lucru ce vorbeºte clar despre mentalitãþi,

prejudecãþi. Sau citim cererea scriitorului de adaos la pensie, ca

urmare a activitãþii sale de scriitor, lucru ce ne confirmã, de mai

era nevoie, cã starea financiarã a adevãratului scriitor nu urmeazã

faima.

ªi cum ar fi perceputã o revistã de literaturã fãrã un fragment

din opera scriitorului cãruia îi este dedicatã? Sau fãrã literaturã

contemporanã, îmbinatã cu arta contemporanã. astfel creându-se

legãtura peste timp, întru veºnicie? Sau fãrã atât de necesara

rubricã a zilelor noastre – sã vorbim, sã scriem corect?

Toate aceste restituiri, situaþii inedite din viaþa scriitorului,

recreând o epocã literarã, cea interbelicã, toate aceste prezentãri

ale continuitãþii culturii nu ar fi posibile fãrã dãruirea, în principal,

a doamnei Luminiþa Cornea, redactora ºefã a Caietelor de la

Araci editate de Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni, de

care aparþine ºi Casa memorialã Romulus Cioflec din satul Araci.

ªi, bineînþeles, a colectivului redacþional.

ªi mã gândesc la toate vieþile mari pierdute în neant, cu toatã

opera lor, pentru cã alþi oameni le-au ignorat, din nepãsare, ºi mã

gândesc la ºansa acestui mare scriitor pe care încãpãþânarea

câtorva oameni dedicaþi nu-l lasã sã fie trecut în uitare. La cãsuþa

aceasta care apare pe prima paginã a unei reviste literare ce ar sta

alãturi de marile reviste literare ale þãrii, asta de ar mai exista

chioºcuri de ziare, asta de nu am numãra pe degete revistele

literare.

În vremuri neprielnice, într-un colþ de þarã, maºina de scris a

scriitorului Romulus Cioflec se aude scriindu-ºi povestea în

paginile Caietelor de la Araci.

Întru nemurirea neamului.

Emil
Talianu

Pe prima paginã, a numãrului
3, anul II, din 15 ianuarie 1944,
a „ziarului tuturor vlãscenilor”,
Cãlugãrenii , se publicã sub
titlul „Scrisoare de peste
Fluviu” o epistolã adresatã d-
lui director-proprietar al
periodicului, Ion Vasiliu.
Scrisoarea este semnatã N.
Crevedia, care era pe atunci
ataºat cultural la Ambasada
României de la Sofia, pe care o
transcriem integral.

Sofia, Decembrie 1943

DRAGÃ ªI STIMATE DOMNULE VASILIU,

Eu care, când deschid „Universul”, citesc mai
întâi rubrica ºtirilor în legãturã cu scumpul meu
judeþ – am primit, într-o frumoasã dimineaþã de
Decembrie, o foarte interesantã gazetã intitulatã
„Cãlugãrenii”. Am tresãrit. ªi plãcerea mea a fost
cu atât mai mare cu cât directorul acestei
publicaþiuni erai dumneata, pe care te cunosc
ca pe un spirit activ, dublat de un condei tot atât
de inteligent ºi de viu.

În judeþul Vlaºca au mai apãrut ziare ºi ºtiu cã,
pe vremuri, o bunã revistã de caracter didactic
ºi de probleme locale o scotea D. Constantinescu
– Gratia, unul dintre cei mai dotaþi dascãli ai
învãþãmântului nostru primar. Acum, când
politicã nu se mai face, „Cãlugãrenii” dumitale
are menirea sã îmbrãþiºeze obiectiv toate
problemele unui judeþ mare, bogat, locuit de niºte
oameni harnici ºi tare oneºti. Trebuie sã fim, într-
adevãr, recunoscãtori domnului Ministru Prof. Al.

Nicolae Crevedia:
„Scrisoare de peste Fluviu”

Marcu pentru gestul de a sprijini cu valoroasa
Domniei-Sale colaborare iniþiativa pe care a luat-
o domnul Prefect D. Petrovici, Generalul care se
dovedeºte, iatã, ºi un om de creaþiuni culturale.
(Oare Domnia-Sa nu e frate cu actualul Ministru
al ªcoalelor?)

Rãsfoind însã ziarul am avut neprefãcuta
satisfacþie sã vãd cã una dintre pagini e
consacratã celui care îþi scrie aceste rânduri. E
o atenþiune care te onoreazã mai întâi pe
dumneata ºi ºtiu cã la zelul acesta prietenesc a
contribuit ºi statornicul meu amic ºi confrate,
alesul poet Octav Sargeþiu, el însuºi fiu al unui
plug din Ialomiþa. Domnul Sargeþiu este cel care
poartã vina acestei pagini despre care eu am luat
cunoºtinþã mult prea târziu, dupã apariþie, în locul
sãu eu aº fi dat poate la tipar alte poezii. Cât
priveºte nota bio-bibliograficã despre mine, i-am
atras atenþiunea prietenului meu cã ea cuprinde
date inexacte.

Aceastã paginã, repet, nu mi-a fãcut, sincer,
plãcere – mai ales cã ea venea dupã o destul de
grea suferinþã care mã fixase în ultimul timp într-
un sanatoriu. (Te asigur cã nu a fost o
tuberculozã, boalã atât de prietenã cu scriitorii,
ci o intervenþie chirurgicalã fãcutã de mâna
mãiastrã a D-rului Liviu Câmpeanu). Dar iatã
cã cineva îmi aduce o scrisoare din partea tatãlui
meu, locuitor cinstit în Crevedia Mare, un om de
un mare bun simþ ºi care a citit ºi el
„Cãlugãrenii”. (Mama nu ºtie carte). Scrie tata
printre altele:

„Bine, mã, sã poate? O paginã cât un pogon
despre tine ºi într-altã paginã înghesuiþi trei inºi,
tri oameni mari: Domnul Prefect, Domnul
Ministru Marcu ºi Mihai Viteazul!

Ce-o sã zicã lumea? Mie, drept sã-þi spun, asta
nu-mi place. Nu ºade frumos.

Pe urmã, judeþul nostru a mai dat ºi alþi oameni
mari, cu care nu te poþi tu compara: pe Domnul
Profesor Nichifor Crainic de la Bulbucucata, pe
Domnul Profesor N. Cartojan de la Videle, pe
Domnul Bassarabescu, Ion Barbu, Ion Vinea,
Tudor Vianu, Mircea Rãdulescu º.a. Tot Profesori
una ºi una. ªi tu, care nici învãþãtor ori popã
colea-n sat nu eºti!

(Spui cã eºti acuma secretar comunal sau
cultural aºa ceva, prin Grechiea, prin Albani, nu
ºtiu pe unde...)

Uite, înaintea ta, sã fi vorbit în gazetã despre
Pãrintele Take Mândreanu, om de 80 de ani ºi
care-a slujit în bisericã la noi în sat 69 de ani. Sã
fi vorbit despre Domnu Savu (Bãdescu)
pensionar, fost ºi el învãþãtor aici vreo 40 de ani.
Despre biserici ºi schituri, despre atâþi eroi cãzuþi
în ultimele rãzboaie arãtându-se vrednici de cei
ale cãror oase zac la Cãlugãreni...”

Ce zici, dragã domnule Vasiliu? Eu cred cã
taicã-meu are dreptate.

Odatã cu urarea, ca dumneata, care mai
conduci o minunatã gazetã în Dâmboviþa, sã treci
curând hotarul ºi în Teleorman, primeºte rogu-
te, o caldã strângere de mânã de al dumitale
Nicolae Crevedia.
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România

Motto: „Progresele integrãrii
în economia mondialã au adus
mai multã instabilitate, mai multã
insecuritate, mai multã
inegalitate... Nu este o fatalitate.
Putem face sã funcþioneze
mondializarea nu numai pentru
bogaþi, pentru cei puternici, ci
pentru toatã lumea, inclusiv

pentru locuitorii þãrilor sãrace. Va fi un proces lung ºi dificil.
Am aºteptat prea mult. Trebuie sã-l iniþiem imediat.” (Joseph E.
Stiglitz, Premiul Nobel pentru Economie, Une autre monde, Ed.
Fayaed, 2006.)

Am pornit în acest demers publicistic de la apelul lansat de
Joseph E. Stiglitz conducãtorilor lumii ºi organizaþiilor cu vocaþie
regionalã ºi internaþionalã care au drept obiective:

• promovarea pãcii;
• liberalizarea comerþului ºi pieþei forþei de muncã;
• circulaþia capitalurilor;
• protejarea mediului ºi monitorizarea schimbãrilor climatice;
• valorificarea în comun ºi în beneficiu mutual a resurselor ºi

bogãþiilor naturale;
• îmbunãtãþirea sistemului de sãnãtate ºi protecþie socialã;
• modernizarea sistemului de educaþie ºi învãþãmânt;
• combaterea sãrãciei;
• combaterea inegalitãþilor de tot felul;
• combaterea rasismului ºi xenofobiei;
• reducerea arsenalelor militare ºi a cheltuielilor de înarmare;
• combaterea terorismului ºi a oricãror forme de violenþã

(inclusiv în spaþiul virtual ºi în familie) etc.
Îndemnându-se astfel mai marii planetei la o mai bunã eticã în

guvernare ºi la o reaºezare a relaþiilor internaþionale pe principiile
respectului demnitãþii umane, a diversitãþii culturale ºi religioase,
a pãcii ºi prosperitãþii popoarelor.

Întrebarea care se pune dupã primele decenii ale secolului
XXI este: dacã o altã lume mai bunã ºi mai echitabilã, a pãcii
ºi solidaritãþii civilizaþiei umane, este posibilã sau rãmâne un
proiect utopic, o iluzie, o Fatã Morgana?

Rãspunsul fãrã echivoc este: DA..., dar este nevoie de voinþã
politicã la nivel mondial.

Totuºi subiectul meritã o atenþie ºi o dezbatere atât în mediile
academice multidisciplinare, cât ºi la nivelul institutelor de
cercetare ºi de studii de antropologie politicã, care sã elaboreze
un plan de acþiune ce sã cuprindã mãsuri concrete de ordin juridic
ºi administrativ, menite sã reformeze din temelii modul de
funcþionare ºi obiectivele concrete ºi cuantificabile ale puzderiei
de organizaþii ºi instituþii regionale ºi internaþionale care ºi-au
dovedit ineficienþa în situaþii de crizã, care au rãmas captive
birocraþiei excesive ºi intereselor marilor puteri economice ºi
militare, ce rãspund la comenzile corporaþiilor transnaþionale ºi
grupurilor elitiste oculte.

Este nevoie de o dezbatere civicã a acestei teme, inclusiv la
nivelul ONG-urilor ºi tineretului, pentru a obþine cât mai multe
rãspunsuri ºi viziuni privind modul de organizare a civilizaþiei
umane în era roboticii, Inteligenþei Artificiale ºi noilor tehnologii
care controleazã tot mai multe domenii ale vieþii: economice,
sociale, politice, financiare, spirituale, militare ºi de intelligence,
modelând caractere ºi construind profile psihologice dupã matrice
ºi algoritmi bine structuraþi.

Sã luãm aminte la rãdãcini.
Pentru a ne adapta la civilizaþia viitoare trebuie sã ne aplecãm

asupra trecutului pentru a-l studia cu atenþie ºi a învãþa din greºelile
comise de umanitate de-a lungul zbuciumatei sale existenþe pe
Terra, planeta sufletelor rãtãcite în cãutarea Paradisului pierdut.

De la crearea sa, Omul, coroana cea mai de preþ a Creaþiei, s-
a dovedit imperfect, Marele Creator a avut aceastã surprizã vãzând
comportamentul instabil ºi duplicitar al protopãrinþilor noºtri,
Adam ºi Eva, fapt ce l-a determinat sã-i alunge din Raiul Celest
pe Terra, planeta plãmãditã cu migalã pentru ca ei sã fie creatorii
unei lumi noi, dupã chipul ºi asemãnarea lor, însã pãstrând în
matricea lor geneticã credinþa în divinitate ºi nostalgia reîntoarcerii
în sânul Marelui Creator pentru a se contopi cu Totul, cu universul
infinit. Din acel moment, Cel Prea Înalt a vegheat cu mai multã
atenþie asupra oamenilor pentru a le înþelege mai bine frãmântãrile
sufleteºti ºi zbuciumul interior generat de lupta neobositã dintre
raþiune ºi sentimente ce influenþeazã luarea deciziilor, contureazã
comportamentul exterior ºi modeleazã caracterele.

Incidentul dramatic, de dimensiune cosmicã, al fratricidului
comis de Cain a dovedit Creatorului alte „surprize genetice” ale
omului: invidia, minciuna, violenþa, laºitatea, neasumarea
rãspunderii pentru faptele comise, care se vor alãtura altor tare
de caracter, transformându-se în pãcate ºi prejudecãþi.

De-a lungul evoluþiei sale pãmântene, Omul tânjeºte dupã
vremurile adamice, dorind ca viaþa sã-i ofere mai multe bucurii,
prosperitate, sã nu mai fie apãsat de grijile traiului de zi cu zi,
dacã s-ar putea sã munceascã cât mai puþin, uitând cã pe fruntea
sa a fost aplicatã pecetea câºtigãrii traiului cu sudoarea frunþii.

Or, organizarea societãþii omeneºti din timpuri imemoriale ºi
pânã în prezent a urmat o anumitã logicã a ierarhiilor în toate
domeniile, ca o reflectare în oglindã a ordinii ºi ierarhiilor cereºti,
generându-se implicit inegalitãþi ºi invidii aducãtoare de
nemulþumiri, zavistie, violenþe ºi conflicte care au perturbat

ecosistemul social ºi spiritual la nivel planetar. La aceastã stare
de lucruri au contribuit ºi contribuie ºi azi comportamentul arogant
ºi belicos, dar ºi lãcomia unor conducãtori de popoare ºi elite
oculte, care: „se apleacã mai curând asupra artei rãzboiului
decât încearcã sã fie sprijinitori ai binefãcãtoarei arte a pãcii;
toþi sunt, în general, mult mai porniþi sã afle cãile, lãudabile sau
nu, prin care ar putea sã dobândeascã noi regate, decât pe
acelea prin care ar putea sã le cârmuiascã mai bine pe cele pe
care le au... Toate aceste ambiþii rãzboinice aduc o mare
dezordine în þarã, seacã visteriile, macinã poporul ºi nu ajung,
în ciuda câtorva succese, la nici un rezultat; c-ar fi cuminte,
aºadar, ca regele sã aibã grijã mai degrabã de regatul moºtenit,
sã-l împodobeascã dupã cât îi stã în putinþã ºi sã-l facã înfloritor,
sã-ºi iubeascã poporul ºi sã dobândeascã dragostea lui; sã
trãiascã în mijlocul alor sãi, sã-i guverneze cu blândeþe ºi sã
lase în pace alte regate, de vreme ce ºi acela care i-a fost sortit
era destul de mare, dacã nu chiar prea mare pentru el.” (Thomas
Morus, Utopia, Ed. Best Publishing, 2001)

De fapt aceste idei pline de înþelepciune lãsate umanitãþii de
cãtre un adevãrat om de stat, erudit, ar trebui sã stea la baza
educaþiei viitoarelor elite, care vor avea datoria de onoare ºi marea
responsabilitate civicã de a conduce ºi guverna popoare în
beneficiul pãcii, prosperitãþii ºi solidaritãþii umanitãþii în fata
provocãrilor ºi ameninþãrilor care vor apare în contextul revoluþiei
tehnologice ºi a Inteligenþei Artificiale, care deja controleazã ºi
modeleazã modul de organizare spiritualã a societãþii post-umane
în secolul XXI.

O altã lume mai bunã ar putea fi construitã pe baza încrederii
respectului reciproc între popoare, pe înþelegerea faptului cã
singura ºansã ca planeta sã fie salvatã de la distrugere lentã, dar
sigurã, de cãtre OM este ca liderii de azi ºi de mâine sã renunþe la
visurile lor hegemonice, de învrãjbire ºi acaparare de noi bogãþii,
prin înrobirea popoarelor, îndatorarea lor aberantã nu pentru
investiþii în dezvoltarea durabilã, ci pentru achiziþionarea de
armament, situaþie care adânceºte sãrãcia ºi inegalitãþile, genereazã
conflicte artificiale, etnice, religioase sau de altã naturã.

Este de datoria liderilor sã se aºeze la masa tratativelor pentru
a creiona un plan de relansare economicã ºi rezilienþã la nivel
planetar, care sã stipuleze clar mãsuri concrete pentru dezarmare
nuclearã, reducerea armamentelor convenþionale, protejarea
mediului de poluarea tot mai crescândã determinatã de militarizarea
excesivã a pãmântului, mãrilor ºi oceanelor planetare, dar ºi a
cosmosului, poluare care a generat schimbãri climatice
semnificative cu consecinþe catastrofale pentru ecosistemul
planetei.

Cred cã este momentul sã se treacã de la discuþiile academice,
preferate de cãtre liderii mondiali în ultima perioadã, la acþiuni
concrete interguvernamentale ºi multidisciplinare de apãrare ºi
protejare a ecosistemului social care este piatra de temelie a întregii
arhitecturi instituþionale la nivel mondial.

Este timpul ca actualii ºi viitorii conducãtori de state ºi popoare
sã înþeleagã cã ameninþarea cu butonul nuclear, mai „mare” sau
mai „mic”, nu face decât sã amplifice tensiunile care ºi aºa au
atins cote îngrijorãtoare, existând pericolul declanºãrii unor
conflicte zonale ce se pot transforma cu repeziciune într-un rãzboi
devastator. Divergenþele existente între marile puteri sunt rezultatul
prejudecãþilor de naturã ideologicã, religioasã ori diferenþelor
culturale, însã ele pot fi dezamorsate pe calea culturii dialogului,
ascultãrii interlocutorului ºi cumpãtare în luarea unor decizii pripite
care pot afecta destinul popoarelor ºi chiar supravieþuirea rasei
umane ºi a planetei. Dar, pentru atingerea acestei mãreþe nãzuinþe,
este nevoie ca liderii lumii sã ia pe umerii lor rãspunderea
respectãrii cu scrupulozitate a tratatelor ºi acordurilor rezultate în
cadrul sistemelor de alianþe, alianþe care nu ar mai trebui sã aibã
drept þintã inamici stabiliþi pe motive ideologice, rivalitãþi
economico-comerciale etc., ci pe alianþe globale care sã combatã:
sãrãcia, inegalitãþile de ordin economic, social, educaþional,
discriminarea pe bazã de rasã, gen, poluarea, combaterea
extremismelor de tot felul ºi terorismului. De fapt, acestea sunt
adevãratele cauze care menþin popoarele divizate ºi într-un conflict
perpetuu.

Pentru ca oamenii sã poatã visa la o lume mai bunã cred cã este
nevoie urgentã ca la nivel mondial sã se elaboreze un cod de
conduitã pentru conducãtori ºi popoare care sã aibã la bazã
principiile iubirii semenului, respectului ºi toleranþei, ºtiind cã la
judecata de apoi, conducãtorii ºi supuºii lor vor fi „evaluaþi” în
raport cu comportamentul ºi faptele lor în relaþie cu alte popoare
ºi cu legile sacre ale Universului.

Astãzi, mai mult ca oricând, este nevoie sã facem pace cu noi
înºine ºi cu cei din jur, sã ne adaptãm cu înþelepciune geopoliticii
izolãrii sociale generatã de pandemia de covid-19 sau de alte
pandemii ºi dezastre naturale ce se vor abate asupra omenirii, sã
ne pregãtim sale întâmpinãm cu calm ºi cu mijloace adecvate de
ripostã, sã înþelegem cã nimic nu este întâmplãtor iar cauzele
profunde ale tuturor relelor sunt la oameni, la comportamentul ºi
atitudinea lor, la modul lor de raportare faþã de vibraþiile înalte
sau joase ale planetei.

Secolul XXI, aºa cum am mai afirmat ºi cu alte ocazii, va
marca începutul unor reaºezãri geostrategice ºi alianþe politice,
economice ºi militare de conjuncturã, surprinzãtoare, cu geometrie
variabilã.

Vechii inamici se vor metamorfozã în noi aliaþi ºi invers, situaþie
care va pune în dificultate þãrile mici ºi mijlocii care vor trebui sã-
ºi aleagã un nou stãpân care sã le asigure protecþie. Este bine sã
înþelegem cã lumea care va sã vinã se va ridica din rãmãºiþele

fumegânde ale lumii vechi, traversând o perioadã de mari încercãri
care în final vor readuce speranþã ºi credinþa cã generaþiile viitoare
îºi vor uni eforturile pentru atingerea acestui ideal visat de Om
de la Creaþia sa, de a aduce pe Terra Paradisul pierdut. Dar
pentru a reuºi trebuie mai întâi sã ne întoarcem la origini, la
rãdãcinile Rãului descrise în detaliu în Cartea a treia a lui Enoch,
care se referã la „dorinþele îngerilor cãzuþi” conduºi de Shemihaza
de a se cãsãtori cu femeile oamenilor ºi de a procrea o nouã rasã,
semi-umanã, de giganþi, fiinþe modificate genetic dispunând de
forþe fizice mult superioare oamenilor. Aceastã rasã corcitã, numitã
Nephilim (na-fhl – cãzuþi), aduc pãcatul ºi bolile asupra omenirii,
provocând mânia lui Dumnezeu care a dezlãnþuit asupra
pãmântului urgia Potopului, descris în vechile texte apocrife drept
„menire a Creatorului de a inunda pãmântul pentru a prezerva
sãmânþa femeii, rasa umanã ºi linia sa, înainte ca ea sã fie coruptã
complet de giganþii Nephilim”. Îngerii cãzuþi apar în Geneza sub
denumirea „benei ha-elohim” (fii ai lui Dumnezeu), iar în Cartea
lui Enoch sunt numiþi Nephilim (cãzuþi), adicã nãscuþi din îngeri
satanici corupþi, care au dominat pãmântul ºi la un moment dat au
intrat în conflict cu rasa umanã pe care intenþionau sã o distrugã
pentru a-i lua locul.

Cartea lui Enoch a fost declaratã ereticã în secolul III pentru cã
a dezvoltat datele cuprinse în cap. 6 al Genezei, unde se vorbeºte
în trecere despre „câþiva îngeri care s-au revoltat împotriva lui
Dumnezeu ºi au hotãrât sã coboare pe pãmânt pentru a se cãsãtori
cu femeile oamenilor”. Important este cã a existat în evoluþia
civilizaþiei umane pe pãmânt un moment când giganþii, descriºi ºi
în mitologiile popoarelor antice, coexistau cu oamenii pânã când
ºi-au dorit sã subjuge ºi sã extermine rasa umanã. Am reamintit
de acest personaj biblic Enoch, exemplu de curaj ºi statornicie în
credinþã ºi loialitate faþã de Dumnezeu în ciuda relelor exemple
pe care le vedea în jurul sãu, pentru a evidenþia nevoia ca fiecare
om sã se comporte ca un Enoch al timpurilor noastre marcate de
rãspândirea la nivel planetar a rãului, violenþei, corupþiei,
depravãrii, îndepãrtãrii de divinitate ºi de legile morale ºi etice
ale universului. Potopul ºi-a îndeplinit misiunea de a purifica
pentru moment pãmântul ºi a adus în prim plan un nou erou,
descendent din familia lui Enoch, pe Noe, ales de Dumnezeu
pentru credinþa sa statornicã ca sã marcheze o nouã etapã a
evoluþiei rasei umane prin crearea unei lumi noi, mai bunã, unde
pacea, prosperitatea sufleteascã ºi credinþa în Dumnezeu sã fie
temelie pentru un nou început ºi care sã dãinuie peste timp. Dar,
ghinion! Satana „evadeazã din temniþa uitãrii” unde a fost aruncat
de Dumnezeu ºi îºi reia misiunea de a rãspândi din nou rãul,
violenþa, corupþia, desfrâul, lãcomia pe întreg pãmântul,
contaminând din nou rasa umanã. Astfel, în mod ciclic, aceastã
confruntare cosmicã între Bine ºi Rãu va dãinui în forme din ce
în ce mai sofisticate, pânã la final, când dupã Judecata de apoi,
cei aleºi vor fi ridicaþi la ceruri, vor fi salvaþi din ghearele rãului
ºi li se vor oferi un pãmânt ºi un cer nou, o lume mai bunã, de
unde a dispãrut durerea, întristarea, iar viaþa va fi veºnicã. Pãmântul
se va transforma în închisoare pentru sufletele care s-au vândut
Satanei, va fi supus unor urgii venite din ceruri, reamintindu-ne
de Sodoma ºi Gomora pedepsite pentru „rafinamentul” la care
ajunsese sã se manifeste rãul, corupþia, depravarea.

În evoluþia sa civilizaþia umanã a atins în mod ciclic diverse
stadii de dezvoltare a progresului tehnologic cu încuviinþare
divinã, care a dat acces la Pomul Cunoaºterii pentru ca omul sã-
ºi uºureze traiul, însã în aroganþa sa omul a considerat cã aceste
daruri ºi binecuvântãri divine i se cuvin, fapt pentru care a ales sã
foloseascã aceste informaþii pentru a crea arme sofisticate ce
genereazã o competiþie planetarã pentru hegemonie, acapararea
resurselor naturale ºi subjugarea altor popoare.

Construim o lume a pãcii, înarmându-ne pânã-n dinþi!
Ceea ce se întâmplã astãzi în relaþiile internaþionale, tensiunea

ºi acuzele grave ce sunt formulate în cadrul dialogului „surzilor”
între marile puteri economice ºi militare ale lumii în siajul cãrora
sunt atrase silit þãri ºi popoare mai mici, demonstreazã, dacã mai
era cazul, cã ne-am semna, conºtienþi sau nu, actul de deces al
dialogului raþional ºi constructiv, preferând sã fie eliberaþi din
lesã „câinii rãzboiului” cu formele sale hibride, asimetrice,
aruncând omenirea în haos, confuzie, anarhie ºi violenþã. Pãcat
cã aceste reverberaþii ale tensiunilor dintre „titani” sunt suportate
de þãrile sãrace care sunt silite sã cumpere armament de la stãpânii
lor pentru a-ºi dovedi loialitatea ºi a-ºi cumpãra protecþia, situaþie
care adânceºte inegalitãþile economice ºi sociale, amplificã
nemulþumirile ºi creeazã zone de insecuritate ºi vulnerabilitãþi în
fata provocãrilor lumii de mâine. Am în vedere lipsa capacitãþilor
de reacþie ºi protecþie a popoarelor în fata pandemiilor (covid-19,
SIDA, Ebola, rujeola, tuberculoza etc.), a calamitaþilor naturale,
generalizãrii foametei ºi lipsei apei, globalizarea noilor tehnologi
ºi Inteligenþei Artificiale care vor mãri rata ºomajului îndeosebi
în rândul tineretului.

Nouã cursã a înarmãrilor ne readuce în actualitate coºmarul
perioadei Rãzboiului Rece, când pericolul declanºãrii unui rãzboi
nuclear pãrea a fi iminent,ºi a Cortinei de Fier care separa naþiuni

(continuare în pag.17)

O altã lume este posibilã? O lume a pãcii ºi
solidaritãþii civilizaþiei umane?
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ºi popoare pe motive ideologice. Astãzi, din pãcate, avem percepþia
coborârii unei noi Cortine de Fier în interiorul alianþelor
euroatlantice, pe criterii de „loialitate ºi supunere necondiþionatã”
faþã de unchiul Sam ori faþã de statele puternice europene care îºi
aleg vasalii dupã afinitãþi „culturale ºi religioase” ºi dupã resursele
naturale ce trebuie acaparate prin presiuni directe ºi manipulãri
mediatice.

Toate întâlnirile la nivel înalt ale ºefilor de state ºi guverne în
diverse formate: G-7, G20, NATO, UE, Organizaþia de Securitate
ºi Cooperare Shanghai, OMC etc., propovãduiesc cu cinism
cooperarea pentru protejarea mediului, dezarmarea, ajutorarea
þãrilor sãrace º.a., dar în realitate viseazã la propria hegemonie, la
schimbarea locului ocupat la masa verde a negocierilor regionale
sau globale. Cursa pentru locurile pe „podium” se duce cu
îndârjire între SUA, China ºi India (aflatã în plinã expansiune
tehnologicã, economicã ºi militarã), iar Rusia aºteaptã rãbdãtoare
ca între aceºti protagoniºti ºi UE sã se ajungã la confruntare ºi
„devorare” pentru ca apoi sã revinã în „plutonul fruntaº”, adunând
ce a mai rãmas într-o nouã formula geopoliticã, îndeplinind cu
scrupulozitate prevederile Testamentului lui Petru cel Mare de a
folosi toate mijloacele pentru a slãbi ºi controla Occidentul.

Robotizarea umanitãþii ºi creºterea în putere ºi influenþã
a Inteligenþei Artificiale vor marca o nouã etapa în evoluþia
rasei umane, care va fi caracterizatã de o nouã geopoliticã a
confruntãrii, de astã datã cu efecte imediate ºi cu o geometrie
variabilã, în spaþiul cibernetic, în colonizarea altor planete, dar ºi
în cercetarea mai atentã ºi o colonizare rapidã a oceanelor ºi
mãrilor planetare, care oferã suficiente surse de hranã ºi viaþã ºi
bogãþii minerale nebãnuite, ce pot contribui la susþinerea revoluþiei
tehnologie în care a pãºit omenirea la începutul secolului XXI.

Aici se va muta competiþia, zona terestrã fiind treptat abandonatã
din cauza resurselor naturale pe cale de epuizare, investiþiile în
viitor fiind orientate în aceste medii care se dovedesc a fi mai
profitabile, iar oportunitãþile ce se deschid sunt nelimitate. Deja
britanicii au pregãtit infrastructura tehnologicã pentru construirea
de submarine cu echipaj uman (100 persoane) care sã aibã o
autonomie în funcþionarea subacvaticã de 25 ani, ceea ce ne duce
cu gândul la submarinul Nautilus ºi comandantul Nemo din
scrierile lui Jules Verne. Totul se va învârti în jurul noilor
tehnologii care deschid noi oportunitãþii pentru civilizaþia
viitorului, noi provocãri, ºtiind deja cã umanizarea roboþilor ºi o
Inteligenþã Artificialã puternicã pot genera o adevãratã concurenþã,
ca apoi sã se transforme în conflict cu cei care le-au creat.

Riscurile deturnãrii rãuvoitoare a unei I.A. reprezintã o altã
provocare majorã pentru viitorul umanitãþii, de aceea încã din
faza de proiectare ºi dezvoltare a roboþilor ºi I.A. cercetãtorii ºi
nu numai aduc în atenþie probleme de eticã ºi moralã în modul de
tratare a roboþilor ºi I.A, considerate fiinþe non-umane, pentru a
le menþine sub un control rezonabil.

Omilia Sanctitãþii sale Papa Francisc I la Casa Sfintei Marta
(26.10.2018) s-a referit la tema pãcii ºi a þinut sã sublinieze cã:
„Calea pentru a gãsi pacea în lume trece prin umilinþã, prin
blândeþe ºi mãrinimie, în societãþile noastre, dar ºi în familiile
noastre”. Sfântul pãrinte „regreta cã suntem obiºnuiþi a respira
aerul conflictelor în fiecare zi, la TV ºi în ziare se vorbeºte de
conflicte. ªi chiar dacã se încheie pacte pentru a opri conflicte,
apoi aceste acorduri sunt încãlcate. De aceeaºi manierã cursa
înarmãrilor, pregãtirea rãzboaielor, distrugerile, nu fac decât sã
înrãutãþeascã lucrurile. Chiar ºi instituþiile mondiale, pe care le
vedem azi ºi care cu bunã intenþie ajutã la unitatea omenirii, se
simt incapabile sã gãseascã un acord; este un veto ici, un interes
colea ºi ele au dificultãþi sã gãseascã un acord de pace. ªi în acest
timp copiii nu au ce mânca, nu merg la ºcoalã, nu sunt educaþi.
Este o tendinþã de distrugere, de rãzboaie, de dezunire. Pentru a
trãi în unitate ºi pace este nevoie sã ne suportãm unii pe alþii în
iubire, este dificil pentru cã suntem tentaþi sã ne judecãm zilnic,
sã condamnãm ceea ce ne conduce la separare, la distanþare între
oameni ºi popoare.”

Pacea în lume este o utopie?
Niciodatã problemele cu care se confrunta omenirea nu au fost

atât de grave: conflicte fãrã sfârºit, proliferarea armelor, inclusiv
a celor nucleare, atingeri aduse mediului, proastã gestiune a
resurselor vitale, subnutriþia, epidemii. În acelaºi timp, omenirea
nu a dispus pânã azi de mijloace (cunoºtinþe, tehnologii, analize)
pentru a rezolva aceste probleme ºi a crea condiþii astfel încât
fiecare fiinþã umanã sã poatã trãi în pace ºi securitate fizicã,
socialã, medicalã, nutritivã ºi de mediu. Modul de producþie
capitalist este în plinã derivã financiarã ºi speculativã,
mondializarea neoliberalã a economiilor cu circulaþia liberã a
capitalurilor ºi delocalizãrile a accentuat fractura între bogaþi ºi
sãraci în interiorul societãþilor ºi þãrilor, bilanþul fiind negativ în
numeroase regiuni ale planetei. Angajamentele luate în 2000 de
cãtre ºefii de state ºi reafirmate în 2005 pentru a atinge obiectivele
Mileniului pentru dezvoltare (OMD), destinate reducerii la
jumãtate a sãrãciei în lume, nu a fost þinut. Aceastã situaþie aruncã
în sãrãcie peste un miliard de locuitori ai planetei, sãrãcie care
este factorul major al insecuritãþii sociale, violenþelor ºi conflictelor
armate. Voinþa unei remilitarizãri a relaþiilor internaþionale sub
presiunea unor guverne, inclusiv a celor din NATO, se confirmã,
cheltuielile militare mondiale atingeau în 2011 peste 1680 miliarde
de dolari, astãzi cifra este dublatã. Securitatea umanã, conceputã
ca respect al drepturilor individuale ºi colective ºi satisfacerea
nevoilor bazate pe o eticã a solidaritãþii trebuie sã redevinã referinþã
comunã pentru promovarea unei dezvoltãri durabile, sustenabile
la nivel planetar, împãrþitã ºi cu respectul faþã de mediu.

