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apare din anul 1996

Revistã editatã de
„Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu“ 7-8

Dimitrie Bolintineanu

Comemorare la 150 de ani

de la trecerea în nefiinþã
Revista „Sud” ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, sub egida

Compartimentului Culturã din cadrul Primãriei Bolintin Vale, cu sprijinul Consiliului Local ºi al
Primãriei oraºului Bolintin Vale organizeazã în data de 19 august 2022, cu începere de la ora 14.00,
manifestarea culturalã dedicatã comemorãrii a 150 de ani de la trecerea în nefiinþã a celui mai de

seamã fiu al localitãþii, nemuritorul Dimitrie Bolintineanu.
Toþi cei ce simt nevoia sã-i aducã un omagiu acestui ilustru înaintaº sunt aºteptaþi în ziua respectivã

la Bolintinul din Vale.

Programul manifestãrii:
• Vizitã la locul naºterii poetului (Centrul Cultural „ªcoala Veche”);
• Reculegere la mormântul Poetului ºi depunere de coroane (Biserica Adormirea Maicii Domnului

Bolintin Vale);
• Vernisajul expoziþiei „Genealogica – bolintinenii lui Bolintineanu”, dedicatã familiei celui

comemorat (Salonul de evenimente al Bibliotecii Orãºeneºti);

• „Omagiu lui Bolintineanu” – ºedinþã comemorativã în care vor lua cuvântul personalitãþi ale
zilelor noastre din domeniile în care s-a fãcut remarcat, la timpul sãu, Dimitrie Bolintineanu; –
prezentarea volumului „Dimitrie Bolintineanu – un pelerin romantic valah”, semnat de G. Apostoiu

ºi publicat la Editura Sud, Bolintin Vale (Sala Polivalentã Bolintin Vale);
• „Pentru pomenirea celui adormit” – produse ale gastronomiei locale ºi momente artistice (Lebãda

Neagrã Resort).
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Trecerea

fluturelui
„Singurãtatea este cea mai profundã realitate a

naturii umane. Omul este singura fiinþã care ºtie cã e

singur” afirma scriitorul mexican Octavio Paz, a cãrui

operã literarã rãmâne o continuã luptã împotriva

acestei stãri. Iar mulþi sociologi spun cã omul singur

este astãzi o realitate în creºtere exponenþialã în marile

aºezãri urbane, dar nu numai. Cauzele sunt multiple

ºi complexe, cu ramificaþii multidisciplinare. Ca o

consecinþã apare ºi lipsa de legãturã sau coeziune dintre

semeni. Soluþiile pentru eradicarea sau mãcar reducerea acestor singurãtãþi individuale

ºi colective întârzie sã aparã în ciuda nenumãratelor încercãri, folosindu-se metode de

la cele mai tradiþionale pânã la cele ultramoderne. Astfel întâlnirea cu celãlalt ºi ceilalþi,

are de suferit. Evident evenimentele recente precum pandemia ºi tranºarea manu militari

a unor conflicte au adâncit aceastã crizã a neîntâlnirilor ce exista ºi anterior.

Situaþia fiind una globalã, afecteazã cu atât mai mult fragila societate autohtonã cu

cât traversarea rapidã a etapelor politice ºi economice, dar ºi a mentalitãþilor a produs

mari polarizãri. Nu se reuºeºte decât punctual o comuniune în plan privat sau colectiv.

Ba chiar a devenit proverbialã o anumitã formã de dezbinare caracteristicã nouã ce se

manifestã atât în interiorul graniþelor, cât ºi în afara acestora. Solidaritatea este încã un

deziderat foarte puþin atins. Fenomenul micilor grupuri închise ºi al fragmentãrii este

foarte persistent. Comportamentul prosocial rãmâne limitat, deºi posibilitãþile manifestãrii

lui sunt astãzi multe ºi accesibile oricui. Gama de motivaþii care ar trebuie sã prilejuiascã

aceste întâlniri întru construcþia de proiecte este multiplã cãci este nevoie de toþi pentru

ca spaþiul în care trãim  sã aibã un viitor, în primul rând pentru cei ce vor veni. Marile

mize: sãnãtatea publicã, evoluþia economicã, educaþia, securitatea, drepturile ºi libertãþile

de orice tip pot fi soluþionate exclusiv prin colaborare. În litera dar mai ales în spiritul

legilor care de altfel existã. Iar una din cauzele evoluþiei lente în ceea ce ne priveºte este

ºi atomizarea societãþii dar ºi indivizilor.

În teoria predicþiilor este întâlnit conceptul butterfly effect prin care se spune cã o

zbatere din aripi a unui fluture trecând printr-un anumit loc ºi timp poate influenþa

evoluþii semnificative în alt loc, undeva în viitorul apropiat. Plecând de la acest

considerent este important sã existe gesturi mici, dar concrete, aparent irelevante, de

ieºire în întimpinarea celuilalt sau a celorlalþi, de a încerca sã fii deschis faþã de puncte

de vedere diverse (mai ales când nu sunt în acord cu opinia ta), de a cultiva o luminoasã

deschidere în raport cu mediu. Toate aceste fapte însumate pot schimba masiv în bine

multe nu imediat, dar în mod cert pe termen mediu, chiar scurt. Este mare nevoie de

acest pas. La toate nivelurile.

Douã poete cerebrale, nu suficient de cunoscute pe cât ar merita, cu o operã relativ

restrânsã, dar valoroasã, din pãcate relativ uitatã astãzi, au propus prin lirica lor în

permanenþã o formã de conlucrare atât în plan personal, dar mai ales social cu persoane

ce împãrtãºesc aceleaºi importante ºi perene valori umane.

Cornelia Maria Savu (1954-2014) a fost scriitoare cu o fire veselã, mereu deschisã

comunicãrii ºi prieteniei cu o sensibilitate aparte îndreptatã spre acceptarea ºi ameliorarea

condiþiei umane. Nefiind adepta unei poezii metaforice, preferã concentrarea versului,

unde alterneazã notele dramatice cu o maturitate reflexivã. Cadrelor desprinse din

cotidianul ce zideºte împrejurul fiecãruia o singurãtate latentã li se rãspunde ferm cu

fragilitatea ºi bucuria unei conºtiinþe pentru care reperele morale sunt o formã de analizã

ºi îmblânzire a lumii „încã dreaptã cãrarea/ din pletele tale/ încã dreaptã privirea cea

drept/ aþintitã-n privirile pieziº aruncate/ spre tine/ încã dreaptã limba în gurã steag

îndãrãtnic înfipt între vorbã ºi faptã/.../ doar vezi cã vraja/ abia mai pâlpâie/ spre tine

aproape gata sã se rupã/ ºi asta-i neliniºteºte/ pe clasicii greci/ peste mãsurã (autoportret

la persoana a doua)

Gabriela Negreanu (1947-1995) propune o liricã unde calofilia, mirajul ºi iluziile

lipsesc, iar decorativul este redus pânã la esenþial. Se abandoneazã jocul început ºi

sentimentalismul în favoarea unei luciditãþi. Nimic gratuit în versurile autoarei care va

sfârºi, din pãcate, prin sinucidere. Iar toate exprimãrile din scrierile sale sunt rafinate

de o culturã umanistã substanþial metabolizatã: „himere si gratii, jeluire ºi alunecare,

nãluci/ strãlucitoare ca puful de pãpãdie prin aer,/ pe când sufletul/ putrezeºte în vânt/

ce balonaºe de sãpun umplu cerul/ ce sforãitoare cetãþi construiþi voi în posibil/ ce

frumos pervertiþi voi limbaje, ce mlãdioase/ când pustiul ni se zbate la tâmple iar urgia/

ne zace sub tãlpi, arzãtoare ºi neistovitã” (Bolgie)

Ambele poete, prin versurile lor puternic marcate de aceastã dorinþã a trãirii ºi

construcþie împreunã cu ceilalþi semeni, ne aratã cum dispunem de o libertate ce ne

îngãduie sã depãºim ego-ul individualismului ajungând la acel dezirabil „noi”. Pentru

ca trecerea fiecãruia sã aibã efectul fluturelui. Reflectând astfel la statutul omului ºi a

þelul existenþei sale.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Aºa mi se întâmplã mie în ultima vreme! Scormonesc printre file de

carte asemenea unui motor de cãutare în spaþiul virtual ºi ajung, uneori, ca

într-un vis, în faþa unei scene de teatru, parcã ascunsã de ochii lumii, unde

eu sunt singurul martor al recitãrilor de poezie din uitaþii lumii. Parcã

anesteziat, încerc sã intervin, sã pun întrebãri, sã aflu detalii, dar toate

încercãrile îmi sunt interzise. De undeva, din spatele cuvintelor, pare a se

auzi o voce care ºopteºte: „Descoperã singur! Trãieºte momentul!” Aºa aº

descrie atmosfera în care citesc o carte de poezie sau o antologie de versuri.

În ultimii doi ani am tot cãutat prin anticariate online, prin librãrii, cãrþi

mute, reduse la tãcere de aceste vremuri noi în care altfel sunt oamenii,

altele sunt valorile, nevoile ºi interesele urmãrite. Dacã nu gãsesc pe rafturile

frumos etichetate ºi organizate, îmi îndrept paºii spre trotuarele unde ºtiu

cã sunt vânzãtorii ambulanþi care-ºi negociazã cãrþile pentru câþiva lei

încercând sã mai adauge o porþie de speranþã vieþii lor înnegurate, aflatã la

marginea disperãrii. ªi, când gãsesc, ce mare bucurie! Aºa s-a întâmplat ºi

cu poetul Aurel Gurghianu, pe care l-am descoperit printre paginile virtuale

ale internetului citindu-i poezia „Nocturnã” din volumul „Poarta cu sãgeþi”,

apãrut la Editura Eminescu în anul 1972. Iat-o: „Umbrela mare ºi neagrã,/

umbrela micã ºi rozã/ umblarã un timp suprapuse./ Apoi umbrela rozã

rãmase locului/ urmând a urca niºte trepte,/ în timp ce umbrela neagrã/

trecu de cealaltã parte-a oraºului./ Era aproape de ziuã./ Se descãrcau la

poartã butelii de lapte./ Umbrela neagrã se duse în bucãtãrie/ ºi deschise-o

sticlã cu whisky.” ªi m-am lãsat purtat de aceste imagini citadine, încãrcate

cu atâta autenticitate ºi veridicitate, cã îmi ºi imaginam cuplul mãcinat de

probleme nerezolvate, de gânduri spuse prea târziu sau deloc.

Aurel Gurghianu este un poet care se fereºte de metaforele clasice,

îmbogãþindu-ºi discursul liric prin modul de construcþie aparent simplist,

în care sunt relatate fapte ºi atitudini din viaþa realã lipsite de orice figurã

de stil. În lucrarea „Poeþi români de azi”, apãrutã la Ed. Cartea Româneascã

în 1979, autorul acesteia, Gheorghe Grigurcu spunea despre versurile lui

Gurghianu cã „o anume suficienþã în trãire, o oscilaþie între inchietudine ºi

obosealã ºi, în orice caz, o acceptare a lumii date, fac ca insurgenþa târzie

a acestui lirism sã se consume în bunã mãsurã în cercul sãu de la început

fixat.” Aspectele mai sus semnalate de criticul literar de la Soroca se regãsesc

ºi în versurile poemului „Cu flori galbene” din volumul „Curenþii de searã”,

apãrut în 1976 la Editura Dacia: „Cu flori galbene am ieºit înaintea timpului/

ºi i-am spus:/ – Coloreazã-le-n roºu, prefã-le în flori de mãrgean./ Coloreazã-

le-n negru, prefã-le-n flori de cãrbune./ Coloreazã-le-n verde, prefã-le-n

flori de otravã.../ (Nu pare a mã fi auzit.)/ Coloreazã-le-n alb... – Albe sunt

oasele (mi-a rãspuns),/ albã e lacrima ºi punctul terminus al tuturora.”

Uneori, construcþiile lui Aurel Gurghianu par poeme neterminate. În fond,

ele nu sunt decât niºte provocãri ale poetului pentru a-l face pe cititor sã-ºi

imagineze posibile continuãri, pe linia sentimentelor deja trãite de autor.

Ca într-un joc-concurs în care premiate sunt cele mai expresive ºi mai

originale comentarii pe marginea unor fotografii simple din natura ruralului,

poetul vine natural, îºi prezintã textul ca o radiografie de suflet ºi pleacã

fãrã nicio explicaþie în plus: „Toamna se sfãtuieºte cu magii pe câmp./ În

cumpãnã soarele - sânge cãlduþ./ Dovlecii s-au copt,/ baloane captive/ cu

sâmburi pline de uraniu - / Îi întorc miºcându-i uºor cu vârful piciorului/ ºi

parc-aºtept explozia/ sã vãd cum carnea lor galbenã/ umple vãzduhul ca o

mireasmã de frezie.”

Constantin Cubleºan a mãrturisit, la un moment dat, cã poezia lui Aurel

Gurghianu „vine dintr-o vibraþie discretã ºi calmã la fiorul existenþei; cultul

creaþiei gãsind la el un desãvârºit oficiant, cu smerenie. Tocmai de aceea

lirica sa poate fi asemuitã unei muzici de camerã, fãrã stridenþe, fãrã accente

puternice, dramatice, fãrã alãmuri, ci împlinitã doar din armonia catifelatã

a corzilor de violinã cu bãrbãþia tandrã a sonoritãþilor suflante ale

flautului…”. Într-adevãr, o muzicã de camerã cu acorduri dintre cele mai

plãcute urechii celui care ºtie sã aprecieze notele lirice autentice. Oricât l-

am muta spre rafturile de sus, destinate uitãrii, Aurel Gurghianu va rãmâne

unul dintre reprezentanþii valoroºi ai grupului revistei Steaua, poate cel

mai serios poet care a reuºit sã concretizeze în vers direcþia datã de A. E.

Baconsky, rãmânând în istoria literaturii un poet al concretului, al oraºului

cu toate trãirile lui nemascate de metaforã, de farduri care sã ascundã

grotescul unor realitãþi evidente.

Pe raftul de sus

al uitaþilor:

Aurel

Gurghianu

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

„Ceea ce vreau sã vã spun astãzi seamãnã cu o

poveste”.

Am preluat citatul din articolul „Moºtenirea lui

Bolintineanu”, publicat de Nicolae Dan Fruntelatã în

revista „Sud”, numãrul din ianuarie-februarie 2022.

Zãmislit din lut ºi duh, „dupã chipul ºi asemãnarea

lui Dumnezeu”, omul îºi împlineºte asemãnarea cu Tatãl

ceresc participând, dupã propriile puteri ºi înzestrãri,

la actul demiurgic. Artiºtii, creatori de lumi „posibile”,

sunt, credem, cei mai iubiþi fii ai lui Dumnezeu, pentru

cã se dãruiesc unei activitãþi aparent inutile, dar care,

în fond, e cea mai de preþ „zãdãrnicie”: ei dau corp –

de piatrã, de culoare, de gest, de sunet, de cuvânt –

nevãzutei lumini cereºti  sãdite în sufletul omenesc.

Aºa cum nicio viaþã nu este întâmplãtoare, nici arta

nu poate exista fãrã elemente concrete, alcãtuind tot

ceea ce înseamnã traiul artistului: pãmântul unde s-a

nãscut, limba maternã, familia ºi neamul din care se

trage, drumurile strãbãtute, zidirile, durerile ºi visurile

se împletesc într-o materie unicã, aflatã permanent în

cãutarea formei care sã-i exprime cel mai bine adevãrul.

Artiºtii sunt ai lumii, însã ai unei lumi particulare,

pentru cã vinul cu care-i îmbie pe ceilalþi pãstreazã în

el aerul ºi nisipul în care a crescut coarda de viþã,

mlãdiindu-ºi strugurii în lumina unui soare ce a strãlucit

în fiecare zi în alt fel, îmblânzit de adierea vântului

aducãtor de rouã, de zboruri de albine, de cântece de

departe.

Artiºtii sunt ai lumii, însã au rãdãcini într-o þarã ºi

într-o vreme ºi mai ales în cuvintele unei limbi pe care

o respirã, o iubesc ºi o slujesc pânã la uitare de sine.

Putem deosebi artiºtii dintre ceilalþi oameni prin

faptul cã recunoaºtem imediat, cu un fior interior, aurul

din operele pe care ei le creeazã  topindu-ºi ºi retopindu-

ºi alchimic rãdãcinile ºi trãirile. Arta creatorilor

autentici ne devine o a doua naturã. De aceea, credem

cã ierarhiile în artã sunt mai mult sau mai puþin relative

ºi subiective: fie eºti artist, fie nu eºti – restul þine de

retorica la modã într-o epocã sau în alta.

În calitate de fiicã a lui Nicolae Dan Fruntelatã,

am avut prilejul ºi bucuria de a-l ajuta la redactarea

operei lui, timp de peste douã decenii ºi de a trãi, astfel,

în intimitatea actului artistic.

Pentru el, creaþia s-a confundat cu viaþa, fiind, la

nivel profund, sensul întru care trãia. Iubea cuvintele

ºi le încerca sunetele ºi potrivirile mai mereu, firesc,

apropiindu-le prin rimã, în glumã sau în serios, dar

savurându-le întotdeauna ca un cunoscãtor. Câte o

sintagmã sau o metaforã îl bântuiau zile întregi, pânã

când în jurul lor creºtea o poezie. În anii tinereþii, scria

„noaptea ºi duminica”, mai târziu, crea în prima parte

a zilei, înconjurat de cãrþi ºi manuscrise, dar privind

adesea dincolo de ele, în adâncul adâncurilor din care

izvorau cuvintele vii, uneori ºuie, uneori brutale,

uneori sfâºietoare, aºa cum se rupeau din rãnile lui,

aºa cum îi înfloreau lumina ochilor.

Cãrturar fãrã ostentaþie, dar substanþial, Nicolae Dan

Fruntelatã credea cã nu poþi fi poet ºi scriitor dacã nu

ai un bagaj cultural, pe care sã-þi sprijini opera în

cunoºtinþã de cauzã. El îºi tot îmbogãþea acest bagaj

citind istorie, filosofia culturii, politicã, dar mai ales

literaturã veche ºi nouã, fãrã a ocoli literatura

contemporanã româneascã. Parcurgea fãrã prejudecãþi

cãrþile pe care le primea de la prietenii lui, recunoscând

în ele, fãrã greº, miezul artistic. Lucra mult, scria mult,

cu seriozitate ºi mare consum nervos. Mereu avea ceva

în lucru ºi în nopþile întunecate ale perioadei de boalã

de la finalul vieþii, crea în gând texte complete, pe

care le punea pe hârtie a doua zi. Povestea minunat,

între prieteni sau în scris,  urmãrind, în fond, poezia

ce insufla cu har rândurile de prozã. Din aceastã

„meºterealã” arghezianã, a rezultat o operã ce pare cã-

i exprimã marele talent cu o uluitor de colocvialã

uºurinþã, dar este, în fapt, rodul unei înalte conºtiinþe

creatoare, a artistului care îºi asumã destinul creator ºi

luptã permanent sã ºi-l desãvârºeascã.