În piramida nevoilor figureazã ca prioritate dreptul pentru toþi
de a trãi în pace ºi securitate în frontierele garantate ºi recunoscute,
dreptul de a trãi fãrã teamã oriunde în lume, în orice moment al
vieþii. Cred cã ar trebui o reflecþie ºi o dezbatere mondialã privind
societatea umanã ºi cultura pãcii ºi solidaritãþii în era Inteligenþei
Artificiale.

Pacea mondialã este posibilã?
Aºa cum menþionam, de la apariþia primelor civilizaþii am putut

observa cã rãzboiul a fãcut parte din viaþa noastrã într-o manierã
îngrozitoare, de aceea astãzi ne punem întrebarea, care va primi
un rãspuns în viitoarele decenii ºi anume, dacã o pace mondialã
este posibilã?

Pacea prin definiþie este o stare de spirit, un raport între persoane
care nu sunt totuºi în conflict, pacea mondialã presupune însã o
stare de convieþuire neconflictuala între þãri cu civilizaþii ºi culturi
diferite la nivelul întregii planete, ori în prezent nu se întrezãresc
elemente încurajatoare care sã susþinã acest ideal; cauza o gãsim
în comportamentul factorului uman care este animat de o dorinþã
accentuatã de a lupta pentru putere, acapararea de bogãþii ºi resurse
în detrimentul altor popoare, de ambiþii hegemonice care împing
la acþiuni belicoase. Din pãcate, lumea de azi este guvernatã de
legea celui mai puternic, aºa cum a fost de la începuturi, cum ar
spune La Fontaine „puterea este totdeauna de partea celui mai
puternic” învingãtorul ia potul cel mare stabileºte regulile „pãcii”,
iar învinºii suporta nota de platã care apasã pe umerii oamenilor
simpli, cinstiþi, împovãraþi de taxe, impozite ºi legi care le limiteazã
drastic drepturile ºi libertãþile civice.

Thomas Hobbes, în lucrarea „Leviatan”, prezintã aventura
politicã modernã pornind de la omul primitiv descris ca fiind
într-o stare permanentã de rãzboi al tuturor împotriva tuturor,
dominat de bestialitatea raporturilor. Pornind de la aceastã stare
de spirit, a concluzionat cã „omul este lup pentru om” (homo
homini lupus).

Aceastã situaþie s-a perpetuat de-a lungul evoluþiei civilizaþiei
umane, trãsãturile atavice persistã ºi azi în ADN-ul uman în
forme mai sofisticate, deoarece popoarele îºi aleg liderii
nepotriviþi, personaje care au cel mai mic respect pentru voinþã ºi
drepturile fundamentale ale oamenilor, care înlocuiesc negocierile
ºi dialogul la nivel înalt, cu ameninþãri, jigniri, sancþiuni unilaterale,
ceea ce mãreºte gradul de pesimism privind posibilitatea
instaurãrii unei pãci durabile în lume.

Pacea lumii nu are valoare, secolul XXI ne-a introdus într-o
civilizaþie a rãzboiului ºi nu a pãcii, aºa cum ne imaginãm cã va
debuta acest mileniu. Un studiu recent publicat de Heidelberg
Institute for Internaþional Conflict Reasearch arãta cã în 2011 au
fost mai multe conflicte armate în lume decât în cursul oricãrui
an de la al Doilea Rãzboi Mondial. De fapt, în cursul istoriei
omenirii se pare cã lumea nu a cunoscut o adevãratã perioadã de
pace, în orice moment al evoluþiei civilizaþiei umane „rãzboiul
sau zvonurile de rãzboi” (Marcu 13,7) sunt monede curente a
acestei lumi aflatã sub blestem. Rãzboiul de 100 de ani, Rãzboiul
de 30 de ani, cele douã rãzboaie mondiale, au zguduit civilizaþia
europeanã construitã pe principiile pãcii ºi respectului mutual.
Rãzboiul civil din Iugoslavia care a dus la dezmembrarea þãrii cu
ajutorul trupelor NATO, rãzboiul din Golf, Primãvara arabã,
rãzboaiele din Afganistan, Irak, Siria, Yemen, Sahel, rãzboiul
din Crimeea, rãzboiul din Nagorno Karabach sau alte conflicte
armate au fãcut ca pacea sã fie o iluzie. Nu mai punem la socotealã
ºtirile zilnice prezentate de posturile de televiziune despre lovituri
de stat sângeroase, atacuri ale piraþilor în mãrile ºi oceanele lumii,
confruntãri militare ºi incidente de securitate la frontierele
diverselor state ne reliefeazã tabloul terifiant al vremurilor pe
care le trãim sub spectrul temerilor, fricilor ºi ameninþãrilor la
adresa securitãþii individuale ºi colective. În urmã cu câþiva ani
un ziar american caracteriza starea lumii de azi astfel: „Pace,
pace spendidã, eºti o fabulã, un vis, o glorioasã iluzie. Este,
fãrã îndoialã, cel mai mare mit al tuturor timpurilor.”

Abordând problema din punct de vedere sociologic, vom
observa cã omenirea nu cunoaºte pacea, întrucât însãºi familia
nu mai cunoaºte pacea, tihna de care are nevoie, se destramã,
familia tradiþionalã este înlocuitã cu concepte „moderne”, lipseºte
comunicarea, dragostea, respectul, grijã faþã de partenerul de
viaþã. Nu mai existã pace în inimile oamenilor din cauza
frustrãrilor zilnice, de aceea majoritatea oamenilor cautã „pacea”
în alcool, droguri ºi alte forme de evadare din cotidian. Laicizarea
lumii moderne ºi închinarea la falºi idoli: Facebook, Instagram
etc., îndepãrteazã omul de divinitate, ori fãrã Dumnezeu Omul
nu-ºi va putea gãsi adevãrata pace sufleteascã.

Biblia relevã pentru ce oamenii nu au pace: „Inima este
întortocheatã înainte de toate ºi este rea”. (Ieremia 17,9), iar
ISAIA în 48,22 adãugã: „Nu este pace pentru rai, spune Cel
Prea Înalt”.

Intervenþia Civilã a Pãcii (ICP) nu este recunoscutã în þãrile
UE, îndeosebi Franþa, unde expertiza statului francez se situeazã
asupra intervenþiei militare ºi armamentului ºi în micã mãsurã
asupra umanitãþii, intervenþiile militare în Siria, Sahel, Libia fiind
edificatoare, delegaþii ONG-urilor umanitare ca Medici fãrã
Frontiere s-au dovedit mai eficace ºi eficiente decât rãzboiul în
faþa conflictelor. Intervenþia civilã a pãcii s-ar putea transforma
într-o alternativã viabilã violenþelor militare într-un viitor care va
fi marcat de forme cât mai diverse ºi sofisticate de conflicte, care
pot fi prevenite sã se transforme în rãzboaie armate.

Cecile Dubernet, profesor cercetãtor la Institutul Catolic din
Paris, vorbeºte despre Arhanghelul Uriel ºi îngerii pãcii care:
„ne învaþã sã stãpânim lumea materiala, ajutã fiinþele umane
sã se concentreze la ordinul divin pentru a aduce armonia ºi
pacea mondialã”.

Deci, sã luãm aminte la aceste îndemnuri de naturã spiritualã
pentru a înþelege cã de fapt depinde de noi sã ne solidarizãm într-
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o miºcare spiritualã planetarã care sã aducã armonia, iubirea,
respectul ºi pacea între popoare.

România tranzacþionatã din nou la masa verde a
negocierilor între samsarii „lumii libere”.

Confruntarea „titanilor” ºi tensiunile amplificate intenþionat
pentru a menþine lumea în insecuritate, sub teroarea declanºãrii
unui rãzboi, împinge popoarele sã aloce sume impresionante
înarmãrii în detrimentul proiectelor care vizeazã dezvoltarea
durabilã, protejarea mediului, reducerea inegalitãþilor sociale ºi
economice, prevenirea apariþiei bolilor, sãrãciei ºi transformarea
lor în pandemii la nivel global etc. România nu este feritã de
asemenea evoluþii provocatoare, actuala coaliþie guvernamentalã
de dreapta dovedindu-se incapabilã ºi indiferentã, chiar
dispreþuitoare, în faþa problemelor cu care se confruntã zilnic
societatea româneascã, de la sãrãcia tot mai accentuatã a unei
mari majoritãþi a populaþiei, la lipsa protecþiei sociale ºi limitarea
accesului la actul medical, trecând prin infrastructura care a devenit
„criticã”, la abandonul ºcolar ºi o speranþã de viaþa tot mai scãzutã.

Gradul de îndatorare al României pentru acoperirea cheltuielilor
de „înarmare” cu tehnicã de luptã ºi echipamente militare
achiziþionate la preþuri fabuloase de la cimitirul de vechituri al
Unchiului SAam au atins cote alarmante din PIB, iar proiectele
de finanþare propuse ºi înaintate de trei ori la Comisia Europeanã
ºi tot de atâtea ori respinse din cadrul Planului Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã sunt orientate cu precãdere în zonele
controlate de actuala coaliþie ºi nu au drept obiectiv dezvoltarea
armonioasã ºi durabilã a tuturor regiunilor þãrii.

Noua coaliþie politicã aflatã la guvernare se manifestã slugarnic
în fata instituþiilor europene, însã arogantã ºi obraznicã cu proprii
cetãþeni pe care îi considera supuºii lor, acþionând în dispreþul
legilor ºi a Constituþiei, intervenind cu brutalitate în funcþionarea
justiþiei, Curþii de Conturi, Curþii Constituþionale, Avocatului
Poporului, TVR etc., demonstrând, dacã mai era cazul, cã se
situeazã deasupra legilor ºi cã nu le pasã dacã încalcã cu agresivitate
ºi incompetenþã separarea puterilor în stat. Aceastã atitudine
agresivã ne duce cu gândul la modul în care au ajuns la putere în
occident ºi în unele þãri foste socialiste, alianþe politice emanate
din sânul „societãþii civile” modelatã dupã profilul psihologic al
anarhistului care nu recunoaºte ºi nici nu se supune legilor ºi
Constituþiei, impun propria lege, încurajeazã atacurile la adresa
familiei tradiþionale ºi în direcþia Bisericii Ortodoxe Romane
care a fost ºi rãmâne liantul societãþii în momente de cumpãnã a
destinului. Corupþia, trufia, ignoranþa ºi diletantismul au devenit
virtuþi ale guvernanþilor de azi, iar rãul produs de aceastã coaliþie
va costa scump evoluþia societãþii româneºti aflatã în plin impact
cu civilizaþia viitoare, care va fi construitã în jurul noilor tehnologii
ale cunoaºterii ºi Inteligenþei Artificiale. De altfel, actuala coaliþie
politicã care guverneazã România este interfaþa fidelã a noilor
tendinþe apãrute în politicã ºi guvernanþa americanã ºi europeanã,
unde selectarea elitelor se face de cãtre organizaþii oculte (care nu
au nimic comun cu aºteptãrile cetãþenilor, situându-se deasupra
legilor naþionale, ghidându-se doar de propriile interese de grup)
având la bazã nu meritocraþia, ci loialitatea necondiþionatã faþã de
ierarhiile grupului ale cãrui interese le promoveazã fãrã nici o
jenã, ºtiind cã sunt protejaþi de „fraþii” plasaþi în cele mai înalte
funcþii în cadrul instituþiilor naþionale ºi suprastatale europene ºi
internaþionale.

Noua organizare a societãþii occidentale ºi nu numai propusã
de „neo-marxisti”, ori cum s-or numi ei, cã ideologic nu-i poþi
încadra într-o matrice, are la bazã promovarea ºi protejarea familiei
gay, sancþionarea drasticã a celor care se opun acestui proiect,
transgender-ismul, renunþarea la identitatea culturalã, religioasã
ºi naþionalã a popoarelor, renunþarea la proprietatea privatã (în
condiþiile acaparãrii de averi fabuloase în mod ilicit ºi transferarea
lor în paradisuri fiscale), într-un cuvânt, noul val va instaura
dictatura „minoritãþii agresive ºi intoleranþa”, semnând actul de
deces al democraþiei occidentale.

Întrebarea care este pusã frecvent de cetãþenii romani ºi care îºi
aºteaptã rãspunsul este: pânã când românii vor mai suporta
umilinþa ºi aroganþa acestor „paraºutaþi” în viaþa politicã,
economicã ºi spiritualã a societãþii româneºti, indivizi care
acþioneazã în haitã ºi sunt apãrãtori feroce ai intereselor strãine,
care pun presiune pentru „privatizare” în interesul lor a resurselor
ºi bogãþiilor naturale, câte au mai rãmas, a infrastructurii critice
(porturi, aeroporturi, transport de energie electricã ºi gaze,
exploatarea surselor de apã potabilã etc.).

În încheiere, vã doresc dragi cititori fideli ai revistei „Sud”
luminã în suflet ºi speranþa cã „nimic nou nu este sub soare” ºi cã
„ceea ce a fost o sã mai fie”. Depinde ce am învãþat din greºelile
trecutului, conºtienþi fiind cã astãzi plãtim datoriile karmice pentru
ceea ce am fãcut sau nu am fãcut ºi trebuia fãcut.

Cred cã se cuvine ca în final sã ne amintim de fericirea a ºaptea
care se referã la fãuritorii de pace, subliniatã de Ap. Evanghelist
Matei: „fericiþi fãcãtorii de pace, cã aceia fiii lui Dumnezeu se
vor chema” (Matei 5,9), iar Sf. Nicolae Cabasil în cartea „Despre
viaþa lui Hristos” (Ed. Institut Biblic ºi de Misiune Ortodoxã,
2009), subliniazã cã: „Sf. Ap. Pavel ne vorbeºte despre
importanþa acestor mesageri ai pãcii pentru cã ei vor înlãtura
ura deºartã ºi vor înceta a mai învrãjbi”. Ap. Ev. Luca (2,14)
reaminteºte cã: „Pacea propovãduita de profeþii Vechiului
Testament, descrisã în împãrãþia mesianicã a lui Iisus Hristos
ca o împãrãþie a pãcii ºi dreptãþii, unde îngerii au cântat în
noaptea Naºterii Domnului «Slavã întru cei de sus lui
Dumnezeu ºi pe pãmânt pace între oameni ºi bunãvoire».”

Deci, vã îndemn sã ne alãturãm ºi noi fãcãtorilor de pace
pentru a reuºi împreunã sã creºtem vibraþia pãmântului ºi
universului, sã aducem armonia ºi pacea în lumea nouã ce se
construieºte sub ochii noºtri.
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Nu cu mult timp în urmã, Mihai Vintilã declara mâhnit cã anul
2020 a fost dezastruos pentru viaþa editorialã. Scriitorul întrase
într-un ritm de muncã de invidiat, la fiecare 13 al lunii scotea
revista Litera 13 ºi, cu o frecvenþã apreciabilã, tipãrea în editura
InfoEST cãrþile scriitorilor din Ducatul literar al Brãilei. În
ambianþa revistei s-a creat o interesantã solidaritate de breaslã cu
rezultate lãudabile. Totul putea fi ruinat dacã în aceste vremuri de
pandemie inimosul scriitor nu investea ºi mai mult suflet, ºi mai
multã energie pentru eliminarea sincopelor. Cum vremurile nu
mai erau pentru întâlniri, Mihai Vintilã ºi-a convocat prietenii ºi
cunoºtinþele într-o carte pentru un taifas la distanþã. Aºa a apãrut,
îmi dau seama, ideea volumului de criticã literarã Biciul de
pãpãdie. Titlu sugestiv pentru un critic care îºi propune sã
risipeascã seminþele scrisului frumos. (Cuvântul autorului).

Prin selecþia scriitorilor comentaþi, Mihai Vintilã îºi respectã,
în primul rând, datoria faþã de eforturile generaþiei noi de scriitori
care întreþin o atmosferã culturalã ºi intelectualã pe plan local.
Cartea este o cronicã a tentaþiilor ºi succeselor în aventura celor
implicaþi în viaþa scrisului. Problema de fond pe care o ridicã
necesarmente critica de întâmpinare este cea a mãsurii: laudele
trebuie strunite, injustiþia pusã sub control moral. Mihai Vintilã a
ponderat atent evaluãrile. Evocãrile sale vor fi, cu siguranþã,
utile unei istorii literare brãilene. Vocaþia de critic literar a autorului
volumului Biciul de pãpãdie este evidentã.

O primã calitate a volumului constã în semnalarea stãrii
literaturii/culturii locale ºi, pe cât posibil, plasarea acesteia într-
un peisaj mai larg. Interesul este orientat spre ,,noul val” de
scriitori. Iar rostul notelor, ecou al lecturilor, este recomandarea
acelor cãrþi care spun ceva demn de reþinut: ,,Mi-am propus sã
recomand (cãrþi, n.n.) ºi de aceea, fiecare material am încercat sã
îl închei cu o concluzie care sã puncteze într-un fel locul cãrþii în
propria mea ierarhie”. Totuºi, fie prin tematicã, fie prin autorii
selecþionaþi, Mihai Vintilã iese din strânsoarea patriotismului
local. Gãsim cronici consacrate unor autori români cunoscuþi:
Dinu Sãraru (Ura din ochii vulpii), Mircea Platon (Elitele ºi
conºtiinþa naþionalã) sau strãini: Eric Vuillard (Ordinea de zi,

premiul Goncourt, 2017), Jose Saramago (Ultimul caiet), Gordon
Thomas, Max Morgan-Witts (Wall Street. Istoria crahului din
1929). Tematic, volumul este eclectic (literaturã, istorie,
jurnalisticã) ºi corespunde acelei preferinþe proprii de care
vorbeºte autorul. Ceea ce îi conferã un plus de atractivitate.

În privinþa ,,stãrii locale” reþine atenþia tehnica de investigare.
Mihai Vintilã frecventeazã redacþiile ºi editurile pentru a descoperi
noutãþile. ªi, când se aratã satisfãcut, când contrariat. Atunci
când este nemulþumit, scoate biciul de pãpãdie ºi-l fluturã peste
capul împricinaþilor. Exigenþa vine din douã motive. Primul: nu
se poate scrie oricum, Brãila are o tradiþie ce trebuie nu doar sã
ispiteascã, ci ºi respectatã. Al doilea, legat direct de primul, îl
provoacã asaltul veleitarilor dat revistelor ºi editurilor. Scriitorii
sunt ,,fiºaþi” dupã genuri literare: poezie, prozã, altele. Se ºtie cã,
în  tinereþe, visul pentru poezie stârneºte sensibilitãþi, naivitãþi,
orgolii. Numai cã, bucuriile, dezamãgirile, decepþiile sau tristeþile
nu se transformã automat în poezie. Criticul înregistreazã
fenomenul inadecvãrii ºi prolixitãþii ºi îl amendeazã. Refugiul
unora în spaþiul erotismului este sancþionatã prompt: nici mãcar
pentru vãduve nu stârneºte interes!

Mihai Vintilã mãsoarã cu grijã valoarea ºi succesul. Un scriitor
ca Vasile Mandric, este lãudat nu numai pentru cã ,,… îi place sã
îºi punã cititorul sã gândeascã”, ci ºi pentru ,,deplina stãpânire a
mijloacelor tehnice…”. (Aventura secundei). Nu regãsesc, din
pãcate, în Biciul de pãpãdie – ºi sunt surprins! – comentariul pe
marginea volumului Sonete crepusculare, publicat în Litera 13
(nr. 24/2020), în interiorul cãruia am descoperit un interesant
poet modern melancolic. Iatã o probã: Cuvintele se cam feresc
de mine/ Susþin cã-n poezie nu au rost,/ Cãci s-au ascuns în
vremea care-a fost,/ Acum le-oi pierde-n vremea care vine.
Bogdan Boeru este remarcat pentru romanul de facturã istoricã
ªapte sute ºaptezeci, un fel de biografie contrafactualã a lui
Ovidiu (exilat la Pontul Euxin, din motive erotice, nu politice, de
stat, n.n.). Jurnalul lui Tudor Cãtãlin Zarojanu Mass Media Insider
consacrat presei româneºti de dupã 2000, aratã ,,cu degetul
metehne, oameni ºi publicaþii mai bine decât oricare din volumele
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Mihai Vintilã: Biciul de pãpãdie
de istorie a presei posibile de citit”. (exagerare, desigur!). Un
ziarist local, Ghinea Mitrea, ,,se avântã pe tãrâmul romanului” ºi
scrisul lui are tensiune ,,bine ghidatã, astfel cã nu avem momente
de bãltire ºi nici momente în care sã nu ºtii ce se întâmplã”.
Verbul corosiv nu anuleazã mãsura interesului pentru lecturã.

În judecarea cãrþilor, Mihai Vintilã porneºte de pe platforma
creatã de prof. Dumitru Anghel, formatorul de ºcoalã de criticã
de întâmpinare la Brãila: citeºte, descoperã, analizeazã ºi, dacã
meritã, semnaleazã. Dumitru Anghel o face cu eleganþã deliberatã,
Mihai Vintilã cu o asprime aºezatã la locul unde se cuvine.
Romanul Cecilia al Magdalenei Iugulescu este amintit pentru
,,poveºtile de viaþã, dure ºi rugoase”, departe de factura prozei
feminine în care se insinueazã adesea sentimentalismul ieftin.
Un compliment ce trebuia mai bine cenzurat este fãcut lui Cãtãlin
Lungu atunci când criticul îl socoteºte pe acest scriitor – merituos,
de altfel –, intrat ,,în panteonul povestitorilor Brãilei”
(exemplificat de un Fãnuº Neagu). Criticul nu se fereºte de
severitatea judecãþii. O scriitoare ,,nu a mai avut rãbdare sã
construiascã cu migalã povestea ºi, repezitã ºi neexperimentatã,
a aruncat-o aºa cum a venit”. La un alt  scriitor (debutant?)
diagnosticul este pe mãsura prestanþei: ,,nu avem personaje
memorabile ºi nici evenimente ieºite din comun. Nu avem imagini
de forþã. Cred cã autorul nici nu a cãutat acest lucru…Este un
roman perfect al gri-ului optzecist românesc”. În general, Mihai
Vintilã nu scapã sã sesizeze vulgaritatea sulfuroasã atunci când o
descoperã la un autor care se vrea dezinhibat ºi trage cu arcul
otrãvit în limba românã. El aplicã bine legile criticii de întâmpinare:
un avertisment la timp poate scuti literatura de un neavenit.

Un alt merit al volumului Biciul de pãpãdie îl asigurã semnalarea
consecinþelor ,,democratizãrii” scrisului pe fondul precaritãþii
instaurate în practica editorialã. Observaþia nu þine de negustorie,
ci de sãnãtatea literaturii. Editurile mici nu mai au profesioniºti
pentru selecþia volumelor propuse pentru publicare. Într-un
interviu recent, Mihai Vintilã atrage atenþia asupra efectelor
,,producþiei” editoriale pe bandã rulantã. ,,Aici avem douã
probleme. Prima este legatã de autor, iar a doua de editurã. Din
motive lesne de înþeles, se publicã uºor. Este suficientã o sumã
de bani pentru a-þi vedea numele pe o carte. Unele edituri chiar
sunt specializate în astfel de tipãrituri”.

Volumul Biciul de pãpãdie scoate în luminiºul criticii (ca în
poiana lui Iocan, pe cei interesaþi sã-l asculte pe Moromete citind
politicã) un autor stãpân pe uneltele acestei profesii adesea sluþitã
de prietenii ºi de datorii interesate.

Nicolae Dina

L-am cunoscut pe Marian
Raicu în anii ’90 când mi-a dãruit
volumul Rãsãrit de duminicã
(Editura Eurotur-13-2000, 1990),
volum pe care l-am crezut a fi fost
debutul sãu editorial. M-am înºelat
însã, cãci, lecturând o revistã, am
constatat cã i se publicaserã, cu mult
înainte de evenimentele din
decembrie 1989 (de mirare!), alte
patru volume de cãtre edituri din
afara þãrii, ba chiar ºi fusese premiat
în câteva rânduri, tot în diaspora.

Deºi, timp de trei decenii, nu ne-
am mai întâlnit, de curând am trãit

o mare surprizã când, revãzându-ne, mi-a dãruit ultimele sale
douã volume publicate la editura alexãndrineanã Tipoalex (2020).
Primul dintre ele, Þara exilului interior, este cel în care Marian
Raicu „îºi are propria þarã în care îºi trãieºte exilul interior,
experienþa dobânditã în acest spaþiu imaginar” (Domniþa Neaga)
ºi în care sentimentul dominant este „iubirea în toate ipostazele
ei, cu iluzii sfãrâmate, cu speranþã, durere ºi doruri” (Cornelia
Rãdulescu), iar ca „poet prin vocaþie” aparþinând de „o generaþie
cu o biografie bulversatã”, el „a ºtiut sã-ºi afle propriul destin,
propria aspiraþie” (Romulus Toma), acelea ale „sufletului mare
ºi generos al omului care iubeºte oamenii”, ale unui poet ale
cãrui creaþii „respirã spaþiu ºi durere, visare ºi senzualitate, eroticã
ºi urã în acelaºi timp […], cu o sinceritate ºi candoare datã numai
de un suflet cinstit” (Renato Zamfir).

Cel de al doilea, Suavul peregrin. Elegii, stã sub semnul
simþirii ºi al unei „credinþe ascunse care susþine edificiul lumii
noastre senzitive” (cum sunã dedicaþia autorului), spaþiu în care
poetul a preferat ca idealurile sale spre absolut sã urmeze calea
„celei mai drepte cuminþenii a unui cãlãtor singuratic”, lector
împãtimit al „cãrþilor atâtor prieteni”, confraþi de condei cunoscuþi
sau necunoscuþi, din care a cules „frumuseþi nemãrturisite ºi
complexe”, fiind ºi creatorul bogat la minte ºi la inimã, conºtient
de realizãrile sale lirice, care recunoaºte, cu modestia omului
superior, cã „singura mea cruce consolatoare am aºezat-o la
rãsãritul numelui meu tipãrit pe câteva cãrþi” (Do it yourself!).

Adversar înverºunat al perioadei în care o parte a literaturii
româneºti era aservitã realismului socialist vãzut, încã din volumul
din 1990, drept „un muzeu ca o umbrã / mereu presupusã
vornicind” ºi numitã „Rezervaþia leprei”, când „mareºali ai criticii
/ literare / se voiau predispuºi / la îngãduinþã” (Love story),
poetul salutã cu entuziasm dreptul de exprimare liberã obþinut
odatã cu evenimentele din 1989, un adevãrat „Rãsãrit de
Duminicã”, momentul când poeþii, a cãror lirã „a fost întotdeauna
udatã cu lacrimi” pânã atunci, „au tãiat cu spada cea mai dreaptã
/ a luminii / ochii florilor de sãrutul zãpezii” ºi au surprins în
creaþiile lor „nemãrginire ºi cer / chemare linã-n neluminã-/
interludiu peste colinele / glasului vindecãrii”. El însuºi trãieºte
„miracolul pãmântean al Poetului” ºi se bucurã cã are libertatea
de a-ºi clama, nestingherit, „furtuna sângelui” (Cu un cântec în
inimã). În aceste momente, „întotdeauna / înveºmântat cu duhul
iubirii”, creatorul „ºtie cã sunt puþine clipele / în care mai poate fi

iubit / ºi poate de-aceea / singurãtatea l-a ales VOIEVOD”
(Poetul). Aºa se explicã afirmaþia din noul volum, potrivit cãreia
„singurãtatea (poetului, n.n.) e veºnicã, prãbuºirile sunt fierbinþi”,
iar „moartea Voievodului de Cenuºã dintr-un basm (imaginat de
creatorul însuºi, n.n.) nemaiauzit de nimeni este rostul botezului
meu” (Do it yourself!).

O adevãratã profesiune de credinþã este
poemul ce dã titlul volumului,
surprinzând condiþia poetului, descendent
al unor pãrinþi trãitori în mediul rural („Eu
scriu ca altã datã pe aripe de fluturi /
scrisori fãrã cuvinte þãranilor din sat”),
cu suflet ca floarea de crin, simbol al
puritãþii ºi al inocenþei (semnificative ºi
pentru titlul „Suavul peregrin”) cu care
îºi aminteºte de timpul petrecut sub
veghea mamei, timp imemorial în care
„veºnicia clipei de tine mã desparte”,
copilãria, vârsta cea mai fericitã, aflându-
se departe, dar rememoratã ca una a
colindãrii, fluturii însemnând
instabilitatea, spiritul cãlãtor, sufletul
dornic de aventurã („Copil fiind mã-
nveºmântam cu fluturi”), dar ºi ca una
dornicã de cunoaºtere („ºi limpezeam în
sensul fiecãrui verb / izvorul din fântâna
ce se urcase-n ciuturi / cu setea de luminã
a unui tânãr cerb”), scormonind tainele
mediului înconjurãtor („Plecam cu
dimineaþa spre stelele mirãrii / peste
câmpia firii la margine de sat”) pentru a
gãsi rãspunsuri la toate întrebãrile, pentru
a descoperi adevãrul („o pasãre-a tãcerii”)
despre tot ceea ce îl înconjoarã (Copil
fiind).

Pentru copilul de altãdatã, amintirea pãrinþilor rãmâne sfântã
ºi fiinþeazã tot timpul „peste umerii lyrei”, fiindcã „tata ºi mama”
sunt „sfinþii-aducerii-aminte” ºi vor dãinui „peste ultimul vers /
scris cu luminã ºi fãrã cuvinte” (A zecea elegie). Înconjurat de
dragostea ºi de cãldura cãminului pãrintesc, poetul trãia plenar
bucuria cu care întâmpina, „cu sângele iernatic din flacãra
ninsorii”, sãrbãtorile hibernale, stãruindu-i vie imaginea
colindãtorilor care, ca niºte „Feþi-Frumoºi cu steaua vor lumina
cerdacul / sub zodia miresmei”, întreaga naturã participând la
aceste momente memorabile, cãci „cerul se desface adâncul sã-i
cuprind / ºi fulgerã albastru, de frumuseþe, lacul…” (De iarnã).

El însuºi, devenit tatã, trãieºte clipe de fericire neþãrmuritã
(„de-atâta veghe-mi-nflorise trupul / la ceas de împlinire ºi de
dor”) când, ca „un semn trimis de ceasul frumuseþii / prevestitor
de lacrimi ºi sfialã”, i se naºte copilul mult dorit („copilul nostru
a pornit în lume / cãlãtoria lui sublimã ºi realã…”). Apariþia

acestuia în mijlocul universului familiei îi umple inima de
dragoste, de fericire, de duioºie ºi încântare („Armura mea de
aer ºi de vise / se prefãcuse tainic în vioarã”), pãrându-i-se un
înger care „purta pe umeri strãlucirea lunii” (Copilul nostru).
Este acelaºi copil „ce poartã-n sine taina întâielor scântei / din
clipa sublimatã a primului pãcat”, copil cãruia tatãl îi adreseazã o

scrisoare cu care se deschide
volumul, pentru cã „lumina ta de
grai” îi „încãlzise ochii cu lacrime
târzii” de fericire, convins cã „nici
un cuvânt nu tace la porþile rostirii”
în ciuda timpului curgãtor care
„cerne pe mugurii privirii / aceeaºi
grea þãrânã cuprinsã de mister…”
(Scrisoare cãtre fiul meu).

Aceeaºi curiozitate ºi dorinþã de
cunoaºtere din copilãrie îl însoþesc
pe poet ºi la maturitate, când mintea
ºi gândurile îi sunt pline de stãri de
aporie, de cãutãri ale absolutului, ale
„neînþelesurilor” pentru a le pune în
vers: „Iar gândul rãtãceºte prin
pulberea lactee, / atâtea neînþelesuri
îºi cautã înþeles / dintotdeauna parcã,
acestui ritual / i-adãugãm o ºoaptã,
i-adãugãm un vers” (Ploi lucide). În
acest sens, modelul sãu într-ale
poeziei, dascãlul sãu neîntrerupt
rãmâne Eminescu, „lumina de
Luceafãr, preacuratã / ºi steaua dusã-
n sferele de fum”, la al cãrui geniu
se închinã „în somnul lyrei” ºi pe
care îl omagiazã cu inima plinã de
versurile sale, poetul-nepereche al
cãrui „drum” devine „marea mea

zidire / esenþa unui orizont mai pur…” (Adeveresc un cântec).
Receptiv la tot ceea ce înseamnã viaþã, iubitor al tuturor

semenilor sãi, poetul îºi îndreaptã „gândul simplu, aducãtor de
pace” spre binele acestora cãrora le ºi dedicã „poemul meu, adicã
acela care tace / în celãlalt din mine spre cântec aplecat”, totul
pornind din inima sa caldã unde „se rotunjeºte gestul ºi sângele
anume / vegheazã-n dimineaþa legendelor ce tac…” (Veghe).

Ca ºi în celelalte volume, ºi de aceastã datã descoperim în
Marian Raicu un poet confesiv, dar ºi comunicativ, intrând într-
un fel de dialog cu cititorul, prezenþa persoanei a doua fiind
semnificativã în acest sens, realizând un fel de legãturã liricã
între ceea ce oferã viaþa ºi lumea idealã spre care se îndreaptã
gândurile sale. Remarcãm sinceritatea cu care ne dezvãluie stãrile
universului sãu lãuntric, meditaþia îndreptându-se spre lume,
spre viaþã, spre oameni, precum ºi lupta cu propriul sine pentru
depãºirea dificultãþilor pe care destinul i le-a sortit.

Un pelerin pe cãrãrile poeziei
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Dupã ce s-a remarcat cu prozã

ºi poezie, a cãror valoare a fost

validatã de câteva premii, Geni

Duþã se prezintã acum, prin

cartea Impresii de cititor, într-o

posturã nouã, aceea de

comentator al unor cãrþi de

poezie, prozã, eseisticã, istorie,

unele editate chiar sub direcþia

sa, la Fast Editing. Recenta carte

reprezintã Premiul „Mircea

Sântimbreanu” obþinut la

Concursul naþional de prozã

scurtã „Nicolae Velea”, ediþia a IV-a, 2020, care a constat în tipãrirea

manuscrisului de faþã la editura Betta, organizatoarea concursului.

Noua posturã nu e chiar o surprizã, fiindcã i-am mai întâlnit texte

despre cãrþi sau evenimente culturale în diverse reviste, cu analize

inteligente ºi echilibrate.

Rareori, o carte de cronici literare te poate prinde, încât sã o citeºti

paginã cu paginã, dar în cazul de faþã, am parcurs Impresii de cititor

în întregime, cu plãcere ºi cu oarecare curiozitate fiindcã majoritatea

autorilor recenzaþi îmi erau cunoscuþi, întâlnindu-i cu ocazia unor

lansãri de carte, frecventând aceleaºi cercuri literare etc. Geni Duþã

scrie aici numai despre autorii pe care i-a cunoscut personal,

consemnând impresii, gânduri, observaþii vizavi de omul în carne ºi

oase, nu de puþine ori diferit fizic ºi comportamental de imaginea

proiectatã de scrierile sale. Doi dintre aceºtia nu mai sunt printre noi,

Gheorghe Duþã Micloºanu ºi mai de curând Ion C. ªtefan. Din

punctul meu de vedere, cred cã este un noroc sã cunoºti un autor în

timpul vieþii, relaþionând mai bine omul cu opera, deºi s-ar putea

aduce argumentul cã o cunoaºtere pe viu a autorului ar putea influenþa

oarecum obiectivitatea actului critic.

Dacã Geni Duþã are privilegiul de a scrie despre autori cunoscuþi

personal, în aceeaºi mãsurã ºi aceºtia sunt privilegiaþi în receptare,

fiindcã scrierile lor au fost parcurse de cineva în triplã ipostazã: de

cititor, scriitor ºi editor, multe din cãrþile discutate aici fiind scoase la

editura personalã, Fast Editing, din Bucureºti, care a editat pânã acum

peste 50 de titluri. Dintr-o frumoasã colegialitate, nu sunt ocolite nici

cãrþile altor edituri: Betta, Astralis, Neuma, Arefeanã. Geni Duþã îºi

îndreaptã disponibilitatea criticã spre scriitori din generaþii diferite, cu

tematici ºi stiluri variate, empatizând cu poeþi ºi prozatori nu prea

rãsfãþaþi de critica actualã, nesfiindu-se sã punã verdicte

curajoase, sã se entuziasmeze, uneori, exploziv. „Minunat

volum de poeme!” exclamã referindu-se la volumul Vãzutele

nevãzutului al lui Ioan Raþiu, contagiindu-l pe cititorul

prezumtiv la o lecturã garantatã, fiindcã poetul „nu scrie versuri,

el trãieºte permanent în formã de vers”.

Geni Duþã se bucurã sincer atunci când

descoperã ceva frumos ºi valoros în creaþia

unui confrate ºi nu-ºi reþine imboldul de a

împãrtãºi acea bucurie a intelectului, a

spiritului. Interesant este ºi faptul cã

autoarea noastrã duce mai departe o idee

sugeratã de text, extrapolându-i sensurile,

ramificându-i simbolurile dincolo de

paginile cãrþii, ajungând la o creaþie literarã

despre creaþie. Cronicile sale impresioniste

sunt scrise dezinvolt, dezinhibat, într-un

limbaj accesibil, curgãtor, autoarea

mãrturisind ce simte la primul impact cu

textul necunoscut, rezonând etic-moral,

dotatã fiind cu o certã înclinaþie spre

cugetarea aforisticã, dând sens de

generalitate unor reflecþii despre viaþã,

iubire, naturã, curgerea timpului. Discutã

subiectul atât cât sã fie clar despre ce

vorbeºte, fãrã sã-l divulge în întregime ºi

fãrã a evita o interpretare în cheie proprie, descoperind filiaþii

cu alþi autori, fãcând trimiteri la pasaje din literatura universalã.

Citind romanul Elizei Roha, Pãlãria albastrã, „o carte

densã, dar nu greu de citit”, sesizeazã unele asemãnãri între

stilul acestei cãrþi ºi cel al lui Gabriel Garcia Marquez, privind

modul de povestire, cu fraze lungi, dense, cu acþiuni ramificate

etc. „Aceastã carte atinge o coardã sensibilã, nu neapãrat prin

subiect, ci prin modul în care a fost tratat acesta.”

Când a avut ocazia sã lectureze mai multe cãrþi ale unui

autor, Geni Duþã face aprecieri privind evoluþia ºi

diversificarea potenþialului acelui autor, ca în cazul doamnei
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Victoria Milescu

Impresii despre impresii
Cleopatra Luca, inclusã în Impresii de cititor cu recenzii la o

carte de poezii, Cântec de luminã, una de cronici literare, Trasee

paralele, un roman, Mansarda visurilor.

Dar cele mai ample ºi emoþionante cronici sunt cele despre

oamenii cei mai apropiaþi ºi mai dragi, începând cu regretatul

poet Gheorghe Duþã Micloºanu, socrul ei,

cu care se deschide aceastã carte având

mottoul poetului: „Ne apãrãm de moarte/

cu cântecul/ cu poezia/ cu lumina...”.

Poetului Gheorghe Duþã, nãscut la

10.04.1939 în satul Micloºani, de la care

ºi-a adãugat la numele sãu „Micloºanu”,

cãruia i-a editat câteva cãrþi, recuperându-

i creaþia, îi dedicã aici un adevãrat studiu.

Poetul îºi iubea satul natal, iubea natura,

iubea poezia lui Serghei Esenin, o iubea

atât de mult încât ºi-a botezat fiul cu numele

poetului rus.

A doua fiinþã despre care scrie cu multã

cãldurã ºi fãrã a face concesii este Gabriela

Stanciu Pãsãrin, cãreia îi analizeazã in

extenso romanele Am fost sau nu ºi Teo,

Dora ºi Teodora, volumele 1 ºi 2, amintind

prin atmosfera romanticã de proza

scriitorilor interbelici Ionel Teodoreanu,

Mihail Drumeº. La Gabriela Stanciu

Pãsãrin însã, nu existã un romantism dulceag, „scrisul sãu este

uºor citibil dar nu alunecã spre facil.” Cele douã scriitoare sunt

legate de o prietenie de-o viaþã, prietenia lor a început pe când

erau eleve de ºcoalã, s-au susþinut pe parcursul multor evenimente,

dezminþind zicerea conform cãreia nu existã prietenie între femei.

M-am întrebat când a avut timp Geni Duþã, aceastã femeie cu

o familie frumoasã, cu copii ºi o nepoatã, sã citeascã zecile de

cãrþi ale altora ºi sã-ºi scrie ºi propriile cãrþi. Doar ea ºtie cum. ªi

totuºi, dupã autoarea noastrã, „A citi înseamnã sã construieºti o

punte între Eul tãu singuratic ºi Lume.” Cred cã a scrie înseamnã

cam acelaºi lucru.

Avem bucuria sã vã prezentãm un volum de cãlãtorie, „Repere
eminesciene. Pe drumuri europene” care, în prima formã editorialã,
a fost premiatã la Salonul Internaþional de Carte pentru Copii ºi
Tineret, ediþia a XXII-a, Chiºinãu, 19-22 aprilie 2018. Mai mult
chiar, aceastã primã ediþie (2018, 248 de pagini) s-a bucurat de
numeroase formulãri apreciative, semnate de Marius Chelaru, Lucia
Olaru Nenati, Mioara Bahna, Diana Vrabie, Antoaneta Macovei,
Florentina Niþã, Petronela Angheluþã, Aniºoara Cebotari, Viorica
Ioviþã, Lucia Pãtraºcu, precum ºi de ºi regretaþii Constantin Mãnuþã
ºi acad. Nicolae Dabija.

Cea de a doua ediþie (2020, 282 de pagini), reconfiguratã, se
bucurã de o prefaþã semnatã de domnul Nicolae Busuioc, iar ambele
ediþii sunt postfaþate de domnii Emilian Marcu ºi Daniel Corbu.

Toate aceste semnãturi, deopotrivã publicarea de cãtre prestigioasa editurã ieºeanã „Princeps
Multimedia”, înnobileazã efortul doamnei profesor Elena
Fluturel de a se alãtura intelectualitãþii româneºti la
sãrbãtorirea a 170 de ani de la naºterea lui Mihai Eminescu,
modelul suprem al naþiunii române.

Pentru autoare, cãlãtoria-obiectiv îmbracã o formã
lucidã de documentare tocmai pentru cã cel vizat este
Mihai Eminescu. ªi în acest sens, mãrturisirea sa se ºi
doreºte explicitã: „Ataºamentul faþã de Eminescu a fost
continuu. Mi-a însoþit activitatea didacticã ºi a luminat-
o în permanenþã, mai ales cã la facultate, la Universitatea
ieºeanã, unul dintre profesori mi-a fost Mihai Drãgan,
regretatul critic ºi istoric literar de prestigiu, un
eminescolog de certã ºi recunoscutã valoare, iniþiatorul
ºi coordonatorul colecþiei EMINESCIANA, de la
Editura Junimea (Iaºi)”. Iatã un scop ºi o motivaþie,
care se îmbrãþiºeazã armonios.

E drept, despre Mihai Eminescu niciodatã nu-i prea
mult a-i dedica din timpul nostru, pentru a-l (re)citi ºi
a-l aprofunda. În acest caz, îndrãznesc a spune cã acest
volum poate fi considerat ºi un omagiu, binecuvântatã
amintire, profesorului univ. dr. Mihai Drãgan (1937-
1993), apreciat eminescolog ieºean, cãlãuzitorul atâtor generaþii de studenþi, pe care i-a format.

Emoþia cititorului ia formã didacticã, descoperind între foile cãrþii ºi versurile imnului „Prinþ al
slovelor strãbune”, dedicaþie membrilor Cenaclului literar ºcolar „Luceafãrul” (versuri, autor Vasile
Fluturel, iar muzica adaptatã de Elena Fluturel), din care extragem doar refrenul: „Fãurar de limbã
dulce, / Prinþ al slovelor strãbune – / Timpul vine ºi se duce, / Eminescu ne rãmâne”.

A cãlãtori pe urmele lui Eminescu, pe traiectul Iaºi – Budapesta – Viena, înseamnã slãvitã
încununare ºi sfântã drapare al unuia dintre cei mai vrednici Fii ai Neamului Românesc.

A traversa Europa, indiferent de traseul ales, a însemnat pentru „cãlãtorul” Elena Fluturel
bucuria de a recompune istoria, prin comparaþie, trecut – prezent.

ªi nu e deloc puþin lucru, având în vedere cã reperul central fi-va Solemnitatea Eminescu. Al
gânditorului Eminescu, pentru care, dacã am presupune lumea redusã la un „bob de rouã” sau la o
„picãturã de vreme”, „seculii din istoria acestei lumi microscopic ar fi clipite” (Sãrmanul Dionis).

Pe drept cuvânt, excursul doamnei Elena Fluturel devine sublimã înrourare ºi subtilã emoþie într-acest
traiect „nedefinire microscopicã” – „infinire de timp”, conform viziunii nemuritorului Mihai Eminescu.

Dupã cum lesne aþi putut remarca, prin invitaþia de a lectura „Repere eminesciene. Pe drumuri
europene”, impulsionãm pe cititorul român sã se scufunde, puþin câte puþin, în „potirul” de

înþelepciune eminescian!

Repere eminesciene

Livia Ciupercã

Tragicomedia
alienãrii pandemice

Fenomenul (virusul) pandemic global îl inspirã pe Gheorghe Filip la scrierea unui captivant

roman de moravuri ,,grele” ºi de atmosferã terifiant – umoristicã (lucid, amar, cu elemente

autobiografice picante, didactice), veritabil satyricon cu un titlu uºor biblic: ,,Trâmbiþa primului

înger”. La Editura ,,Hoffman”. Recent.

Cartea este ºi o meditaþie alertã la starea de fapt (de spirit) a unei comunitãþi urbane, Mãzgãoani,

într-un story saramagoiano-fellinian, cazul clinic, existenþial, prefigurând alienarea, colectivã.

Pretextul epic: ºcolarilor (sã fie ignoranþa lor – cauza?) începe sã le curgã sânge din nas.

Molima se va extinde rapid, sindromul fiind relevabil în cheie persiflant – satiricã, prozatorul

uzând de virtuþile-i cunoscute ºi re-cunoscute: observaþia comportamentalã acutã, spiritul satiric,

moralizator (deloc didacticist ori explicit), ironia ºi autoironia, fineþea comicologicã (inclusiv

onomasticã) a portretelor, darul viziunii funambuleºti, realist – fantast – parabolice, ºtiinþa

tratãrii psihologiei indivizilor.

Panica (nu tusea ci sângerarea!!) nu induce un vaccin. Cel mult donarea de sânge (apar

centre) într-un loc insignifiant, cu figuri mediocre, scriitorul Gh. Filip fiind nu doar narator

(ocazional: Cãlineaþã), ci, introspectiv, martor, observator, personaj, victimã. Soþia sa, Ileana,

ºomerã, vibreazã bovaric. Ea va pleca în Italia, cu obsesia Napoli ajungând bolnavã dar tratatã...

prietenos (epistolar, Fiorela e confesor, ca amicã...).

Mãzgãoani devine «buricul pãmântului» într-o ºarjã a frisonului – sindrom unde Cãlineaþã,

cam fortuit, ajunge captiv (totalitar!?) într-un spital. Iar dupã ,,actori” mai mult ori mai puþin

figuranþi, ca: Mitruº (dascãl versat în afaceri, iniþiind un club de table), Câþã, Costache, Costescu

(o gravã ironie: cartea e purtãtoare de microbi ºi trebuie... eradicatã!), sau precum minorul

poetandru local, Codiþã, care-ºi va lansa, anonim ºi anodim, un volumaº, vom mai întâlni ºi pe

alþii (în spital):  Patraulea, Zaman, Siteavu. Victime, ºi ei, ale flagelului invazionist. Aceºtia cu

istorioare prediste, de culoare.

Naratorul, pe urmele lui Petrini, îºi va cãuta un job, fãrã succes. Tonul e bãºcãlios, oraºul ,,de

aur”, traverseazã un spectacol gregar, de umor negru, prozatorul deplângând: falsa idealitate,

crezul ºi superstiþia, uneori absurde, suficienþa vreunui primar, aiuristica acþiune edilitarã, lipsa

de elan, de speranþã. De viitor.

Autorul demascã poncife, rãul primar, în regim sodomo-gomorristic, în-scenând secvenþe de

(cu) ºcoala, inspectoratul ºcolar, biserica, spitalul, cimitirul, ºtirile televizistico-gazetãreºti,

tensiunea ,,explorãrii” mediilor asigurând-o densitatea ºi simbolurile (cu primul din cei 7 îngeri

prevestitori) apocalipsei. Luatã, aceasta echivoc, în derâdere. Deºi în aer, iminent, pluteºte

începutul sfârºitului.

Existã ºi pasaje elegiac-melancolice, suspans policier (deºi povestitorul pare mefient faþã de gen),

o senzaþie a sufocãrii, a resemnãrii. Dar Realul mãrunt revine: de la o þigarã ºi un încãrcat de telefon,

la ducerea de flori la mormântul pãrinþilor, de la alte gesturi cotidiene la avertismentul biblic.

Codiþã emite, speculativ, cugetãri despre Timp, despre dragoste (el îºi va gãsi consoarta, în

fine, tot la ºcoalã), dincolo de îngerii aceia prevestitori, simbolic, de niºte umbre-pãreri

extraterestre, de un dantesc sugerând, totuºi lumina. Stelelor ºi selenarã.

Se va instala acel normal precar iar cronica ºi universul, ficþionale, epice, vor suporta, cu

stoicism, câteva fraze evazive ºi echivoce (de pe copertã, dintr-un redutabil ziar), departe, totuºi,

de forþa ºi de valoarea prozei unui scriitor, Gheorghe Filip, ºi aici în stare de graþie.

O carte cu ton confesiv, monologal, demnã de colecþia «cãrþi esenþiale» ºi de ilustraþia dupã

Goya. Plastic – sugestivã.

ªtefan Vida MARINESCU
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Jean
Yves Conrad

La princesse Françoise Marie Jeanne Bibesco, dite Jeanne
Bibesco, est née à Saint-Cyr-sur-Loire le 10 septembre 1864.
Elle était la fille du prince Nicolas Bibesco (né à Bucarest en
1831), alors officier de l’armée française, et de son épouse, née

Louise Hélène Ney d’Elchingen, petite-fille du maréchal Ney (née en 1842). En outre, elle était
la cousine de la princesse Marthe Bibesco et la petite-fille du dernier hospodar de Valachie, le
prince Georges III Bibesco.

La princesse Bibesco, qui était, de par sa naissance, de nationalité française, a joué un rôle de
premier ordre dans la défense des congrégations religieuses sous la IIIe République face à Émile
Combes. Et, curieusement, comme nous l’apprenons dans un ouvrage publié post-mortem
(Gabriel Merle, Jeanne Bibesco, Lettres à Émile Combes, Paris, Gallimard, 1994), « Émile
Combes noua une relation amoureuse avec la princesse. La correspondance qui s’ensuivit
éclaire d’un jour singulier celui qu’on prenait pour un croque-mitaine: sensibilité, élévation
d’esprit, affection, délicatesse qui suscitent en retour l’attachement et les encouragements
d’une jolie carmélite, voilà de quoi nuancer les idées reçues !».

À l’âge de 19 ans, en 1883, elle avait fait son noviciat au Carmel de Mayerling, en Autriche.
La jeune carmélite devint Mère Bénie de Jésus. Il y avait, à Alger, un Carmel qui avait été créé
par Lavigerie1. Quelques années avant sa mort, au cours de ses voyages pour la campagne anti-
esclavagiste, le Cardinal avait rencontré Jeanne Bibesco, arrière-petite-fille du Maréchal Ney et
l’archevêque d’Alger n’eut aucune peine à la convaincre de venir dans la ville où il officiait pour
y bâtir un couvent. Elle entra au carmel d’Alger, à Bab-el-Oued, en octobre 1889. Le cardinal
Lavigerie reconnaissait en sœur Mère Bénie de Jésus une personnalité susceptible de servir sa
politique et une femme d’une intelligence hors pair. Nommée supérieure en mai 1890, elle devint
ainsi la fondatrice et la « prieure à vie » d’un des plus beaux carmels de la Méditerranée qu’elle
édifia grâce à sa fortune sur les hauteurs d’Alger.

Mais la loi du 1er juillet 1901 met en péril le monde congréganiste. Mère Bénie de Jésus se
rend à Paris pour défendre elle-même son dossier auprès de Émile Combes2. Au terme de cet
entretien de mai 1903, le président du Conseil aura ces mots: « Princesse, vous m’avez vaincu
». À quoi Mère Bénie de Jésus rétorquera: « Monsieur le Président, j’étais venue pour faire
votre conquête, et c’est moi qui pars conquise. » S’amorce alors une complicité affective qui ne
se démentira jamais.

Jeanne Bibesco était une personnalité entreprenante. Lorsqu’elle fut mise au courant des
graves difficultés que traversait l’Eglise, elle proposa tout simplement d’aller elle-même à Paris.
Elle ne se contentait pas de prier pour un miracle; elle était résolue à prendre les devants. Elle
demandait seulement l’autorisation de sortir du couvent, accompagnée par une de ses sœurs,
autorisation qui lui fut accordée par l’archevêque d’Alger comme un dernier recours.

Elle avait suffisamment de relations familiales à Paris pour obtenir une audience auprès du
Président du Conseil. Et on ne fut pas peu surpris de voir une jeune femme en bure et scapulaire
bruns, en voile noir et pieds nus, malgré le froid qui régnait en ce 5 janvier, monter les marches de
l’hôtel de la Place Beauvau entre les gardes républicains, épée au clair. L’huissier l’annonça au
Président du Conseil, le redoutable anticlérical et ancien séminariste Emile Combes. L’historien
romancier (Jean Baubérot, op. cité) rapporte comme un journal de ce dernier:

« … l’imprévu vient d’arriver : une sœur, la prieure d’un carmel exactement, m’a ému,
laissant dans mon cœur une impression profonde que je n’arrive pas à extirper. Juste après le
Nouvel An, j’ai reçu la courte lettre suivante : „Le Prince Alexandre Bibesco, désireux de lui
présenter sa nièce, la princesse Jeanne Bibesco, a l’honneur de demander une audience à monsieur
le Président du Conseil.” […]

 
Comme tout un chacun, j’avais entendu parler des Bibesco,

aristocrates cosmopolites, alliés à presque tout le gotha, vivant une vie dorée, la plupart du temps
en France. Mais la princesse Jeanne constitue une exception parmi cette famille très mondaine.
Elle est prieure du couvent des carmélites d’Alger, congrégation non autorisée que je pourrais
bien interdire. Je suis un homme civil : je n’allais pas refuser cette demande d’audience. D’ailleurs
l’archevêque d’Alger, Mgr Oury3, m’avait écrit de son côté pour m’annoncer la visite de la
prieure, et comme il s’agit d’un des rares prélats républicains… Je répondis aussitôt et lui
proposai de me rendre visite hier après-midi [5 janvier 1903, n.n.] à cinq heures.

Une princesse ! J’avoue que malgré mes sentiments républicains, j’étais un peu
impressionné. Je vis d’abord des pieds nus et le geste d’une robe qu’on époussette. Ensuite, je
l’aperçus, Mère Bénie de Jésus, et aussitôt, je ne vis plus qu’elle. Son vêtement austère de
religieuse, d’une élégance subtile, ses yeux modestement baissés, son visage délimité par le
voile qui cachait ses cheveux, le capuchon de son manteau tiré sur le front, tout cela ne pouvait
masquer une grâce incontestable. Tout, dans le maintien de cette jeune femme, évoquait une
somptueuse beauté et une grande intelligence. Par quel mystère ai-je immédiatement pensé
qu’une silhouette aussi majestueuse, un regard aussi lumineux, allait laisser en moi une
marque indélébile ? Par quelle alchimie me suis-je soudain senti un peu différent de ce que
j’étais alors ? […]»

Or, en octobre 1911, le pape Pie X fit fermer le carmel. Après plusieurs rencontres, l’autorisation
fut accordée aux Pères Blancs, comme aux diocèses d’Algérie, de continuer leurs œuvres. En
1912, Jeanne Bibesco obtint de Rome la dispense de ses vœux.

Relevée de ses vœux, la princesse revint dans le siècle, à quarante-sept ans, en femme libre et
conquérante. Elle renoua avec le monde des salons, côtoya les politiques, devint une proche du
cardinal Baudrillart4. Son audace la poussa, à la veille de la Seconde Guerre mondiale et alors
qu’elle était fort âgée, à travailler pour le renseignement français. L’amitié entre elle et le Républicain
Combes se poursuivit jusqu’au décès de ce dernier, sans la moindre ombre d’équivoque.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle devint même agent secret pour le compte de la
France! Elle termina ses jours le 15 juin 1944 dans l’indigence à la maison de retraite Galignani
de Neuilly-sur-Seine située au 89, boulevard Bineau et a été inhumée parmi les indigents dans

le « jardin souvenir » du cimetière nouveau de Neuilly.

Cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine (situé

sur le territoire de la commune

de Puteaux)

Div. E, l. 58, t. 4 – Sœur Jeanne Bibesco

(St-Cyr-sur-Loire, 10 septembre 1864 –

Neuilly-sur-Seine, 15 juin 1944) – Carmélite

La princesse
Jeanne Bibesco

1 Charles Lavigerie (1825-1892), d’une grande intelligence et d’une foi solide, suivit une brillante
carrière ecclésiastique. Il fut professeur d’histoire de l’Église à la Sorbonne, directeur d’une
œuvre pour aider les chrétiens orientaux, diplomate français à Rome, évêque de Nancy, etc. En
1867, avec l’accord du pape, Lavigerie accepte l’offre que lui fait le gouvernement français de
devenir archevêque d’Alger. Il fut l’un des grands hommes de son temps, luttant sans répit contre
l’esclavage des Africains et aux missions vers l’Afrique centrale
2 Émile Justin Louis Combes (Roquecourbe – Tarn -, 6 septembre 1835 – Pons - Charente-
Maritime -, 25 mai 1921), membre du parti radical, ministre et Président du Conseil. Chargé des
cultes, il montrera un fort anticléricalisme par les lois de 1901 et 1904 sur le droit des associations
et l’interdiction d’enseignement par les congrégations religieuses. Combes finit par s’engager
dans un conflit avec le Vatican au sujet de l’interprétation du Concordat de 1801.
3 Frédéric-Henri Oury (Vendôme, 3 mai 1842 – Marseille, 6 février 1921) était un prélat catholique
qui fut archevêque d’Alger du 28 novembre 1898 au 15 décembre 1907.
4 Alfred Henri Baudrillart (Paris, 6 janvier 1859 – Paris, 19 mai 1942) fut représentant de
Congrégation de l’Oratoire. Universitaire, historien, recteur de l’Institut catholique de Paris, il est
nommé évêque le 29 juillet 1921 et ordonné cardinal par le pape Pie XI le 16 décembre 1935.
Écrivain, il fut également membre de l’Académie française.

În cimitirul nou din Neuilly-sur-Seine se aflã un mormânt care mi-a atras atenþia, cel al prinþesei
Jeanne Bibesco, care s-a cãlugãrit în 1893, având o viaþã deosebitã, cum puteþi afla din articolul
urmãtor.

Div. E, l. 58, t. 4 – Sora Jeanne Bibesco (St-Cyr-sur-Loire, 10

septembrie 1864 – Neuilly-sur-Seine, 15 iunie 1944) – membrã a

ordinului religios al Carmelitelor

Prinþesa Françoise Marie Jeanne Bibesco, cunoscutã ca Jeanne Bibesco, s-a nãscut la Saint-Cyr-
sur-Loire la 10 septembrie 1864. Era fiica prinþului Nicolae Bibescu (nãscut la Bucureºti în 1831),
pe atunci ofiþer în armata francezã, ºi al soþiei sale, nãscutã Louise Hélène Ney d’Elchingen, nepoata
mareºalului Ney (nãscutã în 1842). De asemenea, era veriºoara prinþesei Martha Bibescu ºi nepoata
ultimului domnitor al Valahiei, prinþul Gheorghe Bibescu.

Prinþesa Bibesco, care era prin naºtere de naþionalitate francezã, a avut un rol important în apãrarea
congregaþiilor religioase în timpul celei de a III-a Republici împotriva lui Émile Combes. ªi, fapt
curios, aºa cum aflãm dintr-o lucrare publicatã postum (Gabriel Merle, Jeanne Bibesco, Lettres à
Émile Combes, Paris, Gallimard, 1994), „Émile Combes avea o relaþie de dragoste cu prinþesa.
Corespondenþa care urmeazã aduce lãmuriri asupra unei zile unice din viaþa celui care trecea drept o
persoanã de temut: ataºamentul ºi încurajãrile unei frumoase cãlugãriþe carmelite trezesc în sufletul
sãu sensibilitatea, nobleþea spiritualã, afecþiunea, delicateþea, iatã ceea ce este suficient pentru a
nuanþa ideile puse în discuþie.”

La vârsta de 19 ani, în 1883, ºi-a început noviciatul la Carmelitele din Mayerling, în Austria,
devenind Mère Bénie de Jésus. Exista în Alger un ordin al Carmelitelor creat de Lavigerie1. Cu
câþiva ani înaintea morþii sale, în timpul cãlãtoriilor din cadrul campaniei împotriva sclavagismului,
Cardinalul Lavigerie a întâlnit-o pe Jeanne Bibesco, strãnepoata Mareºalului Ney, iar arhiepiscopul
de Alger nu a întâmpinat nicio dificultate în a o convinge sã vinã în oraºul unde el oficia, pentru a face
demersuri în scopul de a construi aici o mãnãstire. ªi aºa, aceasta a intrat în ordinul carmelitelor din
Alger, la Bab-el-Oued, în octombrie 1889. Cardinalul Lavigerie recunoºtea în sora Mère Bénie de
Jésus o personalitate aptã sã serveascã politica sa ºi o femeie de o inteligenþã excepþionalã. Numitã
maicã superioarã în luna mai a anului 1890, ea devine, astfel, fondatoare ºi devotatã pe viaþã a unuia
dintre cele mai frumoase aºezãminte carmelite de pe malul Mãrii Mediterane, pe care l-a ridicat pe
înãlþimile Algerului, investind averea sa.

Însã legea din 1 iulie 1901 pune în pericol lumea congregaþiei. Mère Bénie de Jésus se întoarce la
Paris pentru a se apãra ea însãºi în faþa radicalului ministru Émile Combes2. La aceastã întrevedere
din mai 1903, Preºedintele Consiliului a afirmat: „Prinþesã, m-aþi învins!”, iar cãlugãriþa i-a replicat:
„Domnule preºedinte, venisem pentru a încerca sã vã cuceresc, dar eu sunt cea care pleacã cuceritã”.
Începea atunci o legãturã afectivã ce nu se va dezminþi niciodatã.

Jeanne Bibesco era o personalitate întreprinzãtoare. Atunci când a fost înºtiinþatã în legãturã cu
marile dificultãþi pe care le întâmpinã Biserica, a propus îndatã sã meargã ea însãºi la Paris. ªi nu
înceta sã se roage pentru o minune, motiv pentru care era hotãrâtã sã facã demersurile necesare. A
solicitat deci permisiunea de a pãrãsi mãnãstirea, însoþitã de una dintre surori, ceea ce arhiepiscopul
Algerului i-a acordat îndatã, ca o ultimã încercare de salvare.

Ea avea destule relaþii familiale la Paris, încât sã obþinã o audienþã la preºedintele Consiliului. ªi
acesta nu a fost puþin surprins când a vãzut o femeie cu o rasã ºi un ºal din stofã gri de lânã, cu un
voal negru ºi picioarele goale, în ciuda frigului care domnea în acea zi de cinci ianuarie, urcând
treptele hotelului Place Beauvau printre gãrzile republicane, cu sãbiile la vedere. Valetul a anunþat
sosirea sa preºedintelui Consiliului, redutabilul anticlerical ºi fost seminarist Émile Combes. Istoricul
Jean Baubérot, în opera citatã, prezintã sub forma unui jurnal al lui Combes aceastã întâlnire:

„...neprevãzutul tocmai s-a petrecut: o sorã cãlugãriþã carmelitã m-a emoþionat, lãsând în inima
mea o impresie profundã, care nu m-a pãrãsit niciodatã. Chiar dupã Anul Nou am primit urmãtoarea
scurtã scrisoare: «Prinþul Alexandre Bibesco, dornic de a-ºi prezenta nepoata, prinþesa Jeanne
Bibesco, are onoarea de a cere o audienþã de la domnul preºedinte al Consiliului.» [...] Ca mulþi alþii,
auzisem vorbindu-se despre familia Bibesco, aristocraþi cosmopoliþi, având relaþii cu aproape toatã
elita francezã, ducând o viaþã de lux, în cea mai mare parte în Franþa. Însã prinþesa Jeanne reprezintã
o excepþie în cadrul acestei familii extrem de mondene. Ea este cãlugãriþã la mãnãstirea carmelitelor
din Alger, congregaþie neautorizatã pe care aº putea oricând sã o interzic. Sunt o persoanã publicã:
nu aº putea sã refuz aceastã audienþã. De altfel, arhiepiscopul de Alger, Henry Oury3, îmi scrisese ºi
el pentru a anunþa vizita cãlugãriþei; ºi cum era vorba de un deosebit prelat republican... I-am rãspuns
imediat ºi i-am propus ca vizita sã aibã loc ieri dupã-amiazã [5 ianuarie 1903, n.a.] la ora cinci.

O prinþesã! Recunosc cã, în ciuda convingerilor mele republicane, eram totuºi impresionat. Am
vãzut mai întâi picioarele goale ºi mantaua fluturând pânã la pãmânt. Apoi, am zãrit-o pe Mère Bénie
de Jésus, ºi dupã aceea nu am mai vãzut-o decât pe ea. Veºmintele austere de mãicuþã, de o eleganþã
subtilã, ochii umil plecaþi, faþa acoperitã cu voalul care îi ascundea pãrul, gluga mantiei trasã pe
frunte, toate acestea nu puteau masca graþia ei inconfundabilã. Totul în atitudinea acestei tinere pãrea
de o frumuseþe rarã ºi de o mare inteligenþã. Prin miracol, am gândit imediat cã o siluetã atât de
maiestuoasã, o privire atât de luminoasã lasã în sufletul meu o imagine de neºters? Prin ce alchimie
m-am simþit deodatã puþin diferit de ceea ce fusesem pânã atunci?”

Însã, în octombrie 1911, Papa Pius X a închis mãnãstirea carmelitelor. Dupã mai multe întâlniri,
s-a emis pentru Pères Blancs autorizaþia ca diocezele din Algeria sã îºi continue opera de binefacere.
Jeanne Bibesco a fost absolvitã, de la Roma, de jurãmântul sãu.

Prinþesa revine la viaþa obiºnuitã la vârsta de 47 de ani ca o femeie liberã ºi cuceritoare. Ea îºi reia
legãturile cu cei care frecventau saloanele, cocheteazã cu politica, devine o apropiatã a cardinalului
Baudrillart4. Curajul sãu a determinat-o ca înainte de Al Doilea Rãzboi Mondial ºi pânã la o vârstã
respectabilã deja sã se implice în serviciul de informaþii francez. Prietenia ce a legat-o de republicanul
Combes a continuat pânã la moartea acestuia, fãrã cea mai micã umbrã de îndoialã.