Ca orice artist, Nicolae Dan Fruntelatã iubeºte mult:

îºi iubeºte pãmântul, vatra pãrinteascã, þara ºi familia,

iubeºte oamenii ºi viaþa, dar mai presus de orice, iubeºte

cuvintele ºi ele îl iubesc la rândul lor, venind ori de

câte ori le cheamã ºi dând naºtere unei autentice

mitologii literare a lumii Sudului, a cãrei hartã are în

centru Bãlãciþa ºi Dãsnãþuia.

Propunem ca, sub semnul rubricii „Sud, pânã la

capãt”, sã ne reîntâlnim în numerele urmãtoare ale

frumoasei reviste „Sud” cu o parte dintre poveºtile ori

nucleele narative din opera lui Nicolae Dan Fruntelatã,

încercând un fel de cartografie subiectivã a mitologiei

lui literare.

Întotdeauna, o poveste bunã meritã cititã ori

recititã, pentru cã din ea se nasc alte poveºti...

Ioana-Ruxandra Fruntelatã

P.S. Ca argument în sprijinul celor de mai sus, vã

dãruim un text inedit, pe care Nicolae Dan Fruntelatã

l-a înregistrat pe reportofonul lui de lucru pe data de

25 mai 2022, la ora 15.32 ºi pe care l-am putea numi,

poate:

Prinþii aurului

A fost odatã, ca întotdeauna, o poveste a unui mare

scriitor rus, poveste care se chema „Despre lãcomie

sau cât pãmânt îi trebuie unui om”. Într-o zi, se

împãrþea stepa cazacilor cãlãreþi care abia o cuceriserã.

Legea era urmãtoarea: primeai atâta pãmânt cât puteai

sã înconjuri cu calul pânã când soarele se ridica de trei

suliþe.

Au venit cãlãreþii cazaci pregãtiþi, cu apã, cu

mâncare, hotãrâþi sã ia cât mai mult din stepã, sã devinã

în sfârºit boieri, sã uite de sãrãcie. ªi a pornit cursa

cea mare, cursa nebunã pentru pãmânt, pentru o bucatã

de stepã. Unii au murit cãzând din ºa de obosealã,

altora le-a cãzut calul sub ei ºi a murit, n-au ajuns

nicãieri, n-au dobândit nimic, lãcomia îi muºca

asemenea unui tãun uriaº al stepei.

Numai prinþul Ogutai, cãlãreþul cazac, cãlare pe

cel mai frumos cal din acea lume, a plecat încet,

uitându-se în jur, a privit soarele ºi a lãsat din loc în

loc semnul lui, steagul lui: un lac imens pãzit de o

turmã de mesteceni.

ªi a mers pânã a auzit un cântec frumos, cântecul

unei fete cãlare pe o iapã albã, cerchezã. S-a apropiat,

a privit-o, a oprit calul ºi s-a dat jos din ºa, dându-ºi

seama cã ajunsese la un lac imens pãzit de o turmã de

mesteceni. S-au privit cei doi tineri, s-au luat de mânã,

au ameþit de atâta frumuseþe câtã au vãzut în ochii lor.

Prinþul a înfipt acolo ultimul steag pe care îl avea ºi s-

au aºezat pe iarbã sã se bucure de liniºte ºi de tot ce era

în jur.

Pe lângã ei, treceau cãlãreþii cazaci pe caii în spume

ºi îi priveau batjocoritor pentru cã tinerii uitaserã pentru

ce erau acolo, uitaserã cã trebuie sã ia cât mai mult

pãmânt.

Cei doi s-au aºezat pe malul lacului, au adormit ºi

au visat o casã de piatrã. ªi au visat cã în jurul lor era

un trib de altâni, de oameni ai pustiei, gata sã le

împlineascã orice dorinþã.

Când s-au trezit, soarele trecuse de mult de trei

suliþe. Moºia lor era micã, era numai în jurul lacului

aceluia. Ceilalþi au râs de ei, i-au pãrãsit acolo ºi au

plecat în asfinþit sã-ºi ia în stãpânire moºiile lor mari,

cucerite cu lãcomie.

Cei doi tineri, Ogutai ºi Eremira, au rãmas acolo.

Dupã un timp, au venit oamenii unui trib care se

numeau altâni, oamenii aurului, ºi le-au dãruit tot ce

le trebuia, le-au fãcut o casã de piatrã, au scos din

apele lacului somoni negri, le-au pus icre îmbietoare

în faþã, le-au adus vin de poame ºi aºa a pornit viaþa

lor, acolo, în þinutul care s-a numit de atunci Altai,

þinutul aurului.

Aceasta e o poveste. Ogutai a ajuns bogat, pentru

cã ºtia sã-i iubeascã pe oameni, pentru cã ºtia sã fie

alãturi de ei. Lui i s-a spus Altân-bei, prinþul aurului.

La mii de kilometri de acolo, într-un alt þinut al

lumii, mai era un prinþ cãruia i se spunea în limba

tãtãrascã tot Altân-bei, beiul aurului ºi care, ca ºi

Ogutai, era bogat ºi iubit, avea o viaþã fericitã. S-a

întemeiat acolo, la mii de kilometri distanþã, unde trãia

el, o þarã care s-a numit Arieº.

Arieº ºi Altai, þãrile aurului, þãrile care se pãrea cã

nu se vor întâlni niciodatã în istorie ºi totuºi, peste

sute de ani s-au întâlnit. S-au întâlnit sã se rãzboiascã,

s-au întâlnit sã se ucidã, n-au þinut cont de faptul cã

aceeaºi iubire îi zidise ºi pe unii ºi pe ceilalþi.

Altân-bei de la Arieº a murit dimpreunã cu copiii

lui, Altaiul s-a pustiit, conducãtorul lui dintr-o vreme

a trãit ca un sãlbatic ºi ºi-a fãcut o armatã cu care a

plecat sã cucereascã lumea, când puteau sã trãiascã în

ea ºi unii ºi alþii.

Prinþul Arieºului ºi prinþul Altaiului nu s-au iubit,

nu au fost fraþi, n-au luptat niciodatã pentru aceeaºi

frumuseþe. S-au întâlnit sã se omoare doar, s-au întâlnit

în altfel de lãcomie, lãcomia aurului, care ucide mai

mult decât lãcomia pentru pãmânt.

Iatã douã mari minciuni ale istoriei care se întoarce

cu spatele, care tace ori de câte ori întâlneºte o dramã

cumplitã în calea ei.

Acestea sunt poate numai douã poveºti, ivite din

altã poveste, cãci vedeþi dumneavoastrã, poveºtile din

poveºti se nasc...

Nicolae Dan Fruntelatã

Nicolae Dan
Fruntelatã

Nicolae Dan Fruntelatã,

artist pe viaþã în limba românã
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Flash-back

Titus Vîjeu
„O carte mare rãmâne

mereu vie, creºte ºi

îmbãtrâneºte cu noi, nu

moare niciodatã. Timpul o

îmbogãþeºte ºi o modificã, pe când lucrãrile lipsite de

interes ies din istorie ºi dispar.”

Jean-Claude Carrière

L-am privit cu atenþie, stârnit de caracterizarea pe care

i-o fãcuse cândva Roger Boussinot în faimoasa

L’Encyclopedie du Cinèma: „Ce gaillard, au physique

de Mephisto (...) est aussi un homme d’une

grande culture éclectique comme il se doit”

(„Acest zglobiu cu trup de Mefisto (...) e

totodatã un om de mare culturã, eclectic cum

se cuvine”). I-am mãrturisit de altfel „sursa”

concentrãrii ºi s-a amuzat de-ndatã. Era,

evident, un „gaillard”. Cât despre uriaºa sa

culturã aveam nenumãrate dovezi,

dezvãluite de ampla desfãºurare profesionalã

în literaturã, teatru ori cinema. Mai ales

prestaþia în acest domeniu al celei de-a

ºaptea arte îl impusese pe Jean-Claude

Carrière ca pe o personalitate de prim rang

în filmul european. Începând cu anii ’60,

când colaboreazã strâns cu inteligentul

Pierre Etaix (corealizatori la Rupture,

Heureux anniversaire) ºi dupã o lungã

cooperare în calitate de scenarist cu marele

regizor Luis Buñuel (odatã cu Le journal

d’une femme du chambre – 1964 ºi pânã la

Cet obscur object du désir – 1977) el s-a

impus drept un activ ºi inspirat „scriitor de

filme”, propunând spectatorilor scenarii

originale ori adaptãri pentru ecran ale unor

valoroase texte literare. Timp de ºase decenii

a dãruit zeci de opere, unele de prim-plan,

istoriei filmului universal. A colaborat

fructuos cu regizori francezi, germani,

italieni sau americani, între filmele sale

recente numãrându-se At Eternity’s Gate (r.

Julian Schnabel -2018), L’Homme fidèle

(2018) ºi Le sel des larmes (2020), ambele

în regia lui Louis Garrel.

De la debutul sãu literar cu Lézard (ed.

Robert Laffont – 1957) Jean-Claude Carrière

a dovedit o energie creatoare greu de egalat...

ªi iatã-l în primãvara anului 2004 la

Bucureºti unde venise însoþit de fostul meu

coleg Octavian Greavu, care-i regizase la

Teatrul Nottara o „trilogie existenþialã”

(cum o numisem la premierã) ºi care tocmai

fusese tipãritã într-un volum sub titlul

Girodina ce cuprindea cele trei texte

dramatice (Girodina,  Uºa  ºi Circuitul

normal) la editura VOG. Dupã vizita la

Bucureºti o mare editurã, Humanitas, avea

sã preia sarcina de onoare a editãrii unor cãrþi

ale autorului, precum Povestiri filosofice din lumea

întreagã, Cercul mincinoºilor ori Nu speraþi cã veþi

scãpa de cãrþi! (aceasta semnatã împreunã cu Umberto

Eco, cei doi cãrturari rãspunzând întrebãrilor adresate de

eseistul-jurnalist Jean-Philippe de Tonnac).

Dar chiar ºi atunci, în aprilie 2004, avea o anume faimã

în România. Tocmai se filmase aici un telefilm dupã o

capodoperã balzacianã: Le Père Gorriot. În rolul

bãtrânului – Charles Aznavour, marele interpret al

cântecului francez, deþinãtorul unei vaste cariere în film

ºi televiziune. Memorabile rãmãseserã rolurile din Tirez

sur le pianiste (r. François Truffaut,1960)) ºi Un taxi

pour Tobrouk (r. Denys de la Patellière – 1960), douã

din alte zeci pe care le fãcuse, inclusiv pe partituri

scenaristice semnate de Jean-Claude Carrière, ca Toba

de tinichea (Die Blechtrommel, r. Volker Schlöndorff –

1979).

Presa manifestase un viu interes pentru aceastã

ecranizare dupã Balzac, filmatã la Castel Film, la Muzeul

Cotroceni dar ºi în interioare ceva mai modeste din (continuare în pag.5)

Bucureºti. Coproducþia franco-românã, regizatã de Jean-

Daniel Verhaege, amintea de vremurile de odinioarã în

care cele douã þãri latine realizau pelicule importante:

Ciulinii Bãrãganului (1957), Codin (1963), Steaua fãrã

nume (1965) ori Serbãrile galante (1965), cel din urmã

purtând semnãtura regizoralã a lui René Clair, unul din

cineaºtii de seamã ai lumii.

Cu puþin timp înaintea vizitei sale la Bucureºti, lui

Jean-Claude Carrière i se pusese în undã Agenda, ce se

dovedise un succes al Teatrului Naþional Radiofonic. A

þinut sã cunoascã echipa condusã de regizorul Gavril

Pinte ºi am organizat întâlnirea în sala Catinca Ralea a

Radiodifuziunii Române. De altfel, unii interpreþi,

precum Lamia Beligan fãceau parte ºi din distribuþia

telefilmului Moº Gorriot.

Avea o sincerã preþuire ºi o bunã cunoaºtere a teatrului

românesc. Actorii noºtri stabiliþi la Paris însemnaserã mult

pentru marile scene din Hexagon: de la Genica

Athanassiou, muza nefericitului Antonin Artaud, la

Alexandru Michalescu, de la Alice Cocea la Elvira

Popescu...

Am profitat de apariþia în acele zile la Humanitas a

cãrþii lui Luis Buñuel, Ultimul meu suspin pentru a evoca

prietenia ce l-a legat în anii treizeci pe marele regizor

spaniol de un cineast franco-român, prea puþin cunoscut

conaþionalilor noºtri: Eli Lotar. Fiul cel mare al lui Tudor

Arghezi, nãscut în 1905 la Paris dintr-o iubire a poetului

cu o româncã ce se exilase la Paris pentru a-ºi ascunde

sarcina, s-a întors în capitala Franþei încã adolescent ºi

se simþise atras puternic de noua artã a cinematografului.

Al treilea film al lui Buñuel, Tierra sin pan (1932) l-a

avut ca operator pe Lotar, care a ºtiut sã redea în imagini

crude, dar convingãtoare sãrãcia endemicã a unei regiuni

iberice izolate de civilizaþie.

Evident, Jean-Claude Carrière cunoºtea bine amintita

legãturã profesionalã. Mai ales cã, dupã cum mãrturisise

de la bun început Buñuel „dupã lungi conversaþii, Jean-

Claude Carrière fidel tuturor celor relatate de mine m-a

ajutat sã scriu cartea aceasta”.

Modestia îl împiedica sã recunoascã marele sprijin pe

care-l acordase, timp de aproape douã decenii unui mare

rebel. Împreunã realizaserã atâtea capodopere

cinematografice: Belle du jour – 1966, La Voie

lactée – 1969, Le charme discret de la

bougeoisie – 1972, Le Fantôme de la Liberté

– 1974, Cet obscur objet du désir – 1977. Cel

din urmã a fost ºi ultimul film al marelui cineast

spaniol nãscut odatã cu veacul XX

(22.02.1900) ºi mort în iulie 1983 pe pãmântul

mexican ce-l adãpostise în vremuri de restriºte.

Prietenia celor doi a rãmas în istoria filmului.

Dar nu doar Luis Buñuel ºi-a dat seama de

înzestrarea lui Carrière. Mulþi alþi cineaºti de

faimã l-au solicitat în crearea unor mari proiecte

artistice. Printre ei, Milos Forman, care sosind

prima oarã la Paris a fost gãzduit de Jean-Claude

Carrière. Tocmai se turna la Joinville Belle du

jour, bun prilej pentru a fi prezentat lui Buñuel,

care vãzuse Dragostele unei blonde ºi care s-a

întreþinut cordial cu junele sãu confrate de

dincolo de Cortina de Fier. Dupã invadarea

Cehoslovaciei de cãtre armatele unor „þãri

frãþeºti” Forman s-a stabilit în Statele Unite ale

Americii unde a realizat câteva filme

excepþionale. Începând cu Taking off – 1974,

continuând cu Valmont – 1989 ºi Les

Fantômes de Goya – 2006, regizorul ceh s-a

sprijinit pe talentul scenaristic al prietenului

sãu francez.

De altfel, în 2007, la editura PRO avea sã

aparã Fantomele lui Goya, romanul ce poartã

pe copertã numele celor doi autori: Jean-Claude

Carrière ºi Milos Forman.

Nu voi afla probabil niciodatã câte mii, zeci

de mii de pagini a scris ºi a tipãrit acest om de

o modestie extraordinarã, câte mii, zeci de mii

de pagini au fost transferate din cuvânt în

imagine filmicã. Cred cã nici el nu ºtia, cãci o

viaþã întreagã a scris, fãrã a se întreba vreodatã

dacã nu meritã ºi el un ceas de odihnã.

Mã bucur sã fiu alãturi de el aici, la

Bucureºti, sã-l însoþesc la diverse întâlniri cu

oameni de artã unde-mi revine sarcina de

onoare de a-l prezenta. Interviuri la radio, la

televiziune, vizionãri de spectacole. Cele

câteva zile petrecute în capitala României ar fi

putut sã-l dezarmeze datoritã ritmului impus

de gazde. Dar el reuºea sã facã faþã tuturor

solicitãrilor, fãrã a se plânge ºi dezvãluind astfel

acel intens antrenament al creaþiei ce-l fortificase...

Nu ºtiam atunci câte alte ºi alte filme ºi cãrþi urmau sã

se iveascã din mintea acestui fiu de podgorean francez,

sortit sã îmbogãþeascã lumea cu plãsmuirile sale. Chiar

dacã, aºa cum avea sã precizeze în prefaþa la cel de-al

doilea volum din Povestiri filosofice din lumea întreagã

(Le Cercle des menteurs II) „uneori în ceea ce se

povesteºte e greu sã se separe realitatea de plãsmuire.

Dintotdeauna, realul ºi imaginarul se amestecã, se atrag,

se resping ºi fug unul de celãlalt, ca într-un joc. Dar

«imaginaþia este regina realitãþii» – a spus (cred)

Baudelaire. Prin urmare, totul este adevãrat”.

Longevitatea creatoare a lui Jean-Claude Carrière s-a

sprijinit întotdeauna pe jocul acesta al artei. Dar ºi al

vieþii, deopotrivã.

Îl ascultam cum vorbea cu o mare simplitate a rostirii

dar plin de convingere. Îmbrãcat într-un costum de blue

Un oaspete de neuitatUn oaspete de neuitatUn oaspete de neuitatUn oaspete de neuitatUn oaspete de neuitat
(„l’amitié d’un Roumain de passage”)

Jean Claude Carrière ºi Titus Vîjeu
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(urmare din pagina 4)

Desen Jean Claude Carrière

jeans, într-o vreme în care acest tip de vestimentaþie

aproape dispãruse la noi, mi se pãrea cã îºi afirmã astfel

fidelitatea faþã de tinereþea sa de cândva, marcatã de

fenomenele contestatare ale generaþiei.

Pentru o clipã mi s-a pãrut cã-l vãd în imaginile

documentare ale lui mai ’68. Un mai glorios, ce începuse

practic în luna februarie a acelui an, prin protestele din

faþa Cinematecii Franceze, alãturi de Marcel Carné, de

Truffaut ºi Godard, de sutele de cineaºti ºi cinefili ce

denunþau abuzul prin care cel mai faimos ministru al

celei de-a V-a Republici, André Malraux, îl demisese de

la direcþia Cinematecii pe Henri Langlois, fondatorul ºi

conducãtorul timp de decenii al acesteia...

Nu l-am întrebat dacã se aflase într-adevãr acolo dar i-

am amintit un fapt ceva mai recent, legat de atentatele

din 11 septembrie 2001.

Mã aflam în Franþa când îl auzisem la France Inter,

unde deþinea o cronicã matinalã de doar trei minute,

povestind cum în acea zi, fatalã pentru omenirea

întreagã, urmãrea cu sufletul la gurã, zapând diversele

posturi de ºtiri. La un moment dat ºi-a amintit de o veche

prietenã new-yorkezã, ce locuia la doi-trei kilometri

depãrtare de World Trade Center. A sunat-o ºi a întrebat-

o dacã este în ordine. Doamna nu pãrea sã-i înþeleagã

neliniºtea. Pregãtea în bucãtãrie prânzul, la care-ºi

invitase o bunã prietenã.

Nu ºtia nimic despre marea tragedie americanã ce se

derula la doi-trei kilometri distanþã pentru cã avea

televizorul închis. O lume întreagã se zbuciuma, inclusiv

Jean-Claude, la Paris. Numai doamna îºi trãia orele sale

de ignoranþã protectoare pentru cã nu deschisese cutia

aducãtoare de veºti...

Ne întoarcem la cãrþi, neºtiind cã într-o astfel de

întruchipare de hârtie a spiritului voi afla peste ani un

gând al sãu care avertizeazã cã „viitorul nu þine seama de

trecut ºi nici mãcar de prezent (...) Ceea ce mã frapeazã

cu adevãrat e totala dispariþie a prezentului...”

Chestiunea mã neliniºteºte, mai ales când citesc ceva

mai la vale cã „dacã memoria noastrã e scurtã, se

datoreazã faptului cã acest trecut recent preseazã

prezentul ºi îl împinge, îl alungã spre un viitor ce a

devenit un uriaº semn de întrebare...”

Înainte de a ne despãrþi în primãvara aceea de la

Bucureºti i-am propus sã ne întoarcem într-un fel, în

trecut. ªtiam cã dupã solide studii universitare în

domeniul istoriei se consacrase desenului ºi scrisului.

Despre scrisul sãu ºtiam multe lucruri dar nu ºtiam mai

nimic despre desen. I-am mãrturisit acest lucru ºi a zâmbit.

Apoi a luat o foaie de hârtie pe care mi-a schiþat portretul,

dãruit apoi „cu întreaga prietenie”. Mulþumesc ºi pentru

aceasta, Jean-Claude!

Jean-Claude a pãrãsit aceastã lume la 8 februarie 2021,

la vârsta de nouãzeci de ani, cu conºtiinþa cã „ne-am

instalat în miºcare, în schimbare, în efemer”. Uneori îºi

folosise condeiul cu care scrisese scenariile a zeci de

filme pentru a memora în câteva linii prietenii ºi

cunoscuþii aparþinând aceleiaºi lumi în care ne întrebãm

pânã la moarte „dacã am vãzut cu adevãrat filmele pe

care credem cã le-am vãzut”.

Autograf Jean Claude Carrière
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Cristiana Maria Purdescu, poetã, artistã vizualã ºi profesoarã de biologie, s-a nãscut în comuna Negreni, jud. Teleorman, astãzi satul Negreni,

comuna Tãtãrãºtii de Jos, jud. Teleorman. Este de formaþie ºtiinþificã ºi artisticã, absolvind ca ºefã de promoþie nu numai liceul, ci ºi Facultatea de Biologie,

Universitatea Bucureºti, ºi Facultatea de ªtiinþe Naturale ºi Agricole, Universitatea Bucureºti, Facultatea de Arte Decorative ºi Design, Universitatea Naþionalã

de Arte din Bucureºti. Are un masterat în ªtiinþe Economice – Managementul investiþiilor ºi un Doctorat în Arte Plastice ºi Decorative la UNAB, Magna Cum

Laude. A fost 25 de ani profesoarã titularã la catedra de biologie din mai multe ºcoli ºi licee din Bucureºti. Este membrã a Uniunii Scriitorilor din România,

publicând din anul debutului, 2000, 13 cãrþi de poezie, traduse în limbile englezã, francezã, italianã ºi albanezã, fiind inclusã în antologii, almanahuri, dicþionare

de literaturã. Ca membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România, Filiala Bucureºti, a participat la peste 50 de expoziþii personale ºi de grup, în þarã ºi în

strãinãtate, a fãcut numeroase prezentãri în cadrul unor festivaluri internaþionale de modã: Bucharest Fashion Week, Strasbourg Fashion Days, Fashion Tv

Festival Ibiza, Fashion Tv Summer Festival etc. Talentul ºi creativitatea diversã i-au fost rãsplãtite cu premii naþionale ºi internaþionale. Ca poetã, s-a remarcat

prin volumele, multe bilingve, de o þinutã elegantã, salutate elogios în cronici ample. Regretatul Traian T. Coºovei observa cã poeta „ºi-a cãutat un ton distinct

în poezia românã contemporanã ºi l-a gãsit”. Cristiana Maria Purdescu, prin aspect, conduitã ºi creaþia pe multiple planuri, se individualizeazã pregnant în

spaþiul nostru cultural, în pofida unei discreþii rafinate, dincolo de care se aflã candori, dureri, doruri, sublimate în reale testimonii de frumuseþe ºi puritate

sufleteascã. (Victoria Milescu)

Cristiana
Maria

Purdescu

RISIPA DE A FI

Picteazã-mi neliniºtea pe pereþii unei peºteri.

Fãrâma de speranþã umbroasã

s-o înãbuºi în fumul întunericului.

Risipeºte-mi chipul în amurguri,

printre razele apusului,

în adâncimi de culori versatile.

Ascultã, la final, ritmul iubirii duse

ºi muzica demult apusã

în privirea neagrã a nopþii...

Ascultã!

Risipa de a fi...

PICTEAZÃ DORURI CARE DOR

Am fost prea mult a voastrã, dragii mei,

ºi poate a mea am fost doar în durere.

M-am risipit ca gândurile-n gând,

m-am adunat, iubindu-vã-n tãcere.

ªi-am învãþat cã încã se mai poate

sã porþi cu bine dorul altcuiva...

Cã dacã în gându-mi fericirea uitã sã coboare,

va poposi cu siguranþã undeva.

Am fost prea mult a voastrã, dragii mei...

M-am risipit adesea-n marele anonimat,

dar cât existã doruri ºi dureri,

sunt sigurã cã n-am plecat.

ªi dacã rãtãcirea în departe

picteazã doruri care dor,

cât mai existã adâncimi de gânduri,

iubirile nu mor, nu mor...

MELANCOLICÃ ªI ÎMPOVÃRATÃ...

Melancolicã ºi împovãratã,

ascult vântul

ºi gândurile ascunse

care mai iau ceva din necuprins.

Împovãratã,

trec în fugã pe lângã iubirea

adormitã în golul

pe care încerci sã-l umpli cu lacrimile tale.

Ascult tãcerea

ºi vãd zidul care se înalþã

pentru a te ascunde.

Mã pierd în nemiloasa iarnã,

legãnatã de aprigul vânt,

printre gândurile ºi vocile

care nu-ºi regãsesc ecoul.

VÃD... ªI MAI VÃD...

Vãd timpul cum aleargã grãbit,

o mare agitatã de vânt, valuri, spume,

zidul vieþii cum se prãbuºeºte rapid

ºi amurguri care curg anonime.

ªi mai vãd, printre stingeri infinite,

iubiri risipite pe cerul înnorat,

o viaþã copleºitã de deveniri

ºi timpuri care nici n-au existat.

VOM CÃUTA LUMINÃ

Nãvãleºte toamna peste lumi,

se întinde nefiinþa peste tot,

ºi întunericul

e gata sã ne înghitã.

În lumea pânã mâine a noastrã,

minunile vieþii suferã

în subitele plecãri

de la urmã.

În infinita adâncime,

nesfârºite porþi s-au deschis,

iar sufletele sfâºiate dureros

au puþin rãgaz de pocãinþã.

În Universul zdruncinat,

vremea lumii se dãrâmã.

Ca într-un vis

ne vom afla veghind

ºi rãtãcind,

vom cãuta luminã.

DUPÃ ATÂTA INTIMITATE

Dupã atâta intimitate,

ªtiu sigur la ce voi renunþa,

O funie cu visuri spulberate

Atârnã-n mintea ºi-n tãcerea mea.

De azi, în altã lume mã strecoarã

Vuietul anilor petrecãreþi,

Steaua coboarã, frunza coboarã,

Voi trece prin mine, sã nu mã vedeþi.

TREC CUMINTE ÎN ALT VEAC

Eu îmi trezesc mileniile duse

ºi trec cuminte în alt veac -

o pasãre cu aripile aprinse,

zburând deasupra tristului copac.

Si timpuri care au fost se redeºteaptã,

din noaptea depãrtãrilor ºi atât,

iubirea mea, o altã lume aºteaptã,

creatã din nimic, s-o ia de la început.

Eu îmi trezesc mileniile duse

ºi trec ca fulgerul prin aºtri -

o pasãre cu aripile aprinse,

cu pene aurii ºi ochi albaºtri.

MAI COBORI UN NOR...

Vijelia s-a pornit din senin,

iubirea noastrã tremurã de dor.

Tu, abandonat într-o dureroasã tãcere,

mai stingi o stea, mai cobori un nor.

Pe cer, luna, sãlbaticã ºi tristã,

se furiºeazã printre nori, ducându-se la culcare...

Tu, vrãjit de cãlãtoria mea spre nicãieri,

mã pregãteºti de marea înserare.

Deºi nu trãiesc când cobor în a fi,

deºi mi-e teamã de orice sfârºit,

tot mai vreau sã-þi umplu golul cu un dor

pe care-l iubesc nemãrginit.

DAR LUMEA N-O SÃ ªTIE

Toate-s pe sfârºite,

Trecutul e un strugure uscat în vie,

ªi eu te iert

ªi lumea n-o sã ºtie.

S-au veºtejit toþi crinii ºi toþi mãrãcinii,

Grãdina s-a decolorat spre gri,

Amurgul se scurge ca o baltã

ªi ce-o mai fi, o mai fi...

Pe faþa mea se scurg muguri de gheaþã,

Ochii se sting în privirea pustie,

Rãnile n-or sã se ºteargã nicicând,

Dar lumea n-o sã mai ºtie...

DINTRE TOATE

Strãzi bãtute de ploi,

Frunze de-acum ruginii

ªi noi,

Despre noi ce mai ºtii?

Îmi vorbesc de tine

Fereastra ºi strada întunecatã,

Un fulger taie din cer

O bucatã.

Cer, jumãtate de cer,

Dragoste jumãtate,

Numai pustiul rãmâne întreg

Dintre toate.

NOAPTE DE VARÃ

Liman rãcoros... În noaptea de varã,

Vântul se miºcã prudent,

Compasul luminos al lunii

Mãsoarã gândul adolescent.

Secvenþe din vise hoinare

Pãtrund în magica panoramã...

Noapte, ochiul spart al lunii

Mã cheamã, mã soarbe, mã cheamã.

Clipã liniºtitoare... Un pas domol

Trece fiinþa exoticã prin Ursa Mare...

În vântul nopþii de varã,

Eu ºi golurile interstelare.

RÃZBUNÃ-MÃ CUMVA

Melancolicã încã mai sunt

ªi singurã cu tine în patimile mele,

Te-ai înserat, iubite, cu nori bãtuþi de vânt,

Cu umbre care se lipesc de piele.

ªi mi-e urât cum trebuie sã-mi fie

În noaptea asta nepãtrunsã, rea,

Melancolie, tu, melancolie

Loveºte-l ºi rãzbunã-mã cumva....



77777OAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOI

„Pe marginea Dunãrii / Trec flãcãrii

cu boii / Iar în fruntea boilor / Merge

Floarea Florilor / Dragostea

feciorilor” – un fragment dintr-un

cântec popular pe care l-am gãsit

însemnat pe ultima paginã a unui caiet

de însemnãri al tatãlui meu, preotul

Ioan Graure. Deºi aflat de mulþi ani în

Ardeal, sub povara sabiei lui

Damocles, preotul Graure pãstra

tãinuitã în suflet dragostea lui pentru „marginea Dunãrii”, pentru

locurile copilãriei din satul Oinacu de pe malul Dunãrii.

Dunãrea le era permanent ajutor þãranilor, nu numai prin bogãþia

peºtilor, hrana obiºnuitã în acea vreme – chiar în ziua de Paºti,

acolo, în satele de pe malul Dunãrii, mâncarea principalã,

tradiþionalã, este peºtele – felului de mâncare pregãtitã i se spunea

„peºte ca la Paºti”. Îmi amintesc, copil fiind, în fiecare vacanþã de

varã stãteam douã luni la bunicii de acolo. Condiþiile erau cele

din oricare sat din vremea aceea, cam aºa cum Marin Preda a

înfãþiºat satul din Câmpia Dunãrii. Vara, þãranii aveau gheaþã

pãstratã în pivniþã – calupuri de gheaþã, învelite în paie, puse din

iarnã, tãiate din apa îngheþatã a Dunãrii. Bineînþeles cã aceastã

gheaþã avea multe întrebuinþãri; cred cã nimeni, atunci ºi acolo,

nu auzise de frigider. Folosind gheaþã din pivniþã, mamarea de la

Remuº prepara nepoþilor îngheþatã. Doamne, cum o aºteptam ºi

cât ne mai bucuram! Într-o zi de caniculã, într-un sat, noi mâncam

îngheþatã! Ce deliciu! Greutãþile pãrinþilor nu le ºtiam, nu le

presupuneam, nu ni le transmiteau. Noi aveam jocurile noastre,

în care intrau ºi oarecare munci adiacente trudei pãrinþilor ºi

bunicilor noºtri. Astfel, bunica ne trimitea sã aducem frunze ºi

crenguþe cu frunze de duzi, pentru viermii de mãtase împrãºtiaþi

pe aºternuturi albe în douã camere. La ceva vreme, viermii se

înconjurau cu mãtase aurie, formând gogoºi de mãtase. Acestea

constituiau materia primã pentru borangic din care se confecþiona

cu mare mãiestrie, în rãzboi ori cusute, marame ºi ii. Alte vremuri!

*

Preotul Ioan Graure consemna zilnic în jurnal tot ceea ce fãcea

(idee amintitã în episoadele anterioare). Ce înþelegea prin Jurnalul

pastoral? Având în vedere însemnãrile zilnice ale preotului

scriitor Gala Galaction (scris pânã în anul 1955), mãrturiseºte:

„E singurul act prin care se poate vedea legãtura nemijlocitã a

preotului, a Bisericii cu enoriaºii – învãþãtorii, profesorii, medicii

nu mai au acest avantaj, fac naveta, sunt grãbiþi – ori preotul n-

are voie ºi n-are dreptul sã fie grãbit. Din aceastã nemijlocitã

legãturã cu poporul, pot sã se nascã ...izvoare de inspiraþie. Un

scriitor, citind din jurnalul meu pastoral, a rãmas surprins: ªtii,

mi-a spus el, la scriitori existã o crizã de subiecte, ori, aici, în

acest jurnal, am dat de multe subiecte numai în câteva minute, ºi

aceasta pentru cã, adaugã el, aici e realitatea vie. În adevãr, sunt

multe cazuri de care eu, care sunt în mijlocul enoriaºilor mei ºi ar

trebui sã fiu obiºnuit, sunt totuºi surprins.”

Suntem preþuiþi dupã câtã iubire iradiem în jurul nostru!

„În 1971, Ion Bogdan îmi spunea cã mult timp preoþii din

Sãcele i-au sfãtuit pe toþi credincioºii din Sub Obrej sã facã parte

din biserica ortodoxã din Sãcele, dupã cum, administrativ, fac

parte din oraºul Sãcele. Aceºtia însã au rãspuns cã nu pot face

aºa ceva, întrucât au la Tãrlungeni mormintele pãrinþilor ºi

strãmoºilor. Preoþii le-au spus cã li se vor da la Sãcele morminte

gratuite în care ei sã îngroape oasele pãrinþilor ºi strãmoºilor lor

pe care le vor dezgropa din mormintele cimitirului din Tãrlungeni.

Credincioºii, însã, au rãspuns cã în Sãcele nu se poate sã li se

dea morminte, ci doar locuri de morminte, aºa cã chiar dacã din

mormintele din Tãrlungeni vor lua oasele, nu pot lua ºi sângele

care s-a scurs ºi pãmântul format din carnea morþilor ºi cã, deci,

dacã vor lua oasele, mormintele lor vor rãmâne tot la Tãrlungeni.

În consecinþã, credincioºii de Sub Obrej au rãmas sã facã parte

tot din parohia Tãrlungeni.” Ce simple ºi frumoase sentimente

de iubire! Iubire de moºie!

*

Documentele pãstrate în orice familie au o imensã valoare

documentarã. De curând, o veriºoarã (Elena Munteanu) a

descoperit într-un locºor uitat de vreme un document datat 1925,

pe numele Dumitru Bãdulescu, preot-ctitor al bisericii din satul

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (XVII)
File de monografie:

(Va urma)

Remuº, localitate aflatã în imediata apropiere a municipiului

Giurgiu. Mormântul preotului Bãdulescu (mort în 1938), bine

îngrijit de credincioºi, se aflã lângã altarul bisericii ctitoritã de el,

în Remuº. Preotul Dumitru Bãdulescu este bunicul matern al

mamei mele, soþia preoteasa preotului Ioan Graure.  Documentul

este un Carnet de identitate pentru funcþionarii publici cu 50%

reducere pe Cãile Ferate Române, elibert de Ministerul

Comunicaþiilor, cu fotografia ºi semnãtura: Pr. Dumitru

Bãdulescu, „clasa 2". În interiorul Carnetului, se aflã Autorizaþia

de cãlãtorie cu urmãtorul conþinut:

„MINISTERUL COMUNICAÞIILOR, Cãile Ferate Române,

no. curent 19213 al Ministerului, Clasa 2.

AUTORIZAÞIE DE CÃLÃTORIE (valabil 5 ani de la data

emiterii)

Pentru Pr. Dumitru Bãdulescu, paroh, Remuº – Turbatu, jud.

Vlaºca.

Aceastã autorizaþie dã valabilitate certificatelor cu preþ redus

50%, pentru a permite posesorului carnetului sã cãlãtoreascã

pe toate liniile Cãilor Ferate Române de stat, cele particulare ºi

de interes local administrate de stat în trenurile accelerate ºi de

persoane, nu însã în trenurile exprese ºi de lux; pe baza unui

jumãtãþi de bilet de clasa în care are dreptul a cãlãtori posesorul.

Pe cãile ferate particulare participante în convenþie este valabil

plãtind taxele convenþionale.

Bucureºti la 7 aprilie 1925"

Autorizaþia are semnãtura Directorului General din Ministerul

Comunicaþiilor, semnãtura Emitentului, Director General

Contabilitate, marcatã cu timbru sec ºi cu parafa Ministerului

Cultelor ºi Artelor, bineînþeles ºi semnãtura posesorului.

Un alt asemenea Carnet de identitate am prezentat în volumul

Romulus Cioflec, o viaþã în imagini (Editat de Centrul Cultural

Judeþean Covasna, Sf. Gheorghe, 2016). Acelaºi text, doar cã

profesorul ºi scriitorul Romulus Cioflec are permis de clasa I,

are „no. curent 3619 al Ministerului”, fiind eliberat cu câþiva ani

înainte, în 14 aprilie 1921, emitent fiind Ministerul Instrucþiunii

ºi Cultelor (denumirea ministerelor se schimba frecvent ºi atunci).
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXXV)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos
Filoteea Barbu Stoian – o scriitoare pentru care literatura

este o „Rotativã fãrã zgomot”

Nicolae Milescu (1636-1708) reprezintã una dintre cel mai

luminoase figuri ale literaturii noastre vechi, fiind unul din puþinii

cãrturari ai vremii care au cãlãtorit foarte mult prin lume.