În preajma celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial, devine chiar agent secret pentru cauza Franþei. ªi-
a încheiat viaþa la 15 iunie 1944 în sãrãcie, la azilul Galignani din localitatea Neuilly-sur-Seine, situat
pe Bulevardul Bineau, nr. 89, ºi a fost înmormântatã printre sãraci, în „grãdina amintire” din
cimitirul nou din Neuilly.

 (Traducere din limba francezã de Constanþa Crudu)

Prinþesa Jeanne Bibesco

1 Charles Lavigerie (1825-1892), om de o deosebitã inteligenþã ºi loialitate, a avut o strãlucitã carierã
ecleziasticã. A fost profesor de istorie a religiei la Sorbona, îndrumãtor al unei activitãþi de ajutorare
a creºtinilor orientali, diplomat francez la Roma, episcop de Nancy. În 1867, cu acordul papei,
acceptã oferta fãcutã de guvernul francez de a deveni arhiepiscop de Alger. A fost una dintre marile
personalitãþi ale timpului sãu ºi a luptat neobosit împotriva sclavagismului din Africa ºi în misiunile
din Africa centralã.
2 Émile Justine Louis Combes (nãscut la Roquecourbe – Tarn, la 6 septembrie 1835 – mort la Pons –
Charente Maritime la 25 mai 1921), membru al partidului radical, ministru ºi preºedinte al Consiliului.
Responsabil al cultelor, va dovedi un puternic anticlericalism prin introducerea legilor din 1901 ºi
1904 în legãturã cu dreptul la asociere ºi interzicerea învãþãmântului în cadrul congregaþiilor religioase.
Toate acestea conduc la un conflict deschis cu Vaticanul pe tema interpretãrii Concordatului din 1801.
3 Frédéric-Henri Oury (Vendôme, 3 mai 1842 – Marseille, 6 februarie 1921) a fost un prelat catolic,
numit arhiepiscop de Alger din 28 noiembrie 1898 pânã la 15 decembrie 1907.
4 Alfred Henri Baudrillart (Paris, 6 ianuarie 1859 – Paris, 19 mai 1942) a fost reprezentantul Congregaþiei
Oratorilor. Profesor universitar, istoric, rector al Institutului Catolic din Paris, este numit episcop la 29
iulie 1921 ºi cardinal de cãtre Papa Pius XI la 16 decembrie 1935. Scriitor, a fost de asemenea
membru al Academiei Franceze.
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Parlando di The Grand Award to Excellence „Tra le parole e l’Infinito” „Ad Haustum Doctrinarum”
e „Labore Civitatis” con l’ideatore, fondatore e Presidente, Cavaliere NICOLA PAONE.

Domanda Alexandra Firiþã (A.F.): Nel panorama culturale della regione Campania Italia,
meglio dire la città di Napoli, The Grand Award to Excellence „Tra le parole e l’Infinito” „Ad
Haustum Doctrinarum” e „Labore Civitatis”, sono dei tasselli culturali molto importanti. Abbiamo
saputo tramite media, canali sociali, che da ben ventuno anni, il Premio, si svolge ogni anno
portando con sé una grande partecipazione e un grande interesse. L’ideatore, Presidente e
fondatore è il Cavaliere Nicola Paone. Vorrei chiedere, se mi permettete, chi siete voi, Cavalier
Nicola Paone e di cosa si tratta, cosa propone il vostro concorso?

Risposta Nicola Paone: Sono nato a Casoria una provincia della Regione Campania nel 1955,
ho frequentato gli studi artistici accademici. Appassionato di arte grafica e disegno, per molti anni
ho lavorato negli ambienti della pubblicità. Specializzato nelle metodologie d’applicazione
pubblicitarie, un master in programmazione pubblicitaria, uno in leadership relazionale e una
specializzazione in the Art of Effective Speaking, da sempre impegnato per l’arte e la Cultura,
pittore graphico surrealista informale. Nell’anno 2000 dà origine al Premio Letterario Nazionale di
Narrativa e Poesia „Tra le parole e l’infinito”. Nel 2003 indirizza il premio letterario nel panorama
Internazionale. Nel 2006 e stata introdotta, nelle sezioni del Premio Letterario Internazionale „Tra
le parole e l’infinito”, la sezione Premio alla Carriera, per onorare
quanti rappresentando essi stessi, hanno concorso con il loro lavoro
alla crescita e allo sviluppo Culturale e Sociale della nazione.

A.F.: Seguendo lo sviluppo del concorso nel tempo, ho notato il
grande interessamento del pubblico di tutti i cerchi culturali e di tutte
le età. Il premio ha una sezione internazionale dove la partecipazione
degli autori di tutto il mondo e molto alta. Come definirebbe lei,
questa partecipazione, che significato ha? A cosa è dedicato il
premio?

Nicola Paone: Il mio evento letterario, inteso come manifestazione
programmata, è una novità dell’epoca moderna, tutta via il fenomeno
che esso rappresenta ha assunto negli ultimi anni una dimensione
sempre più rilevante, sia in termini quantitativi sia qualificativi.
Possiamo dire che è diventato elemento di attrattiva turistica-culturale
di rilevante importanza, il miglioramento dell’immagine, oltre che la
crescita della notorietà rappresenta un modo positivo di viaggiare per
conoscere la nostra regione attraverso le serate di premiazioni, che
hanno la capacità di creare forte senso di coesione, di appartenenza e
di comunità, ecco perché negli anni abbiamo avuto una crescita notevole
di partecipazioni di scrittori e scrittrici provenienti da tanti paesi esteri.
Questo evento è diventato dunque un momento di crescita culturale e
personale, di riposo, di divertimento e novità.

A.F.: Il vostro premio richiede un’attenzione speciale perché è
una manifestazione capace di valorizzare appieno le capacità
culturali e turistiche delle città del territorio nazionale italiano,
avendo acquisito notorietà nel corso degli anni a livello nazionale
che internazionale. Cosa ci racconta?

Nicola Paone: Da operatore culturale penso che solo così adoperandoci per la cultura, giungeremo
progressivamente, a sentire che l’altruismo e la generosità nei confronti degli altri, sono valori
sublimi in sé stessi, indipendentemente dall’identificazione sociale. Questo ci deve fare riflettere,
facendo cultura, diffondendo l’immagine, le opere, i saperi  degli autori spesso combattiamo per la
quotidianità del nulla, è necessaria una rinascita civile fondata sull’equilibrio tra più saldi valori
morali, senso del dovere e del sacrificio, coscienza della capacità e della dignità umana, e così che
si rinsalderanno i nostri valori, nella necessità di collaborare tutti insieme per una cultura pulita, per
rafforzare i sentimenti di fratellanza e di solidarietà, e solo attraverso la cultura  potremo rimanere
valori alle nuove generazioni.

A.F.: „Tra le parole e l’Infinito” è stato considerato un „viaggio non nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi”. Potette spiegare questa definizione?

Nicola Paone: L’avventurarsi nella dimensione del tempo e dei ricordi, attraverso stati d’animo
per viaggiare non occorre spostarsi fisicamente, basta accostarsi alla realtà con occhi sempre nuovi.
Chi ha vissuto nel passare degli anni anche solo un’edizione del Premio porterà nel proprio cuore
per sempre, un ricordo indelebile. Basterà chiudere gli occhi oppure aprire un’antologia e la
fantasia correrà libera. Non è importante dove andremo, quello che conta è sapersi aprire al mondo
con nuovi occhi.

A.F.: Pensando al futuro. Siamo in un periodo di emergenza sanitaria, sono ancora tanti i
momenti di alti e bassi riguardando le difficoltà di comunicare da vicino, di trasmettere emozioni
dal vivo, di incontrarsi. Tutti facciamo lo sforzo di uscirne e di continuare i nostri passi per la
strada della pace tramite i nostri sogni, tramite la nostra scrittura. „Tra le parole e l’infinito” può
essere nominato un modo di pensare il futuro? Un legame tra i mondi?

Nicola Paone: Il Covid 19 è un evento che cambierà profondamente il corso della storia umana.
Di fronte a un disastro così grande, con il dolore e la riflessione, si può trovare una nuova saggezza
per far ripartire la vita. Attraverso la compagine del Premio Tra le parole e l’infinito stiamo cercando
di adoperarci per la cultura, per sconfiggere le paure e vivere una vita migliore nell’era successiva
che verrà, forse potremmo aver bisogno di cambiare il vecchio modo di pensare, ma la poesia e la
narrativa lasceranno sempre ai posteri trascorsi di vita vissuta.

A.F.: Ho notato che fra i premianti del concorso letterario ci sono stati molti autori rumeni.
Come vedete voi la cultura rumena? Considerazioni riguardando la collaborazione con gli
autori rumeni.

Nicola Paone: La comunicazione tra persone con culture differenti può consentire schemi di
comportamento e di valori di successo. C’è tanto da scrivere in riguardo alla storia e la cultura di
questo popolo molto emancipato e molto vicino agli standard europei. Il susseguirsi di Poeti e
scrittori Romeni che negli anni hanno partecipato al Premio Tra le parole e l’infinito, e da ricercarsi
nella competenza comunicativa relazionale sviluppatasi con la collaborazione culturale avuta con
Autrici Romene.

Aspettiamo con gioia l’edizione XXII del Premio, The Grand Award to „Excellence Tra le parole
e l’Infinito” „Ad Haustum Doctrinarum” e „Labore Civitatis”, dedico un auspicio a Cavaliere
Nicola Paone e al suo Premio. Esprimo gratitudine al Presidente e ideatore di questo noto evento,
Cavalier Nicola Paone, di aver avuto la buonavolontà e la pazienza di rispondere alle mie domande
e in speranza che tutti siamo d’accordo che la cultura è lo strumento che ci rende liberi e speciali,
vi faccio un invito di essere vicino e di partecipare a questo grande progetto culturale internazionale
nominato „Tra le parole e l’infinito”, il progetto che ci dona la possibilità di toccare l’infinito.

Alexandra Firita, corrispondente Italia

INTERVISTA CON IL
CAVALIERE NICOLA PAONE

IL PRESIDENTE DEL
PREMIO „TRA LE PAROLE E

L’INFINITO” Vom discuta despre The Grand Award to Excellence „Tra le parole e l’Infinito” „Ad Haustum
Doctrinarum” e „Laborare Civitatis” cu Preºedintele, creatorul ºi fondatorul sãu, domnul Nicola
Paone.

Întrebare Alexandra Firiþã (A.F.): În panorama culturalã a regiunii Campania din Italia, mai
bine spus a oraºului Napoli, Marele premiu pentru excelenþã „Tra le parole e l’infinito”, „Ad
Haustum Doctrinarum” ºi „Laborare Civitatis”, sunt elemente culturale foarte importante. Am
aflat prin intermediul mass-media, prin canalele sociale, cã de mai bine de douãzeci ºi unu de ani
Premiul se desfãºoarã anual, atrãgând o numeroasã participare ºi un mare interes. Creatorul,
Preºedintele ºi fondatorul este domnul Nicola Paone. Aº vrea sã întreb, dacã îmi permiteþi, cine
sunteþi dumneavoastrã, domnule Nicola Paone, despre ce este vorba, ce propune concursul?

Rãspuns Nicola Paone: M-am nãscut în Casoria, o provincie din regiunea Campania, în
1955, am urmat studii artistice academice. Pasionat de artã graficã ºi desen, am lucrat mulþi ani în
lumea publicitãþii. Specializat în metodologii de aplicare a publicitãþii, un master în programare
publicitarã, unul în leadership relaþional ºi o specializare în the Art of Effective Speaking, am fost
dintotdeauna angajat în artã ºi culturã, fiind pictor grafic informal suprarealist. În anul 2000 ia
naºtere Premiului Naþional Literar de Naraþiune ºi Poezie „Tra le parole e l’infinito”. În 2003,
premiul literar a fost orientat spre scena internaþionalã. În 2006, a fost introdusã în secþiunile
Premiului literar internaþional „Tra le parole e l’infinito” secþiunea Premiul „alla carriera”, pentru
a onora pe cei care, reprezentându-se pe ei înºiºi, au contribuit cu munca lor la creºterea ºi

dezvoltarea culturalã ºi socialã a naþiunii.
A.F.: Urmãrind evoluþia concursului de-a lungul timpului

am observat marele interes al publicului din toate cercurile
culturale ºi de toate vârstele. Premiul are o secþiune
internaþionalã în care participarea autorilor din întreaga lume
este foarte mare. Cum aþi defini aceastã participare, ce
înseamnã? Cui este dedicat premiul?

Nicola Paone: Evenimentul literar, înþeles ca un eveniment
programat, este o noutate a erei moderne, cu toate acestea, fenomenul
pe care îl reprezintã a luat o dimensiune din ce în ce mai importantã
în ultimii ani, atât în termeni cantitativi, cât ºi calificativi. Putem
spune cã a devenit un element de atracþie turistico-culturalã de o
importanþã semnificativã, îmbunãtãþirea imaginii, precum ºi
creºterea notorietãþii reprezentând un mod pozitiv de a cãlãtori
pentru a cunoaºte regiunea noastrã prin serile de premiere, care au
capacitatea de a crea un puternic sentiment de coeziune, apartenenþã
ºi comuniune, motiv pentru care de-a lungul anilor am avut o
creºtere notabilã a participãrii scriitorilor ºi scriitoarelor din multe
þãri strãine. Prin urmare, acest eveniment a devenit un moment
atât de creºtere culturalã, cât ºi personalã, de odihnã, de divertisment
ºi noutate.

A.F.: Premiul dvs. necesitã o atenþie specialã, deoarece
este un eveniment capabil sã valorifice pe deplin capacitãþile
culturale ºi turistice ale oraºelor italiene dupã ce a dobândit
notorietate de-a lungul anilor atât la nivel naþional, cât ºi
internaþional. Ce ne puteþi spune?

Nicola Paone: În calitate de operator cultural cred cã numai astfel, lucrând pentru culturã, vom
ajunge treptat sã simþim cã altruismul ºi generozitatea faþã de ceilalþi sunt valori sublime în sine,
indiferent de identificarea socialã. Acest lucru trebuie sã ne facã sã reflectãm, sã facem culturã, sã
rãspândim imaginea, operele, cunoaºterea autorilor; de multe ori luptãm pentru viaþa de zi cu zi a
nimicului, este necesarã o renaºtere civilã bazatã pe echilibrul dintre cele mai solide valori morale,
sensul datoriei ºi al sacrificiului, conºtientizarea capacitãþii ºi demnitãþii umane ºi, astfel, valorile
noastre vor fi întãrite în nevoia de a lucra împreunã pentru o culturã curatã, pentru a consolida
sentimentele de frãþie ºi solidaritate ºi numai astfel, prin intermediul culturii, putem rãmâne valori
ale noii generaþii.

A.F.: Premiul „Tra le parole e l’infinito” a fost considerat o „cãlãtorie nu în cãutarea unor
noi þinuturi, ci pentru a dezvolta ochi noi”. Aþi putea explica aceastã definiþie?

Nicola Paone: Aventurându-vã în dimensiunea timpului ºi a amintirilor prin starea de spirit
propice cãlãtoriei, cãci nu este nevoie sã te miºti fizic, ci doar sã abordezi realitatea cu ochi mereu
noi. Cei care au trãit de-a lungul anilor chiar numai o singurã ediþie a Premiului vor purta în
inimile lor pentru totdeauna o amintire de neºters. E suficient sã închideþi ochii sau sã deschideþi
o antologie ºi imaginaþia dvs. va prinde aripi. Nu este important unde mergem, ceea ce conteazã
este sã ºtim cum sã ne deschidem cãtre lume cu ochi noi.

A.F.: Gândindu-mã la viitor. Suntem într-o perioadã de urgenþã medico sanitarã, existã încã
multe momente de urcuºuri ºi coborâºuri în ceea ce priveºte dificultãþile de comunicare faþã în
faþã, de transmitere a emoþiilor în direct, de a ne întâlni. Cu toþii depunem efortul de a ieºi din
izolare ºi de a ne continua paºii pe calea pãcii prin visele noastre, prin scrierile noastre. Poate
fi numit „Tra le parole e l’infinito” un mod de a gândi viitorul? O legãturã între lumi?

Nicola Paone: Covid 19 este un eveniment care va schimba profund cursul istoriei umane. În
faþa unui dezastru atât de mare, cu durere ºi reflecþie se poate gãsi o nouã înþelepciune pentru a
relua viaþa. Prin echipa Premiului „Tra le parole e l’infinito” încercãm sã lucrãm pentru culturã,
sã înfrângem temerile ºi sã ducem o viaþã mai bunã în era viitoare, poate cã va trebui sã ne
schimbãm vechiul mod de gândire, dar poezia ºi naraþiunea va lãsa întotdeauna trecutul vieþii
reale în urma posteritãþii.

A.F.: Am observat cã printre câºtigãtorii concursului literar s-au numãrat mulþi autori
români. Cum vedeþi cultura românã? Va rog sa faceþi câteva consideraþii privind colaborarea
cu autorii români.

Nicola Paone: Comunicarea între persoane cu culturi diferite poate permite apariþia unor tipare
de comportament ºi de valori de succes. Sunt atât de multe de spus despre istoria ºi cultura
acestui popor emancipat ºi foarte apropiat de standardele europene. Succesiunea de poeþi ºi
scriitori români care de-a lungul anilor au participat la premiul „Tra le parole e l’infinito” se
regãseºte în competenþa comunicativã ºi relaþionalã dezvoltatã odatã cu colaborarea culturalã
avutã cu autorii români.

Aºteptãm cu nerãbdare cea de-a XXII-a ediþie a Premiului, Marele Premiu al Excelenþei „Tra
le parole e l’infinito” „Ad Haustum Doctrinarum” ºi „Labore Civitatis” ºi îi adresez urãri de
succes domnului Nicola Paone ºi Premiului sãu. Îi mulþumesc Preºedintelui ºi creatorului
acestui cunoscut eveniment, domnului Nicola Paone, pentru cã avut bunãvoinþa ºi rãbdarea de
a rãspunde la întrebãrile mele ºi sperând cã suntem cu toþii de acord cã instrumentul care ne
face liberi ºi speciali este numai cultura, vã invit sã fiþi aproape ºi sã participaþi la acest mare
proiect cultural internaþional numit „Tra le parole e l’infinito”, un proiect care vã va da
posibilitatea de a atinge infinitul.

A consemnat Alexandra Firiþã, corespondent Italia

INTERVIU CU DOMNUL
NICOLA PAONE,

PREªEDINTELE PREMIULUI
„TRA LE PAROLE E L’INFINITO”

Cavaliere Nicola Paone alãturi
de premianþi ai  ediþiei 2020
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Cel care a oficializat serviciul poºtal în Þara Româneascã a

fost domnitorul Alexandru Ipsilanti (1774-1782), care în anul

1775 avea sã preia pe seama statului cheltuielile ocazionate de

organizarea, întreþinerea ºi funcþionarea acestuia. Mãsura a fost

impusã de evoluþia nevoilor de comunicare între diferitele verigi

ale puterii, dar ºi în ceea ce priveºte transportul corespondenþei

ori al unor persoane dintr-un loc în altul.

Serviciul poºtal din acea vreme era constituit într-un sistem

unitar organizat pe principalele cãi terestre de comunicaþie ce

legau localitãþile importante ale þãrii sau din afara acesteia.

Drumurile principale de poºtã erau completate de o reþea de

trasee secundare prin care se fãcea legãtura cu diferite oraºe ºi

târguri. În localitãþile importante existau staþii mari, iar între ele,

pe traseele strãbãtute erau organizate ºi funcþionau releuri de

poºtã, fiecare fiind condus de un cãpitan de poºtã. Dintr-o hartã

austriacã din anul 1840 privind traseele poºtei din Þara

Româneascã rezultã cã pe drumul vechi, de la Bucureºti la Piteºti,

erau releuri de poºtã la Bolintin Deal, Floreºti, Gãieºti ºi Cãlineºti,

iar spre Craiova traseul poºtei trecea prin Bolintin Deal, Ogrezeni,

Clejani, Baciu, Talpa, Ciolãneºti ºi mai departe spre Slatina ºi

Craiova.

Cum arãta un astfel de stabiliment aflãm din lucrarea lui C.

Minescu, Istoria poºtelor române, originea, dezvoltarea ºi

legislaþiunea lor (Bucureºti, Imprimeria Statului, 1916, p. 147).

Staþia de poºtã se compunea dintr-o casã þãrãneascã cu prispã,

având minim douã încãperi, una pentru cãpitanul poºtei ºi restul

pentru cãlãtori. Pe lângã aceastã clãdire mai existau douã bordeie

mari cu vatrã care serveau drept locuinþã pentru surugii, precum

ºi un alt bordei pentru rotari ºi dârvari, având ºi un ºopron

învelit sub care îºi desfãºurau activitatea aceºtia. De asemenea,

mai cuprindea o serie de acareturi necesare pentru adãpostirea ºi

hrãnirea cailor de poºtã. În acest scop exista un grajd a cãrui

capacitate trebuia calculatã pentru a adãposti o treime în plus faþã

de numãrul curent al cailor folosiþi, care putea fi între 20 ºi 40.

Pentru pãstrarea grãunþelor (ovãzului) necesare hrãnirii cailor se

mai afla o magazine numitã jitniþã, precum ºi o fânãrie pentru

nutreþ. Începând cu anul 1833, în cadrul staþiilor de poºtã au fost

sãpate fântâni necesare alimentãrii cu apã atât a oamenilor, cât ºi

pentru adãparea cailor. Distanþa dintre releurile de poºtã era de

aproximativ 20 de kilometri ºi purta denumirea de poºtã, interval

care de atunci a devenit unitate de mãsurã. De aici ºi expresia

cale de o poºtã ce s-a adãugat lexicului limbii române.

Transportul corespondenþei ºi al cãlãtorilor se efectua cu

diligenþa (poºtalionul), care era o trãsurã mai mare, acoperitã,

prevãzutã cu uºi, ferestre ºi portbagaj, trasã de 4-12 cai, în funcþie

de încãrcãturã, calitatea drumului ºi anotimp, viteza medie de

deplasare putând fi cuprinsã între 5 ºi 20 de kilometri pe orã.

Pentru transporturile rapide se foloseau olacele, niºte trãsuri

mai mici la care se înhãmau câte patru cai ºi care erau întrebuinþate

pentru deplasarea curierilor oficiali, funcþionarilor în misiune,

precum ºi a unor persoane autorizate de domn pentru a cãlãtori

cu poºta. Olaci se numeau ºi curierii rapizi care se deplasau

cãlare.

Personalul de poºtã era destul de numeros ºi diversificat în

funcþie de activitãþile pe care le desfãºura ºi se compunea din

surugii, care conduceau echipajul hipo ºi puteau fi cel mult trei,

din care unul sau doi conduceau cãlare, în funcþie de numãrul de

cai înhãmaþi; rotari, ce se ocupau de construcþia, repararea ºi

înlocuirea roþilor de la poºtalioane; curelari, care confecþionau

sau reparau hamurile ºi dârvari. Dupã istoricul Constantin C.

Giurescu (Principatele române la începutul secolului XIX.

Constatãri istorice, geografice, economice ºi statistice pe temeiul

hãrþii ruse din 1835. Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1957, p. 116

ºi 164), dârvarii erau ,,muncitori buni la toate” ºi de la ei a

derivat numele unor localitãþi din þarã sau chiar onomastica unor

persoane.

În anul 1841, în peisajul ciorogârlean (Ciorogârla, sat din

judeþul Ilfov) avea sã-ºi facã prezenþa o staþie de poºtã ce o gãsim

marcatã ºi pe Harta austriacã de la 1856 publicatã la Bucureºti în

anul 1864 ºi cunoscutã sub denumirea de „Harta Szathmari”.

Staþia fusese mutatã de la Bolintinul din Deal la Ciorogârla în

urma unei hotãrâri luatã de Obiºnuita  Obºteascã Adunare a Þãrii

Româneºti, care luând în dezbatere Raportul comisiei

Cu diligenþa prin Ciorogârla
în urmã cu 180 de ani…!

administrative cu privire la condiþiile poºtelor (Analele

parlamentare ale României, tomul X, partea I, Obiºnuita Obºteascã

Adunare a Þãrei Româneºti, Legislatura II, Sesiunea IV, 1840-

1841, Bucureºti, 1899, p. 44-45) consemna urmãtoarele: „Astãzi,

Miercuri, aprilie 30, anul 1841, adunându-se D-nii Deputaþi în

sala Sfintei Mitropolii supt prezidenþia Preasfinþiei Sale Pãrintelui

Neofit Mitropolitiul Ungro-Vlahiei, ºi dupã chemarea nominalã

a D-lor Deputaþi, s-au aflat un numãr de 34. […] În urmã s-a

început dezbaterea condiþiei poºtelor […] Art. 9-lea s-au primit

cu îndreptãrile ce se aratã: […] Poºtile Bolintinu ºi ªindriliþa

având întindere mare, sã se tragã mai cu apropiere de Capitalã,

însã cea întâi sã se aºeze la Samurcãºeºti, iar cea din urmã

unde se va chibzui mai de cuviinþã.”

Din analiza Hãrþii austriece de la 1856 rezultã cã staþia de poºtã

de la Ciorogârla (Samurcãºeºti) s-a aflat undeva vizavi de viitorul

conac al lui Pamfil ªeicaru, lângã ºoseaua actualã, care pe atunci

era drumul spre Piteºti ce pornea din Dealul Cotrocenilor, trecea

prin satele Militari, Ciorogârla, Bolintin Deal, Bolintin Vale, pe

lângã Pãlãnguþa, Drugãneºti ºi Potlogi, apoi continua pe teritoriul

judeþelor Dâmboviþa ºi Argeº.

Acest drum, pe care treceau poºtalioanele spre Târgoviºte ºi

Piteºti, ori înapoi spre Bucureºti, a fost martorul mut al

evenimentelor petrecute în aceastã parte de lume ºi pe el au venit

ºi prietenii ºi duºmanii ºi tot pe el, în lunile martie ºi mai 1821,

a trecut Tudor Vladimirescu în fruntea pandurilor sãi, iar colbul

sãu nu de puþine ori a fost udat de sângele victimelor ,,tâlharilor

de drumul mare”, aºa cum rezultã dintr-o cerere a ispravnicului

de Ilfov adresatã Slãvitului Divan la data de 14 octombrie 1810

prin care solicita înfiinþarea unei potere la podul de peste

Ciorogârla ºi în care este creionatã imaginea acestui spaþiu

teritoriului în acele timpuri, dar ºi pericolele la care erau expuºi

cãlãtorii ºi diligenþele, arãtând cã: ,,la podul de la Ciorogârla este

diastimã de aice de la Bucureºti, de trei ceasuri, cu drumuri

strâmtorate ºi pãdure mare ºi unde totdeauna au bântuit cei cu

cugetãri rele hoþi ºi tâlhari prãdând ºi omorând pe locuitori ºi

cãlãtori drumeþi…” (V.A. Urechia, Istoria Românilor, tom XI,

Bucureºti, 1900, Anexa XXII, p. 846.)

Odatã cu mutarea staþiei de poºtã la Ciorogârla, bogatei ºi

frumoasei istorii a acestei localitãþi, i s-a mai adãugat o filã ce a

înãlþat-o pe piedestalul nemuritor al drumului spre civilizaþie.

Niculae Stoica

Post und Strassen Karte der Oesterreichischen Monarchie nebst allen Angrenzen Laeden, Viena, 1840

Staþia de poºtã de la Ciorogârla reprezentatã de Harta austriacã de la 1856
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Academia lui  Diogene

Undeva în univers exista un sistem solar asemãnãtor cu cel în care trãim noi

ºi o planetã unde înflori o civilizaþie asemãnãtãare cu cea de pe Pãmânt. Diferenþa era cã oamenii

(hai sã le zicem aºa pentru cã semãnau cu noi) erau de douã feluri: unii erau roºii (adicã pielea, pãrul

ºi chiar ochii lor erau roºii, evident unii mai roºii alþii mai palizi adicã rozalii) ºi ceilalþi erau albaºtrii,

ºi anume aveau pielea, pãrul ºi ochii albastrii (mi-aduc aminte de un film în care fiinþele asemãnãtoare

oamenilor de pe acea planetã erau de asemenea albaºtrii dar, nu e vorba de acea planetã). În istoria

lor cele douã tipuri de fiinþe au trãit separat pe continente diferite dar, odatã, demult, în negura

timpului, cei roºii îi cucerirã pe cei albaºtrii ºi evident îi fãcurã sclavii lor (aºa se întâmplã mereu

când unii sunt mai puternici decât ceilalþi, îi vor subjuga ºi-i vor pune sã-i slujeascã – vezi ºi istoria

omenirii care este de fapt istoria rãzboaielor în care cei tari îi cucereau pe cei slabi ºi-i înrobeau). Cu

timpul ºi civilizaþia de pe aceastã planetã se democratizã ºi cei care fuseserã robi devenirã „egalii”

celor care îi înrobirã.

Odatã, însã un jandarm roºu (am sã-i spun aºa cãci nu ºtiu care era termenul pentru pãzitorii

ordinii pe acea planetã), mai plin de zel, arestã un criminal albastru iar în timpul arestului acesta

muri. Atunci se produse declicul care le aduse în memorie albaºtrilor cã cei roºii au fost stãpânii lor

ºi, se rãscularã. Evident cã lor li se alãturarã ºi „democraþii” roºii care pentru a arãta cât de democraþi

sunt se ploconirã în faþa celor albaºtri. Ba mai mult, vopseaua albastrã dispãru de pe piaþã deoarece

mulþi roºii se vopsirã în albastru. În curând jocurile de echipe: fotbalul, baschetul ºi altele, dispãrurã

deoarece toþi echipierii erau albaºtrii ºi cu echipamente albastre. Jocul de ºah, de table sau de dame,

de asemenea dispãrurã deoarece toate piesele erau acum albastre nici o piesã nu mai putea fi roºie

deoarece ar fi însemnat jignire la adresa celor albaºtri. Din vocabularul lor, prin lege, sub ameninþarea

unor pedepse grave pentru folosire, se eliminã cuvântul „roºu”. Ba mai mult, un vestit roman numit

„Roºu ºi negru” scris de un vestit scriitor trebui sã fie retipãrit cu un nou titlu „Albastru ºi negru” ºi

chiar pasaje întregi au fost înlocuite pentru a elimina cuvântul „roºu”. Criminalului albastru i se

ridicarã monumente, i s-au scris ode, ca ºi când ar fi fost un erou ºi chiar se dãdu lege ca numai

albaºtrii sã fie aleºi în funcþii de conducere. Cei roºii cerurã cercetãtorilor ºi savanþilor sã descopere

metode ca sã-ºi poatã schimba culoarea pielii ºi uite aºa dintr-o lume bicolorã acea lume se transformã

într-una monocolorã.

Curând, situaþia întreagã pe acea planetã deveni albastrã ºi nu ºtiu dacã acea lume s-a mai redresat

vreodatã.

Laudã limbii române

Prea târziu
de Marin Rada

Scrisoarea aceasta

ar fi trebuit

sã ajungã la tine

înainte de naºterea mea...

Pe atunci

încã nu te cunoºteam

deºi gândul tãu

mi se cuibãrise în suflet

ca un fum care mã ducea

la pierzanie...

Am învãþat sã tac,

deºi de un veac

s-au schimbat între ele,

vorbele,

nu le mai poþi citi

dupã înþelesuri

ci dupã hainele

cu care se îmbracã,

foºnitor, în afarã,

Nimic

nu mai are sens,

viaþa

seamãnã tot mai mult

cu bãtrâna piatrã de moarã

pe care mi-a dãruit-o

tatãl meu

când mã învãþa

sã trãiesc...

De atunci

am uitat sã mai plâng,

închid ochii

când alþi ochi mã privesc,

învãþ sã uit, sã iert

ºi sã fiu...

Scrisoarea aceasta

ar fi trebuit

sã ajungã la tine,

înainte de a fi

prea târziu...

Umbre prin iarbã
de Marian Florentin Ursu

Tatã, ce vremuri ciudate, ce noapte,

ori poate e frigul subþire

care desparte lumea de moarte,

tatã, în dreapta cresc pietre,

în stânga sunt urme de cruci

în faþã frustrãri ºi tristeþe,

în spatele casei ard umbre de nuci

Mamã,

ziua nu mai mãnânc, pasc întunerici,

pe umeri mi-au crescut niºte hamuri de cai

iar între zi ºi noapte

nu mai e nici o diferenþã

cum nu e nici între moarte ºi existenþã,

ori între draci ºi sfinþii din rai

Mamã, îmi cresc stele pe pernã,

îmi picurã cerul în suflet

iar între clopot ºi toacã

e cale doar de un plânset,

Doamne,

îmi pare prea rece prispa

în noaptea asta înaltã,

pãrinþii îmi cautã fruntea

ºi umbra pierdutã prin iarbã

ori poate trece prin mine

ºi geme,

o pasãre din lumea cealaltã

Undeva în univers

Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

Lumea aºa cum este

Virtual

Vasile Szolga
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Aceastã rubricã conþine texte selectate dintre cele

publicate pe pagina de Facebook a revistei “Sud”.

„Limba este întâiul mare poem al unui popor…”

Cugetarea aparþine poetului Lucian Blaga ºi mãrturiseºte, peste veacuri, cã limba

în care grãim ori scriem este un produs de mare calitate, iar limba noastrã, cea

strãmoºeascã, limba româneascã, este un produs al unui popor talentat care se

mândreºte cu cei ce au scris de sute de ani, o limbã „ca un fagure de miere…”

Cinstim graiul acesta ºi printr-o sãrbãtoare de suflet la 31 august: Ziua limbii

române.

Ca reporter am strãbãtut þara, am vizitat ºcoli, instituþii de culturã, unde am

admirat truda intelectualilor locului, a profesorilor ºi a învãþãceilor de a aduna

dovezi din creaþii literare, din presa vremii, despre mândria acestui popor care

vorbeºte ºi scrie în frumoasa limbã româneascã.

Am aflat multe lucruri, am notat într-un caiet multe informaþii, unele mai deosebite, sau mai noi, despre ce

este special în limba românã ca limbã romanicã.