Nicolae Milescu nu numai cã a voiajat mult, ci a ºi lãsat scrieri

valoroase despre locurile prin care a trecut. Cãrþile lui De la

Tobolsk pânã în China; Cãlãtorie în China; Jurnal de cãlãtorie

în China; Descrierea Chinei; Raportul de stat al soliei lui N.

Spãtaru în China; Aritmologhia, Etica ºi originalele lor latine;

Manual sau steaua rãsãritului luminând apusul; Dicþionar

slavo-grec-latin; Genealogia marilor împãraþi ºi prinþi ruºi;

Vasiliologhion, adicã cronologia tuturor împãraþilor lumii;

Cronica pre scurt a Moldovenilor, ca ºi traducerea Bibliei adecã

Dumnezeiasca Scripturã (1688) au devenit de referinþã pentru

literatura românã de mai târziu.

În articolul pe care i-l consacra în Dicþionarul general al

literaturii române, editat de Academie, Dan Horia Mazilu scria:

„Milescu aparþinea noii intelectualitãþi sud-est- (ºi est-) europene

deschisã cãtre ideile înnoitoare ºi cãtre mijloacele ºtiinþifice agreate

în Apus, laicizantã ºi cu convingeri politice antiotomane. Era un

cãrturar lipsit de complexe în faþa confraþilor occidentali, preparat

– prin formaþia sa de tip enciclopedic – sã dialogheze liber cu ei

ºi chiar sã se impunã în lumea savantã a Europei”.

ªi fiind el un personaj atât de cunoscut ºi de comentat în toate

istoriile literare de la noi, Nicolae Milescu nu putea sã nu atragã

ºi atenþia unor graficieni de pe întreg mapamondul, care au încercat

sã-i descopere acele trãsãturi fizionomice care sã-i inspire.

Dl. Nicolae Ioniþã, realizatorul frumosului album din 2009

(care ne este ºi nouã de un nepreþuit ajutor) a reþinut câte un

portret al scriitorului din creaþia a nu mai puþin de doisprezece

graficieni din toatã lumea.

Cel mai apropiat de realitate ni se pare portretul semnat de

Alexander Moreira (Brazilia), în care vedem un Milescu statuar,

cu plete ºi barbã bine îngrijite. Spãtarul priveºte cu semeþie în

faþã, sugerând o mare stãpânire ºi siguranþã de sine, cum, de

altfel, stãtea bine unui personaj ca el.

La Kamal Dollah din Singapore cãrturarul român se

individualizeazã atât prin pletele leonine ºi prin barba stufoasã cât ºi

prin mustãþile exagerat de mari, lãsate în jos, „pe oalã” cum s-ar

spune azi într-un limbaj mai puþin academic. Impresioneazã ºi aci,

în mod plãcut, ochii larg deschiºi, privind cãtre un orizont îndepãrtat.

Camilo Triana (Columbia), dimpotrivã, îl vede, pe spãtar cu

ochii închiºi, cu maxilarul adus puþin înainte, figura în întregul

ei fiind una de om supãrat, nemulþumit de ceva. La fel ºi la alþi

doi graficieni, tot din Columbia ºi ei: Guaico ºi Jose Ricardo

Rojas. Nicolae Milescu apare tot cu ochii închiºi, sugerând,

probabil, interiorizarea personajului, adâncirea lui în gânduri ºi

meditaþie.

Ucraineanul Nicolaj Kapusta a reuºit sã ne ofere un personaj

convingãtor prin atitudine ºi prin adjuvantele desenului portretului:

Florentin POPESCU

Am citit despre...

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

Rotativa fãrã zgomot – iatã un titlu

cum nu se putea mai potrivit pentru o

carte. L-a dat într-o clipã de fericitã

inspiraþie d-na Filoteea Barbu Stoian unui

volum care vedea lumina tiparului în anul

2016 la Editura Semne din Bucureºti.

Înainte de a pãtrunde în universul literar al acestei autoare mã

simt dator cu o explicaþie, necesarã mai ales tinerilor de azi, care

trebuie sã ºtie cu exactitate sensul în care este folosit termenul de

rotativã – acela de maºinã folositã la tipãrirea ziarelor de mare

tiraj. Aºa ceva nu prea se mai întâmplã azi fiindcã tirajele

publicaþiilor de la noi abia ating cifra de câteva sute de exemplare,

iar acelea sunt realizate prin alte mijloace, moderne ºi nu cu

rotative. În trecut fie spus, înainte de 1989 ºi puþin dupã aceea,

lucrând în presã am vãzut ºi eu îndeaproape, în subsolurile Casei

Scânteii, rotative scoþând la luminã ziarele gândite ºi elaborate de

redactori ºi reporteri în birouri.

Probabil cã intitulându-ºi astfel cartea, d-na Filoteea Barbu

Stoian se va fi gândit cã însemnãrile, reportajele, amintirile

cuprinse între cele douã coperþi se potrivesc cel mai bine acestui

generic, sugerându-i cititorului ce fel de scrieri se aflã în volum.

Acum, când am lângã mine nu mai puþin de zece volume ale

autoarei (pe care le-am parcurs „de-a fir a pãr, cum s-ar zice”)

îmi pot permite sã extrapolez titlul de mai sus ºi sã afirm cã, de

fapt, întreaga literaturã tipãritã pânã acum de aceastã autoare

reprezintã, la figurat fireºte, o „rotativã fãrã zgomot”. Mie unul

îmi mai devoaleazã ºi un semn, o emblemã, o metaforã sub care

poate fi aºezat întregul univers literar al d-nei Filoteea Barbu

Stoian. Ba, mai mult, metafora ascunde ºi discreþia sub care s-a

desfãºurat/se desfãºoarã întreaga existenþã a autoarei. O discreþie

mai greu ºi mai rar de aflat astãzi printre literaþi, cei mai mulþi

cãutând sã iasã numaidecât în faþã, sã se facã auziþi, comentaþi

prin reviste ºi pe la întruniri literare, sã fie lãudaþi ºi sã obþinã

premii, nu de puþine ori organizând chiar ºi unele „Echipe de

zgomote”, ca sã folosesc o expresie pusã mai demult în circulaþia

de Fãnuº Neagu.

ªi pentru cã am menþionat aci numele marelui prozator, e

musai sã mai fac o legãturã: în 1995, când d-na Filoteea Barbu

Stoian publica primul sãu volum, Liniºte pe ghiol (Editura

Phoenix), prefaþa cãrþii era semnatã chiar de Fãnuº Neagu, care,

deºi era un generos, nu-ºi permitea sã facã aprecieri cui vrei ºi

cui nu vrei.

Celei care semna atunci volumul Liniºte pe ghiol i-a citit cu

atenþie cartea (fãcând trimiteri precise la câteva titluri de povestiri

de acolo) ºi în cunoscutu-i stil metaforic trãgea concluzia:

„Povestirile doamnei Filoteea Barbu Stoian, clãtinând o lume

adolescentinã... aduc aminte de dureri care nu pot sã doarã ºi de

nãluca unor suferinþe dulci... ªi totuºi auzi cum timpul descântã

sângele, cum iarba arde în iubirea de a deveni iarbã de puºcã,

somnul absoarbe chipul fericirii ca sã-l încorporeze în vis ºi

trecutul scuturã un cais peste trupul drumului ce-ar vrea sã intre

cu toþi caii în Mare. Dar trãsura cu înjunghiaþii din dragoste nu

mai vine, caii au luat-o razna peste

orizonturi rãsturnate ºi drumul suie mic

în suflet, iar Marea cea mare rãmâne

singurã.”

Din 1995 ºi pânã în 2022 imaginara

„rotativã” a d-nei Filoteea Barbu Stoian

a funcþionat „în liniºte”, temeinic,

gospodãreºte aº zice, ºi a dat la ivealã

cãrþi de prozã, de poezie, de

memorialisticã. În acest din urmã

domeniu se poate afirma, fãrã teama de

a greºi ori a exagera, cã d-sa este o

veritabilã „comoarã” de informaþii, care

de care mai interesante (despre scriitori

ºi nu numai, despre medii frecventate

în ultimele decenii ale veacului trecut.

În context nu e de mirare cã într-una

din cãrþi (Enigme de arhivã, 2019)

reproduce în facsimil câteva texte de

Nicolae Labiº, iar în alte locuri

(Trasoare de gânduri, 2010; Rotativa

fãrã zgomot, 2016) publicã fotografii

inedite cu scriitorii pe care i-a cunoscut,

precum ºi reproduceri facsimilate ale

unor autori de notorietate. Se înþelege,

desigur, cã toate acestea sunt de un

nepreþuit ajutor criticilor ºi istoricilor

noºtri literari care se vor apleca asupra

timpurilor despre care este vorba.

Cea mai recentã apariþie editorialã

este Cartea de la Grãdina Icoanei – o

foarte interesantã monografie a „ªcolii

Centrale” (fostã cândva „Zoia Kosmodemianskaia”, unde

autoarea a fost profesoarã mulþi ani la rând), unde scrie cu cãldurã

ºi cu empatie de câþiva elevi ajunºi mai târziu vestiþi: Adrian

Pãunescu, Maia Morgenstern º.a.

În 2004, scriindu-i prefaþa la volumul Umbre pe scrisori

(Editura Artemis) notam între altele: „Fãrã a fi prin excelenþã

melancolicã, precum la romantici ºi preromantici, ori o poezie a

nihilismului, în care totul e înecat în negru ºi cenuºiu... lirica din

acest volum poartã, totuºi amprenta unei tristeþi metafizice, de

vreme ce sentimentul dezamãgirii în faþa rãsturnãrii scãrilor de

valori se insinueazã pretutindeni, de la vlãdicã pânã la opincã, de

la peisaj la fiinþe”. Ulterior, d-na Filoteea Barbu Stoian a parcurs

noi ºi noi etape, lirica s-a mai decantat, simultan cu atingerea

altor stãri afective – poate de aici ºi omagierea prin vers a unui

întreg grup de prieteni (scriitori, actori, sculptori ºi pictori), pentru

care poeta are frumoase sentimente de admiraþie (vol. Enigme de

arhivã, 2019).

Dincolo de tot ºi de toate, d-na Filoteea

Barbu Stoian rãmâne constantã în iubirea

pentru þinuturile dobrogene în care a vãzut

lumina zilei ºi care i-au marcat întreaga

existenþã. De aici ºi nota profund

melancolicã a întregii opere poetice a d-

nei Filoteea Barbu Stoian.

ªi unde în altã parte ar putea trãi pe

deplin melancolia un poet dacã nu pe malul

mãrii?

„În ritmuri de valuri – citim într-un

poem ce deschide volumul Enigme de

arhivã –, sãlbaticã,/ marea îmi numãrã

anii,/ îmi spune poveºti/ cu Mari

Singuratici.// Proteus, pe mal,/ crede-n

legende, preface/ în acvamarin durerea din

mine –/ cariatidã pe rug –/ sub cer înnorat,

unde vin/ ºi se pierd/ ºosele de gheaþã.”

(Aniversarã).

ªi astfel „Rotativa fãrã zgomot” a d-

nei Filoteea Barbu Stoian dã la ivealã, într-

o subtilã succesiune (mai ales în prozã ºi

publicisticã) observaþii subtile din mediul/

mediile prin care i-a fost/îi este dat sã

treacã, nepregetând sã punã în luminã

frumosul, ori sã amendeze ceea ce i se

pare cã ar spori rãul din lume, propunând

totodatã sugestii ºi judecãþi de mare bun

simþ.

Poetã, prozatoare, memorialistã,

jurnalistã, d-na Filoteea Barbu Stoian îºi

manifestã talentul cu succes, inspirat, pe

mai multe corzi de vioarã sau, pe mai multe clape de pian.

ªi în toate, cu toate reuºeºte sã-ºi cucereascã cititorul, sã ºi-

l facã pãrtaº la tumultul de gânduri ºi sentimente care îi umple

sufletul.

Cãrþile doamnei: Liniºte pe ghiol (prozã, 1995), Iubire de

septembrie (roman, 1997), Fantezii de piatrã (versuri, 1998),

Ofrandã în cuvinte (versuri, 1999), Spovedanie de searã (versuri,

2000), Evadãri din ecuson (publicisticã, 2001), Autografe în

acvaforte (eseuri, 2005), Noapte în cristale (versuri, 2009),

Trasoare de gânduri, 2010), Umbre pe scrisori (versuri, 2014),

Rotativa fãrã zgomot (publicisticã, 2016), Basoreliefuri poetice

(2018), Enigme de arhivã (versuri, 2019), Cartea de la Grãdina

Icoanei (memorialisticã, 2022).

Nikolaj Kapusta
(Ucraina)

un sac þinut în mâna dreaptã (sac pe care se pot citi câteva din

destinaþiile cãrturarului: Paris, Moldova, Moscova, Stockholm,

Pekin); mâna stângã, ridicatã în aer, þine strâns ºi bine rulat un

manuscris pe care este înscris numele purtãtorului sãu.

Întregul corp, îmbrãcat în þinutã de turist, este dominat de

capul mare, impunãtor ºi cãruia pletele, barba ºi mustãþile lãsate

sã creascã în voie îi dau o mãreþie aparte.

Nicolae Milescu  Spãtarul a mai fost imortalizat în desene ºi

de cãtre Clayton Ramos Rabelo, Sergio Raul Morettini (amândoi

din Brazilia) Wan Yongkui ºi Wu Janjun (China), V. Jeevanatha

(India), Hugo Sotana (Venezuela).
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La revedere, Fratello!

Ce fãcuºi, Fratello? Te grãbiºi! Puteai sã mai stai.
Trebuia sã mai stai. Era nevoie de tine în aceste momente
când, cum tu însuþi spuneai, o datã-n veac patria moare.
Patria n-a murit încã; este muribundã. Dar te grãbiºi, tu,
sã duci cu tine acest apus prelung ºi dureros. Casandrã a
unui timp indolent ºi nerecunoscãtor, tu prevãzuse-i totul:
„Eu nu pot spune: Noapte bunã, România/ Oriunde te-
ai afla!/ Pentru cã tu nu te mai afli nicãieri/ Decât,
poate, în inima mea”. ªi, ºtiind ce va urma, n-ai mai
aºteptat dezastrul.

Presimþind plecarea, sau poate cineva de-acolo, de Sus,
þi-a anunþat iminenta datã, þi-ai luat rãmas bun de la noi,
prietenii tãi dintr-o stea – steaua vieþii, steaua literaturii
– ºi, ca într-un testament, ai spus fiecãruia câte un cuvânt
de iubire. ªi eram/suntem mulþi, dar steaua iubirii tale
ne-a încãput pe toþi – ºi cred c-ar mai fi ºi rãmas loc,
ºtiind inima ta mare cât o þarã.

Zici, în acel panegiric al prieteniei: „Eu am avut ºi am
o iubire adevãratã, mare ºi definitivã”. Aceastã iubire,
mare ºi definitivã, a pornit la drum, prin þarã, având în
substanþa ei, combustia care o împingea mai departe,
iubirea restrânsã, creuzet cu arderi cosmice, a casei tale,
a familiei tale. Ai avut totdeauna alãturi fetele mele, cum
spuneai uneori, cu duioºie: Doina, soþie ºi colegã de
condei gazetãresc; Anda, universitarã în ceea ce ne-a
fost nouã drag, folclorul (ºi poporul); Anuca, renumit
medic cardiolog (care a stat lângã tine pânã la ultima
rãsuflare); nepoþica Ruxi, studentã în Arte – ºi, desigur,
Adrian, ginerele, sãritor ca un fiu. Cu aceastã zestre, peste
zestrea de acasã, pãrinteascã, ai luat lumea în piept ºi-n
rãspãr, alintându-o cu slovele poeziei, ºfichiuind-o cu
cuvântul pamfletului.

Fratello, grãbitule, ai scris în aceastã viaþã pe furate
mult, ºi bine, ºi frumos. Cãrþile tale stau ºi vor sta
mãrturie a unei conºtiinþe trimise de Dumnezeu pe
pãmânt cu misiune specialã; pe care þi-ai îndeplinit-o
cu prisosinþã, dar cãreia îi mai puteai aduce încã multe
carate. Nu le mai enumãr – cãrþile, care te definesc ºi
atestã împlinirea misiunii încredinþate. O vor face
alþii, le vor îngriji bibliotecarii, se vor bucura
cititorii. Amintesc, însã, una din ultimele – ºi nu
de poezie, ci de ziaristicã („viaþa ºi dragostea
noastrã”): volumul de eseuri (ºi pamflete) „Boabe
de piper crud”, rod al colaborãrii sãptãmânale,
sub acelaºi titlu (totdeauna vineri, pagina 7) în
prestigioasa revistã „Flacãra lui Adrian
Pãunescu”, condusã de fiica marelui Bard,
minunata poetã ºi ziaristã Ana-Maria Pãunescu;
aceea care, cu dragoste ºi pricepere, semneazã
prefaþa. Prefaþã în care, superb laitmotiv, poeta
reperã: „ªi mereu, vinerea, miroase a boabe de
piper crud”.

Fratello, în aceastã carte mã onorezi cu o
tabletã („Vârsta fratelui meu”) – ºi n-aº fi vrut
sã fac un prilej de laudã (oricât am fi noi de
olteni!) dar nu pot sã nu citez o
propoziþiune care mã arde, Fratello, ca
un dor nestins: „Pe poetul cu care am
bãut, în realitate ori în gând, butoaie de
vin roºu, de zaibãr pelinat, cu care am
cântat cântece olteneºti ori
maramureºene, cu care am încercat direct
pe suflet cuvinte rare ale limbii române”…

Fratello, în timp ce scriu, pe masa mea
ard douã pahare cu zaibãr pelinat. Tu nu
eºti alãturi, te grãbiºi sã pleci. Beau din
paharul meu. Beau ºi plâng ºi scriu – ºi lacrima are gustul
amãrui al pelinului de mai ºi miros de boabe de piper
crud.

Mã uit la paharul tãu; parcã se subþiazã vinul în el –
oare, sã fi palpitat sufletul tãu în preajmã? – cã nu
degeaba punea bunica o canã cu apã la striga casei: vine
sufletul mortului, maicã, ºi timp de 40 de zile aleargã pe
unde-a cãlãtorit în viaþã ºi, când oboseºte din alergãturã,
vine acasã ºi bea din apa asta, pe care o înnoim noi în
fiecare dimineaþã.

Dar, din pãcate, paharul rãmâne neatins.
Beau ºi paharul tãu, Fratello. Beau ºi plâng ºi scriu…
ªi mã gândesc cã vinerea va mirosi mereu a boabe de

piper crud.
La revedere, Nicolae Dan Fruntelatã!
La revedre, Fratello!
Pe curând.

Ion ANDREIÞÃ,

pãlmaº cu condeiul

Nicolae Dan Fruntelatã...

pânã la capãt

„SUD, pânã la capãt” îþi intitulaseºi rubrica ce pânã
mai ieri ai semnat-o în paginile acestei reviste. Îþi
vorbisem ceva mai înainte despre Bolintin, despre
bolintineni ºi mai ales despre grupul de inimoºi adunaþi
în jurul publicaþiei (la care eu eram un mai vechi
combatant) ºi ai acceptat cu plãcere sã te apropii de noi
ºi sã scrii aici.

ªi ai scris cu bucuria omului de condei care poate împãrtãºi
cititorului gândurile ºi sentimentele lui despre
„Sudul” din care veniseºi ºi tu,
chiar dacã acela se afla în
celãlalt capãt de þarã.

Bolintinul te-a adoptat ºi
pe tine, ca ºi pe Ion Andreiþã,
Titus Vîjeu, Victoria
Milescu sau Niculae Scurtu.

ªi ai început sã scrii la revistã, aducând cu tine o
experienþã gazetãreascã unanim recunoscutã de cãtre
oficialitãþile Bolintinului (prin conferirea titlului de
„Cetãþean de Onoare” al localitãþii).

Aº mai fi vrut sã-þi spun (dar n-am mai apucat sã te vãd,
fiindcã suferinþa lunilor din urmã te-a þinut în casã) cã în
deplasãrile mele prin þarã am întâlnit mulþi oameni care
îþi citeau ºi-þi apreciau verbul rostit ºi scris din inimã ºi
dragoste. Sunt sigur cã te-ai fi bucurat precum odinioarã,
când girai nume ºi destine noi de poeþi tineri în paginile
„Luceafãrului”, revista ta de suflet, cea pe care niºte
troglodiþi, treziþi peste noapte în liberali europeni etc. au
pus-o la stâlpul infamiei în zilele în care, cum ziceai tu
undeva, s-a albãstrit hârtia de turnesol...

Bucurã-te, dincolo în ceruri, cã sãmânþa adusã de tine
la Bolintin a gãsit un pãmânt bun ºi cã mai noii condeieri
ai acestei vechi vetre de þarã îþi urmeazã ºi-þi vor urma ºi
de aci înainte exemplul de bun cetãþean, mai ales de
mare iubitor al tuturor celor lãsate de Dumnezeu pe
pãmânt întru binele lumii!

Florentin POPESCU

Se stinse o luminã...

Ne-a pãrãsit sortit sã ne fie multora dintre noi pildã în
toate.

Bãiat de dascãli din stirpea lui Dom’ Trandafir, Nicolae
Dan Fruntelatã n-a avut decât sã priveascã în jur ºi sã
caute rostul lumii din care fãcea parte. Se va dovedi un
neobosit cãutãtor de înþelesuri în cartea de citire ºi în
cele de dupã ea care i-au cãutat vecinãtate pe cãrãrile
vieþii. Elev strãlucit, mai apoi student eminent – avea sã
obþinã bursa republicanã – când ºi-a dat drumul la condei
am realizat caracterul scrisului sãu: selecþia cu sfinþenie
a verbului românesc, mersul exploziv al spuselor sale,
farmecul metaforei cãutatã cu har ºi chematã sã ne încânte
simþurile.

N-a ajuns la catedrã, deºi s-ar fi dovedit scara de
agregare potrivitã felului sãu de a gândi ºi simþi, de a se
miºca printre astre, de a ºopti stelelor toate câte ducea în
inimã. S-a rãzbunat din poziþia ce i-a fost rezervatã mare
parte a existenþei. A fost invitat într-o redacþie unde îºi
cautã locul scriitura decupatã din trãirile vieþii
studenþeºti. Era înconjurat de talentaþi ºi dornici de
afirmare ucenici în potrivirea în solfegii remarcabile. Dan
le-a rãmas în bunã vecinãtate ºi trainica amiciþie. A fost

delegat sã roboteascã în presa cotidianã, unde câºtigul
cel mare a provenit din marele numãr de

competitori în arta scrisului. Jurnalistica ºi-a
croit pe mai departe performeri unul ºi unul

cu Nicolae Dan Fruntelatã la pupitru. Au
urmat etape care subliniau cu o forþã
aparte de modelare, consolidare ºi
iradiere a condeiului autentic.
Experienþa de la „Luceafãrul” a
adãugat un capitol distinct in biografia
scriitorului. Cu bune ºi cu rele. A fost
o ºansã pentru presa noastrã post-
decembristã ca în fruntea unei
publicaþii ce relua un titlu din
perioada fãuririi României Mari sã
fie instalat Fruntelatã. O
televiziune cu profil cultural-
instructiv educativ sã beneficieze
de prezenþa experimentatului
scriitor ºi jurnalist.

Ce a mai fãcut între timp
Nicolae Dan Fruntelatã? Putem
afla mergând la bibliotecã.
Lângã volumele de pânã atunci,
versuri curate, limpezi, mustind
a dragoste de viaþã ºi de þarã –
patriotice le-aº numi de nu mi-ar
fi teamã de privirile chiorâºe ale
unor înlemniþi în proiect – acolo

mã gândesc sã descoperim multele
cãrþi trimise la tipar în ultimele

decenii. Este o demonstraþie de
exprimare prin iambi suitori,
vitriolanþi uneori, nãscuþi din dragul

de þarã ºi pãmântul natal, plus o
dãruire neaºteptatã, dar repetatã a

prozatorului neºtiut pânã acum.
Sunt neîndoielnic atâtea de spus despre

talentul literar al acestui predestinat s-audã
cum iarba creºte pe pajiºtea proprie ori a celor

învecinate. Trebuie sã gãsim cuvinte potrivite
pentru priceperea de a sta de vorba cu cineva,

dãruirea de a transfera cãtre cei care îi aºteptau opinii,
recomandãri, pãreri de rãu, dupã caz. Gãsea pentru

fiecare vorba potrivitã.
Socotesc potrivit sã evoc în context versurile notate

de Eminescu la dispariþia din viaþã a dascãlului sãu, Aron
Pumnul: „se stinse-o luminã...”

În generaþia lui, Nicolae Dan Fruntelatã s-a dovedit o
dalbã stea. Care, iatã, porni pe-a nemuririi cale ºi-n urmã-
i ne-a lãsat! Sã-i fim recunoscãtori pentru toate câte a
lãsat în urma lui!

Neagu UDROIU
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(continuare în pag. 11)

Nicolae
Scurtu

DIMITRIE

BOLINTINEANU –

NICOLAE DAN

FRUNTELATÃ

AFINITÃÞI ELECTIVE

Luni, 13 iunie 2022, poetul, prozatorul, publicistul ºi

memorialistul Nicolae Dan Fruntelatã a intrat, prea devreme,

într-o lungã ºi durabilã posteritate, care îi va asigura, ca ºi

predecesorului sãu, un sigur ºi binemeritat topos în eternitatea

valorilor literare naþionale.

Formaþi, în timpuri diferite, la ºcoala problemelor sociale,

politice culturale ºi literare ardente, cei doi maeºtri ai metaforei,

generatoare de „emoþii estetice”, au înfruntat opreliºti, de tot

felul, spre a mãrturisi ºi convinge pe cei din jur cã ei ºtiu sã

aproximeze adevãrul din acele vremuri.

Prin verbul poetic, prin naraþiunea incitantã a unui eveniment,

dar, mai ales, prin publicistica lor, atât de vie, puternicã ºi

dinamizantã, cei doi creatori congeneri au marcat ºi influenþat

mentalul colectiv din acest perimetru spiritual.

Încã din timpul studiilor universitare, poetul Nicolae Dan

Fruntelatã a fost impresionat de universul creaþiei lui Dimitrie

Bolintineanu ºi de biografia sa atât de accidentatã.

I-a citi ºi, uneori, recitit cãrþile fundamentale de poezie ºi

prozã ºi i-a urmãrit cu o sporitã atenþie discursul publicistic atât

de iconoclast ºi, întotdeauna, profund ºi generator de dispute

aprinse.

Poetul Nicolae Dan Fruntelatã a înþeles, ca puþini alþii, de

altfel, impulsurile biografiei fizice ºi creatoare a celui ce a scris

arhicunoscuta meditaþie Daniil Sihastru.

I-a cunoscut ºi urmãrit, cu rigoare, periplu european, izbânzile

culturale ºi diplomatice, colaborãrile în presa francezã, cãrþile

tipãrite în aceste locuri ºi, evident, chipul cum au fost receptate

de confraþii sãi strãini.

L-a impresionat, dintotdeauna, imaginea lui Dimitrie

Bolintineanu în diferite ipostaze, remarcând, cu energie, vitalitatea

omului ºi, desigur, privirea clarã, lucidã ºi fãrã putinþã de a greºi.

Contribuþia sa ultimã, Moºtenirea lui Bolintineanu, publicatã

în excelenta revistã Sud, se constituie, de fapt, într-o elegantã ºi

temeinicã rememorare a unei moºteniri, din cele mai bogate ºi

fireºte, unice, pe care a lãsat-o poetul Baladelor istorice.

Cei doi poeþi, care au fãcut istorie încã de la debut ºi care au o

operã uriaºã, se cuvin a fi mereu prezenþi în conºtiinþa literarã a

acestui neam atât de urgisit.

DIMITRIE

BOLINTINEANU

ÎNTR-O RARISIMÃ

ANTOLOGIE

În timp ce elabora întâiul microtratat de teorie ºi esteticã literarã,

O cercetare criticã asupra poeziei române de la 1867, Titu

Maiorescu citise ºi recitise cu o rarã atenþie pe toþi poeþii români

care îºi adunase poeziile într-o carte sau care erau, doar, prezenþi

în presa literarã.

Îi reþine atenþia, în chip special, poeþii Vasile Alecsandri,

Grigore Alexandrescu ºi Dimitrie Bolintineanu din care citeazã

exemple ilustrative privind Condiþiunea materialã ºi Condiþiunea

idealã a poeziei.

La finalul studiului, Titu Maiorescu alcãtuieºte o antologie cu

cele mai reuºite creaþii ale poeþilor de pânã atunci.

Reþine din opera lui Vasile Alecsandri opt poezii, din cea a lui

Grigore Alexandrescu ºase poezii, iar din cea a lui Dimitrie

Bolintineanu cinci poezii elocvente pentru analiza sa.

Acestea sunt, Mihai scãpând stindardul, p. 167-168, Mircea

la bãtaie, p. 176-177, Capul avarilor, p. 180-181, Mãrioara, p.

191-193 ºi Daniil Sihastru1, p. 199-200, din care Titu

Maiorescu citeazã o excelentã comparaþie care s-a impus.

*

Ca un glob de aur luna strãlucea,

începe Bolintineanu una din cunoscutele sale balade istorice.

Mihai mândru vine iarã,

Falnic ca un stâlp de parã.

Douã observãri dintre cele multe ce se pot face asupra acestei

materii ne par la ordinea zilei pentru starea actualã a poeziilor

române: cea dintâi se referã la noutatea, cea de a doua la justeþea

comparaþiunilor.

Punctul de plecare pentru orice comparare poeticã a fost

necesitatea sensibilizãrii obiectelor. Însã pentru ca acest scop sã

fie atins, comparaþiunea trebuie sã fie relativ nouã, altfel nu

produce nici o imagine. Ceea ce am arãtat cã se întâmplã cu

vorbele izolate se întâmplã ºi cu comparaþiunile prin uzul zilnic,

îºi pierd elementul sensibil. Auzind tot mereu una ºi aceeaº[i]

comparare, nu mai avem pentru ea atenþiune, ºi nu ne mai

reproducem cuprinsul material.

Când zic, d[e] e[xemplu], curajos ca un leu, nu-mi mai amintesc

figura leului, ci primesc locuþiunea oarecum ca un semn

convenþional pentru gândirea abstractã a unor calitãþi. Precum

prin deasa întrebuinþare se tocesc monetele ºi se pierde chipul ºi

pajura exprimate pe ele, aºa din comparaþiunile prea des auzite se

ºterge imaginea sensibilã; ºi cu aceasta toatã raþiunea lor de a fi.

Rãmâne acum la tactul lingvistic al poetului de a simþi care

metaforã se poate întrebuinþa cu succes ºi care a încetat de a mai

fi comparaþiune sensibilã ºi, prin urmare, trebuieºte, pentru un

timp, sau cu totul depãrtatã, sau cel puþin modificatã în poezie. În

aceastã privinþã, nouã ne pare cã în poeziile române de astãzi

sunt mai ales trei imagini aºa de uzate ºi abuzate, încât poeþii cei

tineri ar face bine sã se fereascã de ele: acestea sunt florile,

stelele ºi filomelele.

Toate amantele poeþilor noºtri sunt ca o floricicã sau ca o

steluþã sau ca amândouã în acelaº[i] timp (lucru mai greu de

închipuit), toþi prinþii, toate aniversãrile, toate „zilele mãrite” sunt

ca o stea mare, ºi toate impresiile poetice se deºteaptã când cântã

filomela.

Astãzi, însã, am citit atâtea flori ºi floricele, stele, steluþe,

steliºoare ºi filomele în versurile române, încât acum primim

aceste cuvinte numai ca niºte semne uscate, obiºnuite în vorbire,

prin urmare fãrã nici un rezultat poetic.

Note: Titu Maiorescu, O cercetare criticã asupra poeziei

române, Iaºi, Ediþiunea ºi Imprimeria Societãþii Junimea, 1867,

p. 24-28. (Condiþiunea materiale a poeziei).

NICOLAE

GEORGESCU-TISTU

ªI BOLINTINUL

DIN VALE

Istoric literar, bibliolog cu strãlucite studii la Paris, cercetãtor

al fenomenului biblioteconomic românesc ºi excelent universitar

la Cluj ºi Bucureºti, Nicolae Georgescu-Tistu (n. 1 septembrie

1894, Costeºti, jud. Buzãu – m. 11 aprilie 1972, Bucureºti) a

întreprins numeroase cãlãtorii de studii în anumite locuri din

România.

La invitaþia oficialitãþilor culturale ºi administrative ale judeþului

Ilfov, participã la comemorarea lui Dimitrie Bolintineanu, în ziua

de 8 octombrie 1937, la Bolintinul din Vale, unde se aflã

mormântul poetului paºoptist.

Aici, în prezenþa unui auditoriu format din profesori, scriitori

ºi oameni de culturã, rosteºte o emoþionantã cuvântare, în care

relevã meritele literare ºi politice ale lui Dimitrie Bolintineanu.

Este prezent, alãturi de prea cucernicii preoþi, ºi la slujba de

pomenire de la mormântul lui Dimitrie Bolintineanu, bucurându-

se de interesul manifestat de oamenii din Bolintinul din Vale.

Prezenþa sa a fost surprinsã de un fotograf care a imortalizat

cele douã ipostaze: rostirea alocuþiunii ºi slujba de la mormântul

celui ce a elaborat ºi publicat memorabila poezie, Muma lui

ªtefan cel Mare.

Pe una dintre aceste fotografii Nicolae Georgescu-Tistu noteazã

cu cernealã neagrã: Bolintinul din Vale. Pelerinaj la mormântul

lui Dimitrie Bolinintineanu, 8 oct[ombrie] 1937.

ªi nu e singurul, care, în decursul deceniilor, s-a oprit o clipã

la mormântul lui Dimitrie Bolintineanu.

Notã: Originalele celor douã fotografii, necunoscute, se aflã

în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,



1111111111

(urmare din pagina 10)

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

1 Titu Maiorescu, Poezia românã. Cercetare criticã. Urmatã de o antologie de poezii, Iaºi, Ediþiunea ºi Imprimeria Societãþii Junimea, 1867.
2 Aretia Panaitescu, admiratoare a operei lui Tudor Arghezi ºi prietenã intimã.
3 Mihail Antoniade (1883-1945), jurist ºi om de culturã.
4 Trimiterea se face la Conacul familiei Cioflec de la Mârºa, din judeþul Vlaºca. Astãzi nu mai existã.
5 Constantin Rãdulescu-Motru, Revizuiri ºi adãugiri. [1943-1950 ºi 1952], Volumele 1-8. Îngrijite de Rodica Bichis ºi Gabriela Dumitrescu. Comentariu Dinu C. Giurescu. Versiune finalã de Stancu
Ilin, Bucureºti, Editura Floarea Darurilor, 1996-2001. (Colecþia Mãrturisiri).
6 Însemnãri despre Nicolae Cartojan se gãsesc în volumul I, p. 26, 82-83, 89, 161, 240; volumul II, p. 21, 69, 84, 112, 124, 129, 237, 292 ºi, în fine, în volumul III, p. 216, 221, 299.
7 Nota pe care o transcriu aici, integral, se gãseºte în volumul I, p. 82-83 ºi devine, astfel, un valoros document de istorie literarã.
8 Emil Turdeanu, Problèmes sud-est européens dans l’oeuvre d’histoire littéraire du professeur N. Cartojan în Buletinul Institutului Roman din Sofia, 1, nr. 1, 1941, p. 259-271. (Comunicãri).

TUDOR ARGHEZI ÎN

MÃRTURII INTIME

Lectura cãrþii lui Barbu Cioculescu, Tudor Arghezi –

autoportret prin corespondenþã, mi-a dezvãluit, încã din 1982,

o altã imagine despre omul ºi creatorul Cuvintelor potrivite.

Aici, în câteva zeci de scrisori, trimise unor admiratoare,

prietene sau chiar iubite, precum Constanþa Zisu, Aretia

Panaitescu ºi, desigur, altele, Tudor Arghezi, într-un stil epistolar

inconfundabil, se destãinuie, se confeseazã ºi se automartirizeazã,

printr-o izolare nedoritã de partenerele de moment.

Aceastã carte, datoratã istoricului literar Barbu Cioculescu, a

stimulat în lumea receptãrii lui Tudor Arghezi o anume reprivire

ºi înþelegere, cât mai convingãtoare a biografiei unui excepþional

poet.

Revelatorii, în acest sens, sunt ºi cele douã epistole trimise

epigramistului, publicistului, prozatorului ºi criticului de artã

Virgil Cioflec (1874-1948), privitoare tot la o poveste de iubire,

în care apare enigmatica Aretia Panaitescu, o domniºoarã ce

stimula profunde sentimente de iubire.

Virgil Cioflec apare, aici, în ipostaza de prieten al celor doi ºi,

evident, de intermediar afabil.

Sintagmele stilului epistolar arghezian conþin o anume

ambiguizare, care sporeºte ºi mai mult taina acestei iubiri ce se

cuvine, cândva, decriptatã.

*

Bucureºti, 12 sept[embrie] 1921

Stimate domnule Cioflec,

Faþã de extrema d[umnea]v[oastrã] bunãvoinþã nu doresc

decât prilejuri de-a vã fi agreabil ºi de a vã dovedi forþa memoriei

mele sufleteºti.

Alãtur pentru cunoºtinþa d[umnea]v[oastrã], chitanþa d[oam]nei

P.2, singurul documente de afaceri ce posed de la d[omnia] sa ºi

pe care vã rog sã mi-l pãstraþi.