• Limba românã a intrat în patrimoniul UNESCO, în patrimoniul imaterial al lumii, prin douã cuvinte:

„dor” ºi „doinã”, intraductibile în alte limbi. Ele exprimã emoþii atât de specifice culturii noastre încât traducerea

lor în alte graiuri ar fi o contrafacere.

• Nicio altã limbã nu foloseºte atâtea zicãtori ºi expresii. E limba cu cele mai absurde imagini proverbiale –

de exemplu „câinii latrã ºi ursul merge”. Proverbele exprimã cea mai intimã preocupare a poporului român:

sensul sã fie bogat, iar fraza scurtã. Cele mai numeroase zicãtori autohtone, spun lingviºtii, au ca subiect

înþelepciunea – aproximativ 25% din totalul frazelor-proverb.

• Limba românã este bogatã ºi prin numãrul de cuvinte. Preºedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop,

ne dã de înþeles cã limba românã este între primele opt limbi ale lumii. Ultima ediþie a Marelui Dicþionar al

Limbii Române numãrã 170.000 de cuvinte.

• Limba românã este una dintre cele cinci limbi în care sunt oficiate servicii religioase în Statul Monastic

Muntele Athos, fiind vorbitã în schiturile Prodromu ºi Lacu.

• Limba românã este vorbitã astãzi în toatã lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care cca. 24 de

milioane o au ca limbã maternã. Limba vorbitã este limbã oficialã sau administrativã în câteva comunitãþi ºi

organizaþii internaþionale, precum Uniunea Latinã sau Uniunea Europeanã.

• Vorbitori de limbã românã se gãsesc în multe alte þãri occidentale, datoritã emigraþiei, precum Italia,

Spania, USA, Canada, Franþa etc.

• Cursuri de limba românã, ca limbã strãinã, sunt organizate în instituþii de învãþãmânt din 43 de þãri ale

lumii.

Un poet al Sudului, Petre Ghelmez, spunea: „ªansa mea în literatura românã a fost limba românã”. Poetul

îºi exprimã admiraþia ºi recunoºtinþa în numeroase poeme. Unul dintre acestea se numeºte Laudã limbii

române ºi vi l-am oferit spre lecturã ºi delectare pe prima paginã a revistei noastre.
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În fostul judeþ Vlaºca, artefacte care amintesc despre

personalitatea lui Dumitru Iuca pot fi cercetate în

patrimoniul unor instituþii publice cu sediul în

municipiul reºedinþã, fiecare dintre acestea cu atribuþii

diferite: primordial administrative (Biroul Judeþean al

Arhivelor Naþionale), tezaurizatoare de culturã (Muzeul

judeþean „Teohari Antonescu”, Biblioteca judeþeanã „I.

A. Bassarabescu”) ºi mijloace de învãþãmânt (Biblioteca

Colegiului Naþional „Ion Maiorescu”). Nu avem

informaþii despre existenþa unor bunuri culturale

asemãnãtoare în colecþii private din acelaºi areal

geografic, însã este posibil ca acestea sã aparã în viitor,

þinând cont de importanþa personalitãþii lui Dumitru Iuca

în viaþa administrativã ºi politicã a judeþului.

Cea mai recentã abordare a temei „Dumitru Iuca” a

fost prezentatã publicului începând cu 12 iunie 2021, la

sediul central al Muzeului „Teohari Antonescu”, printr-

o microexpoziþie vernisatã în cadrul evenimentului

internaþional „Noaptea Muzeelor”. Realizatã de cãtre

secþia de istorie memorialã a instituþiei gazdã, etalarea a

reunit bunuri culturale din colecþiile instituþiilor amintite

în paragraful anterior. Punctul de atracþie al

microexpoziþiei, intitulatã „Masca mortuarã a

politicianului Dumitru Iuca”, l-a reprezentat obiectul

care a dat titlul acesteia ºi care a fost turnat în bronz

dupã mulajul executat de cãtre sculptorul Constantin

Baraschi. Expoziþia s-a dorit a fi un modest omagiu adus

lui Dumitru Iuca, personaj despre care generaþiile

postbelice nu au aflat prea multe, din motivele politice

specifice regimului anterior.

În cele ce urmeazã vom trece în revistã câteva repere

biografice ºi vom explica valoarea artefactului principal.

Originea familiei
Negustorul Nicolae (Nicolache) Iuca, cu probabile

origini levantine, s-a mutat de la Bucureºti la Giurgiu în

primii ani de domnie a lui Carol I, împreunã cu soþia

Estera ºi cu fiica nãscutã în Capitalã ºi botezatã Caterina.

Capul familiei a achiziþionat terenuri în centrul ºi nordul

judeþului Vlaºca ºi ºi-a schimbat statutul profesional în

„agricultor” („proprietar”). La Giurgiu cuplul a avut mai

mulþi bãieþi, dintre care am identificat pânã acum în actele

de stare civilã cel puþin patru.

Caterina a fost mãritatã în oraºul nostru cu magistratul

George Raicoviceanu, rodul unirii lor numit Nicolae

devenind – la terminarea studiilor pariziene – colaborator

apropiat al lui Nicolae Titulescu. Cel mai mare dintre

fraþii Caterinei, botezat Alexandru, a avut – tot dupã un

doctorat în drept la Paris – o carierã strãlucitã în

magistratura românã, ajungând preºedinte al Înaltei Curþi

de Casaþie. ªtim cã fiul sãu Simion, talentat pictor, a fost

profesor de graficã la Institutul de Arte plastice „Nicolae

Grigorescu”. Sperãm ca investigaþii ulterioare sã ne

lãmureascã mai bine în privinþa acestei importante familii

giurgiuvene.

Naºterea

Prin amabilitatea colegilor de la Arhivele giurgiuvene

am intrat în posesia unor facsimile dupã actele de stare

civilã ale lui Dumitru Iuca. Iatã conþinutul certificatului

sãu de naºtere, cu ortografia actualizatã:

REGISTRU STÃREI CIVILE

PENTRU NÃSCUÞI, nr. 105

Dimitrie Nicolache Iuca

Din anul una mie opt sute optzeci ºi doi, luna martie,

ziua nouã, ora zece ºi jumãtate de dimineaþã. Act de

naºterea lui Dimitrie, de sex bãrbãtesc, nãscut la ºapte

martie ora cinci dimineaþa, în oraºul Giurgiu, la casa

pãrinþilor sãi din strada Mihai Bravu nr. 1, fiul domnului

Nicolae Iuca de ani patruzeci ºi nouã, de profesie

agricultor ºi al doamnei Esthera Iuca de ani treizeci ºi

ºapte de profesie menajerã, de religie ortodoxã,

domiciliaþi în coloarea roºie. Dupã declaraþiunea fãcutã

de tatãl care ne-a prezentat copilul, martori au fost d-nul

Leonida Sachelarie de ani patruzeci ºi ºase, de profesie

rentier ºi d-nul Canã Popescu, de ani cinci zeci, de

profesie funcþionar, domiciliaþi în coloarea albastrã, care

au subscris acest act, dupã ce li s-au citit împreunã cu

noi ºi cu declarantele, constatat dupã lege de noi,

Primarul ºi Ofiþerul stãrii civile din urbea Giurgiu.

Declarante: ss. Nicolae M. Iuca

Martorii: ss. L. Sakellaris; ss. C. Popescu

Primar: ss. Rose ªtefãnescu

(continuare în pag. 27)

Gelu BRÎNCOVEANU
Emil PÃUNESCU

Un politician abil [Menþiune ulterioarã]: Încetat din viaþã la 27

noiembrie în comuna Bucureºti. Sect. III.

Act de moarte nr. 2347 / 940. [transmisã la] 1941

februarie 20.

Principala constatare la examinarea actului este aceea

cã familia Iuca se bucura de respectul protipendadei

oraºului, cãci însuºi primarul (cu cel mai lung mandat în

epocã) a acceptat postura de ofiþer al Stãrii civile, la care

se adaugã numele ºi poziþia martorilor în cadrul elitei

urbei de atunci.

ªcolaritatea
Conform „Enciclopediei maioresciene” a

profesorului Grigore Buduru, Miticã Iuca a fãcut clasele

primare la ªcoala de bãieþi nr. 2, apoi s-a înscris în

1892 la Gimnaziul „Ion Maiorescu”. Dacã fraþii sãi

mai mari au absolvit cu succes gimnaziul

giurgiuvean (Alexandru în 1886 ºi Sterie în 1897),

el nu a fãcut faþã severitãþii unor profesori ºi a rãmas

de douã ori repetent. Din foaia matricolã a anului

ºcolar 1898/1899 se vede cã a fost un elev

eminamente mediocru (cu cea mai bunã medie – 6,75

– la gimnasticã!). Din acelaºi document se constatã

cã în clasa a IV-a gimnazialã a rãmas corigent la

Geografie ºi la Fizicã, iar la examenele din

septembrie Locusteanu l-a trecut la primul obiect,

dar Eftimescu i-a acordat doar 3,50, lãsându-l

repetent. Douã luni mai târziu, observând cã Miticã

ia în continuare note proaste, tatãl l-a mutat la

Bucureºti, unde el a reuºit sã termine Liceul „Sf.

Sava”. Ca ºi fraþii amintiþi, a urmat Facultatea de

drept, la absolvirea cãreia a intrat avocat în Baroul

din Giurgiu.

Prima cãsãtorie
Încã student, Dumitru Iuca se cãsãtoreºte cu fiica

adoptivã a unui general, fãrã a solicita însã dotã!

Probabil cã în decizia sa a cântãrit ºi poziþia socialã

a socrului… Iatã ºi textul certificatului de cãsãtorie,

cu aceeaºi actualizare a ortografiei:

REGISTRU STÃREI CIVILE

PENTRU CÃSÃTORIÞI, nr. 25

Dimitrie N. Iuca ºi Florica General Al.

Cãpitanovici

Din anul una mie nouã sute ºase, luna februarie, ziua

opt, ora trei dupã amiaza. Act de cãsãtoria d-lui Dimitrie

N. Iuca, de religie ortodoxã, de naþiune ºi protecþie

românã, de ani douã zeci ºi trei, de profesie proprietar

june, nãscut ºi domiciliat în Giurgiu, fiu major al d-lui

Nicolache Iuca, domiciliat în Giurgiu, care a fost de faþã

ºi a consimþit prin viul grai la prezenta cãsãtorie ºi al

defunctei Estera N. Iuca cu d-ra Florica General Al.

Cãpitanovici, de religie ortodoxã, de naþiune ºi protecþie

românã, de ani ºaptesprezece, de profesie menajerã junã,

nãscutã în oraºul Iaºi ºi domiciliatã în Giurgiu, fiicã

adoptivã minorã a d-lui General Al. Cãpitanovici ºi Maria

General Al. Cãpitanovici, domiciliaþi în Giurgiu, care au

fost de faþã ºi au consimþit prin viul grai la prezenta

cãsãtorie. Cei de faþã contractanþi cum ºi pãrinþii viitorilor

soþi ne-au declarat cã nu au fãcut nici un act dotal.

Actele preliminare sunt: A) Certificat nr. 101/906

eliberat de acest Oficiu, din care se constatã cã în

duminicile de la 25 decembrie 1905 ºi 1 ianuarie 1906

s-au fãcut în aceastã comunã publicaþiile legale ºi nu s-

a ivit opoziþie; B) Extract nr. 105/82 eliberat de acest

Oficiu, din care se constatã etatea viitorului soþ; C)

Extract nr. […]/900 eliberat de acest Oficiu din care se

constatã cã mama viitorului soþ este moartã; D) Extract

nr. 73/87, eliberat de Primãria comunei Iaºi, din care se

constatã etatea viitoarei soþii, cum ºi adopþiunea fãcutã

de d-l General Al. Cãpitanovici; E) Declaraþia celor patru

martori prin care atestã cã între viitorii soþi nu existã nici

un grad de rudenie din cele oprite de Cod Civil ºi cã se

cãsãtoresc acuma pentru prima oarã ºi pronunþarea

cãsãtoriei tuturor acestor acte parafate de noi ºi oprite la

Primãrie spre a se anexa la Registru precum ºi Cap. 4 de

Alexandru IucaDumitru Iuca
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(urmare din pagina 26)

subtitlu 5 Cod Civil. S-a dat citire de noi în auzul tuturor

celor de faþã mai sus indicaþi, dupã care contractanþii ne-

au declarat cã voiesc a se lua în cãsãtorie unul pe altul ºi

noi P. G. Parisianu, Primar ºi Ofiþer al Stãrei civile din

urbea Giurgiu am pronunþat în numele legei cã

contractanþii sunt uniþi prin cãsãtorie. Toate cele de mai

sus s-au fãcut în public, în casa acestei Primãrii ºi în

fiinþa ceruþilor patru martori ºi anume: primul martor

Colonel Al. Bãjescu de ani 48; al doilea martor Lt.

Colonel Tocilescu de ani 49, ambii de profesie militari;

al treilea martor Gheorghe L. Anghelescu de ani 36 ºi al

patrulea martor Constantin N. Iuca de ani 28, ambii de

profesie proprietari, toþi domiciliaþi în Giurgiu, cei doi

dintâi din partea soþului, iar cei doi din urmã din partea

soþiei ºi dupã ce au dat citire acestui act în auzul tuturor

de faþã mai sus indicaþi l-am subscris împreunã cu toþi.

Pãrinþi

ss. General Al. Cãpitanovici

ss. Marie Cãpitanovici

ss. Nicolache Iuca

Martori

ss. Colonel Bãjescu

ss. Locot. Col. M. Tocilescu

ss. G. L. Angelescu

ss. C. Iuca

Primar Ofiþer

ss. indescifrabil

ªef Birou

ss. Constantin Viºinescu

Funcþionarul Viºinescu a încurcat martorii celor doi

soþi, fiind evident cã ofiþerii erau din partea soþiei.

Colonelul Bãjescu era, de altfel, comandantul

garnizoanei (ºi tatãl adoptiv al viitorului celebru

interpret ºi compozitor de romanþe Ionel Bãjescu-

Oardã!). Semnãtura lui Nicolache Iuca ne aratã cã la

acea datã bãtrânul îºi putea cu greu stãpâni tremuratul

mâinii. Rãmas vãduv ºi bolnav, nu credem cã el a

supravieþuit multã vreme acestui moment nupþial.

În urma cãsãtoriei am aflat cã a rezultat o fiicã, despre

care ºtim cã a depãºit majoratul. Pentru ea, Dumitru

Iuca a construit o casã în Giurgiu, la intersecþia strãzilor

Ion M. Zaharoff ºi Nicolae Iorga (astãzi denumite Grasse

ºi Libertãþii).

Nu cunoaºtem cum s-a încheiat mariajul cu Florica,

dar ºtim cã în perioada interbelicã Iuca a contractat o a

doua cãsãtorie, cu o fostã angajatã a Operei Române.

Pentru aceasta el a construit o vilã în cartierul Cotroceni,

proprietate care i-a rãmas soþiei în urma decesului sãu.

Cariera politicã
Dumitru Iuca a fost membru al Partidului Naþional

Liberal, la Giurgiu impunându-se în filiala localã ºi

ajungând sã fie desemnat prefect de Vlaºca în anul 1914.

Expunerea situaþiei judeþului pe anul urmãtor, prezentatã

în aceastã calitate Consiliului judeþean, la deschiderea

Dumitru Iuca la sãrbãtorirea zilei de 10 Mai

sesiunii acestuia din 15 octombrie 1915, rãmâne un model

de eficienþã administrativã.

Ales de mai multe ori deputat, inclusiv în anii marii

crize economice, nu s-a sinchisit cã adversarii politici i-

au compus distihul acuzator „Sã trãiascã domnul Iuca /

C-a fãcut pâinea cât nuca!”.

A primit demnitãþi în cadrul Ministerului de Interne,

pânã la fotoliul ministerial, în timpul guvernãrilor

liberale I. G. Duca ºi G. Tãtãrãscu. Dupã asasinarea

primului, a fost cel care a pus în aplicare represiunea

carlistã împotriva legionarilor. A pãstrat tot timpul bune

relaþii cu organizaþia vlãsceanã a P.N.L. ºi a contribuit la

unele realizãri edilitare ºi administrative din oraºul natal.

Decesul. Masca mortuarã
În toamna tragicului an 1940, Dumitru Iuca nu mai

era un personaj activ în viaþa publicã, deoarece suferea

de cancer, iar implacabilul sfârºit s-a produs întâmplãtor

chiar în ziua când echipele legionare îi asasinau pe

Nicolae Iorga ºi Virgil Madgearu. Fiind vorba de un

muribund, credem cã aºa se explicã lipsa lui de pe „Lista

neagrã”.

Corpul neînsufleþit a fost adus în oraºul natal spre a fi

înhumat alãturi de pãrinþi. În arhiva Catedralei Episcopale

„Adormirea Maicii Domnului” se pare cã s-a rãtãcit

condica de condoleanþe folositã cu ocazia slujbei de

înmormântare a fostului ministru. În ea fuseserã depuse

sute de semnãturi, cu toatã teroarea resimþitã în epocã.

Deoarece arhiva veche a cimitirului a fost distrusã, azi

nu se mai cunoaºte locul de veci al acestei familii.

Executarea unei mãºti mortuare nu este un obicei des

întâlnit, excepþiile fiind din rândul unor figuri ilustre ºi a

unor excentrici cu dare de mânã. Familia a apelat la

maestrul Baraschi, datoritã unor vechi relaþii ale acestuia

cu judeþul Vlaºca. În anii ’90 Muzeul a intrat în legãturã

cu descendenþii unui nepot ºi a achiziþionat piesa cu

pricina pentru o sumã modicã, împreunã cu fotografii de

familie.

Sculptorul Constantin Baraschi (1902-1966) a primit

încã de tânãr comenzi importante în judeþul nostru: în

1928 pentru monumentul comemorativ al lui V.

Voiculescu, directorul general al Drumurilor, pierit cu

cinci ani înainte într-un accident de automobil la Uzunu,

iar în 1935 pentru basoreliefurile podului peste Neajlov

(efigiile ºi sigiliile lui Mihai Viteazul). A fost un artist

agreat în regimul comunist, fiind rãsplãtit cu diverse

premii ºi titluri, dintre care cel mai important a fost acela

de membru corespondent al Academiei.

În anul 2009, la jubileul de 75 de ani de la fondarea

Muzeului, masca a fost expusã pentru câteva zile într-o

expoziþie tematicã amenajatã în holul Instituþiei

Prefectului. Dupã 12 ani, acum este din nou expusã,

împreunã cu documente ºi fotografii care deschid calea

cunoaºterii vieþii ºi activitãþii celui mai de succes

politician vlãscean din prima jumãtate a secolului XX.

Afiºul expoziþiei

Dumitru Iuca ºi Ion Inculeþ în vizitã de
lucru la Giurgiu



2828282828 DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTAAAAA

Odatã cu publicarea acestui numãr al revistei „Sud” vom intra
în anul comemorativ Dimitrie Bolintineanu, marele patriot, scriitor
ºi publicist de la a cãrui trecere în nefiinþã se vor împlini 150 de
ani în august 2022. Contribuþia acestei personalitãþi la
modernizarea României a fost uriaºã, Dimitrie Bolintineanu fiind
stâlpul de temelie pe care s-au sprijinit reforme fundamentale din
vremea lui Alexandru Ioan Cuza, dintre care meritã sã amintim
mãcar Legea Instrucþiunii Publice, Secularizarea averilor
bisericeºti sau înfiinþarea Universitãþii bucureºtene. Ar fi, aºadar,
o obligaþie de onoare a fiecãruia dintre noi sã-i aducã un omagiu,
un gest de pomenire acestui mare român cel puþin cu ocazia
anului comemorativ.

Perspectiva revistei „Sud”, a miºcãrii culturale pe care o
întruchipeazã, asupra anului comemorativ Dimitrie Bolintineanu
este mult mai profundã, cãci îºi extrage motivaþia din chiar
localitatea natalã a Poetului. Seria de articole ce debuteazã în
aceastã paginã se doreºte a fi o reflectare a datoriei pe care sudiºtii
o au faþã de Dimitrie Bolintineanu, o contribuþie la o mai bunã
cunoaºtere a legãturilor familiale ºi activitãþii sale. Prin urmare,
începând cu acest numãr, în cadrul rubricii „Documenta” vom
publica acte inedite menite sã lumineze zonele obscure ale
genealogiei familiei/familiilor Bolintineanu.

Privitor la genealogia acestui neam, s-au publicat pânã acum
câteva studii, însã nu putem afirma cã s-au clarificat toate
chestiunile ºi cã s-ar putea elabora în acest moment o lucrare
acceptabilã, completã, cu acest subiect. Mai sunt necesare cercetãri
în arhive ºi un dram de noroc pentru a gãsi informaþiile care
lipsesc. Desigur, o „monografie” pe aceastã temã care sã fie
publicatã anul viitor, în luna august, a comemorãrii lui Dimitrie
Bolintineanu, ar fi mai mult decât doritã, însã nu suntem în
mãsurã a vã anunþa vreun angajament ferm.

Contribuþiile de pânã acum la genealogia neamului
Bolintineanu au avut menirea de a contura un cadru general.
Majoritatea celor care au publicat au avut legãturi de familie sau
de „glie” cu Bolintinenii. Astfel, Petre Costinescu (Completãri
la biografia lui Dimitrie Bolintineanu, în „Studia et Acta Musei
Nicolae Bãlcescu”, Bãlceºti pe Topolog, 1969, p. 261-277) ºi
Radu Costinescu (Note la genealogia familiei Bolintineanu, în
Mihai Dim. Sturdza coord., Familiile boiereºti din Moldova ºi
Þara Româneascã, vol. 2, Bucureºti, Editura Simetria, 2011, p.
62-68) erau fiii Floricãi Bolintineanu ºi nepoþi de frate ai lui
Constantin ªt. Bolintineanu, el însuºi cercetãtor al genealogiei
neamului (Constantin ªt. Bolintineanu, Nestemate arhivistice,
în „Sud”, nr. 146-147, ianuarie-aprilie 2013, p. 28) sau Matei
Cãlinescu, a cãrui bunicã era nãscutã Bolintineanu (Matei
Cãlinescu, Ion Vianu, Amintiri în dialog, Iaºi, Editura Polirom,
2005). Autorul acestor rânduri a mai publicat în trecut lucrãri ºi
articole referitoare la încrengãturile familiale ale Bolintinenilor:
Studii bolintinene, Giurgiu, Editura Cronos, 2004; Studii
bolintinene, neamuri, Bucureºti, Editura RawexComs, 2009;
Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui,
Bucureºti, Editura RawexComs, 2018; Despre oameni ºi ziduri.
Cronicari ai arealului bolintinean, Bolintin Vale, Editura Sud,
2020; Constantin ªt. Bolintineanu – portretul unui ctitor, Bolintin
Vale, Editura Sud, 2020; Care au fost strãmoºii poetului Dimitrie
Bolintineanu?, în Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu, coord.
Constantin Carbarãu, Bucureºti, Editura Dominor, 2004, p. 188-
194; Note istorice despre Bolintin ºi Bolintineanu, în „Sud”, nr.
131-132, 2010, p. 5; O chestiune de orgoliu: Bolintineanu vs.
Bolintineanu, în „Sud”, nr. 172-173, p. 12-13; Radu Costinescu
„Bolintineanu”, în „Sud”, nr. 200-201, p. 6; Constantin ªt.
Bolintineanu, în „Sud”, nr. 143, 2012, p. 11, 17; Cãpriþã ºi
neamul lui, în „Sud”, nr. 145, p. 10-11; Matei Cãlinescu ºi
Bolintineanu, în „Sud”, nr. 148-149, p. 12-13; Dimitrie
Bolintineanu, în „Sud”, nr. 152-153, p. 10; Un monument puþin
cunoscut al poetului Bolintineanu, în „Sud”, nr. 157-158, p. 12;
Inginerul Athanasie ªt. Bolintineanu, în „Sud”, nr. 168-169, p.
16-17; O mãrturie despre Dimitrie Bolintineanu ºi anul naºterii
sale, în „Sud”, nr. 204-205, p. 13. Lor li se adaugã volumele
despre opera ºi activitatea lui Dimitrie Bolintineanu, în care
referitor la familia acestuia s-a discutat numai tangenþial: Paul
Chiþiu (Dimitrie Bolintineanu, Craiova, 1886), Ion Roman
(Dimitrie Bolintineanu, Bucureºti, Editura Tineretului, 1962),
Teodor Vârgolici (Dimitrie Bolintineanu ºi epoca sa, Bucureºti,
Editura Minerva, 1971).

Documentele pe care vi le oferim acum sunt inedite ºi vorbesc
mai cu seamã despre sora lui Dimitrie Bolintineanu, Ecaterina
Cosmad, fiii ºi soþul ei, Tãnase Bolintineanu, precum ºi despre
una din proprietãþile lor, moºia Mârºa din judeþul Vlaºca (azi
judeþul Giurgiu).

Moºia Mârºa era o veche proprietate a neamului, a cãrei posesie
coboarã pânã la Nedelco postelnic (atestat documentar între 1593
ºi 1628) ºi soþia lui, jupaniþa Marica, nepoata marelui vornic
Ivan Norocea, ginerele voievodului Mircea Ciobanul. Se va vedea
din documentele prezentate cã Ecaterina Cosmad, sora Poetului,
primise ca zestre o suprafaþã deloc de neglijat din moºia Mârºa
(200 de stânjeni pe 7000, ceea ce înseamnã circa 1120 de pogoane)
la cãsãtoria cu Tãnase Bolintineanu. Moºia de zestre provenea
din averea mamei sale, Anica Bolintineanu ºi prin urmare trebuie

sã renunþãm definitiv la falsa opinie cã fraþii Dimitrie ºi Ecaterina
rãmãseserã sãraci dupã moartea pãrinþilor, fiind întreþinuþi, din
milã, de rude.

Documentele se pãstreazã la Arhivele Naþionale Istorice
Centrale (ANIC), în Fondul Creditul Funciar Rural, dosarul
1509/1879. Pãrþile aflate între paranteze drepte ne aparþin.

I. Copie dupã sentinþa Tribunalului Vlaºca din anul 1841
privitoare la hotãrnicia moºiei Mârºa aparþinând neamului
Bolintinenilor (f. 4-5, 9-10).

„Copie dupe sentinþa Trib[unalului] Vlaºca no. 48/[1]841.
Dumnealui ªtefan Bolintineanu, fiul ºi vechilul d-lui

polcovnicului Costandin Bolintineanu din satul Bolintinul, jud.
Dâmboviþa, prin jalba de la 15 aprilie anul urmãtor, trecutã la no.
990, au depus la aceastã Judecãtorie originalul hotãrniciei moºii
d-lor Mârºa de la Vale din trupul acestui judeþ, ce sã învecineºte
pe din sus cu moºia ce are numire tot de Mârºa, a d-lor boerilor
fraþii Drugãneºti, iar pe din faþã cu moºia Mârºa, cei zice ºi
Popeasca, a d-lui treti logofãt Iordache Ciupagea ºi la capul
despre apus cu moºia Oarzele a moºnenilor Coºoeºti, iar la celalt
cap, despre rãsãrit, dã în apa Neajlovului.

Tot întru o vreme au cerut a se da în cunoºtinþa vecinilor
rãzaºi, Ianiþi ºi Tiþi, fiicele rãposatului Anastase/Nãstase
Bolintineanu, ce sunt zestraºe cu 200 stânjeni întru acest trup de
moºie, ca or sã dea înscris de mulþumire, sau nerãmâind mulþumiþi
prin înfãþiºare sã-ºi afle îndestularea.

În urmarea cãrei cereri, fãcându-se douã pravilnice chemãri,
atât vecinilor, cât ºi pomenitelor devãlmaºe, ca dupã legiuirile
întocmite pentru hotãrnicii ºi instructiva poruncã a Cinstitului
Departament al Dreptãþii cu no. [loc gol] din anul [loc gol] sã vie
la Jud[ecãtorie], or în persoanã sau prin vechil cu deplinã putere,
ca sã ia cunoºtinþã de toatã coprinderea hotãrnicii ºi or sã dea
înscris de mulþumire sau împotrivã, fiind nemulþumiþi, sã arate
prin jalbã cuvintele împotrivitoare, asupra cãrora intrând Judecata
în cercetare sã dea hotãrâre.

Nici unul din d-lor n-au fost urmãtori a veni, nici înscris de
mulþumire a da.

Iar jeluitoru, polcovnicu Bolintineanu, arãtându-se prin vechil,
d-lor ªtefan ºi Atanasie, fiii sãi, au cerut înfãþiºare în lipsã ºi pe
temeiu Art. 2 din desluºirea asupra lucrãrilor de hotãrnicii, intrând
Judecata în cercetarea pricinii ºi în lipsa vecinilor ºi a devãlmaºelor
dupe Art. 251 din Regulament, s-au citit mai întâi pomenita
hotãrnicie, care se vãzu scrisã de la 3 octombrie 1839 ºi fãcutã de
d-lui pitaru Anastasie Mosh hotarnicu, în coprindere cã, faþã cu
toþi vecinii rezaºi, adicã stolnicul Ioan Drugãnescu, treti logofãt
Iordache Ciupagea ºi logofãtul Petre I. Hristea, moºneni Coºoeºti,
intrându-se în cercetarea documentelor i s-au arãtat mai întâi de
d-nii Bolintineni o anafora a reposatului întru fericire domnu
Alecsandru Vodã Suþu, din leatu 1819 maiu 30, de judecata ce au
fost avut atunci d-nii Bolintineni cu reposatul marele logofãt
Nicolae Golescu, prin care hotãrãºte ca hotarnicu Bolintinenilor
i al Golescului mergând la faþa locului sã vazã mai întâi sineturile
moºii Bolintinenilor ºi atât din coprinderea lor, cât ºi din cercetare
prin carte de blestem de oameni bãtrâni ºi cu ºtiinþã, sã aleagã

mai întâi liniea despãrþitoare dintre boerii Drugãneºti ºi
Bolintineni, apoi sã aleagã lãþimea amândorora capetelor moºii
Bolintinenilor, începând cu mãsurãtoarea din hotarul moºii
boerilor moºii Drugãneºti ºi câþi stânjeni vor mai lipsi din suma
stânjinilor amândorora capetelor pânã la împlinirea sumii de 600
stânjeni masã ce au Bolintinenii în acest hotar, acea lipsã s-o dea
la trãsura a treea, din mijlocul moºii ºi sã pue ºi piatrã, zicând
Bolintinenii ca pânã acum dupã acea anafora nu s-ar fi fãcut
nicio urmare.

Cerând apoi ºi de la d-nu Ciupagea (ce aducea astãzi obrazu
logofãtului Golescu, fiind cumpãrãtor al moºii Golescului, numitã
Mârºa sau Popeasca) sineturi pentru trupul d-sale de moºie, alt
sinet nu au arãtat fãrã numai o copie dupã hotãrârea de mai sus a
domnului Suþu, zicând cã dupe aceea sã mulþumeºte ºi d-lui a
face urmare.

Iar d-lui stolnicu Ioan Drugãnescu i-ar fi arãtat 18 bucãþi
hrisoave vechi ºi zapise, fãrã nicio desluºire, necuprinzându-se
nici sumã de stânjeni, nici vreun semn, decât cã vinde unul altuia
partea sa din moºia Mârºa, câtã se va alege, neîngãduindu-l a
scoate nici perilipsis dupã dânsele.

Moºnenii Coºoeºti i-au înfãþiºat o carte de alegere fãcutã de
ºase megiaºi, din leat 7209 [1701] maiu 3, pentru moºia lor,
Oarzele, prin care între altele aratã ºi semnele acestei moºii, pe
din jos despre Mârºa, însã din Milcov, prin vâlcea, prin stovu de
mãrãcini, prin stovu de ulmi, prin Calea Popii pânã în Lacul
Popii ºi pânã în Lacul Corbului, pã scursoarea vâlcelii, pã Valea
Nevestii pânã la un lac ºi de aci, precum sunt însemnaþi copacii,
pe din jos de curãtura Botei, pântre curãturi pânã în Milcov.

ªi pentru cã din sineturile ce i s-au înfãþiºat de cãtre vecinii
rãzaºi nu a putut dovedi niciun semn de hotar pentru rãzorul de
din jos al moºiei boerilor Drugãneºti, cel despre moºia Mârºa a
Bolintinenilor, spre descoperirea semnelor în urmarea sus-zisei
hotãrâri domneºti au întrebuinþat cercetare cu carte de blestem,
prin oameni bãtrâni ºi cu ºtiinþã, care dând a lor ºtiinþã în dosul
cãrþii de blestem au aflat cele urmãtoare, însã:

La capul moºii de la Neajlov, un copac mare cu douã crãci
cãzute, unu ce-i zice ºi copaciu trãsnit, hotar între boerii
Drugãneºti ºi d-nii Bolintineni. La mijlocul moºiei, un lac ce-i
zice Aldâcului/[Al Adâncului], zicând martorii cã pe marginea
lacului, despre miazãzi, au pomenit hotarul moºiei boerilor
Drugãneºti.

La capul despre apus, scursoarea unei vâlcele, unde au fãcut
chiar martorii movilã, zicând cã acolo au pomenit hotar despãrþitor
al d-lor boerilor Drugãneºti de cãtre moºia Bolintinenilor ºi cã
tot numiþii martori, în puterea cãrþii de blestem, au aratat ºi semnele
coprinse în alegerea moºiei Oarzele despre Bolintineni, la Lacul
Corbului i Lacu Popii ºi stufu de ulmi.

Dupã aceea, iarãºi în temeiul hotãrârii de mai sus, vrând a da
Bolintineanului 600 stânjeni masã cu chipul coprins în hotãrâre,
au început mãsurãtoarea dupã cum urmeazã:

Trãsura I. La capul moºiei despre apus, puindu-sã lanþul în
linia rãzorului boerilor Drugãneºti, cu 108 stânjeni mai jos de
movila ce s-au fãcut în scursura vâlcelii, au tras cu linie dreaptã
pânã în moºia Popeasca sau Mârºa a d-lui Ciupagea, la stovu cu
ulmi, fãcând movilã ºi au ieºit stânjeni 1034.