Cuvintele «asociaþia ce-mi propuneþi» din chitanþã, sunt ale

doamnei. E stilul ermetic, de-o eleganþã superlativã, al persoanelor

care fac propunerile ºi pe care blazonul le împiedicã sã le afirme.

Cu toate bunele sentimente laolaltã.

T. Arghezi

*

[Bucureºti], 16 sept[embrie] 1921

Stimate domnule Cioflec,

Mã speriaþi: sunteþi un fermecãtor. Am primit

cu o emoþie stupefiatã mâna de hârtii pe care o

aruncaþi, ca un final bizar de logic ºi de imposibil

în actul obscur al teatrului unde joc.

Voiam tocmai sã dau fuga pânã la

d[umnea]v[oastrã] ca sã vã arãt o scrisoare în

concordanþã cu finalul, sositã ieri de la Sinaia.

Mã voi duce la 6 la d[omnu]l Antoniade3 ºi

voi aºtepta întoarcerea d[umnea]v[oastrã]

pentru vizitarea conacului4.

Nu ºtiu cum sã sfârºesc, cu ce mulþumiri ºi

cu ce expansiuni, stimate ºi iubite domnule

Cioflec.

T. Arghezi

[P.S.]

Vã restitui documentele ce vã aparþin.

Note: Originalele acestor epistole,

necunoscute, se gãsesc la Biblioteca Academiei

Române. S 15 (1-2)/CXCVI.

CÂTEVA

ÎNSEMNÃRI

DESPRE

NICOLAE

CARTOJAN ªI

ACADEMIA

ROMÂNÃ

Recitind, recent, notele ºi însemnãrile zilnice5 ale filosofului

ºi cãrturarului Const. Rãdulescu-Motru (1868-1957), revelatoare

prin francheþea ºi obiectivitatea lor, am fost plãcut surprins de

preþuirea ºi dragostea de care se bucura profesorul ºi istoricul

literar Nicolae Cartojan.

Este menþionat6, în primele trei tomuri ale acestor însemnãri,

cu admiraþie ºi simpatie intelectualã pentru tot ceea ce izbutise sã

publice în domeniul cercetãrii culturii ºi literaturii române vechi

ºi moderne.

O însemnare7 din 17 aprilie 1943 ne evocã faptul cã Nicolae

Cartojan intervenise ºi insistase ca cel care sã-i rãspundã la

discursul de recepþie, ca membru titular, în Academia Românã,

sã fie profesorul ºi filosoful Constantin Rãdulescu-Motru, care,

fãrã ezitare, acceptã onoranta propunere.

Retras la Butoieºti, unde avea o reºedinþã de varã, Const.

Rãdulescu-Motru adunã materiale, informaþii ºi opinii ale

specialiºtilor în medievisticã ºi culturã româneascã veche spre a-

i elabora discursul de acceptare ºi primire în Academia Românã.

Evenimentele se precipitã, ne aflam în plin rãzboi, iar profesorul

ºi eruditul învãþat Nicolae Cartojan ne pãrãseºte definitiv în ziua

de 18 decembrie 1944 într-o atmosferã din cele mai incerte.

Nicolae Georgescu-Tistu la Bolintin Vale

Interesantã ºi extrem de edificatoare rãmâne aceastã însemnare

pentru biografia lui Nicolae Cartojan ºi pentru istoria Academiei

Române.

*

Sâmbãtã, 17 aprilie 1943. Butoieºti. Înainte de a pleca din

Bucureºti, colegul N. Cartojan m-a rugat sã-i fiu naº pânã la

sfârºit în noua sa ipostazã de membru al Academiei Române.

Eu l-am propus în secþia literarã, încã în 1936, eu l-am susþinut

sã fie ales, mai târziu în 1940, tot eu sã-i rãspund la discursul de

recepþie. Cum nu puteam sã nu primesc, trebuie sã mã gândesc

acum la mica cuvântare-rãspuns pe care voi avea sã o pronunþ.

Am primit de la dânsul câteva notiþe biografice. Am ºi Buletinul

Institutului Român din Sofia, cu o recenzie a lui Emil Turdeanu8

asupra operelor.

Din punct de vedere documentar, am tot ce-mi trebuie. Urmeazã

sã mã fixez asupra caracterizãrii generale a operelor sale ºi asupra

meritelor. Nefiind de specialitate, lucrul nu este tocmai uºor.

Cred totuºi cã nu voi exagera, acordând lui Cartojan meritul

de a fi adus contribuþii preþioase la vechea literaturã românã. Tot

ce a scris Cartojan pare cã are sorþi sã dureze. El nu este de o

originalitate excepþionalã; este însã o minte cumpãnitã ºi mai ales

cu simþul rãspunderii. Publicaþiile sale se þin lanþ; ºi aceea ce este

mai important, ele sunt pe fiecare an de o valoare mai ridicatã.

La el, nici precocitate, nici salturi, ci munca neîntreruptã pe o

linie continuã, ascendentã. Aºtept sã-mi trimitã discursul sãu

asupra lui Ovid Densusianu ºi Drãganu, pentru ca vãzând mãsura

dupã care-ºi apreciazã predecesorii, sã pot fi apoi ºi eu de acord.

În tot cazul aceea ce va trebui sã accentuez, ca un merit al lui N.

Cartojan, este siguranþa metodei sale de cercetare.

Este primul nostru cercetãtor cu obiectivitate ºtiinþificã, în

materie de literaturã. Aºa se explicã ºi faptul cã împrejurul lui s-

a format o ºcoalã de cercetãtori distinºi, în câmpul vechii literaturi

române; cãci o ºcoalã serioasã nu poate dura niciodatã în jurul

unui cercetãtor lipsit de o metodã serioasã, fie el cât de inventiv

în teorii. Cu scrierea rãspunsului, la discursul de recepþie al lui

Cartojan, voi avea ºi eu o ocupaþie, în zilele de neliniºte, pe care

mi le dã informaþiile de rãzboi.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

În anul 1980,

participând la

culegerile de teren

pentru realizarea

Atlasului etnografic

român, operã majorã a

culturii româneºti

finalizatã sub

coordonarea lui Ion

Ghinoiu, cercetãtorul

Paul Simionescu a mers în comuna Bãlãciþa, din judeþul

Mehedinþi, unde a stat de vorbã cu Constantin Ghialdâr

(n. 1908, agricultor, cu douã clase), Constantin ªerban

(n. 1915, agricultor, cu ºapte clase) ºi profesorul de limba

ºi literatura românã Marin Popa (n. 1922).

Informaþiile despre sãrbãtorile ºi obiceiurile din

localitate, obþinute de Paul Simionescu de la cei trei

interlocutori ai lui, au fost publicate în corpusul de

documente etnografice româneºti Sãrbãtori ºi obiceiuri,

Rãspunsuri la chestionarele Atlasului etnografic român,

vol. I, Oltenia, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2001.

Volumul, apãrut sub egida Institutului de Etnografie ºi

Folclor „Constantin Brãiloiu” al Academiei Române, a

fost realizat de urmãtorul colectiv de autori: Ion Ghinoiu

(coordonator general), Ofelia Vãduva ºi Cornelia Pleºca

(îngrijirea ºtiinþificã ºi redacþionalã), Emil Þîrcomnicu

(procesare ºi tehnoredactare) ºi autori contributori la

diverse capitole: Georgeta Moraru („Naºterea”), Ofelia

Vãduva („Nunta”), Maria Bâtcã („Costumul ceremonial

de nuntã”), Ion Ghinoiu („Înmormântarea”), Cornelia

Pleºca („Sãrbãtori ºi obiceiuri cu datã fixã”; „Sãrbãtori

ºi obiceiuri cu datã mobilã”), Alina Ioana Ciobãnel

(„Sãrbãtori ºi obiceiuri comunitare”, „Reprezentãri

mitice”), Monica Budiº („Obiceiuri legate de

construcþii”).

Datele etnografice la care avem acces parcurgând

corpusul prezintã un interes deosebit, pentru cã ne oferã

o imagine de ansamblu a tradiþiei zonale olteneºti,

compusã din variantele locale ale acesteia, încã active

sau pãstrate în memoria unor purtãtori de patrimoniu

din a doua jumãtate a sec. XX.

Din judeþul Mehedinþi, au fost investigate

douãsprezece localitãþi (Bãlãciþa, Brezniþa-Motru,

Cireºu, Corcova, Cornãþel, Dâlbociþa, Gârla Mare,

Gogoºu, Hinova, Isverna, Pristol ºi Pruniºor).

Bãlãciþa a primit indicativul Mh1, care apare la

finalul tuturor secvenþelor de informaþii din

localitate, transcrise cu exactitate ºi plasate între

ghilimele, în cadrul capitolelor ºi subcapitolelor

tematice.

Situatã la 62 de km distanþã de Turnu Severin,

Bãlãciþa era formatã, la finalul sec. al XIX-lea,

din patru „mahalale”: Mahalaua Mîþuleºtilor,

Grãureºtilor, Floreºtilor ºi

Popeºtilor, având ca localitãþi

vecine comunele Cleanov (la est),

Dobra (la vest), Prisãceaua (la sud)

ºi Gvardeniþa (la nord). În partea

de nord a comunei curg râurile

Desnãþuiul Mare ºi Desnãþuiul

Mic, iar dinspre Dobra spre

Cleanov, este strãbãtutã de Valul

lui Traian (Marele dicþionar

geografic al României, alcãtuit ºi

prelucrat dupã dicþionarele

parþiale pe judeþe de George Ioan

Lahovari, C. I. Brãtianu ºi Grigore

G. Tocilescu, Stabilimentul grafic

J. V. Socec, Bucureºti, 1898, vol. I,

p. 285). În anul 2015, „Valul lui Traian”

sau „Brazda lui Novac”, un ºanþ de apãrare

a graniþei de nord a Imperiului Roman,

refãcut în vremea lui Constantin cel Mare

(sec. IV) ºi care se continuã spre ªimian,

Livezile, Hinova ºi Oreviþa Mare, este

înscris pe Lista monumentelor istorice ale

României cu codul 32 MH-I-s-B-10055

(https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-

2015/LMI-MH.pdf).

Comunã de câmpie, în care s-au

practicat cu deosebire agricultura ºi

creºterea animalelor, Bãlãciþa a fost, din

1912 pânã în 1950, centru de plasã(http:/

/arhivelenationale.ro/site/download/

arhive_judetene/mehedinti/Comitetul-

Provizoriu-al-plasii-Balacita-1919-

1950.pdf). Istoria ei nu e bine cunoscutã,

dar, fãrã îndoialã, este situatã într-o vatrã de locuire

strãveche, dacã þinem cont de mãrturiile arheologice de

epocã dacicã ºi romanã (v. în acest sens, Romeo A. Popa,

Preistorie ºi antichitate în judeþul Mehedinþi – mãrturii

arheologice, Editura Alma, Craiova, 2014, p. 47, 57, 97);

Nicolae Dan Fruntelatã afirma, pe baza unei documentaþii

pe care nu am putut-o încã reconstitui, cã numele de

„Bãlãciþa” provine de la acela al domniþei Bãlaºa, fiica

Brâncoveanului, a cãrei moºie ar fi fost în aceste locuri.

Revenind la cultura tradiþionalã pãstratã prin viu grai

din generaþie în generaþie ºi la consemnãrile lui Paul

Simionescu în urma culegerii de teren din anul 1980,

menþionãm, în continuare, câteva date despre locuire,

ocupaþia agrarã, practici de pomenire a strãmoºilor din

calendarul popular ºi evenimente ale comunitãþii.

La temelia unei case se puneau apã sfinþitã ºi bani

din argint. ªi la cãpriori, dupã ce se ridicau pereþii, se

puneau bani, ºtergare, flori (mai ales busuioc) ºi bãuturã

(vin, þuicã) pentru meºteri. În casã nouã nu se intra decât

dupã ce se fãcea sfeºtania.

La cununie, tinerii îºi alegeau un sfânt care devenea

ocrotitorul casei ºi al cãrui praznic se respecta. „La toþi

sfinþii patroni se împãrþea, la bisericã ºi acasã la vecini,

mâncare ºi bãuturã, ciorbã, carne friptã, ouã, brânzã,

fructe, vin sau rachiu”.

ETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRETNOGRAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLAFIE, FOLCLOROROROROR

„Sãrbãtori ºi obiceiuri” din Bãlãciþa
Totuºi, sãtenii au amintit ºi despre „zidirea umbrei”

în construcþii: se mãsura cu aþã umbra cuiva, fãrã ca acesta

sã ºtie, apoi aþa respectivã se aºeza în fundaþie, crezându-

se cã viaþa „furatã” astfel va asigura trãinicia casei.

Se mai credea cã ºarpele casei nu trebuie omorât,

pentru cã dacã el va

dispãrea, membrii

familiei vor muri ºi casa

se va risipi.

Când pleca la arat,

gospodarul îºi scotea

cãciula din cap, se

închina ºi spunea

„Doamne ajutã”. La

recoltarea grâului,

ultimele spice, numite

„barba lui Dumnezeu” se

lãsau pe câmp, pentru

spor.

Dacã nu ploua, se

fãceau „Muma Ploii” ºi

„Tata Soarelui”, douã

pãpuºi din humã, doar de

cãtre copii, fetiþe ºi bãieþi

mai mici de 12 ani.

Pãpuºa numitã „Tata

Soarelui” se culca într-un

sicriu, tot din lut, în care

se mai puneau flori, o

lumânare ºi o cruce ºi se

îngropa pe malul râului. „La lãsarea în groapã, fetele

plângeau ºi spuneau: «Muri Tata Soarelui, sã-nvie Muma

Ploii»”.

Pentru toate muncile care necesitau întrajutorare, se

fãceau clãci, la care gazda cinstea participanþii cu boabe

fierte de porumb ºi cu gogoºi.

„În ajunul zilei de Sf. Gheorghe (de Nãproorul lui Sf.

Gheorghe) fiecare gospodinã punea ramuri de salcã la

stâlpii porþii”.

„Sânzienele era socotitã zi de sãrbãtoare, nu se lucra,

se credea cã de la acea zi florile ºi ierburile dau înapoi,

nu mai cresc”.

Se þineau/ se respectau „Sf. Ilie ãl Mare pentru

trãsnete, Sf. Ilie ãl Mic, ca frate al Sf. Ilie cel Mare, pentru

grindinã, ploaie”.

Calendarul Moºilor, care aratã legãtura Neamului cu

Lumea (de aici ºi de dincolo, de acum ºi din illo tempore)

se urmãrea cu grijã în fiecare an.

„Moºii de iarnã sau Moºii de piftie se comemorau

sâmbãtã, cu ºase sãptãmâni înainte de Paºte. Se împãrþea

la bisericã ºi acasã între vecini, colivã, colaci cu carne

friptã, piftii, ouã, brânzã, vin. Dãdeau de pomanã ºi vase.

Era consideratã cea mai importantã zi de pomenire a

morþilor, la care participa tot satul”.

„În zilele de Paºte, la cimitir, se dãdeau de pomanã

ouã roºii peste mormânt”, ca un semn oltenesc al

credinþei în Înviere.

Nedeia satului avea loc la 29 iunie, de Sfinþii Petru ºi

Pavel ºi þinea o singurã zi. „Se fãcea petrecere în fiecare

gospodãrie; veneau cunoscuþi, prieteni, rude de prin alte

sate învecinate; se fãcea mai întâi pomenirea morþilor la

bisericã ºi la cimitir”, Moºii de Sfântul Petru fiind foarte

importanþi. Se întindea ºi o masã comunã, „la marginea

satului, pe deal”.

Pentru clipele de bucurie, doi-trei bãieþi din sat, care

tocmeau lãutari pe tot anul, organizau hore, „în toate

duminicile, în afarã de cele ce cãdeau în posturi”. Din

fericire, existau lãutari chiar în localitate, care le cântau

oamenilor de toate vârstele prinºi în horã laolaltã.

Toate aceste date din Bãlãciþa, ordonate atent de

autorii corpusului de documente etnografice Sãrbãtori

ºi obiceiuri, ne deschid o cãrare de tainã spre înþelegerea

complexitãþii, întregimii ºi frumuseþii civilizaþiei

tradiþionale româneºti.
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Sub privirile lui

Emil palpitã, stinghere,

câteva medalii, însoþite

de brevete. Medaliile,

odatã strãlucitoare,

acum cãnite de valul

timpului, aratã ca niºte

sigilii vechi, cearã întunecatã, lunã pe dos, pe care

abia se desluºesc niºte litere, conturul unor posibile

chipuri ºi al unor spade mâncate de ruginã. Nici

brevetele nu par mai fãloase; fierãstrãul timpului le-a

zimþuit marginile, le-a scorojit cartonul cândva fãþos.

Emil le priveºte, meditând, minute-n ºir – ºi vede

cum, subit, de sub cenuºa strânsã pe firavele medalii

izbucnesc flãcãri de foc ºi sânge, care cresc-cresc, se-

ntind, inundã odaia, simþind cum el însuºi se încinge,

arde, alergând cu arma în mânã, în lanþ cu camarazii

rãsãriþi din pãmânt.

Fluierã gloanþele, se-

aprind copacii, cade

cerul. Cad primii soldaþi,

cu strigãtul încremenit pe

gurã.

…Se scuturã greu din umeri, abia rupându-se din

încleºtare. Se sting treptat ecourile luptei, odaia îºi

recapãtã firea ºtiutã, lada adastã alãturi nepãsãtoare,

cu pleoapa ridicatã. Emil îºi mai trece o datã palmele

peste faþã, se freacã la ochi – ºi întinde mâna dupã

dreptunghiul de carton îngãlbenit, însingurat în

marginile lui zdrenþuite. Citeºte:

Ministerul de Rãsboiu

Brevet

Noi Ministru Secretar de Stat la Departamentul de

Rãsboiu adeverim cã prin Înaltul decret No. 1482 din

18 Iunie 1918, Majestatea Sa Regele a binevoit a

conferi medalia pentru „Bãrbãþie ºi Credinþã” cu

spade clasa II-a Subofiþerului Antoniþã Marin din

Regimentul 3 Infanterie, pentru curajul ºi devotamentul

de care a dat dovadã la lucrãri, cât ºi în timpul luptelor

din 1917.

Ministru de Rãsboiu

Director Superior al personalului…

…cât ºi în timpul luptelor din 1917 – citi Emil a

doua oarã, cu gândul la ceea ce ºtia cã se petrecuse în

acele lupte pe viaþã ºi pe moarte. Dar pânã în acel

fatidic 1917, ce se mai întâmplase, cum se deºirase aþa

de pe mosorul vieþii militarului Marin Antoniþã?

Viaþa soldatului Marin Antoniþã, ajuns repede

caporal ºi apoi sergent, isteþ ca orice oltean, dar ºi ca

urmare a unor fapte de bravurã militarã, a decurs

aidoma celorlalþi camarazi. Din judeþul sãu, Olt,

fuseserã chemaþi sub arme 30.000 de ostaºi, între care

ºi fiii comunei Perileºti (consãteni ºi neamuri ale lui)

repartizaþi în mai multe unitãþi militare: Regimentul 3

Olt, Regimentul 43 Infanterie, Regimentul 1 Artilerie

ºi Regimentul 21 Artilerie. Marin a fãcut parte din

Regimentul 3 Olt, Divizia 2 Infanterie, aflat sub

comanda locotenent-colonelului Alexandru Poºulescu,

din Slatina. Pe parcursul desfãºurãrii rãzboiului, aveau

sã fie chemaþi sub arme alþi ºi alþi olteni, între care ºi

fratele sãu, Paraschiv Antoniþã (Chiþu) apoi tatãl lor,

Ion Dinu (care nu mai avusese timp sã revinã la numele

de Antoniþã). Risipiþi prin alte regimente – ºi pe alte

câmpuri de luptã – aveau sã se reîntâlneascã, tatã ºi

fii, în tranºeele Mãrãºeºtilor.

Din Slatina, Regimentul 3 Olt, cu Marin cu tot, s-

a îmbarcat în tren pentru Craiova; de unde, în marº

forþat, a pornit spre Filiaºi-Bumbeºti, pregãtit pentru

marile bãtãlii de la Jiu. Veºtile grave, însã, sosite din

Dobrogea, aveau sã-l întoarcã în direcþia Cernavodã.

S-au dat lupte grele, în acel septembrie 1916 – la Ghiol

Baºa, Arabagi, Geatri Bair, Valul lui Traian – murind

eroic sute, mii de ostaºi. Epuizat, Regimentul 3 Olt a

fost trimis la Ianca, în judeþul Brãila, pentru refacere.

Refãcut, dar împuþinat, s-a unit cu Regimentul 19

Infanterie (din Caracal – tot olteni!) formând

Regimentul 3/19 Infanterie, luând parte la luptele

pentru apãrarea Capitalei, pe Neajlov, în noiembrie

1916 (pe unde, cu trei sute ºi ceva de ani înainte, se

bãtuse Mihai Viteazul, animat de aceeaºi dragoste

pentru pãmântul natal). Din pãcate, puhoiul german

n-a putut fi stãvilit; cum nici Dobrogea n-a putut fi

salvatã de invazia bulgarã.

La începutul anului 1917, armata românã s-a retras

în Moldova. Regimentul 3/19 Infanterie a fost dislocat

în zona Bucium, Socola, Bârnova – Iaºi. Aici, ostaºii

au avut de luptat cu un alt duºman perfid: tifosul –

aºa-numita „boalã a tranºeelor”, care decima ca un alt

rãzboi. Zilnic, mureau zeci, sute de soldaþi. Mureau

în spitale civile (Sfântul Spiridon-Iaºi) devenite

neîncãpãtoare, dar ºi în alte amenajãri în zona Iaºilor,

aºa-numitele spitale militare, care erau identificate prin

numãr: 265-pneumonie, 271, 424, 429 – asistenþa

religioasã (spovedit, împãrtãºit) ºi slujba de

înmormântare fiind asigurate de cãtre preoþi militari

devolaþi, între care, binecunoscut de Marin Antoniþã,

preotul Dumitru Brumuºescu din Merileºti, comunã

lipitã de Perileºti (cu care se va uni mai târziu). Marin

îºi aminteºte cum cãzuse ºi el pradã batalioanelor de

pãduchi care-i sugeau sângele în rafale de trei ori pe

zi. Zãcea rezemat de niºte glugi de coceni – ºi acolo

ºi-ar fi dat duhul, dacã o femeie miloasã nu i-ar fi

adus în fiecare zi câte o canã cu lapte.

…Emil întinse mâna dupã alt dreptunghi de carton

– ºi el îngãlbenit ºi zdrenþuit de vreme. Îl netezi duios

– ºi citi:

Ministerul de Rãzboiu

Brevet

Din Înaltul Ordin al Majestãþii Sale Regelui

Ferdinand I, s-a conferit subofiþerului Antoniþã Marin

Crucea Comemorativã a rãzboiului 1916-1918 cu

baretele „Mãrãºeºti”.

În numele Ministrului de Rãzboiu…

No. 1600

Anul 1920, luna Mai, ziua 10

…Mãrãºeºti. Emil îºi aminti cã fãcuse drumul la

Mãrãºeºti, ca sã vadã unde-ºi jertfise viaþa pentru þarã

bunicul Ion. Întrebase arborii, ºi arborii înclinau pãreri

de rãu cã nu reþinuserã cu exactitate locul; pe undeva,

pe-aici – pãreau ei sã spunã. Întrebase iarba, dar iarba

se supunea tãcutã paºilor lui. Poate iarba ºtia; în pofida

anotimpurilor ce-o uscaserã ºi-o înverziserã din nou,

memoria ierbii pãstrase, de la o primenire la alta, ca

pe o moºtenire ce trebuia datã mai departe, tot ceea ce

se întâmplase pe locurile acestea, dar nu gãsea cuvântul

cu care sã-i rãspundã lui Emil – sau poate el, Emil, nu

ºtiuse cuvântul cu care sã întrebe.

Obosit de cãutãri ºi întrebãri, Emil se lãsã uºurel

jos, sã se odihneascã. Puse urechea la pãmânt – ºi din

pãmânt rãzbãtu pânã la el geamãtul surd al istoriei,

tropot de cal ºi izvoare repezi, zãngãnit de flinte ºi

lanþuri ºi tunuri, tablouri în miºcare amestecate cu

sudalme surde. Printr-o despicãturã de deal se petreceau

în iureº dezlãnþuit chipuri înfierbântate de luptã, în

cãmãºile albe ale naºterii, cu arma cumpãnitã în mânã

ºi strigãtul cuþit între dinþi. O avalanºã ca un blestem

al firii, în faþa cãreia se nãruia totul.

Sãltã capul, încercând sã se dezmeticeascã, dar

pãmântul îl trase înapoi, iar urechea i se lipi din nou

de scoarþa caldã – ºi auzi, acum, glasul devãlmãºit al

mamelor ºi nevestelor acestor flãcãi, ieºiþi din

deprinderile paºnice spre a-ºi apãra glia ºi visul frumos,

ogorul ºi casa ºi ramul ºi foºnetul veveriþei la alune, ºi

aerul ºi apa strãbunã ºi somnul cuminte al copiilor.

Steagurile ºterg sudoarea frunþilor, îmbãrbãteazã ºi

croiesc pârtii ale morþii printre cei ce cãlcarã cu gând

viclean pragul þãrii. Cad generalii în rând cu soldaþii –

ºi þara-i un trup de fier în cumpãna vremii.

Dar sã ne amintim. În ajunul ofensivei de la

Mãrãºeºti, feld-mareºalul Mackensen, pãrãsind

Bucureºtii pentru a

conduce personal

ostilitãþile, îºi lua

rãmas bun de la cei

care-l conduceau la

garã, spunând: „La

revedere, peste douã

sãptãmâni la Iaºi!”. Faptele însã nu au fost pe socoteala

mareºalului. Se afla, la postul sãu de înaltã rãspundere

patrioticã, generalul Eremia Grigorescu. Era acolo

locotenent-colonelul Rosetti care, grav rãnit, refuzã

sã fie ridicat, exclamând: „Ordon regimentului sã nu

treacã peste corpul meu!” – iar regimentul nu s-a

retras. La comanda mitralierei unei companii este

descoperit, înconjurat de cadavre inamice, cãpitanul

Grigore Ignat. Ecaterina Teodoroiu murmura, în acea

zi înaltã, ultimele sale cuvinte: „Înainte bãieþi, nu vã

lãsaþi, sunteþi cu mine!”. ªi se mai afla acolo

Regimentul 32 Mircea, în cadrul cãruia batalionul

„fantomelor albe” lupta la baionetã, bãgând spaima în

duºmanii obosiþi de amãgiri. ªi tot acolo, jertfã la

fruntarii, cãdea Mãriuca Ion Zaharia, o fetiþã de 12

ani, din Pãdureni-Mãrãºeºti. care, prin ploaia de obuze,

aducea mâncare servantului unui tun; mâncarea

nemaifiind necesarã – tunarul murise – Mãriuca a rãmas

observator transmiþând ºtiri, pânã când gloanþele i-au

frânt glasul tânãr.

Aceºtia toþi – ºi alþii, mii ºi mii – i-au întrerupt lui

Mackensen împãunatul discurs pregãtit pentru Iaºi.

Despre ei scria Octavian Goga, în ziarul „România”,

în acel an eroic 1917: „Soldatul care s-a bãtut la

Mãrãºeºti a arãtat lumii de ce este capabil acest popor

de la Dunãre. Legenda superioritãþii sufleteºti a culturii

de la Berlin s-a evaporat în faþa sãtenilor de la

Târgoviºte, care au pornit la atac în cãmãºi, creând în

jurul lor o atmosferã de vitejie clasicã, smulsã parcã

din cele mai strãlucitoare pagini ale antichitãþii greco-

romane”.

…Pui urechea la pãmânt – ºi asculþi plânsul domol,

ascuns în basma, al mamelor ºi nevestelor dupã bãrbaþii

dãruiþi în rãzboi, ºi înþelegi cã plânsul acesta este o

armã mai pedepsitoare decât tãiºul baltagului, ºi fiecare

ordin galben al morþii este o distincþie a eroismului

pãstratã cu sfinþenie lângã icoanã ºi-n firida gândului

curat, iscând noi bãrbaþi spre piscul victoriei.

(Fragment dintr-un posibil, întârziat roman, „Banii

miresei”)

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

Ion Andreitã,
– pãlmaº cu condeiul –

Medalii însângerate (I)
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Ionut Caragea,

TE CAUT, TE CAUT

în zorii zilei de varã

când visul îºi strânge nãvodul

furându-mi ultima clipã

de fericire nocturnã

când trestia gândului se leagãnã

pe marginea lacrimii

când amintirile ºuºotesc

printre crengile sângelui

ca niºte pãsãri cu glas rãguºit

când arcuºul invizibil al vântului

mângâie viorile ierbii

compunând simfonia uitãrii

când umbra vine, din nou, de departe

lungindu-se la picioarele mele

ca o femeie uºoarã

despuiatã de toate flãcãrile

adevãratei iubiri

în zorii zilei de varã

te caut aºa cum clopotul abia fãurit

îºi cautã turla în care sã cânte

aºa cum buzele mãrii cautã sãrutul pãmântului

aºa cum zâmbetul nevinovat cautã cerul gurii

te caut dupã perdelele timpului

în cotloanele imaginaþiei mele

îþi trimit aceste scrisori

aºa cum norul îndrãgostit de adâncul mãrii

îºi trimite ploile

aºa cum arborele îºi trimite frunzele

dincolo de rãdãcinile sale

te caut, te caut...

PÃSÃRI DE HÂRTIE

este suficientã

o singurã bãtaie de inimã

una singurã, mai puternicã

decât toate celelalte

care îþi creaserã un sentiment

de obiºnuinþã

o bãtaie ca un clopot

trezit din somnul ruginii

o bãtaie ca o împuºcãturã

în mijlocul liniºtit al pãdurii

este suficientã, aºadar

o singurã bãtaie

pentru a alunga toate amintirile

înghesuite precum graurii

în copacul vieþii

permiþându-i astfel

unui alt anotimp

sã îþi intre sub piele

cu toate incertitudinile

ºi angoasele sale

iar tu, sã nu poþi face nimic

la vederea timpului

care fuge ca un câine

cu toate secundele între picioare

doar sã repopulezi

copacul vieþii

cu câteva pãsãri de hârtie

care ciugulesc cuvintele

din neant

FELINARELE

AMINTIRILOR

când se aprind

felinarele amintirilor

sângele meu

e o stradã care surâde

iar inima mea

e o casã cu poarta deschisã

care aºteaptã sã intre

oricine doreºte

aºa cum ºi scoica aºteaptã

sã intre un fir de nisip

printre valvele sale

pentru a da naºtere  perlei

chiar ºi rana de altãdatã

e acum o fântânã

din care poate bea

orice cãlãtor însetat

doar umbra mi se zbate

ca o frunzã în delir

trãgând cu dinþii

de creanga poemului

ULTIMA

RUGÃCIUNE

A IERBII COSITE

ploaia secundelor

bate neîncetat

la ferestrele inimii

în cãuºul palmelor mute

curge încã fierbinte

amintirea zilei de ieri

în casa melcului mort

intrã, pentru prima oarã, lumina

dar pleacã îngrozitã

de singurãtate

pasãrea îºi întinde aripile

pregãtindu-se

de lupta infernalã

cu distanþele

iarba cositã îºi spune

ultima rugãciune:

sã înalþ cuvântul spre cer

aºa cum copilul

înalþã un zmeu

ochiul soarelui

are capilarele sparte

ºi se-nchide

haina neagrã a nopþii

e plinã de scamele

norilor

luna viseazã

sã poarte

mãcar o datã

haina albastrã

a pãmântului

un arbore creºte

din mine

ºi îi mângâie spatele

cu o creangã

DRUMUL

SPRE ACASÃ

merg

merg pretutindeni

în urmele mele adânci

umbra îºi seamãnã visele

în inima mea se furiºeazã

pe neauzite

ºoapte îndepãrtate

scame desprinse

din privirile cerului

nu-mi rãmâne

decât sã cutreier respiraþia

din faþa oglinzii

sã merg acasã înfãºurat

în mantia singurãtãþii

sã îmbrãþiºez

tãcerile abisale

LINIA

ORIZONTULUI

un avion deseneazã

linia vieþii cu fum

pe palma albastrã

a cerului

un vapor deseneazã

linia vieþii cu spumã

pe palma albastrã

a mãrii

ambele linii

se împrãºtie ºi dispar

de parcã n-ar fi fost niciodatã

rãmâne doar linia orizontului

locul unde palmele se ating

cu vârful degetelor

pentru a da viaþã

unui nou început

iar ca sentiment

un stol de pãsãri

cãutând o palmã verde

de pãmânt

RUGÃCIUNE

CÃTRE SINELE

SUPERIOR

nãscoceºte un cer

pentru zburdalnicul zâmbet

deschide cartea

unde rãsare un vis

ºi ajutã-l sã înfloreascã

la tâmplele solitudinii

salveazã gândul cel bun

din mlaºtina rãnii

oferã-i cãrnii daruri

mai profunde decât dorinþa

priveºte prin ochiul galben al Lunii

pânã când vei atinge

sufletul Nopþii

sfinþeºte lumea cu versuri

despre iubiri nesfârºite

fii cenuºa ce se trezeºte

din propria moarte

adulmecând zborul

unei comete

dãruieºte copilãria din tine

odatã cu mângâierea

convinge umbra

cã are o inimã

CLOPOTUL

CU LIMBÃ

DE LUT

Dimineaþã de mai. Soarele încercând

sã-mi umple golul lãsat de dispariþia

visului.

O durere venitã în vizitã de câteva zile

îmi cere, înfometatã, cuvinte.

Mã conformez ºi trag ca boul la jug,

rãscolindu-mi propria carne, propriul suflet.

Mi-e trupul fãrã aripi, mi-e umbra mai grea,

mi-s ochii douã lacãte ruginite,

mi-e fruntea o mare despãrþitã de profeticul rid.

Nu conteazã. Voi scrie. Câþiva oameni vor fi fericiþi.

În fond, asta este tot ce conteazã.

Un glas se roteºte deasupra capului meu.

Se nãpusteºte în mine ca o pasãre rãpitoare.

Îi ofer creanga sângelui ºi cuibul inimii.

Îi ofer rana mea, o grãdinã plinã de amintiri înflorite

lângã cascada lacrimilor interioare.

Îi ofer clopotul cu limbã de lut ºi dorul rãtãcind

ca un sfânt prin nesfârºite deºerturi.

Îi ofer fântâna poemului, sã-ºi împlineascã dorinþele.

Îi ofer cerul fãrã stele al gurii, pe care trece

doar cometa înþelepciunii, o datã la o mie de gânduri.

Tot ce-i ofer e-n zadar..

Nu cãuta decât ceartã.

Rãmân doar eu

printre monumentele tãcerilor mele.

Aºtept în grãdina amintirilor înflorite

sã fiu trãdat de propria umbrã.

LUNA CELEI

MAI SINGURE NOPÞI

umbra mi-a bãut toate cuvintele

ºi-n mine noaptea a coborât

mai devreme

a coborât ca o bufniþã

repezindu-se la inima

încã vie

pe cerul gurii mele

rãsare amintirea chipului tãu

luminând câmpiile

sângelui

din vizuina tãcerii

sufletul i-adulmecã

zâmbetul

LASÃ-MÃ SÃ FIU

UNUL CU TINE

nu mã mai privi

ca pe-un strãin

lasã-mã sã rãsãdesc amintirea

în gropile obrajilor tãi

sã creascã mugurii unei speranþe

din seva trecutului încã viu

sã ne þinem de mânã

ºi sã mergem încet

pe drumul care ne-a visat paºii

mulþumindu-ne

cu colþul nostru de cer

cu soarele care ne cautã

prin ferestre

atunci când ne retragem

în braþele obscuritãþii din noi

lasã-mã sã-þi redau

viaþa de altãdatã

lasã-mã sã mã vãrs

în marea aºteptãrilor tale

lasã-mã sã fiu

unul cu tine, oglindã

ºi-n noi sã se oglindeascã

întreaga lume, universul, infinitul

iubirea, Dumnezeu

(din volumul în pregãtire

„Cãutãtorul de amintiri”)
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EDUARD ÞARÃ

sau poetul petalelor

de cireº

dintre Japonia

ºi Europa

Creatorul în confruntare adeseori acerbã pentru

demnitatea profesiunii de poet ºi omul de culturã iniþiat

în poezia antichitãþii ºi modernitãþii Virgil Diaconu îmi

mãrturisea cu un fel de mirare stupefiatã: Cum poate fi

considerat poem important un astfel de text? „O veche

baltã. O broascã sare. Pleosc!” Textul incriminat, în limba

japonezã, este: furuyke ya/ kawazu tobikomu/ mizu no

oto, în traducere mult prea aproximativã: La sãritura/

broaºtei în bãtrânul iaz – sunetul apei. Limba românã

are puþine cuvinte pentru a numi iaz, baltã, bãltoacã,

heleºteu, mlaºtinã, smârc, groapã cu apã. In limba

japonezã „iazul” din poem este în realitate delta unui

râu/fluviu înainte de revãrsarea în oceanul Pacific; în

istoria unor secole, pe malurile deltei se afla capitala

medievalã Edo, astãzi, o parte din prefectura Tokyo,  de

data asta celebra capitalã a unui stat modern. Poemul

este un haiku zen compus de Matsuo Basho (1644-1694),

poet faimos, unul dintre simbolurile literare ale Þãrii de

la Soare Rãsare. Intraductibilul sãu poem-scurt a fost încã

de la început, în limba englezã/americanã, adaptat cât se

poate de nepotrivit, iar de acolo, în alte idiomuri literare

a cãpãtat mãºti deformate, caricaturale.

Dupã 1945, haiku (poem scurt, epigramatic, paradoxal)

datoritã împrejurãrilor istorice  favorabile, postbelice, a

evadat din literatura japonezã, prea închisã în sine încã

din epoca shogunatului, ºi a fost adoptat de literaturile

americanã ºi englezã, apoi francezã, croatã, românã, rusã,

chiar chinezã.