A doua trãsurã, la capul despre Neajlov, iarãºi din linia hotarului
boerilor Drugãneºti, din stejarul cu douã crãci trãsnit, trãgând cu
linie dreaptã pânã în moºia Popeasca a d-lui Ciupagea, fãcând
movilã între un mãr ºi între un pãr ºi au ieºit stânjeni 410.

A treia trãsurã, la mijlocul moºiei, puind lanþu iarãºi din linia
rãzorului moºiei boerilor Drugãneºti, din marginea Lacului
Datcului ºi trãgând cu linie dreaptã pânã în moºia d-lui Ciupagea,
la o scursoare de vâlcea, lângã drum, au fãcut movilã ºi au
împlinit stânjeni 356.

Care trãsuri fãcând stânjeni 1800, rãmâne masã stânjeni 603,
din care au osebit pã lângã hotarul boerilor Drugãneºti ºi stânjinii
Tiþi ºi Niþi, zestraºele însemnate, atât a lu’ Tãnase Aprodu, soþul
Tiþii, cât ºi a lui Ilie Bena, soþul Niþii, prin aceste trãsuri însã:

La trãsura capului despre apus, din hotarul boerilor Drugãneºti,
în jos, au dat Niþi, soþia lui Bena, stânjeni 263 la mijlocul moºiei,
din Lacul Datcului stânjeni 91 ºi la capul de la Neajlov, din
stejaru trãsnit stânjeni 96, care trãsuri fac masã 150 stânjeni ºi pã
din jos de arãtaþii stânjeni au dat ºi Tiþii, soþia lui Aprodu, stânjeni
50, prin aceste trãsuri însã:

La trãsura Lacului despre apus, de unde s-au împlinit stânjenii
Tiþii, stânjeni 87, fãcând movilã despre d-nii Bolintineni. La
mijlocul moºiei, iarãºi din rãzorul Tiþii spre Bolintineni stânjeni
26, fãcând movilã la împlinirea lor. ªi la capul despre Neajlov
stânjeni 36, fãcând iarãºi movilã despre d-nii Bolintineni.

Iar pentru clãcaºi zice cã au a-ºi stapâni fiecare precum îi are
împãrþiþi.

Dupã citirea cãriea hotãrnicii, luându-se de Judecãtorie în bãgare
de seamã atât pomenita domneasca hotãrâre cu leatu 1819 ce s-
au vãzut în copie adeveritã de Cinstitul Departament al Dreptãþii,
cât ºi cartea acelor ºapte megieºi cu leatu 7209 [1701] pentru
moºia Oarzele ºi cartea de blestem ce s-au vãzut scrisã din leatul
1839 iulie 23 sub no. 61, cu încredinþarea martorilor în dosul ei,
însã: Radu Simion, Neacºu sin Voicu, Ion sin Constantin, Bunea
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sin Ion, dupã moºia Mârºa a boerilor Drugãneºti, Bãnuþã Urâtu
ºi Ioniþã urâtu dupe moºia Bolintinenilor i Tãnase Catanã din
satul Popeasca ºi Radu Spânu ot tam, s-au vãzut cu aceeaºi
coprindere cu care s-au trecut în hotãrnicia de mai sus.

Hotãrârea Judecãþii
De vreme ce atât boerii fraþi Drugãneºti i d-lui treti logofãt

Iordache Ciupagea ºi moºnenii Coºoeºti, vecini rãzaºi ai acestei
moºii Mârºa de la Vale, cât ºi Tiþa ºi Niþa, zestraºele ºi devãlmaºele
întru acest trup de moºie n-au fost urmãtori a veni la soroacele ce
li s-au pus Judecãtoria, pe temeiurile de mai sus zise, cercetând
hotãrnicia ºi în lipsa d-lor, zice cã lucrarea hotarnicului fiind
dupã cele legiuite în Condica þãrii la partea 2-a Cap. 3 Art. 2 ºi
10, se socoteºte pravilnicã hotãrârea de mai sus ºi prin urmare pe
temeiul Art. 11 de la acelasi Cap. ºi parte hotãrãºte ca hotarnicul
sã statorniceascã prin pietre hotare trupul acestei moºii Mârºa de
la Vale, întocmai dupã a hotãrnicii coprindere, spre paºnica
stãpânire a Bolintineanului de catre vecini rãzaºi, cum asemenea
sã osibeascã ºi pãrþile Niþii ºi Tiþii, devãlmaºele, tot prin pietre
hotare de cãtre partea de moºie ce mai rãmâne Bolintineanului,
iar dupe a hotarnicului coprindere.

Iar partea ce nu va rãmânea mulþumitã pe aceastã hotãrâre se
va arãta cu apelaþie or la acest Tribunal în soroc de 8 zile dupe
primirea acestia de va avea cuvinte pravilnice ce i-au împotrivit a
nu veni la soroacele ce li s-au pus, alãturând pe lângã apelaþie ºi
acele dovezi adeverite dupa orânduialã, ca stãruindu-sã sã ia
pricina sfârºit de isnoavã înfãþiºare, sau la Cinstitul Divan
Judecãtoresc secsia II în soroc de douã luni.

1841 iulie 2
(ss) D. Corceag
(ss) Grefier Papazolu.
P[entru] conformitate (si)
România
Grefa Trib. Vlaºca
Prezenta copie fiind conformã cu originalul se atestã.
1879 septembrie 4
Grefier (si)”

II. Copie dupã cererea din mai 1862 a Ecaterinei Bolintineanu,
sora Poetului ºi soþia lui Tãnase Bolintineanu, de a se urgenta
inventarierea averii rãposatului ei soþ (f. 11r-v).

„Bucureºti, 1862 mai 19/31
Domnule Preºedinte,
De la reposatul soþul meu, Tãnase Bolintineanu, remâind patru

copii minori ºi debite pentru a cãruia salvare urmeazã a se lua
mãsuri de hipotecare sau poate ºi de vânzare a unui sau mai
multora din objectele imobile remase ºi din care se compune
averea ºi fiindcã asemenea operaþiuni nu se pot face decât prin
îndeplinirea formelor prescrise de lege, vã rog D[omnu]le
Preºedinte de a lua grabnice dispoziþiuni pentru catagrafisirea
averii remase, care se compune din objetele jos arãtate, rugându-
vã tot de odatã a încunoºtiinþa ºi a invita ºi pe Onor. Curte
Apelativã, Sectiunea II de aci, unde se gãseºte un proces deschis
de d-na Maria H[...] contra reposatului soþului meu ºi a fratelui
sãu, ªtefan Bolintineanu, ca sã nu pronunþe sentinþa sau sã nu ia
nicio altã dispoziþie pânã ce nu se va regula averea reposatului
sotului meu.

Averea remasã:
Partea de pãmânt din satul Bolintinu din Vale, plasa Sabarului,

districtul Ilfov, cu casele, grãdini, un han, clãcaºi, aflaþi pe dânsa,
locurile de arãturã ºi fâneaþã, precum ºi un alt loc cumpãrat de la
d[umnea]ei Manda Minculeasca în preþ de galbeni cinci sute, no.
500.

Moºia Ciupa din districtul Dâmboviþa, plasa Cobiei.
Douã sute, no. 200, stânjeni moºie în satul Mârºa, district

Vlaºca, plasa Neajlovului, cu clãcaºi, moara ºi pãdure pe dânsa,
învecinându-se de la vale cu alþi 200 stânjeni ai mei de zestre
ºi de la deal cu 290 ai fratelui soþului meu, d[om]nu ªtefan
Bolintineanu.

Un loc sterp în mahalaua Gorgani, coloarea de verde, vis a vis
de casele unde mã gãsesc cu locuinþa; ºi în sfârºit oricâte objecte
mobile precum ºi hârtii se va crede de trebuinþã a se pune în
inventariu.

(ss) Catinka Bolintineanu.
Bucureºti 1862 maiu 19/31.

Grefa Trib[unalului] Ilfov, Secsia II Civilã
Presenta copie fiindu conformã cu originalul se legaliseazã

astãzi la cinci septembrie 1879.
Grefier (si).”

III. Copie dupã inventarul averii rãmase în urma rãposatului
Tãnase Bolintineanu, întocmit în iunie 1862 (f. 12).

„Catagrafie de toatã starea objetelor ce s-au gãsit în comuna
Mârºa, miºcãtoare ºi nemiºcãtoare, rãmase ale reposatului Tãnase
Bolintineanu. Însã:

1. Douã sute stânjeni moºie în hotaru Mârºa cu locuitori;
moarã fãcutã cu trei roate cu pietrele lor, cu fiarele lor. Pãdure în
partea despre rãsãrit, iar în partea despre apus pãdure tufiº
mãrunt. Care aceºti stânjeni de la vale se învecineºte cu dumnealui
Iordache Ciupitu (sic!), iar de la deal cu consoarta reposatului.

2. Un turmac de bivol ca de un pui.
3. Doi boi mici ca de trei viþei.
4. Patru stupi cu muscã.
5. Treizeci uleie goale.
6. Patru berbeci.
7. O cãruþã de boi fãrâmatã, cu douã cercuri de fer la roate.
8. O casã rumâneascã desvãlitã ºi un coºar învãlit cu fân.
9. O ogradã cu gard de nuele fãrã pomi.

1862 iunie 6
Aceste de mai sus sunt în fiinþã.
(ss) Eu Radu Anculete
(ss) Eu Stoica Ocheºel
(ss) Eu Sandu Gheorghe
(ss) Eu Oprea Pârvu
(ss) Eu Stoica Moise.
Deputaþi:
(ss) Eu Ion Biþa
(ss) Eu Mirea Vladu
(ss) Eu Dinu Surugiu.
Scriitor Iancu Tanãsescu.
Principatele Unite
Pe temeiul încredinþãrii celor din faþã se legalizeazã ºi de

subscrisul.
Subprefectu de Neajlov, Distr[ict] Vlaºca, (ss) Em. Pangal.

Grefa Trib. Ilfov, Secs. II Civilã
Presenta copie fiind conformã cu originalul se legaliseazã astãzi

la cinci septembrie 1879.
Grefier (si).”

IV. Copie dupã inventarul averii rãposatului Tãnase
Bolintineanu, întocmit în august 1862, cu menþionarea rudelor
sale (f. 13-14).

„Inventar
De toatã averea imobilã ºi mobilã a deced[atului] Tãnase

Bolintineanu, urmat dupã adresele D-lui Preºedinte al Trib. Ilfov,
secs. III, no. [gol]/1862 august 31.

Douã paturi cu lustru, adicã unul de nuc ºi altul de a[...].
Douã paturi de nuc fãrã resemãtori.
Una masã brad vopsitã negru.
Una idem albã.
Douã lavoare.
Zece scaune mici ordinare.
Douã ºfesnice [scris].
Una masã scris pe patru picioare.
Una oglindã cu pervas nuc cu ciubuce aurite ºi rupte curele.
Una masã de sfeºnice nuc.
Una sofa damascã roºie.
Patru saltele lânã.
ªeapte perne idem.
Patru idem de puf.
Douã garderoape nuc.
Douã ºifoniere [...].
Una canapea.
ªase scaune.
Patru jeþuri ºi una sofa îmbrãcate damascã cu flori.
Una masã de canapea.
Una idem de toaletã.
Una idem de oglindã.
Una idem de cãrþi cu postav verde.
Douã oglinzi.
Una lampã ’naltã cu smalþ havaiu.
Una scuipãtoare.
Una galerie de sobã.
Douã candelabre Brans.

Arãmuri ºi objecte de menagiu:
Un cazan de rufe.
Una piatrã de strecurat apã.
Un scaun alb.
Douã oale tuci.
Zece farfurii.
Cinci tacâmuri (garnituri de masã).
Opt ceºti de farfurie cu ale lor farfurioare.
Douã castroane.

Avere imobilã:
Un loc moºtenesc lat stânjeni 17 în sub[urbia] Gorgani.
Una moºie, anume Mârºa, în district Vlaºca, latã stânjeni 400

cu cea zestralã, clãcaºi 45.
Una idem din judeþul Dâmboviþa, numitã Ciupa, latã 450

stânjeni, clãcaºi 5.
Una idem în Ilfov, numitã Bolintinu din Vale, cu clãcaºi 12.

Rudele rãposatului:
1. Catinca Bolintineanu, consoarta reposatului.
2. ªtefan, etatea 23 ani, fiul decedatului.
3. Alexandru, etate 15, fiul decedatului;
4. Dumitru, etate 7, fiul decedatului.
5. Caloian, etate 5 ani, fiul decedatului.
6. ªtefan Bolintineanu, fratele decedatului, major.
7. D[imitrie] Bolintineanu, cumnat.
8. Ion Bolintineanu, vãr.
(f. 14)
Toatã averea de mai sus s-au lãsat provisoriu în pãstrarea ºi

administrarea d-nei Catinca Bolintineanu, consoarta decedatului,
pânã ce Onor Trib[unal] va dispune cele de cuviinþã.

(ss) Suplininte judecãtor M.T. Stãtescu
(ss) Procuror Hr. Economu
(ss) Catinca Bolintineanu
(ss) Dimitrie Bolintineanu
(ss) S[ache] Piscopescu, cumnat
(semnãturã indescifrabilã)

Grefa Trib. Ilfov Secs. II Civilã
Presenta copie fiind conformã cu originalul se legaliseazã astãzi

la cinci septembrie 1879.
Grefier (si).”

Câteva precizãri despre personajele aparþinând neamului
Bolintineanu întâlnite în documentele publicate (dupã lucrãrile
„Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi neamurile lui” ºi
„Studii bolintinene, neamuri”).

ªtefan Bolintineanu, fiul lui Constantin/Dinu Bolintineanu ºi
al Stanei Rãtescu, primar al comunei Bolintin Vale, decedat în
anul 1881. A fost cãsãtorit cu Ana Heriºescu, împreunã având
13 copii, dintre care Constantin ªt. Bolintineanu (1840-1825)
era cel mai mare.

Constantin Bolintineanu, zis Dinu, tatãl lui ªtefan, Tãnase,
Anica ºi Elena, cãsãtorit cu Stana Rãtescu. Ctitor al bisericii
Adormirea Maicii Domnului din Bolintin Vale. Era fiul lui ªtefan
Bolinteanu (fratele lui Caloian) ºi al Stancãi Voinescu. A decedat
în anul 1846 ºi a fost înmormântat în biserica din Bolintin.

Niþa/Ianiþa/Uþa, fiica lui Anastase/Nãstase Bolintineanu. Îl avea
bunic pe Caloian Bolinteanu (frate cu ªtefan Bolinteanu). Era
sorã cu Tiþa/Safta ºi cu Anica, mama poetului Dimitrie
Bolintineanu. A fost cãsãtoritã cu Ilie Benescu, boier originar
din Vâlcea, împreunã având ca fiu pe Ioan/Iancu Benescu, al
cãrui fiu, Nicolae, rezultat din cãsãtoria cu Anica, se nãºtea în
Bolintinul din Vale la 20 iulie 1854.

Tiþa/Safta, fiica lui Anastase/Nãstase Bolintineanu. Îl avea bunic
pe Caloian Bolinteanu (frate cu ªtefan Bolinteanu). Era sorã cu
Niþa/Ianiþa/Uþa ºi cu Anica, mama poetului Dimitrie Bolintineanu.
Din câte cunoaºtem, a fost cãsãtoritã de douã ori; mai întâi cu
Tãnase, fiul lui Necula Iabraº ºi apoi cu Ioniþã Cãpriþã Rachieru,
care îºi va lua patronimicul Bolintineanu. Din prima cãsãtorie s-
a nãscut Constantin (18 februarie 1839) despre care nu ºtim ce
s-a ales, iar din cea de a doua Gheorghe (mort copil), ªtefan ºi
Constantin, care vor purta numele de familie Bolintineanu. Ioniþã,
tatãl ºi fiii, ªtefan ºi Constantin, sunt ctitorii bisericii din Mârºa.

Anastase/Nãstase Bolintineanu, fiul lui Caloian Bolinteanu,
era tatãl lui Costache (cãsãtorit cu Sultana Arabolu), Tiþa/Safta,
Anica (cãsãtoritã Cosmad, mama Poetului), Niþa/Ianiþa/Uþa.

Tãnase/Atanasie Bolintineanu, fiul lui Constantin/Dinu
Bolintineanu, soþul Ecaterinei Cosmad, decedat la 13 februarie
1862 ºi înmormântat la Bolintin. Cu Ecaterina Cosmad, sora
Poetului, a avut mai mulþi copii, însa au supravieþuit doar patru:
ªtefan, Alexandru, Dumitru ºi Caloian.

Manda/Smaranda Minculescu era fiica lui Manolache
Bolintineanu, fratele lui Constantin/Dinu Bolintineanu.

Ecaterina Cosmad, sora lui Dimitrie Bolintineanu ºi soþia lui
Tãnase Bolintineanu, era fiica Anicãi (fiica lui Anastase/Nãstase
Bolintineanu) ºi a lui Enache Cosmad. Ecaterina înceta din viaþã
la 12 iunie 1863 în Bolintinul din Vale, în vârsta de 41 de ani.

ªtefan T. Bolintineanu, fiul Ecaterinei Cosmad ºi al lui Tãnase
Bolintineanu, frate cu Alexandru, Dumitru ºi Caloian. Era cel
mai mare dintre fraþi, fiind nãscut în Bolintul din Vale la 2
decembrie 1839.

Alexandru T. Bolintineanu, fiul Ecaterinei Cosmad ºi al lui
Tãnase Bolintineanu, nãscut în anul 1847.

Dumitru T. Bolintineanu, fiul Ecaterinei Cosmad ºi al lui Tãnase
Bolintineanu, nãscut la 8 august 1855.

Caloian T. Bolintineanu, fiul Ecaterinei Cosmad ºi al lui Tãnase
Bolintineanu, nãscut la 24 ianuarie 1858.

Dimitrie Bolintineanu, poet, publicist, om politic, frate cu
Ecaterina Cosmad, cumnat cu Tãnase Bolintineanu, fiul Anicãi
(fiica lui Anastase/Nãstase Bolintineanu) ºi al lui Enache Cosmad,
nãscut în anul 1825 în Bolintinul din Vale, decedat în august
1872.

Sache Piscupescu, cãsãtorit cu Elena Bolintineanu ºi prin
urmare cumnat cu fraþii ªtefan ºi Tãnase Bolintineanu (soþul
Ecaterinei Cosmad). A fost unul dintre garanþii ziarului
revoluþionar „Poporul suveran”, publicat de Dimitrie

Bolintineanu în 1848.

ªtefan Dinu Bolintineanu
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Corin Bianu

În anul 1985, la Editura

Minerva din Bucureºti,

Mariana Ionescu publica

„Introducere în opera lui

Zaharia Stancu”, la

unsprezece ani de la moartea

încã celebrului scriitor,

lucrare începutã probabil în

timpul vieþii lui, dupã cum

lasã sã se înþeleagã laborioasa

ei muncã de cercetare ºi

documentare. Momentul

începerii exegezei în timp ce

aureolatul trãia are în opinia

subsemnatului o importanþã

aparte, deoarece dupã

trecerea în nefiinþã, când

prestigiul fizic al autorilor

dispare din actualitate, opera îºi pierde din valoare în cele mai

multe cazuri. Mai mult decât aceastã realitate general valabilã,

literatura românã va cunoaºte peste numai cinci ani schimbarea

radicalã a orientãrii social-politice ºi implicit cultural-ideologice,

care va genera o catastrofalã tendinþã de demolare a tot ce s-a

creat valoros în cultura noastrã între anii 1945-1990, pe falsul

motiv cã toate acele realizãri artistice sunt comuniste ºi trebuie

înlãturate. Iar în sensul reevaluãrii periodice normale a operelor

reprezentative aparþinând înaintaºilor, „sãritura peste cal” a

examinatorilor a fost ºi mai demolatoare, începând cu abordarea

improprie a capodoperelor literaturii noastre în scop de radiere

completã a lor, cum s-a întâmplat cu scrierile lui Eminescu,

Caragiale, Liviu Rebreanu, Arghezi ºi mulþi alþii, devenite peste

noapte „desuete” ºi retrograde prin însãºi concepþia lor.

În context, s-a înregistrat ºi fenomenul natural al reducerii

însemnãtãþii unora dintre operele create în timpul celor cinci

decenii de comunism ºi implicit a autorilor lor, datoritã în primul

rând schimbãrii opticii de evaluare, care a revenit ºi ea la

reasimilarea principiilor esteticii, înlãturându-se tot ce i se

adãugase în mod artificial ºi conjunctural, ceea ce a pãstrat în

fapt continuitatea procesului cultural ºi a apãrat operele de artã

bine realizate. Am amintit aceastã observaþie, pentru cã vom avea

în vedere respectiva mutaþie, atât la judecarea operei stanciene,

cât mai ales, la a predicþiilor exegetei, dacã ºi câte au fost.

În aceastã succintã luare de atitudine conjuncturalã, subsemnatul

a ales sã se refere numai la romanul „Desculþ”, operã consideratã

importantã de la apariþia ei, care ºi-a menþinut înalta cotã pe tot

parcursul vieþii autorului. Întâmplarea face ca regretata, sã-mi fi

dãruit cu autograf un exemplar din lucrarea ei, Introducere în

opera lui Zaharia Stancu (Bucureºti, Editura Minerva, 1985).

Împrejurarea cã exegeta a lucrat la rândul ei numai cu cartea, în

calitate de redactor la editura „Eminescu”, ca ºi de prozatoare,

poetã ºi respectiv, critic ºi istoric literar, are ºi ea importanþã în

aceastã privinþã.

Încã de la începutul studiului despre întreaga operã a faimosului

scriitor, exegeta îºi expune, aºa cum se ºi cuvine, „crezul propriu”

de cercetare, „profesiunea de credinþã” cu care a demarat munca

ºi o va practica pe toatã durata iniþiativei: „etapele de creaþie

poeticã (ºi nu numai, dupã cum se observã de-a lungul întregii

lucrãri – n.n.) au fost relevate – aºadar, recunoscute, dar ºi fixate

totodatã – de autorul însuºi, ºi le vom urmãri mai întâi în

confesiunile acestuia, în virtutea considerentului cã un scriitor

de real talent are, în majoritatea cazurilor, luciditatea sã discearnã

asupra metamorfozelor sale artistice, iar pe de altã parte, asumarea

unor evoluþii deþine, în literaturã ºi în artã, importanþa unui adevãr

subiectiv revelator”.

Studiul propriu-zis începe cu prezentarea evenimentelor de

istorie literarã, evaluate apoi critic, ºi se continuã consecvent pe

toatã desfãºurarea cercetãrilor tematice, îmbinându-se cele douã

specialitãþi literare cu pasiune ºi meticulozitate.

Amintind mãrturisirile scriitorului despre lirica, publicistica ºi

proza sa, exegeta precizeazã: „motivaþia frecventãrii asidue a

unui gen literar sau a altuia trebuie sã fie mult mai profundã:

mutaþiile condeiului corespund unor metamorfoze interioare

reflectând o evoluþie spiritualã dependentã mai mult de înclinaþii

decât de presiunea circumstanþelor. Poezia însemnase confesiunea

liricã a unui eu furtunos, iar pamfletul complinea atitudinea

subiectivã într-o prozã scurtã. Când în 1947-48 scria Desculþ,

Zaharia Stancu se afla la jumãtatea deceniului cinci al vieþii ºi se

obiºnuia sã stãpâneascã legile unui gen literar nou pentru el:

proza de întindere în formulã romanescã, transfigurând însã

materialul confesiunii memorialistice. Desculþ marcheazã

începuturile, fiindcã Taifunul, (1937) ºi Oameni cu joben (1941)

sunt cãrþi care, prin nivelul literar scãzut ºi prin obiectivul exaltãrii

instinctului erotic în sens expresionist, rãmân în afara traseelor

de anvergurã ale operei lui Zaharia Stancu. Mariana Ionescu

citeazã în susþinerea afirmaþiei un fragment din confesiunile

autorului, iar dupã ce-l vom reproduce, vom adãuga observaþiile

ce i le aducem: „Cãrþi de prozã (înaintea romanului Desculþ, n.n.)

mai scrisesem ºi chiar mai publicasem, dar, dupã trecerea câtorva

ani, nu mai pusesem pe ele nici un preþ ºi mã gândeam sã debutez

cu adevãrat în prozã printr-un roman în care sã înfãþiºez viaþa

þãranilor din lunca Dunãrii, þãrani în mijlocul cãrora mã nãscusem

ºi în mijlocul cãrora trãisem pânã la paisprezece-cincisprezece

ani”, ea adãugând confesiunilor lui: „Despre cele douã cãrþi de

prozã anterioare romanului Desculþ nu se poate vorbi ca loc în

opera scriitorului nici mãcar atât cât despre întinsul material de

ºantier adunat în cele cinci volume intitulate Rãdãcinile sunt

amare (1958-1959), din care a pornit mai întâi trilogia Vântul ºi

ploaia (1969).” Cade ºi ea în capcana pe care a amintit-o chiar de

la început cu intenþia de a o va evita, iar împrejurãrile de strictã

specialitate se explicã prin posibilele contacte mai dese ce ar fi

putut exista între redactorul de carte de la o prestigioasã editurã

ºi renumitul autor ca persoane fizice.

Precizãm în spiritul seriozitãþii intervenþiei noastre, cã

respectiva omisiune de a mai fi luat sub lupa cercetãrii critice

amãnunþite cele douã cãrþi amintite, urmând sã nu facã altceva pe

un numãr oarecare de pagini decât sã le demonstreze caducitatea,

cã a preluat ºi ea tacit poziþia generalã de ignorare a lor ºi s-a

ocupat exclusiv cu examinarea deontologicã a adevãratei prime

opere în prozã, romanul Desculþ. Judecând retroactiv, ne

reamintim enorma influenþã superioarã ºi fabulosul renume al

scriitorului Zaharia Stancu, adulat de marele public pentru operã,

dar ºi pentru funcþiile politico-administrative, de la deputat în

Marea Adunare Naþionalã, la director al prestigiosului Teatru

Naþional din Bucureºti sau preºedinte al Uniunii Scriitorilor, ne

explicãm ºi acum, în vremea de azi, concesia pe care a fãcut-o ºi

exegeta în consens cu întreaga criticã literarã a epocii, de a nu-i

scoate la ivealã începuturile scriitoriceºti mult mai slabe în prozã.

Firesc ar fi fost sã fie cercetate meticulos ambele scrieri amintite

ºi expediate în câteva fraze concludente, semn cã au fost

examinate, precum cereau ºi încã mai pretind canoanele criticii ºi

istoriei literare în concret ºi ale esteticii în general.

Declarãm cu sinceritate cã nu am citit nici Taifunul, nici Oameni

cu joben, dar orientându-ne dupã titluri ºi dupã calificativele

formulate de Mariana Ionescu însãºi, amândouã prezintã

suficiente motive de a fi fost examinate. Presupunem cã „exaltarea

instinctului erotic în sens expresionist” se referã la Taifunul ºi

evitarea analizei se explicã prin dogmatismul impus perioadei

comuniste, care excludea instinctele erotice din operele artistice

create numai pentru „educarea omului de tip nou”, ceea ce nu o

scuzã pe exegetã. În privinþa celei de a doua, Oameni cu joben,

cartea înfiereazã în spirit pamfletar personalitãþi politice ºi culturale

ale epocii „burghezo-moºiereºti”, cum ar veni, evitarea expertizei

devine un merit indirect al exegetei, care exclude totuºi, posibilele

efecte artistice parþiale ale procedeelor preluate din domeniul

liricii, în care publicistul a excelat din totdeauna. „Nivelul literar

scãzut”, devine astfel discutabil, dacã ºi cât e scãzut ca pondere,

chiar dacã rãmâne cu siguranþã „în afara traseelor de anvergurã

ale operei lui Zaharia Stancu”, afirmaþie ce se cerea a fi fost ºi

argumentatã cu elemente din arsenalul criticii literare.

În sprijinul judecãþilor noastre vin chiar afirmaþiile exegetei,

din finalul citatului, pe care îl repetãm: „Despre cele douã cãrþi

de prozã anterioare romanului Desculþ nu se poate vorbi ca loc

în opera scriitorului nici mãcar atât cât despre întinsul material

de ºantier adunat în cele cinci volume intitulate Rãdãcinile sunt

amare (1958-1959), din care a pornit mai întâi trilogia Vântul ºi

ploaia (1969).” Adevãrul istoric este în opinia subsemnatului,

cã, entuziasmat de succesul romanului Desculþ, care „a strãbãtut

lumea încãlþat în sandale de aur”, precum se spunea în epocã

(ajutat ºi de banii propagandei comuniste române, reamintim pe

baza documentelor financiare ale Uniunii Scriitorilor), marele

prozator ºi poet român – care a fost ºi rãmâne ca atare – s-a

apucat sã-ºi extindã repede opera epicã cu alte romane

reprezentative, dar nu i-a mai ieºit ca prima datã! ªi n-a mai fost

sã fie nici dupã comprimarea celor cinci volume în doar trei, cu

titlu schimbat, considerate pe drept de cãtre cercetãtoare ca „întins

material de ºantier”. Numai cã, spre binele lui personal ºi al

literaturii noastre în concret, urma sã aparã cât de curând sub

semnãtura sa alte proze, precum Jocul cu moartea, Pãdurea

nebunã, Ce mult te-am iubit, ªatra, care vor pune în umbrã

definitiv lucrãrile epice de slabã facturã amintite.

Vom continua cu încredere ºi optimism pentru soarta literaturii

române comentarea exegezei reuºite de neuitata Mariana Ionescu.

Ea îºi desfãºoarã mai departe firul observaþiilor, scriind: „Toatã

arta prozei stanciene, care i-a asigurat scriitorului locul de prozator

în istoria literaturii române contemporane, se aflã exprimatã în

ciclul vieþii lui Darie, lângã care se adaugã, datoritã continuitãþii

de procedee, romanul cu tematicã singularã ªatra. În diverse

confesiuni (…) Zaharia Stancu face un efort de subliniere a

continuitãþii sale în perspectiva tonalitãþii operei, vizând, în fond,

consecvenþa personalitãþii artistice. De fapt, proza care începe

odatã cu Desculþ absoarbe (s.n.) lirismul destinat pânã atunci

poeziei, uneori motivele poetice ºi alteori duritãþile pamfletarului.

Ea nu se naºte din nimic, înclinaþiile vechii sensibilitãþi (s.n.) se

varsã acum în altfel de tipare ºi în mãsura în care Darie este un

alter ego, proiectat la nivelul idealitãþii, scriitorul descoperã o

ipostazã a satisfacþiei confesiunii.” În diferite ocazii, prozatorul a

precizat constant cã nu s-a despãrþit niciodatã de poezie, cã sunt

pagini de poezie în romanele Desculþ ºi Dulãii, pânã la ªatra, Ce

mult te-am iubit ºi Vântul ºi ploaia. Iar comentatoarea îl

amendeazã cu o rãcealã profesionalã, cã „dupã apariþia romanului

Desculþ (1948), abia deceniul ºapte aduce cele mai interesante

romane stanciene Jocul cu moartea (1962), Pãdurea nebunã

(1963) ºi Ce mult te-am iubit (1968), adãugând cã Desculþ din

anul 1960 constituie un ciclu ce cuprinde ºi romanele Dulãii,

Clopote ºi struguri, Printre stele ºi Carul de foc, unde diluarea

epicului rãmâne viciul fundamental, pentru cã “Din unghiul

experienþei artistice, exegezei îi revine obligaþia sã distingã

realizãrile literare care reflectã exact performanþele scriitorului.

Considerãm reprezentative pentru arta romanului stancian

îndeosebi volumele Desculþ, Jocul cu moartea, Pãdurea nebunã,

ªatra ºi Ce mult te-am iubit.”

Aminteºte subsemnatul cã pe coperþile cãrþilor Jocul cu moartea

ºi Pãdurea nebunã, tipãrite în timp ce trãia autorul, nici el nu a

scris cã sunt romane, sub titlul lor nu se consemneazã nimic,

ceea ce în opinia  subsemnatului de dupã 1990 înseamnã cã era

conºtient de  linearitatea acestora ºi de simplitatea construcþiei, a

relatãrii, compensatã cu vârf ºi îndesat de senzaþionalul bine ales

ºi înfãþiºat cu mare mãiestrie. În acest sens, exegeta observã cã

scriitorul îºi complicã organizarea ficþiunii de la un volum la

altul, în Jocul cu moartea adaugã la funcþia de narator-martor pe

aceea de prim element al universului fictiv, ilustrând pentru prima

datã intenþia realizãrii unitãþii construcþiei romaneºti prin douã

demersuri ale gândirii artistice, anume, cuplul constant de

protagoniºti Darie ºi antipodul sãu Diplomatul într-un vag cliºeu

magic ºi în cea de a doua carte, construcþia romanului se realizeazã

prin întretãierea contrapuncticã a douã trasee epice relaþionate pe

povestea cu tãtãroaica Uruma ºi întâmplãrile prin care trece Darie

în orãºelul Ruºii de Vede unde se dusese sã dea examene ºcolare.

E invocat mai cunoscutul ºi experimentatul Paul Georgescu pentru

sublinierea „densitãþii epice, a dramatismului faptelor ºi

concentrarea principalelor episoade”, pe fondul „lirismul amãrui

ºi aspru”. Prin prisma experienþei noastre de dupã anul 2.000,

când orice prozã cât de cât întinsã e consideratã cu superficialitate

nu doar de autori, ci ºi de critica literarã, ca fiind roman, aceastã

distincþie nu mai conteazã aproape de loc, dar e demn de reþinut

discernãmântul artistic al marelui prozator.

Calificând Desculþ ca Bildungsroman, care îºi conduce

personajul din copilãrie pânã în adolescenþã, exegeta distinge

particularizarea formulei ce se realizeazã prin desfãºurarea a douã

direcþii epice relaþionate de biografia personajului narator. Prima

direcþie constituie ºi pretextul tematic ºi este biografia personajului

narator, întâmplãrile vieþii sale prelungite de istoria familiei, a

pãrinþilor ºi a strãbunilor; a doua direcþie constituie în fapt

substanþa epicã fundamentalã a cãrþii ºi include evenimentele din

viaþa colectivitãþii, îndeosebi a masei de þãrani sãraci din Omida.

Biografia personajului narator-martor implicã în fundal

colectivitatea, istoria protagonistului identificându-se cu istoria

satului, ea concluzionând, cã în Desculþ personajul central nu

este Darie, ci colectivitatea, aflatã în situaþia limitã a pauperizãrii

accentuate spre limita insuportabilului.

În sprijinul afirmaþiilor proprii, ea observã cã „privirea plinã

de curiozitate a copilului ca martor al evenimentelor se îmbinã cu

înþelepciunea cuprinzãtoare ºi ascuþitã a maturului, care îºi

rememoreazã faptele”. În context, invocã opinia lui Eugen Simion,

cã „eroul povestitor este una dintre figurile cele mai interesante

de copil din literatura noastrã” ºi „cel mai puþin verosimil”, adaugã

ea, fãrã a aduce însã, dovezi.

Citãm din exegezã: „Avid de spectacolul lumii, Darie este

martorul prin excelenþã”, iar prin aparte-urile, exemplificate ca

„procedee de coloraturã a dialogului interior al naratorului cu

sine” se introduce – adaugã subsemnatul încã un plan psihic,

acela al confruntãrii autorului matur cu contemplatorul-copil, în

scopul observat de ea, anume confirmarea mãrturiei veridice.

„Darie, spui tu drept? Îþi aduci tu aminte bine? Nu cumva anii

care te despart de acele timpuri au pus între ochii tãi ºi trecut o

pânzã cenuºie? Nu cumva, peste ce povesteºti, arunci pulberea

tristeþii tale? Ia aminte…” Considerãm cã exegeta a trecut cam

grãbitã peste rostul aparte-urilor de acest tip, deoarece prozatorul

a introdus în acest mod un nou element cantitativ ºi, mai ales,

calitativ: autorul-narator se adaugã personajului-copil din vremea

acþiunii romaneºti cu care discutã coborând în timp, procedeu

artistic valabil numai în cuprinsul romanului ºi ne relevã acum,

cã în acest fel Zaharia Stancu anticipeazã postmodernismul cu

mulþimea de procedee fireºti sau complet artificiale, dar legitime

în epicul artistic. Pentru adevãrul respectivei opere stanciene,

importantã nu este acum încadrarea ei formalã într-o anume

orientare literarã, cât supravieþuirea în timp a procedeului ºi chiar

mai mult, confirmarea valabilitãþii, a durabilitãþii operei.

Dupã ce aduce argumente peste argumente în susþinerile

privitoare la opera citatã, Mariana Ionescu concluzioneazã (în

acord cu întreaga criticã literarã a epocii!): Cartea este „un

conglomerat de secvenþe epice unite de aceeaºi tonalitate a relatãrii,

de rama constituitã de biografia personajului narator-martor ºi

de circumstanþele existenþei rurale…” Sã reamintim ceea ce

formulase aceeaºi, mai la început: „De fapt, proza care începe

odatã cu Desculþ absoarbe (s.n.) lirismul destinat pânã atunci

poeziei, uneori motivele poetice ºi alteori duritãþile pamfletarului.”

Recapitulând cu ocazia comentariului nostru, înþelegem cã acele

„secvenþe epice” din conglomerat sunt unite în primul rând „de

aceeaºi tonalitate a relatãrii” în care se cuprind („sunt absorbite”),

„lirismul destinat pânã atunci poeziei, uneori motivele poetice”,

care dau coeziune originalã ºi nemaiîntâlnitã nici la alþii, adicã în

ansamblu, un stil original ºi atractiv, în opinia subsemnatului

bazatã pe cercetãrilor ei riguroase…

(Continuare în numãrul viitor)

Romanul Desculþ
în interpretarea Marianei Ionescu (I)
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Duminicã 18 iulie 2021, Primãria comunei Floreºti-
Stoeneºti a organizat un eveniment deosebit, care cu
siguranþã va rãmâne în amintirea locuitorilor ºi a
urmãtoarelor generaþii. Cinci oameni valoroºi, cu merite
deosebite în activitatea didacticã, au primit titlul de
„Cetãþean de onoare”, o distincþie onorificã ce le-a adus
multã bucurie ºi satisfacþie.

ROMÂNIA

JUDEÞUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL FLOREªTI-

STOENEªTI

HOTÃRÂRE

NR. 47 din 30.06.2021
Proiect de hotãrâre privind acordarea titlului de

cetãþean de onoare al comunei Floreºti-Stoeneºti

domnului ...

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de cãtre Consiliul

local al com. Floreºti-Stoeneºti în ºedinþa ordinarã din

data de 30.06.2021, cu respectarea prevederilor art. 139

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Astfel, cei cinci cetãþeni de onoare ai comunei Floreºti-

Stoeneºti sunt: Prof. Toma Gheorghe, Înv. Dumitriu

Gheorghe, Prof. State Corneliu, Prof. Nãchilã Petre, Prof.

Drãguºinoiu Constantin.

Aceste cadre didactice, alãturi de alte zeci profesori ºi

învãþãtori, au contribuit la ridicarea nivelului moral,

cultural, educativ ºi etic al numeroaselor generaþii de

copii din aceastã comunã care reprezintã o adevãratã

„Academie” de învãþãtori. O mare onoare pentru oricare

pãrinte era sã-ºi facã copilul învãþãtor. Peste 120 de ani

sunt marcaþi de producerea la nivelul ºcolilor din comunã

a zeci, chiar sute de cadre didactice.

Sã nu uitãm cã ºcoala floreºteanã a produs ºi numeroºi

medici, preoþi, ingineri, juriºti, economiºti, cercetãtori

ºtiinþifici etc. Logic, aceºtia nu puteau reuºi dacã nu

aveau la bazã o ºcoalã cu dascãli foarte buni. Acest lucru

a dus la acordarea acestor cadre didactice titlul de

„Cetãþean de onoare”.

Profesor Toma Gheorghe, 90 de ani, director 35 de ani la

ªcoala Floreºti, cadru didactic peste 50 de ani, a predat

geografia fiind director coordonator al ºcolilor din comunã,

factor activ în viaþa comunitãþii, exemplu moral pentru toþi

locuitorii. O viaþã dedicatã ºcolii, formãrii omului de mâine.

Învãþãtor Dumitriu Gheorghe, 83 de ani, a activat ca

învãþãtor la ºcoala Palanca zeci de ani ºi a fost o bunã

perioadã de timp primarul comunei. A contribuit la

formarea a numeroase generaþii de tineri ce îi poartã un

deosebit respect.

Profesor State Corneliu, 72 de ani, 49 ani în învãþãmânt,

a activat ca învãþãtor ºi profesor de istorie-geografie la

toate cele trei ºcoli din comunã. A participat activ la

viaþa educativã, politicã, culturalã, sportivã a comunei.

Generaþii de copii recunosc lumea ºi istoria naþionalã

datoritã domnului profesor State.

Prof. Nãchilã Petre, 71 de ani, specialitatea matematicã,

a activat ca profesor la liceul din Ploieºti, 10 ani inspector

general ºcolar în judeþul Prahova, autor de manuale

ºcolare ºi culegeri de exerciþii ºi probleme de matematicã.

Prof. Drãguºinoiu Constantin, 68 ani, 45 ani în

învãþãmânt, a activat ca profesor de matematicã la ºcolile

Stoeneºti ºi Palanca, director al ºcolilor Stoeneºti ºi

Palanca. Toþi foºtii elevi îi mulþumesc pentru felul în

care i-a fãcut sã înþeleagã matematica.

Aceºti oameni deosebiþi reprezintã mândria comunei

noastre, sunt stimaþi de

întreaga localitate.

Mulþumim bunului

Dumnezeu pentru sãnãtatea

ºi pentru capacitatea de

muncã pe care au avut-o,

mulþumim familiilor care le-

au fost tot timpul alãturi ºi

le-au fost principalul sprijin

ºi mulþumim tuturor

cetãþenilor acestei localitãþi

pentru respectul acordat.

Întreaga comunitate

mulþumeºte pentru actul

de recunoaºtere a meritelor

acestor cadre didactice

Consiliului Local al

Primãriei Floreºti-

Stoeneºti ºi nu în ultimul
rând domnului Primar

Dumitru Constantin.

Comuna Floreºti-Stoeneºti îºi
premiazã valorile

18 iulie 2021, Decernarea titlurilor de Cetãþean de Onoare, Sala de Consiliu a Primãriei Floreºti-Stoeneºti

C O M U N I C AT
THE GRAND AWARD TO EXCELLENCE

XXII EDIZIONE

PREMIO LETTERARIO “TRA PAROLE E

l’INFINITO”

RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA

LABORO CIVITATIS

Evento culturale di grande respiro, che riunisce tre tipologie

di premi: il Premio Letterario Internazionale Tra le parole e

l’Infinito, quest’anno dedicato alla narrativa, il Premio Labore

Civitatis e il Premio alla Carriera Letteraria, giunto alla sua

XXII esima edizione, sarà ospitato nel Complesso Archeologico

Rione Terra Pozzuoli Napoli Italia, il 18 settembre 2021.

Fondato di Cavaliere Nicola Paone, nel 2000 come Premio

Nazionale di Narrativa e Poesia, nel corso delle XXI edizioni si

arricchisce di nuove sezioni imponendosi sul palcoscenico

internazionale per la sua visionaria apertura a nuovi orizzonti

culturali e sociali.

Il premio non si vuole essere un viaggio alla ricerca di nuove

terre ma nell’aprire nuovi occhi sul mondo, finestre di

comunicazione e ingerenza culturale che porteranno allo

sviluppo di amicizie e progresso sociale.

Il concorso si è svolto tra novembre 2020 e 31 gennaio 2021,

su invito, e ha come partner sia dall’Italia che dalla Romania,

tra cui anche la rivista „Sud” e l’Associazione per la Tradizione

e la Cultura Bolintineanu, Bolintin Vale.

Tra i vincitori del concorso che incontreremo alla serata di

gala del 18 settembre 2021, ci saranno autori rumeni sia dal

paese che dall’estero.

Auguriamo successo agli organizzatori, ai partner e a tutti gli

autori partecipanti!

THE GRAND AWARD TO EXCELLENCE

A XXII-A EDIÞIE A PREMIULUI „TRA LE

PAROLE E L’INFINITO”

LABORE CIVITATIS RICONOSCIMENTO

ALLA CARRIERA

Eveniment cultural de mare anvergurã, ce reuneºte trei tipuri

de premii: Premiul Literar Internaþional „Tra le parole e

l’Infinito”, anul acesta dedicat prozei, Premiul Labore Civitatis

ºi premiul pentru Cariera Culturalã, ajuns la a XXII-a ediþie,

cu gala de premiere gãzduitã de Complexul Arheologic Rione

Terra Pozzuoli, Napoli, Italia, se va desfãºura la data de 18

septembrie 2021. Înfiinþat de domnul Nicola Paone în anul

2000 ca Premiu Naþional de Prozã ºi Poezie, de-a lungul celor

21 de ediþii s-a îmbogãþit cu noi secþiuni, impunându-se în

panorama internaþionalã prin deschiderea vizionarã cãtre noi

orizonturi culturale ºi sociale.

Premiul nu propune o cãlãtorie în cãutarea unor þinuturi

noi, ci deschide ochi noi cãtre lume, ferestre de comunicare

ºi interferenþe culturale menite sã ducã la dezvoltarea

legãturilor de prietenie ºi progres social.

Concursul propriu-zis s-a desfãºurat în perioada noiembrie

2020 ºi 31 ianuarie 2021 ºi are parteneri atât din Italia, cât ºi

din România, printre care se numãrã revista „Sud” ºi

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

(ACTIB) cu sediul în oraºul Bolintin Vale.

Printre premianþii concursului, pe care îi vom cunoaºte la

serata de galã din18 septembrie 2021, vor fi ºi autori români,

atât din þarã, cât ºi din diaspora.

Sã le urãm succes organizatorilor, partenerilor ºi tuturor

autorilor participanþi.

C. STATE
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Dupã cum puteþi constata, ºedinþele Clubului de Istorie, în

pofida tuturor restricþiilor, continuã a se desfãºura, deºi frecvenþa
nu este cea obiºnuitã.

Evenimentul despre care va fi vorba în continuare s-a

desfãºurat la 12 iunie 2021 în noul sediu al Bibliotecii orãºeneºti,
sub egida Compartimentului Culturã al Primãriei Bolintin Vale,
în organizarea Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu (ACTIB) ºi revistei „Sud”. Cu aceastã ocazie,
participanþii au putut vizita clãdirea Bibliotecii ºi afla detalii despre
arhitectura ei deosebitã ºi despre cel care a proiectat-o, arhitectul

Alexandru Clavel (1877-1916). Clãdirea a fost construitã în anul
1906, în stil neoromânesc, ca sediu de poºtã ºi este cunoscutã
printre bolintineni drept „Poºta Veche”. Eleganþa construcþiei se

datoreazã faptului cã „s-a cãutat sã se adapteze clãdirea sub
raportul arhitectural, în stil românesc format dupã vechile
monumente istorice” (Constantin N. Minescu, Istoria poºtelor

române, Bucureºti, 1916, p. 599). Clasatã monument istoric,
clãdirea a fost cumpãratã de Primãria Bolintin Vale în vremea
mandatului actualului edil, Daniel Trãistaru, cu un efort financiar

deloc de neglijat, pentru a i se da o funcþiune culturalã, respectiv
de bibliotecã. Gestul primãriei locale este rar pe meleagurile
noastre ºi trebuie salutat de toþi iubitorii de istorie ºi patrimoniu.

Incursiunea prin trecutul clãdirii monument istoric „Poºta
Veche”, actualmente sediu al Bibliotecii, a continuat prin
intermediul doamnei Lea Alexandra Nicolau care a prezentat un

foarte interesant ºi documentat material referitor la viaþa ºi
activitatea arhitectului Alexandru Clavel. Informaþiile au fost
întregite prin vizionarea unor imagini ale clãdirii de-a lungul

vremii, cea mai veche fiind din anul 1916.
Au urmat apoi discuþii ºi prezentãri ale actualitãþilor culturale,

respectiv ale activitãþilor în care au fost implicaþi membrii

Clubului. Astfel, domnul ªtefan Crudu a relatat despre o
„vânãtoare” culturalã pe meleaguri dâmboviþene, respectiv în
satul Pitaru (locul naºterii pictorului Nicolae Grigorescu), la

Potlogi (unde ansamblul conacului brâncovenesc a fost restaurat
ºi deschis publicului) ºi în satul Brâncoveanu, pe locul unde a
fost o moºie a boierilor Bolintineanu numitã Rodea/Voineºti.

Despre o altã incursiune culturalã, care a avut ca protagoniºti
pe Gabriel Dragnea ºi Alexandru Cazacu, am aflat de la primul
dintre ei. Cu ocazia unei vizite la Sibiu în zilele de 24 ºi 25 mai,

printr-o iniþiativã originalã ºi demnã de laudã, au „prezentat”
localnicilor revista „Sud”.

A venit apoi rândul familiarizãrii cu un alt mare oraº prin

intermediul doamnei Laura Nicolau, doctorand al Universitãþii
Bucureºti, care a vorbit despre patrimoniul arhitectural brãilean,
aportând numeroase fotografii ºi documente. S-au scos în

evidenþã cu acest prilej legãturile „istorice” dintre oraºul de la
Dunãre ºi cel din spaþiul scãldat de Argeº ºi Sabar. Se cunoaºte
foarte puþin cã unul dintre marii boieri posesori ai moºiei

Bolintinului în prima jumãtate a secolului al XVI-lea, ªerban din
Izvorani, ajuns pentru o clipã chiar pe tronul Þãrii Româneºti, a
fost cel care s-a opus cedãrii Brãilei cãtre turci, motiv pentru care

îºi va pierde viaþa.
Domnul Niculae Stoica ne-a prezentat un foarte instructiv

material despre „mersul” apelor în zona Dârvari-Ciorogârla, un

spaþiu cu o hidrografie bogatã care de-a lungul timpului a suferit
ºi continuã sã sufere numeroase modificãri, atât naturale, cât ºi
antropice.

Subiectele prezentate au ocazionat numeroase discuþii,
completãri ºi intervenþii din partea participanþilor, al cãror numãr
poate fi considerat mai mult decât satisfãcãtor în condiþiile sanitare

dificile pe care le înfruntãm.
Au participat: Niculae Stoica, Constantin Bãrbuþã, Gabriel

Dragnea, Alexandru Cazacu, Vasile Constantin, Mioara Mãnescu,

Ciprian Necºuþu, Corneliu State, Constanþa Cristescu, Andreea
Grigore, Corneliu Cristescu, Constanþa Crudu, ªtefania Costache,
Mirela Dorobanþu, Marian Grigore, Oana Dobrin, Nicolae

Ciubuc, Lea Nicolau, Alexandra Man, Laura Nicolau, ªtefan
Crudu, Milica Dan, Dan Floricã, Gianina Mehedinþu, Gheorghiþa
Ghiþã, Radu Cristian Dumitru, Patricia Dorobanþu, Vasile

Grigore.
Urmãtoarea întâlnire, la care vã invitãm, se va desfãºura în luna

august, pe 20, în Salonul Bibliotecii orãºeneºti ºi cu aceastã ocazie

va avea loc premiera filmului documentar „Drumul lui Tudor” care
trateazã despre aspecte puþin cunoscute referitoare la trecerea lui

Tudor Vladimirescu prin Bolintin în urmã cu douã veacuri.

Clubul de istorie
Andreea Narcise GRIGORE

Poºta Veche din Bolintin, 1916

Admirând arhitectura monumentului istoric Poºta Veche din Bolintin
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Într-un iulie foarte bogat în aniversãri ale unor mari

personalitãþi ale culturii române, precum Alexandru Muºina,

Haralamb Zincã, Octavian Paler, Constantin Noica, Dimitrie

Anghel, Vasile Alecsandri, Cezar Baltag sau Nicolae

Steinhardt, membrii Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu (ACTIB) ºi ai revistei „Sud” s-au

deplasat la Giurgiu, la unul dintre cele douã sedii ale

Bibliotecii Judeþene care poartã numele Ioan A.

Bassarabescu, un alt scriitor foarte apreciat în prima jumãtate

a secolului trecut, membru corespondent al Academiei

Române, autor puþin cunoscut în zilele noastre, promovat

local, în limitele posibilitãþilor, de cãtre profesori, poeþi ºi

scriitori ai locului, sprijiniþi uneori ºi de instituþiile de culturã

giurgiuvene. Aºadar, într-un torid 30 iulie, aproximativ 50

de persoane s-au adunat în curtea Bibliotecii Judeþene „I.A.

Bassarabescu” din Str. ªtefan cel Mare nr.14 din Giurgiu

pentru a lua parte la prezentarea cãrþilor apãrute la tânãra

Editurã Sud din Bolintin Vale, înfiinþatã în luna septembrie

2019.

Dupã o scurtã introducere realizatã de istoricul Emil

Pãunescu privind prezenþa bolintinenilor la Giurgiu ºi a

entitãþilor culturale din acest areal, reprezentantul revistei

„Sud” ºi al editurii omonime, Vasile Grigore, a completat:

„Am venit în faþa dumneavoastrã însoþit de un grup de oameni

care lucreazã pentru revista Sud, pentru cultura giurgiuveanã

ºi româneascã. Despre Editura Sud vã spun cã ea s-a înfiinþat

în septembrie 2019, în octombrie a început sã publice primele

cãrþi ºi cu acestea am participat la Târgul Internaþional de

Carte Gaudeamus. Aveam intenþia apoi sã venim aici la

Giurgiu, la Biblioteca Judeþeanã ºi sã vi le prezentãm. Din

pãcate, pandemia ne-a dat peste cap toate planurile, întâlnirea

s-a tot amânat, cãrþile au tot apãrut, astfel încât, acum, la nici

doi ani de activitate, Editura Sud se poate lãuda cu 22 de

titluri, alte câteva aflându-se la tipar sau în faza de pregãtire.”

Deoarece au fost prezenþi doar o parte dintre autorii care au

cãrþi tipãrite la Editura Sud, aceºtia au fost invitaþi sã spunã

câteva cuvinte atât despre lucrãrile proprii, cât ºi despre activitatea

lor literarã înainte ºi din timpul pandemiei care, spre bucuria

tuturor, în aceastã perioadã genereazã noi mãsuri de relaxare

socialã.

Despre recunoaºterea ºi valoarea actului cultural, despre

asumare ºi responsabilitate pentru redescoperirea ºi promovarea

personalitãþilor româneºti, dar ºi despre cele douã cãrþi ale domniei

sale apãrute la Editura Sud („Cercetãri literare. Scriitori ºi

publiciºti giurgiuveni” ºi Cãrþi cu autografe în biblioteca lui

Nichifor Crainic”), prof. Nicolae Scurtu a declarat urmãtoarele:

„Îmi face o mare plãcere sã vin la Giurgiu, mai ales cã în acest

judeþ, eminamente agrar, mi-am început cariera didacticã, mai

exact spus, la Vlaºin. Cum am terminat facultatea am fost

repartizat profesor la Vlaºin. Am crezut întotdeauna în aceastã

parte de þarã, în onestitatea ºi, mai ales în vitalitatea intelectualã

a oamenilor din acest areal. Acest þinut a dat culturii române pe

Tudor Vianu, unul dintre cei mai strãluciþi esteticieni, critici

literari ºi profesori universitari. Pe scriitorul, extrem de

interesant, dar complet necitit astãzi, Ioan Alexandru

Bassarabescu. Este unul dintre scriitorii de respiraþie scurtã

care a înfrumuseþat ºi îmbogãþit tinereþea ºi adolescenþa multor

generaþii de tineri din aceastã þarã. Era fiul pitarului Alexandru

Bassarabescu, coleg cu Nicolae Bãlcescu la ªcoala Sf. Sava.

din Bucureºti. De asemenea, aici

s-a nãscut Iovanachi, Ion Vinea,

unul dintre cei mai însemnaþi

poeþi moderni ºi unul dintre cei

mai însemnaþi gazetari ai acestei

þãri. Existã o sumã de scriitori,

de publiciºti, de traducãtori, de

cronicari literari, de poeþi, de

prozatori care au intrat într-o

uitare desãvârºitã. Acei scriitori

trebuie obligatoriu recercetaþi,

redescoperiþi ºi restituiþi

generaþiilor care urmeazã. La

Bolintin Vale, mai mult decât la

Giurgiu, existã o pasiune pentru

faptul istoric, pentru evenimentul

istoric, pentru ceea ce a produs

istorie în viaþa acestei

comunitãþi. Aceºti oameni nu

cedeazã. Faptul cã în Bolintin

Vale apare de 25 de ani revista

«Sud» este o biruinþã a

spiritului. Revista «Sud» nu este

o simplã revistã, este o instituþie

de culturã care s-a impus în

chip absolut în peisajul

spiritual, cultural al României.

Cã unii vor sã accepte sau nu,

cã unii citesc sau nu, asta este

o altã problemã. Problema este

cã oamenii de aici ºi cei din

jurul lor se strãduiesc cu

cinste, cu seriozitate, cu

obiectivitate desãvârºitã sã

releve adevãrul, sã releve

istoria aºa cum a fost. Datoritã

acestui grup ºi în primul rând

lui Vasile Grigore am publicat

aceste douã cãrþi arãtând,

demonstrând cã aici oamenii

nu au stat niciun moment.

Oamenii au creat, au visat, ºi

au publicat, indiferent de timp,

indiferent de conduceri,

indiferent de epoci, oamenii ºi-

au vãzut de actul creaþiei.

Nouã, astãzi, ne revine

sarcina obligatorie de a

Gabriel DRAGNEA

Cãrþile Sudului prezentate la Biblioteca
Judeþeanã „I.A. Bassarabescu” Giurgiu

redescoperi ºi, mai ales, de a repune într-o altã formã

istoria de odinioarã. Cele douã lucrãri publicate la Editura

Sud, «Cercetãri literare...» ºi «Cãrþi cu autograf în biblioteca

lui Nichifor Crainic» se constituie de fapt în douã cãrþi de

cercetare literarã care aduc contribuþii privind relaþiile

dintre oameni ºi, mai ales dintre cãrturarii de odinioarã.

Dincolo de opiniile politice, dincolo de divergenþele de vârstã

prima opera, prima actul creator. Revista, cartea, cenaclul,

evenimentul cultural ºi istoric, toate acestea aveau în

mentalul colectiv o anume semnificaþie. De o bucatã de

vreme aceastã semnificaþie începe sã se piardã. Nouã ne

revine sarcina obligatorie de a redescoperi, de a redefini ºi

de a readuce în actualitate o istorie atât de zbuciumatã.”

Cu un bogat bagaj cultural dobândit în urma vastelor

lecturi din marea literaturã universalã ºi contemporanã, poetul

Alexandru Cazacu, aflându-se, de altfel, într-o bibliotecã a

fãcut nu doar o pledoarie despre carte, dar ºi-a construit

mesajul devenind ca un îndemn la lecturã, singura modalitate

de înþelegere corectã a sinelui, dar ºi a lumii din jur. Acesta a

completat spunând astfel: „Prin editãrile de carte ºi

evenimentele organizate de Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu ni se demonstreazã tuturora

cã nu coordonatele geografice determinã valoarea operei

ºi a oamenilor. Se poate întâmpla sã existe valori literare

sau valori umane în zone care nu sunt la fel de frecventate

sau la fel de bine cotate la nivelul imaginarului colectiv.”

O prezenþã constantã la evenimentele sudiste este aceea

a d-nei prof. Gianina Mehedinþu, dascãl dedicat care, fie

singurã sau alãturi de elevii domniei sale ne asigurã cã, totuºi,

învãþãmântul de calitate existã, chiar dacã într-un procent

mic, îngrijorãtor pentru educaþia ºi viitorul copiilor de azi:

„Pentru cele douã cãrþi, «Norme de ortografie ºi de

punctuaþie în limba românã contemporanã» ºi «Localitatea

mea ºi obiceiurile ei» am ales sã aparã în variantã

electronicã dat fiind faptul cã în felul acesta ajung mult mai

repede la grupul þintã, respectiv elevii de ºcoalã primarã ºi

gimnazialã, dar ºi licealã. Prima lucrare se adreseazã elevilor,

dar ºi profesorilor. Cea de-a doua carte este rodul muncii de

mai bine de patru ani a unui grup de elevi care, în cadrul unui

opþional au cules informaþii pe care le-am adunat într-o lucrare

care sã fie de folos ºi generaþiilor urmãtoare.”

Despre cãrþile proprii au mai vorbit autorii: Gabriel Dragnea,

Milica Dan, Gheorghiþa Ghiþã, Constantin Bãrbuþã, ªtefan

Crudu, Niculae Stoica, Dan Floricã, Corneliu Cristescu ºi editorul

Raluca Tudor.

Printre participanþii la eveniment care au susþinut grupul de

scriitori sudiºti s-au numãrat: Emil Talianu, Gelu Brîncoveanu,

Ion Bãlan, Marian Grigore, Constanþa Crudu, Ciprian Necºuþu,

Mirela Dorobanþu, Oana Dobrin, Nicoleta Tudor, Patricia

Dorobanþu, Maria Dumitricã, Constanþa Cristescu.

La finalul întâlnirii, Vasile Grigore, redactorul ºef al revistei

„Sud”, reprezentant al ACTIB ºi Editurii Sud, a þinut sã

mulþumeascã pentru organizare doamnei Daniela Bardan, director

al Bibliotecii Judeþene ºi domnului Emil Pãunescu, precum ºi

Consiliului Local ºi Primãriei oraºului Bolintin Vale, domnului

Primar Daniel Trãistaru, pentru susþinerea financiarã acordatã

activitãþilor culturale sudiste.
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

23.05.2021: Suntem toþi

grãdinari?!
Dupã ce vezi disperarea cu care se

cumpãrã rãsadurile poþi crede cã toatã

lumea vrea cu orice preþ sã se ocupe de

grãdinãrit. O zi minunatã, însoritã ºi cu

temperaturi mari promise la amiazã. De

dimineaþã 10 grade C. Ideal pentru a

merge în târg. Azi am sosit mai târziu ºi

am trecut totuºi peste tot. S-au adunat

destui cu fiare expuse pe jos. Printre ele ºi câteva tablouri de care

îþi era milã chiar dacã „nu erau de maeºtri”. Încã sper sã gãsesc

un Picasso rãtãcit adus din Spania de faraonii locali. Nu era încã

ora închiderii dar nu am mai vãzut poliþiºti de pazã ºi nimeni nu

mai purta mascã. C-aºa-i la noi: cum se slãbesc restricþiile ne

facem de cap. Moda „maratoanelor” (ce plural oribil, auzit prima

datã la începutul sãptãmânii din gura d-lui preºedinte Johannis)

bântuie la televiziuni, dar realitatea este cã lumea deja a uitat de

pandemie ºi de restricþiile obligatorii sau de bun simþ. Deja au

început cumetriile iar manelele ne asurzesc timpanele. Producþii

noi (hituri) cu versuri despre pandemie. În sfârºit, nu toþi am

pierdut noaptea la astfel de evenimente aºa cã hai la târg cã vom

gãsi ceva fiecare. Deci, sosind mai târziu (doar pentru

documentare îmi propusesem) nu am mai gãsit deloc rãsaduri

pentru completare goluri ºi multiplicare soiuri. Un grãdinar

autentic din „Grãdinarii de pe Argeº”, cum sunã titlul unei

monografii lansate vineri în aceastã comunã ºi unde am participat

cu Vasile Grigore ºi dl. Nicolae Stoica, mi-a spus cã a terminat

rãsadurile de roºii încã de acum douã sãptãmâni vânzându-le

direct de acasã ºi se lãuda cã au fost de calitate ca sãmânþã ºi de

aceea nu poate lãsa nimic din preþ. Îl cred, dar ce-am aflat de la el

m-a „înmuiat” efectiv. ªtiam, sunt pãþit cu eºecurile, dar mi-am

dat seama cã nu mai merge doar sã le plantezi ºi apoi sã aºtepþi sã

le culegi. Sunt extrem de multe lucrãri de pregãtire a terenului cu

îngrãºãminte organice, de tratamente obligatorii la orice atac ce

apare în timp (manã, diverºi dãunãtori), udare specificã fiecãrei

specii sau soi, îngrãºãminte chimice foliare sau prin apã, tip de

sol adecvat etc. Mai cã-mi vine sã mã las de acest hobby care mi-

a adus numai pagube în ultimii ani. Sigur este însã cã toþi cei ce

vând rãsaduri, producãtori sau nu, câºtigã copios. În timp ce noi

ne uitãm aºteptând sã se prindã în brazde ei abia acum planteazã.

ªi ajungem sigur sã cumpãrãm tot de la ei roºii pe care ºtiu sã le

stimuleze ca sã se dezvolte ca-n poveºti: în douã luni ca la alþii în

ºase. Dar nu învãþãm nimic ºi repetãm la anul. A fi grãdinar este

o meserie migãloasã care cere experienþã ºi pricepere. Cunosc

începãtori cu sere de ultimã orã, dar care au eºuat lamentabil,

pierzând mult. Existã secrete pe care nu þi le vinde nimeni. În

plus, seminþele existente pe piaþã sunt importate ºi plantele ce se

dezvoltã din ele nu sunt adaptate condiþiilor de sol ºi climã.

Învãþãm oare din greºeli? Eu cred cã nu din ceea ce vãd duminicã

de duminicã. Ba chiar zilnic cãci piaþa centralã ne oferã aceeaºi

marfã, dar mai scumpã (acum ºi cãpºuni sau cireºe din Spania

sau Macedonia, Turcia sau Grecia). Cireºele: 28 lei/kg. Ale noastre

încã nu s-au copt. Varza nouã româneascã abia a apãrut (cu 3 lei/

kg, mai mult frunze). Pânã ieri o sãptãmânã cu 6 sau 5 lei/kg era

ºi ea adusã, dar vânzãtorii o botezaserã „româneascã”. Nici acum

nu s-a reuºit înlãturarea vânzãtorilor ambulanþi care cãpuºeazã

piaþa centralã pentru cã au susþinere de sus (vezi str. Partizani ºi

str. Poarta Luncii sau intersecþie Malu Spart). Nu e cinstit,

domnilor ºefi din Primãrie care aþi promis un comerþ civilizat ºi

autorizat. ªtiu cã ºtiþi, dar nu vã pasã. Încã se vând carne ºi

lactate tot clandestin, dar la vedere, chiar în apropierea Primãriei.

Vin cãldurile ºi se depreciazã cu consecinþe pentru sãnãtatea

consumatorilor. Repet, cei care sunt plãtiþi ca sã vadã ºi sã ia

mãsuri sunt, ca sã vezi, orbi, surzi ºi muþi. Joacã un teatru ieftin,

iar biletul de intrare e scump. Ce s-a schimbat? Ce sinistre îmi

par acum promisiunile tuturor celor ce ne conduc, de orice culoare

politicã ar fi. Pe str. Republicii s-a reuºit placarea trotuarelor cu

pavele. Târziu, dar e bine. Au rãmas golurile pentru spaþii verzi

umplute în toamnã cu spãrturi, pietre ºi bolovani (ºi nimeni

dintre supervizori nu a vãzut). Acum se carã pãmânt ca sã fie

suport pentru vegetaþie. N-aº vrea sã fiu arbustul sau pomul ce

se va planta cu rãdãcinile în pietre. Acum ce, vrei sã fie totul

perfect, cârcotaºule! Las’ cã merge ºi aºa! Am uitat, suntem în

România, recte în Bolintin. Buun! Dupã târg am oprit la ªcoala

Veche sã fac fotografii. Vineri s-a demontat ultima schelã. Aratã

prea frumos, dar am observat cã se repetã ceva din legenda

meºterului Manole. Sus, pe clopotul ceasului, a fost uitatã o

cioarã care acum a ocupat prima locul cel mai înalt. O fi având ea

aripi adecvate, dar deja îºi lasã excrementele pe acoperiº ºi chiar

pe faþadã. Musafir nepoftit ce va face probleme în viitor, ca orice

cioroi care se respectã, dându-ºi arama pe faþã.

30.05.2021: Lacrimile cerului, lacrimile

omului
Dintre multele constante ale vieþii, apa este cea mai importantã.

Apa înseamnã supravieþuire, iar atunci când prezenþa ei este la

extreme (secetã sau inundaþii) oamenii suferã. În aceastã primãvarã

am trecut prin ambele ºi ne-a influenþat direct sau indirect. Târgul

a fost un barometru extrem de precis, iar instrumentul de mãsurã

a fost reprezentat de lipsa sau abundenþa de produse ºi, în ultimã

instanþã, preþurile mai mari cam la orice. Chiar dacã introducem

în ecuaþie pandemia ºi tot e greu de explicat. Sãptãmâna care a

trecut, cerul ºi-a deschis zãgazurile ºi ne-a binecuvântat cu ploi

bogate cantitativ. Aceasta în zona noastrã, cãci altora le-a produs

pagube uriaºe din cauza inundaþiilor. Acum, de douã zile avem ºi

noi exces de apã, care bãlteºte ºi afecteazã legumele în special.

Dorel, specialistul în cartofi din Brezoaia, mi-a spus cã nu a

putut scoate cartofi noi pentru cã pãmântul mustea de apã! Cu

toate acestea, în târg au apãrut pentru prima datã cartofi noi cu

adevãrat româneºti cu 3 lei/kg. Convenabil ºi tentant ca trufanda,

deºi cei vechi se vindeau cu doar 1 leu/kg. Tot azi s-au gãsit pe

tarabe ºi roºii româneºti „cu þâþã”, respectiv soiul „Precos”, cu 8

lei/kg. Castraveþii noi 3,5 lei/kg, iar varza timpurie 3 lei/kg. Mãcar

de poftã ºi tot s-a cumpãrat. Sãptãmâna viitoare sigur vor scãdea

preþurile pentru cã tot mai mulþi producãtori îºi vor recolta

legumele timpurii. Deºi au fost perioade cu temperaturi ridicate,

alternanþele termice au influenþat dezvoltarea plantelor. Abia acum,

dupã ploi, se constatã explozia naturii. Parcã vorbiþi, au înflorit

salcâmii, trandafirii dar ºi bujorii, macii ºi albãstrelele, iasomia,

toþi parfumaþi de parcã se iau la întrecere. ªi viþa de vie a început

sã înfloreascã, trimiþându-ne parfumul dulce-acriºor distinct ºi

nobil. Acum se vede mai bine cã în acest an vom avea recoltã

micã de struguri, aºa cum s-a vãzut pe rodul pãmântului acum 6

sãptãmâni. Tot acum se observã direct urmele brumelor ºi

îngheþurilor târzii, respectiv lipsa majorã a fructelor la mulþi pomi

fructiferi, în speþã corcoduºi, caiºi, viºini ºi cireºi, ba chiar ºi la

aluni sau nuci. Necazul este cã venind ploile abundente ºi zilnice

au afectat grav cãpºunile din câmp. Urmare, preþurile mari la

cireºe (18 lei/kg) ºi cãpºuni (15 lei/kg). Dar nici nu sunt româneºti

ºi nu au gust, doar tenteazã, aºa cã nu am cumpãrat pentru nepoþi.

Am fãcut bine pentru cã specialiºtii ne avertizeazã cã sunt tratate

excesiv cu pesticide ºi stimulatori. Oricum, nici toate soiurile

plantate nu au gustul cireºelor adevãrate care umpleau grãdinile

ºi livezile bolintinenilor odinioarã. În târg încã se vând bine

rãsaduri, iar preþurile au mai scãzut. Cele plantate în grãdinã sunt

în stand-by fiindcã este prea frig dimineþile ºi chiar zilele când

ploaia este rece, iar ele au nevoie de temperaturi de peste 20 de

grade. Iar cheltuim în zadar ºi-n pagubã. Târgul a fost destul de

întins ca lungime, deci mulþi vânzãtori care s-au declarat mulþumiþi

de vânzãri. Chiar ºi mere, amestecate cu cele de import ca sã

atragã, se mai gãseau la câþiva mãrari. Iar florile în ghivece, deºi

relativ scumpe, atrãgeau destui clienþi, fericiþi de achiziþie.

Atmosferã de optimism, vremea, destul de bunã (ploile au început

seara ºi au continuat pânã joi) astfel cã mi-am plimbat ºi nepoþii

printre tarabe, ca sã vadã. Sigur cã eu am vãzut mai bine ca ei

aglomeraþia de la grãtare, lactatele la vedere sau carnea oferitã pe

né-vé din portbagaje. Gigi pantofarul (al Rozii) se chinuia sã-ºi

termine licoarea stând pe scãunelul pliant personal într-un colþ

lângã gogoºãrie. Mi s-a vãitat cã n-ar fi vândut decât o pereche

de papuci ºi cã nu mai meritã sã producã, pentru cã s-ar fi dublat

preþul pieilor (feþe zise). Nemailucrând nici fabricile, nici cei

care sustrãgeau ºi vindeau pe sub mânã nu mai furnizeazã ieftin.

Efectele secundare ale pandemiei acum ºi aici se vãd.

Existã ºi alte efecte colaterale ale ploii care reprezintã o sursã de

venit (ne)aºteptat. Toþi o ºtim pe Mihaela, cea care având un auz

„cultivat”, ºtie, dupã cum bate clopotul, cã cineva pleacã spre o

lume mai bunã. Ca atare întreabã, cautã ºi în final ajunge la decedat.

Cu flori culese (rupte) de prin faþa curþilor, ajunge ºi se instaleazã

aºteptând mila de la priveghi. Apoi, urmeazã cortegiul funerar (ºi

aici avem acum relaxare) ºi strânge banii aruncaþi la rãscruci. De

multe ori se ia la întrecere cu puii de þigani sau babe mai nevoiaºe.

Marþi însã, pe o ploaie torenþialã, a tras lozul cel mare. Întâlnind-o

pe stradã am întrebat-o ºi mi-a rãspuns cã a murit Bibiþa (bunica

lui Cipi, n. m.) Pentru ea n-are importanþã cine e dus, cã are mintea

puþin înzestratã ºi afectatã ºi de geruri pentru cã umblã iarna numai

cu capul gol, tuns zero, de pe vremea când erau mulþi plini în

zonele pãroase de o insectã nesuferitã inventatã de Pavlov (?!) ca

sã-ºi dovedeascã teoria reflexelor condiþionate, în cazul acesta

scãrpinatul. Preþ de câteva minute, ca un veritabil agent de la

rutierã, a reuºit sã opreascã circulaþia în cea mai mare intersecþie

centralã, reuºind sã salveze de roþile autovehiculelor monedele

aruncate de rudele ce urmau carul funebru. ªi dupã douã zile când

am întâlnit-o era foarte fericitã. „Mã, am strâns o grãmadã, ca

niciodatã, aruncaþi în douã pãrþi, numai de 50 de bani! Mulþi,

foarte mulþi!” Ei, ce ziceþi de o asemenea capturã, a milosteniei

creºtine care se repetã destul de des (cã de morþi nu ducem lipsã),

mai ales cã ea nu ºtie de schisma care a afectat Bolintinul prin

construirea celei de-a doua biserici, împãrþindu-ne artificial locul

de închinãciune ºi de oficiere a slujbelor religioase, astfel cã de

multe ori nici nu aflãm cine a mai pãrãsit aceastã lume (chiar ºi

rude sau prieteni) în timp real pentru cã biserica din str. Sabarului

are un clopot mic ºi ca atare nu poate fi auzit decât de rezidenþi. D-

ale Bolintinului, cu care ne-am obiºnuit.

13.06.2021: Ia vaccinul, frãþioare/ Te înþeapã,

nu te doare!
Varã e, dar deocamdatã vremea, din cale afarã de ploioasã ºi

implicit rece, nu ne rãsfaþã cu temperaturile specifice. Aproape

zilnic plouã, mai ales seara ºi noaptea. E imposibil sã lucrezi în

grãdini din cauza umezelii ºi a solului îmbibat cu apã care bãlteºte

în locurile joase. În zonele de nord-vest, nord ºi centru cantitãþile

de apã îngrijoreazã populaþia. Fiindcã de Înãlþare am fost în zona

Lunguleþu de unde am cumpãrat cartofi direct de la producãtori

cu 1,5 lei/kg nu am avut plan de cumpãrãturi în târg. Doar vizitã

de informare. Pentru cã acum o sãptãmânã cumpãrasem cartofi

noi care s-au stricat galopant în doar patru zile n-aº mai fi luat

nici degeaba. Toate bolile plantelor s-au manifestat atât la legume,

cât ºi la fructele de sezon compromiþându-le. De aceea ce se

vinde pe tarabe este destul de scump pentru acest moment. Mulþi

sunt tentaþi sã replanteze rãsaduri, dar eu unul nu mai risc la cât

am cheltuit în primãvarã. S-ar zice cã la 72 de ani ar trebui sã am

mai multã experienþã ºi desigur minte (reþinere) ºi sã cântãresc

mai mult înainte de a cheltui dar tentaþia târgului rãmâne. În zona

fiare se pot gãsi ºi lucruri interesante la preþuri mici. Aºa cã am

cãutat ºi chiar am gãsit o jucãrie adusã din Germania. L-am

bucurat pe vânzãtorul care cum încasa 5 lei se ºi ducea sã ia o

bere de la cei cu mici din apropiere. La altul, pe o bãncuþã de

lemn (ºi ea de vânzare) erau expuse câteva obiecte. Printre ele un

mic bust de ipsos al lui Eminescu. Era ciobit de atâtea manipulãri

aºa cã nici gratis nu merita luat. L-am fotografiat totuºi cu acceptul

proprietarului care nu a vrut sã-l imortalizez ºi pe el. Totuºi,

momentul mi-a amintit cã poimâine comemorãm moartea marelui

poet pe care-l cunosc ºi cei mai umili români.

În þarã, campania de vaccinare este în regres. Autoritãþile, ca sã

trezeascã interesul oamenilor, au deschis centre volante în locuri

atipice: gãri, biserici, parcuri, mall-uri ºi chiar târguri ºi oboare,

aeroporturi. În Obor, Bucureºti, cei care se vaccineazã primesc

câte trei mici ºi o sticlã cu apã (plãtite de autoritãþi). Fomiºtii s-ar

vaccina de mai multe ori, sunt sigur. Mã aºteptam ca ºi la noi în

târg sã aparã caravana mobilã, dar nu a fost pe gândul meu. Nu e

târziu însã, poate la valul urmãtor care este prezis pe la toamnã. De

n-ar mai veni ºi astfel toþi sã fim sãnãtoºi ca sã ne vedem în târg.

27.06.2021: Pitici de varã
Înaintãm cu repeziciune în varã. Ce s-a pus creºte ºi se coace

chiar dacã ploile nu contenesc în toatã þara. Or fi acum „de varã”,

adicã cu vijelii apãrute din senin, dar abundenþa lor provoacã

pagube ºi uneori, unora, dezastre. Codurile trec de multe ori în

roºu. În nord ºi zonele de munte ºi deal ºuvoaiele trec de nivelul

de inundaþii ºi distrug gospodãriile oamenilor fãrã alegere.

Bombardamentul mediatic amplificã temerile ºi provoacã spaime

tuturor. Ciclonul s-a dovedit real, iar în Cehia o tornadã uriaºã a

provocat distrugeri catastrofale ºi pierderi de vieþi omeneºti. ªi

în zona noastrã, marþi searã la ora 22 a survenit o vijelie puternicã

cu vârtejuri, ploaie torenþialã ºi grindinã. Am fost surprins în

staþia Peco-Sabar ºi abia am putut alimenta. Spre Bolintin Deal

am ales varianta Poenari, fãrã copaci pe lângã ºosea. În acelaºi

timp, pe DJ 607 spre Bolintin Deal, un plop uscat a fost rupt de

vântul intens, cãzând perpendicular pe ºosea, devenind o capcanã

mortalã pentru o maºinã care circula în acel loc/moment. Îmi

amintesc de plopul uriaº ce exista în apropiere ºi care acum 11

ani (tot în luna iunie) a fost doborât de o furtunã asemãnãtoare,

dar care a cãzut paralel cu ºoseaua, evitând o nenorocire ºi mai

mare. Natura ne surprinde ºi nu are milã ºi ca atare trebuie sã fim

prevãzãtori. De miercuri a început ºi canicula în toatã þara. Greu

de suportat pentru cã nici nu am avut timp sã ne adaptãm. Oamenii

ºi plantele suferã. În grãdini ºi livezi, mana ºi pãmântul îmbibat

de apã afecteazã legumele ºi distruge la propriu recolta de fructe

de varã, respectiv cireºele ºi viºinele ale cãror preþuri se menþin

ridicate: 10 lei/kg. Cartofii se stricã în pãmânt (cazul meu), iar o

manã ciudatã a compromis recolta aproape total. În târg, cartofii

noi, aparent sãnãtoºi, se vând cu 1-1,2 lei/kg. S-a nimerit o zi

însoritã ºi fãrã ploaie. Destule legume de sezon (din solarii) au

fost cãutate de cumpãrãtori astfel cã marfa s-a cam terminat pe la

ora 11:00 când am sosit însoþit de nepoþi. Preþuri mari la tomate

(roºiile timpurii 5-7 lei/kg). Nici la celelalte nu prea a scãzut

preþul pânã la sfârºitul târgului. Morcovii 3 lei/kg, ardei gras 6

lei/kg, castraveþi 2,5-3 lei/kg, ceapa nouã 2,5-3 lei/kg. Deºi mulþi,

oamenii au cumpãrat cartofi noi în cantitãþi mici de teamã cã se

stricã (în douã-trei zile apare un mucegai dubios). Cauza este

umiditatea mare ºi cãldura, dupã cum am observat la mine.

Dovleceii sunt foarte ieftini: 2 lei/kg ºi, ca ºi cartofii, sunt singurii

autohtoni. La final, un nene din Cândeºti (zicea el) oferea cireºe

pietroase cu 6 lei/kg, foarte convenabil, mai ales cã erau delicioase.

Lângã gogoºi ºi mici, aºezat strategic, papucarul Gigi al Rozii se

vãita din nou de preþul mare al materiei prime care-l obligã sã

vândã perechea cu 70 lei noi. De necaz, ca sã uite de viaþa grea,

se cinstea de zor cu destul alcool, alãturi de prietenul tuturor,

împãciuitorul Vali Manolache.

Deºi ploile au creat condiþii de dezvoltare pentru aproape toate

plantele, ciupercile, din lipsa de pânã de curând a cãldurilor

necesare, nu s-au prea ivit. Cine vrea însã ca sã le vadã, sã opreascã

în faþa magazinelor care vând kitch-uri din ipsos colorat unde sunt

prezente laolaltã multe zeci de animale ºi pãsãri de pe toate

continentele. Eu, având nepoþi curioºi, le-am inventariat

fotografiindu-le. Broaºte þestoase uriaºe de Galapagos pânã la

elefanþi cam mici, colorate toate în culori þipãtoare de prost gust.

Vaca expusã, relicvã a multor vaci prezente în Bolintin pânã nu

demult, era mare cât elefantul, ca sã deruteze privitorii. Printre

toate, pitici de orice fel ºi orice meserie pe care o presteazã în

poveºti. Toate au preþuri foarte mari, între 100 ºi 500 de lei! Sã tot

nu iei. Dupã un calendar particular, în cartierul spoitorilor au avut

loc aproape permanent evenimente muzicale în care maneliºti foarte

scumpi ºi-au etalat melodiile pe care le-au auzit toþi bolintinenii

(mai ales joi, în ziua de Drãgaicã). Pentru posteritate, câteva

informaþii. Pe 25 iunie s-a recoltat orzul în premierã pe o micã

tarla. Tot atunci a început sã înfloreascã teiul care ne-a parfumat

atmosfera, iar pe câmp floarea soarelui s-a deschis privirilor. Seara

greierii au început ºi ei concertele. Pot sã mai spun cã nu este

varã? Despre pitici, numai de bine. Cel grãdinar lucreazã în solar

iar cel dotat se lasã aºteptat. În remake-uri a apãrut ºi un pitic

negru. În poveºti nu s-a ºtiut cã piticii trãiau în junglele Africii.
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ºef Mihai Stan; Secretar de redacþie Pompiliu

Alexandru.
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Redactor ºef Luminiþa Cornea; Secretar de

redacþie Nicolae Scurtu.
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ªtefan Vida Marinescu, O istorie criticã a literaturii ºi a publicisticii din sudul extrem românesc,

Bucureºti, Editura Semne, 2021. Încercãm sã fixãm, în sintezã ºi în ordinea creaþiei, „sine ira et

studio”, o integralã a creaþiei literare ºi a publicisticii, a scrisului sudist, fãrã vreo urmã de patriotism

local, pentru a întregi un peisaj cultural românesc, divers ºi cu „relief” ondulatoriu, accidentat. Astfel,

dorim a realiza o panoramã a cãrþilor ºi a autorilor, apãrute ºi afirmaþi (sau, cel puþin, înregistraþi ca

atare), de dupã 1975 ºi, cu relevanþã, dupã 1990 ºi, mai ales, dupã 2000.

Clelia Ifrim, Cartea de oaspeþi, Bucureºti, Editura eLiteratura, 2017. Coama cailor adia în vântul

dimineþii ºi pãsãrile mãrii ºi ale nisipului, pãsãrile din deºert, se amestecau în lungi fuioare, apoi intrau

în liniºtea deplinã a dimineþii. Copiii ce trãiau acolo porneau din nou spre Piaþa de sare, ducând caii de

cãpãstrul fãcut din împletituri de cânepã ºi mãtase albã, strigându-se unul pe altul, pe drumul care

mergea de-a lungul mãrii.

Florentin Popescu, Unsprezece povestiri ºi o ficþiune, Bucureºti, Editura RawexComs, 2020. „Aºa

cum ne-a obiºnuit în operele sale de criticã ºi istorie literarã, Florentin Popescu se dovedeºte a fi ºi in

prozã acelaºi om de culturã multifaþetic, care îmbinã talentul cu erudiþia, pentru a realiza un fel de

monografie a societãþii româneºti din mediul rural ºi urban...” (Ion Dodu Bãlan)

Florentin Popescu, Coman ªova, omul ºi scriitorul, Iaºi, Editura Tipo Moldova, 2020. Aºa ºi în

aceste împrejurãri l-am cunoscut pe Coman ªova, a cãrui amintire aveam s-o port ani în ºir întocmai:

amintirea unui om blând, discret, prietenos, gata sã te ajute la nevoie, fãrã a face o clipã caz de propriile

virtuþi literare ori de poziþia socialã ocupatã într-un anumit moment. ªi cred cã impresia ºi amintirea

asta s-au imprimat adânc ºi în memoria ºi sufletul multor studenþi începãtori într-ale literaturii, tineri

care îl cãutau prin anii aceia la revista „Amfiteatru”.

Reviste primite

la redacþie

Dan Floricã, Pe frontul haiku-ului ºi al poemului într-un vers, Bucureºti, Editura Arefeana, 2021.

„Omul Dan Floricã este un altruist. El ºi-a propus sa scrie despre cãrþile de haiku ale confraþilor sãi din

Societatea Românã de Haiku. Despre unii a scris imediat dupã apariþia cãrþilor, dar cronicile aflate în

colecþii de reviste sunt mai greu de consultat. De aceea a fãcut multe nopþi albe care sã readucã la lumina

zilei ºi a tiparului cãrþi de referinþã.” (Vasile Moldovan)

Cãlin Stãnculescu, Hebdomadare, Bucureºti, Editura RawexComs, 2020. „Hebdomadare ºi mensuale”

ar fi trebuit sã sune titlul acestei cãrþi, deoarece de ani buni revista „Luceafãrul” (hebdomadarã) s-a

transformat în „Luceafãrul de dimineaþã” (mensualã). Mi s-a pãrut însã un titlu prea lung pentru un

volum ce adunã doar cronicile dintr-un deceniu (2008-2017), o posibilã oglindã a vieþii cinematografice

naþionale ºi internaþionale.

Constantin Popoiu, Grãdinarii de pe Argeº – Schiþã monograficã (satele Grãdinari, Tântava,

Zorile), Grãdinari, Editura Autentic FPC, 2021. „Ca orice autor care îºi iubeºte locurile natale ºi cautã

sã le devoaleze farmecul, istoria ºi tradiþiile, domnul Constantin Popoiu ne dã acum o carte în care

evocarea sentimentalã alterneazã armonios ºi fericit cu documentul de arhivã. Astfel, imaginea comunei

– vãzutã geografic, istoric, social, etnografic, cultural – se contureazã în final într-un portret cu lumini

ºi umbre de o coloraturã aparte.” (Florentin Popescu)

Clelia Ifrim, Ataºament, Bucureºti, Editura Universitarã, 2021. Mama pãstra fãºiile de pânzã într-un

ºifonier galben cu o cheiþã cu fundã roz. Le þinea pe raftul cel mai de sus. Acolo nu mai punea nimic.

Decât fâºiile de pânzã aduse de fratele geamãn al lui Titu. Când deschidea ºifonierul toatã casa mirosea

a trandafiri. ªi marchiza albastrã, care fãcea parte din zestrea mamei.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XXII)
„Doamne, revarsã-þi harul iubirii Tale peste ochiul inimii noastre ca sã te vedem

ºi pe tine, nu numai minunile ºi lucrurile pe care Tu le-ai fãcut!”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,

vã rog ºi de data aceasta sã ne oprim la o pericopã

evanghelicã, spunându-ne un cuvânt de învãþãturã care

sã constituie hranã duhovniceascã pentru cititori. Am în

vedere acum Evanghelia de la Sf. Ev. Marcu, capitolul 2,

versetele 1-12, despre Vindecarea slãbãnogului din

Capernaum.

Înaltpreasfinþitul Ioan: Sfântul

Apostol ºi Evanghelist Marcu ne

relateazã o minune sãvârºitã de

Mântuitorul nostru Iisus Hristos în

evanghelia pe care aþi amintit-o.

Mântuitorul era în Capernaum,

grãia celor care îl înconjurau, într-o

casã plinã, spune Sfântul

Evanghelist Marcu, ºi patru bãrbaþi

din Capernaum, pe o rogojinã,

duceau la Iisus un om slãbãnog, un

paralizat. Neputând intra pe uºã, au

desfãcut acoperiºul casei omului ºi

l-au lãsat pe bolnav în faþa lui Iisus,

sã-l vindece. Spune Sfântul Marcu

cã Mântuitorul nu l-a întrebat nimic:

de ce boalã suferã, de câtã vreme este

cu neputinþa aceasta, de a nu putea

umbla. Nu l-a întrebat nimic, nici

dacã este cãsãtorit, nici cum îi este

familia. Nimic, nimic nu l-a întrebat,

doar i-a spus: Fiule, iertate îþi sunt pãcatele tale! La

rostirea acestor cuvinte, omul s-a ridicat, ºi-a fãcut sul

rogojina pe care îl lãsaserã cei de pe acoperiº ºi s-a dus la

casa lui.

Sfântul Marcu pomeneºte locul unde s-au petrecut

acestea ºi anume în Capernaum, o localitate din nordul

Þãrii Sfinte, pe malul lacului Ghenizaretului, pe malul

Iordanului, cetate prin care treceau caravane de negustori

din nordul Africii, pânã departe spre Extremul Orient,

fãcând schimburi de mãrfuri. Nu era zi în Capernaum sã

nu se afle strãini, sã nu fie negustori dintr-o parte ºi alta

a lumii. Aceºti negustori au auzit ºi ei, deºi erau din alte

þãri ºi de alte religii, au auzit despre Iisus care fãcea minuni

în Capernaum ºi în þinuturile acelea. Cred cã unii dintre

negustori zãboveau mai mult ºi sunt convins cã unii

dintre negustorii aceia din þãri îndepãrtate L-au zãrit faþã

cãtre faþã, L-au cunoscut pe Iisus ºi au spus în þãrile lor

despre El ºi minunile pe care le sãvârºea.

Vedeþi, oameni strãini de credinþa iudaicã, de credinþa

într-un singur Dumnezeu, duceau, dintr-o parte în alta a

lumii, cultura, civilizaþia ºi credinþa în Dumnezeu! Acolo,

în Capernaum, a trãit o vreme ºi evanghelistul ºi

apostolul Matei. Pe o piatrã dintr-o coloanã a sinagogii

din Capernaum s-a gãsit o scriere în aramaicã referitoare

la tatãl Sfântului Matei, care era vameº ºi de acolo l-a

chemat Mântuitorul. O! Câte lucruri minunate, câte

minuni a sãvârºit Mântuitorul acolo, în Capernaum!

L.C.: Vã rog, Pãrinte Mitropolit, sã revenim la

slãbãnogul din evanghelie ºi sã ne transmiteþi un mesaj.

Îps. Ioan: Vedeþi, acestui paralitic, slãbãnog, îi spune

doar atât: Iertate îþi sunt pãcatele tale! Indirect, am putea

sã spunem cã Mântuitorul i-a zis: Eºti un om pãcãtos, ai

pãcãtuit ceva, de ai rãmas, în felul acesta, bolnav.

Spuneþi-mi dacã aº merge pe stradã ºi mi-ar spune

cineva: Pãrinte, eºti un pãcãtos! cum m-aº simþi? Poate

cã nu m-aº simþi foarte bine, deºi sunt pãcãtos. Iatã, acest

slãbãnog nu-i reproºeazã lui Hristos, nu-i zice:

Învãþãtorule, de ce mã faci pãcãtos? De ce vorbeºti doar

de pãcatele mele ºi nu vorbeºti ºi de credinþa mea?

Cu toate cã acest om nu s-a spovedit, nu I-a spus lui

Hristos toate pãcatele pe care le-a fãcut în viaþã, dar faptul

cã nu l-a întrebat de ce îl numeºte pãcãtos, în lãuntrul

sãu înseamnã cã el ºi-a recunoscut

toate pãcatele fãcute din tinereþea

lui pânã atunci.

Oare n-ar trebui sã privim ºi noi,

din când în când, cãtre aici (aratã

inima), cãtre lãuntrul nostru, sã

vedem ºi sã recunoaºtem în faþa lui

Dumnezeu câte pãcate am sãvârºit

în viaþa noastrã. Acum, suntem în

perioada postului ºi vã îndemn pe

cei care credeþi în Prea Sfânta

Treime Dumnezeu ºi care vã simþiþi

inimile împovãrate, veniþi în faþa

lui Dumnezeu ºi a duhovnicului ºi

mai descãrcaþi din pãcate, nu

purtaþi un an de zile cu

dumneavoastrã anumite greºeli pe

care le-aþi fãcut, ci descãrcaþi-vã,

dezlegaþi-vã de aºa ceva, ca sã vã

fie mai uºor în perioada ce

urmeazã.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, ce am putea spune despre

stãpânul casei prin acoperiºul cãreia a fost coborât

bolnavul pe rogojinã?

Îps. Ioan: Spuneþi-mi cum aþi reacþiona dumneavoastrã

dacã în timpul Sfintei Liturghii cineva s-ar afla pe

acoperiºul bisericii? Desigur aþi lua mãsuri. Vedeþi, omul

acela în casa cãruia a fost Iisus ºi a vãzut cã, la un moment

dat, cineva îi desface acoperiºul ºi lasã, în mijlocul casei,

pe omul acela, jos, pe o rogojinã, în faþa lui Hristos, nu i-

a oprit. Nici Hristos nu i-a oprit. Nu le-a spus: Nu desfaceþi

acoperiºul! A zis: Staþi liniºtiþi, pe mine mã cautã. Vedeþi,

sunt încercãri ale vieþii noastre, de aceea trebuie, în orice

situaþie ne-am afla, sã fim cu nãdejde în Prea Sfânta

Treime Dumnezeu!

Mai spune Sfântul Marcu cã acolo, în casa aceea erau

ºi niºte cãrturari, care ºtiau bine Legea Vechiului

Testament. Când au auzit: Fiule, iertate îþi sunt pãcatele!

Ei au zis: numai Dumnezeu poate ierta pãcatele. Ei au

vãzut minunea vindecãrii acelui slãbãnog, dar ce n-au

vãzut? Nu L-au vãzut pe cel care a fãcut minunea, pe

Iisus.

Noi vedem în fiecare zi rãsãritul soarelui ºi tot ce a

creat Dumnezeu, aici, pe pãmânt, însã nu ne dãm ceaþa

de pe ochii noºtri ca sã-L vedem ºi pe Cel care a creat

cerul ºi pãmântul. Acel om slãbãnog a plecat la casa lui

sãnãtos, pe picioarele lui. Acei cãrturari au plecat orbi

din faþa acestei minuni ºi au rãmas orbi toatã viaþa lor. Au

vãzut minunea. L-au vãzut pe slãbãnog plecând, dar nu

L-au vãzut ºi pe Cel care a fãcut minunea. De aceea

datori suntem ca, din când în când, printr-o lacrimã de

pocãinþã sã ne mai spãlãm puþin ochii ºi sã-L vedem pe

Cel care ne poartã de grijã, pe Cel care ne ajutã în fiecare

dimineaþã sã ne sculãm din paturile noastre, care ne ajutã

în fiecare zi, ca prin trudã, sã putem câºtiga în mod cinstit

o bucatã de pâine.

Doamne, revarsã-þi harul iubirii Tale peste ochiul

inimii noastre, ca sã te vedem ºi pe tine nu numai minunile

ºi lucrurile pe care Tu le-ai fãcut!

Vedeþi, s-au semãnat astã-toamnã mii ºi mii de hectare

de grâu în partea aceasta a Banatului ºi a înverzit. Tot

Banatul este verde, binecuvântat de Dumnezeu sã creascã

spice ºi sã fie pâine pentru popor. Oare nu este aceasta o

minune ca dintr-un bob de grâu sã rãsarã spice ºi atâtea,

ºi atâtea boabe de grâu ºi aºa mai departe?

Oare nu Dumnezeu le poartã de grijã ºi boabelor

acelora de grâu aruncate în pãmânt? Haideþi sã dãm

lucrurile lumii acesteia la o parte ºi sã vedem pe Cel care

ne þine, Care ne-a dat viaþã ºi Cel care poartã de grijã

acestei lumi!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, ce s-a

întâmplat dupã aceea cu slãbãnogul vindecat?

Îps. Ioan: Ce credeþi cã s-a întâmplat cu omul acela

dupã ce a venit acasã, dupã ce a fost vindecat? Eu cred

cã mai întâi a fost izgonit din sinagogã. Nu l-au mai

primit în sinagogã pentru cã, peste tot pe unde mergea,

el spunea în ce situaþie a fost ani de zile, cã niciun medic

nu l-a putut vindeca ºi cã l-a vindecat Iisus din Nazaret.

Pentru aceasta cred cã l-au izgonit din sinagogã ºi a rãmas

mai departe toatã viaþa lui sã-L mãrturiseascã pe Hristos

ºi sã spunã oamenilor,  toatã viaþa lui, cât bine i-a fãcut

lui Hristos. Cred cã a fost unul dintre oamenii din

Capernaum care au plâns atunci când au auzit cã, la

Ierusalim, Cel care l-a fãcut sãnãtos a fost rãstignit pe

Golgota. Tot el cred cã a fost acela care a spus în tot

Capernaumul cã Iisus din Nazaret, Cel care l-a vindecat,

a înviat a treia zi din morþi. Vedeþi, omul acesta a rãmas

recunoscãtor binefãcãtorului sãu.

Vã întreb ºi eu pe dumneavoastrã n-aveþi cumva în

familie vreun om bolnav? Care nu poate merge la sfânta

bisericã? Eu cred cã sunt nu mulþi, ci foarte mulþi. Unii

fraþi ai noºtri sunt bolnavi trupeºte, dar cei mai mulþi

sunt bolnavi sufleteºte, care nu merg sã se întâlneascã cu

Hristos la bisericã. Atunci patru bãrbaþi au adus un om la

Hristos. Eu v-aº îndemna mãcar unul, mãcar doi, sã aduceþi

ºi dumneavoastrã când veniþi la bisericã. Sculaþi-i din

patul pãcatului, cã boala pãcatului este mai grea decât

boala de a sta acasã.

Dumneavoastrã veniþi cu un pomelnic la bisericã ºi

treceþi acolo numele membrilor familiei. Astfel, vã

asemãnaþi cu cei patru bãrbaþi care au adus pe o rogojinã

pe cel bolnav. Dumneavoastrã îi aduceþi cu suflet, din

inimã, le scrieþi numele pe o hârtie ºi o daþi preotului la

altar sã-i pomeneascã. Aduceþi-i ºi aºa, dar aduceþi-i ºi pe

braþele frãþiilor voastre!

Mã adresez mamelor ºi le spun cã decât sã vinã cu

pomelnic la bisericã, mai bine sã-i ia în braþe pe copiii

lor ºi sã-i aducã la sfânta bisericã, ca sã nu plângã cu

amar în clipa despãrþirii. Câtã durere trebuie sã fie în

inima unei mame care pleacã din lumea aceasta ºi ºtie cã

fiii ei nu pãºesc pragul bisericii! Câtã bucurie este pentru

o mamã care, atunci când pleacã din lumea aceasta, ºtie

cã îºi lasã copiii pe braþele Maicii Domnului ºi ale

Mântuitorului! Nu vã lãsaþi pruncii risipiþi prin lume, ci

lãsaþi-i, când plecaþi din viaþa aceasta, pe braþele

Mântuitorului, sã le poarte El de grijã!

ralucatudor2000@yahoo.com;

0720 773209
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