Imediat dupã 1990, odatã cu înfiinþarea Societãþii

Române de Haiku de cãtre Florin Vasiliu, au apãrut multe

întâmplãri în bine în ceea ce priveºte noua specie literarã.

Astfel, în mijlocul altor valuri aluvionare, haiku a început,

din ce în ce mai insistent, sã devinã din oaspete exotic

un membru din ce în ce mai persuasiv al poeziei române.

S-au mai înfiinþat Societatea de Haiku din Constanþa

(1992), ªcoala de tanka, renku, haiku la Slobozia (1995),

cercuri de haiku la Tg. Mureº, Suceava, Cluj ºi în alte

localitãþi, în jurul poeþilor practicanþi, s-au tipãrit/se

tipãresc revistele Haiku, Albatros, Orion, Micul Orion,

Orfeu, editurile Carte inspiratã, PIM, se organizeazã

periodic concursuri pe internet (romaniankukai.ro),

întruniri internaþionale ºi naþionale ale poeþilor.

De menþionat un fapt esenþial, haiku nu se poate

compune în primul rând fãrã talent literar, este o specie

literarã dificilã ºi capricioasã, apoi, imposibil de compus

fãrã iniþiere perseverentã, fãrã culturã filozoficã orientalã,

budistã, zen, fãrã cunoaºtere în amãnunþime a teoriilor

literare orientale ºi occidentale, ale esteticilor orientale

ºi, la fel, occidentale, aristotelice, horaþiene, aºa cã spaþiul

literar strãin/românesc ori este asumat de poeþi/oameni

de culturã, ori capturat de tot felul de nepricepuþi care

polueazã un poem aparent scurt, de 17 silabe, nobil,

ezoteric, exotic, discret, fragil, perisabil, impersonal, cu

o structurã interioarã extrem de complexã, labirinticã,

abisalã, nesesizabilã de necunoscãtori. În ultimã instanþã,

haiku este alcãtuit din trei versete filozofice, budiste,

dificil de înþeles, cu secrete compoziþionale în jurul unor

simboluri; formal, în original, este o coloanã de

ideograme în aranjament fix, cititã de sus în jos, care,

prin transliterare în alfabetul latin îºi pierde, prin

orizontabilitate, o parte din aspectul monumental,

maiestuos, ºi aºa mai departe, discuþia nu are sfârºit.

Trebuie remarcat de la început, poeþii (haijin) români

de haiku, dupã exemplul strãin, pornind de la cel

american, se autoorganizeazã în societãþi, cluburi,

cenacluri, editeazã ºi tipãresc reviste, se întrunesc, unde

prezintã comunicãri pe nenumãratele, ofertantele teme

dispuse de a fi dezbãtute, de la compoziþie, simboluri

naturale, specificitate naþionalã ºi internaþionalã, la

istoria haikuului internaþional, occidental autohton,

fiindcã între timp ºi-au fãcut apariþia inclusiv aceste

domenii. În poezia românã existã câþiva maeºtri

recunoscuþi, poeþi cu operã, teoreticieni literari, critici

literari avizaþi, comentatori, antologatori, editori,

cercetãtori de istorie literarã, comparatã. Neaºteptând

recunoaºtere oficialã din partea forurilor universitare ºi

academice, poeþii de haiku nu se lasã mai prejos ºi îºi

organizeazã propriile teritorii. Dupã situl

romaniankukai.ro, care a cãpãtat proporþii de bibliotecã,

organizat de un specialist în domeniul poeziei zen ºi în

informaticã, poetul ºi teoreticianul Corneliu Traian

Atanasiu, sau Poeþi haiku din România, au fost catalogaþi

peste 700 de poeþi ºi, sã le spunem, comentatori. Cifra

adevãratã pare mult mai mare. Am cãutat numele unor

autori cunoscuþi personal ºi nu le-am gãsit în inventarul

de pe sit, aºa cã, fãrã exagerare, numãrul poeþilor români

de haiku saltã, fãrã mirare, la peste o mie. Deocamdatã.

Intre timp au apãrut poeþii de tanka (poem de 31 de silabe,

epigramatic/neepigramatic, liric), renga sau renku

(poezie-în-lanþ, poem dialogat, considerat de specialiºti

drept cea mai complexã specie literarã din poezia

universalã), poezia secvenþialã ºi aºa mai departe.

Lipseºte primul dramaturg, fiindcã, se pare, deja un

prozator minimalist îºi face apariþia în peisajul literar,

extrem de adaptabil ºi adoptabil.

Personalitãþi literare? Se publicã mici volume,

plachete, de multe ori cu o ataºatã traducere în limba

englezã, existã câteva reviste, Haiku, editatã de

Societatea Românã de Haiku, Albatros, sub atenþia

Societãþii de Haiku din Constanþa, s-au tipãrit revistele

Orion pentru tanka ºi haiku, ºi Micul Orion pentru renku,

de ªcoala de tanka, renku, haiku de la Slobozia.

Cunoscuta revistã Poezia, editatã de Convorbiri literare,

Iaºi, gãzduieºte texte teoretice ale unui specialist în

poezia orientului, Marius Chelaru. Între creatorii noºtri

de haiku, tanka, haibun existã personalitãþi puternice,

se tipãresc antologii internaþionale, se organizeazã

întruniri periodice, congrese ale poeþilor, editorilor,

comentatorilor de haikai, unde înþelegem tanka, haikai-

no-renga, haiku, senryu, gunsaku, haibun, speciile cele

mai frecvente ºi frecventate.

Eduard Þarã este un poet eminent, de prim rang, un

maestru recunoscut internaþional, în acelaºi timp, un poet

(haijin) ciudat. Condiþia principalã ca un haikai sã intre

în circulaþie publicã, fie numai între cunoscãtori, este

selecþia, cel puþin aºa se susþine. În Japonia este unica

posibilitate. Astfel, la noi, se organizeazã concursuri de

selecþie pe internet, mai ales pe situl romaniankukai.ro.,

în grupul Autori de haiku din România ºi aºa mai departe.

Juriile selecteazã ºi premiazã prin diplome ºi

multiplicare, se publicã poemele câºtigãtoare. Nu

discutãm aici cum funcþioneazã juriile, ce se selecteazã,

câte erori se fac.

Eduard Þarã, de prin 1995 încoace, a participat la

numeroase concursuri, câteva în þarã, sute în strãinãtate

ºi a câºtigat tot ce se poate câºtiga, în câteva zeci de

limbi diferite, fiind singurul poet din lume premiat pe 6

continente, în 35 de þãri. Un poet de haiku poate deveni

faimos cu un singur poem. Primul din aceastã

recunoaºtere a lui Eduard Þarã ar fi:

În urma broaºtei – un plescãit în noapte/ ºi luna þãndãri

Un poem de prin 1995. Este un hokandori, procedeu

clasic de omagiere creativã a unui maestru, de data

aceasta Matsuo Basho, cu aluzii la faimosul haiku zen al

broaºtei. Profesor de matematicã, autor de articole despre

structuri matematice fundamentale-algebrã, campion

naþional ºi vicecampion la qwan ki do (arme tradiþionale

nipone de lemn), a brevetat jucãrii logice de permutare,

este membru al mai multor organizaþii de haiku din lume,

conduce jurii internaþionale în concursuri, precum Yugen

International Haiku Kontest, Sarpening the Green Pencil

International Haiku Kontest, România, sau The White

Stork International Haiku Kontest, Croaþia. În anul 2010

a câºtigat The Japan-EU English Haiku Contest, concurs

mondial organizat anual de Ministerul de Externe

Japonez, premiul constând dintr-o vizitã în Þara Cireºilor

în Floare, unde a fost primit cu onoruri la sediul

Ministerului de Externe din prefectura Tokyo. Iatã

poemul:

Desfãcând harta – petale de cireº între/ noi ºi Japonia

Sau în varianta englezã, mai expresivã: Unfolding a

map – the cherry petals connect/ Europa and Japan.

Eduard Þarã studiazã limba japonezã, este discipol ºi

colaborator al niponolog ieºean Necolai Amãlinei,

personalitate dominantã în domeniu, traducãtor al lui

Matsuo Basho, Masaoka Shiki, Daisetz T. Suzuki

(Introducere în budismul zen), Koizumi Yakumo

(Lafkadio Hearn, Pãreri ºi ecouri despre viaþa interioarã

japonezã), Neculai Amãlinei este profesor cu rang

universitar, eseist, editor, autor de manuale de limba

japonezã, Simplu ºi eficient, apãrut în numeroase ediþii,

Dicþionar japonez-român de Gakushu Kanji.

Ar cam fi timpul ca maestrul zen Eduard Þarã sã îºi

publice opera, dincolo de sutele ºi sutele de haiku

selectate la nivel internaþional. Propun o scurtã selecþie

de poeme fãrã comentarii, câtã vreme haiku, în aparenta,

trucata simplitate, este, dupã renku, cea mai complexã

poezie cu formã fixã din literatura mondialã, practicatã,

obligatoriu, numai de iniþiaþi, precum artele marþiale ºi

sporturile spirituale (yoga).

Tãcere ºi-omãt – pentru bãtrânul caligraf/ albul ºi

atât

Sunetul mãrii – o femeie mângâie/pruncul nenãscut

Pe-aceeaºi creangã primele douã flori de cireº – hãu

între stele

Foc de tabãrã – vorbele bãtrânului trec prin luminã

Singurãtate – un paing se-apropie/ de telegramã

Copil în comã – o stea scânteiazã/ într-un þurþure

Searã de toamnã – umbrele pãrinþilor/ mânã în mânã

Viaþa fãrã copii – în mijlocul nimãnui/ un om de omãt

piatrã – odinioarã/ stea

Flori de cireº – îºi amânã cu o zi/ operaþia la ochi

Dupã douãzeci de ani – la telefon mã-ntreabã/ de

primãvarã

Încã-n mijlocul/ pozei de familie – prunul tãiat

Se poate continua mult ºi bine. Unele poeme sunt

compuse în aºa fel, încât prin autotraducere în englezã,

sã capete ritmul ºi mãsura specifice de 5-7-5 accente/

silabe. Fãrã nicio concluzie, Eduard Þarã, aparent

cunoscut în þara sa mioriticã, este un bard modern, de o

extraordinarã luminozitate budistã, zen, a mesajului

spiritual, cãlcând apãsat lângã urmele, la fel de iniþiate

în budism, ale Întâistãtãtorului Mihai Eminescu. Nu în

zadar amândoi se bucurã de carierã intelectualã ieºeanã.

Eduard Þarã, Luna în þãndãri, Editura Carte inspiratã,

Bucureºti, 2021; Introducere de Clara Toma; douã studii

despre Basho ºi haiku de Eduard Þarã.
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

(continuare în pag.17)

Ce se mai întâmplã prin lume? Climatul mondial
s-a convertit într-un sistem strategic animat prin

rivalitãþile puterilor tradiþionale ºi celor care
progreseazã rapid?

Motto: Încãlzirea geopoliticã
este o realitate îngrijorãtoare,
care impune sã luam mãsuri
asiguratorii. Cunoscând
mecanismele puterii, strategul

înþelege fenomenele ºi le anticipeazã, evidenþiind tendinþele sau
probabilitãþile. Echilibrul ºi dezechilibrul sunt determinate de
tectonica puterilor, evidenþiazã cã în perioadele de anarhie apar
rupturi sau dezechilibre greu de gestionat, crizele majore fiind
expresia unei miºcãri de balansare, pentru a contra o schimbare
prea bruscã, pentru a fi digeratã progresiv. (Raphael Chauvancy,
ofiþer superior, responsabil de inteligenþa strategicã consacratã
politicilor puterilor, autor al cãrþii „Nouveau visages de la guerre”,
profesor la ªcoala de Rãzboi Economic.)

Voi enumera câteva teme care nu demult ocupau agenda
politicienilor ºi organismelor internaþionale, dar ºi mass-mediei
la nivel planetar, iar acum sunt trecute voit într-un plan secund
sau date complet „uitãrii”, lumea fiind preocupatã ºi îngrijoratã
de spectrul unei confruntãri cu armament nuclear în contextul
escaladãrii rãzboiului din Ucraina, în care s-a implicat indirect
UE (prin multiplicarea sancþiunilor economice la adresa Rusiei
ºi oligarhilor sãi), NATO (prin trimiterea de armament modern
forþelor ucrainene) ºi SUA (prin ajutorul militar ºi economic de
40 mld dolari acordat Ucrainei ºi presiunilor diplomatice,
mediatice ºi militare exercitate la adresa Rusiei).

Asistãm astfel la un adevãrat rãzboi hibrid între SUA ºi Rusia,
care acoperã domeniile cele mai diverse: de la ameninþãri cu
folosirea arsenalului nuclear (Rusia), la sancþiuni economice
extinse din partea SUA ºi UE, cu efect de bumerang, la atacuri
cibernetice (Rusia) ºi o campanie de diabolizare ºi dezinformare
a serviciilor secrete americane ºi britanice în jurul stãrii de sãnãtate
a preºedintelui Putin, ori la pregãtirea unei lovituri de „palat”
pentru înlãturarea lui etc.

Toatã aceastã sarabandã a ºtirilor false ºi manipulatorii, de o
parte ºi de alta a baricadei, a creat o stare de confuzie, panicã ºi
disperare la nivelul europenilor, cãror li se servesc ºtiri alarmante
privind foametea ce va lovi continentul, creºterea preþurilor la
energie ºi o eventualã raþionalizare a energiei ºi alimentelor,
pericolul extinderii conflictului ºi necesitatea alocãrii de fonduri
suplimentare pentru înarmare.

Ca sã fie parastasul complet a trebuit sã se aplice ºi bomboanã
pe colivã, anunþându-se o epidemie de variolã a maimuþei, despre
care vorbea încã din 2019 Bill Gates ºi prezenta simulãri privind
simptomele ºi vaccinurile la care laboratoarele sale lucreazã.

Deci, alte vaccinuri, alte ameninþãri cu o nouã pandemie ºi
crizã sanitarã la nivel mondial care îi vor aduce lui Gates alte
miliarde în conturi.

Cam aceasta este atmosfera în care trãim ºi care obtureazã alte
teme ºi probleme ce se aflau în atenþia opiniei publice mondiale.

Dar, sã trecem în revistã aceste teme de interes „abandonate”
ºi care ridicã suficiente semne de întrebare:

– Am scãpat de ameninþarea Statului Islamic (ISIS)? Dupã
opinia ºefului administraþiei americane, ISIS a fost „lichidat” de
cãtre armata ºi serviciile de informaþii americane, deci nu mai
suntem sub ameninþare teroristã!

– Rãzboiul din Siria s-a încheiat?
– Problema palestinianã ºi noul NATO arab creat de SUA în

jurul Israelului mai sunt de actualitate?
– În Sahel, dupã eºecul militar suferit de Franþa ºi trecut sub

tãcere, s-a instalat calmul? Se pare cã politica externã francezã,
dupã eºecul operaþiunilor anti-teroriste, a primit o loviturã de
imagine ºi încredere prin anunþul recent al guvernului din Mali
de denunþare unilateralã a tratatului de apãrare ºi asistenþã militarã.
I-a urmat la scurt timp Ciadul. Ar putea fi drept cauzã interesul
strategic al SUA care au pregãtit cu minuþiozitate un plan de
cucerire a Africii prin lansarea unor proiecte atractive pentru
dezvoltare durabilã, instruire ºi înarmare a forþelor armate ale
þãrilor africane emergente, inclusiv din zona Sahel, plan menit sã
reducã influenta Franþei ºi Chinei pe acest continent? Se pare cã
strategii americani urmãresc îndeaproape miºcãrile geopolitice
franceze ºi acþioneazã prin toate mijloacele sã scoatã din peisajul
geopolitic Franþa din Africa, aºa cum a acþionat pentru „alungarea”
Franþei din zona Asia-Pacific? Care ar putea fi motivul?
Declaraþia recentã a preºedintelui Macron de reiterare a ideii de a
crea o forþã militarã operaþionalã a UE, autonomã, care sã asigure
umbrela de securitate a Europei ºi crearea unui fond european de
înzestrare militarã cu armament ºi echipamente prin Agenþia
Europeanã a Armamentului, ceea ce ar afecta interesele
corporaþiilor americane producãtoare de armament care sunt
furnizoarele tradiþionale ale NATO?

– Orientul Mijlociu Extins, dupã un deceniu de la „primãvarã
arabã”, s-a democratizat?

– În zona Asia-Pacific ºi Marea Chinei de Sud s-au calmat
tensiunile? „Bãtãlia” pentru Taiwan s-a amânat?

- Afganistanul, sub regimul „democratic” al talibanilor instalat
de SUA dupã douã decenii de rãzboi cu „talibanii teroriºti” prin
ajutorul militar de 83 mld. dolari (cam la atât au fost evaluate
echipamentele militare ºi armamentul modern abandonat de
armata americanã la retragerea ruºinoasã din aceastã þarã), va
deveni un „supus docil” al americanilor ºi vârful de lance al
intereselor geostrategice americane în coasta: Pakistanului,
Chinei, Indiei ºi a þãrilor islamice din Asia Centralã ºi Caucaz
pentru a þine sub control Rusia?

– Turcia ºi Arabia Sauditã îºi vor împãrþi influenþa în zona
Orientului Mijlociu Extins, Marea Caspicã ºi Asia Centralã?

– Turcia ºi Rusia, din parteneri strategici în Marea Neagrã ºi
Asia Centralã (unde popoarele sunt sub influenþa culturii ºi
tradiþiilor turcice, iar visul preºedintelui Erdogan este de a reface
Marele Califat), vor deveni rivali gata sã-ºi dispute influenþa în
zonã, inclusiv în Crimeea, printr-o confruntare militarã? Tot ce
este posibil cunoscând ambiþiile celor doi autocraþi.

– Administraþia Biden l-a reevaluat pe Maduro ºi regimurile
politice de stânga din America Latinã în contextul rãzboiului din
Ucraina ºi a contra-sancþiunilor dispuse de preºedintele Putin de
a reduce exporturile de petrol ºi gaze naturale, dar ºi de cereale ºi

produse agroalimentare cãtre Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa?
– Ce se ascunde în spatele mãsurilor draconice luate de

autoritãþile chineze de izolare ºi carantinã totalã a populaþiei din
Shanghai (cu 20 milioane de locuitori, unul dintre cele mai bogate
oraºe ºi emblema tehnologiilor de vârf, care contribuie la PIB cu
procente importante) sub pretextul ambiþiosului proiect de „zero
covid”? Ar putea fi vorba de o simulare a unor mãsuri
excepþionale pentru situaþii de urgenþã (calamitãþi naturale,
schimbãri climatice dramatice, ploi de meteoriþi etc.) pentru a
analiza modul de reacþie al comportamentului uman în situaþii
extreme ºi pentru a asigura o supraveghere totalã ºi o izolare
socialã de duratã?

– Arabia Sauditã ar putea renunþa la dolar în operaþiunile de
export a hidrocarburilor în favoarea yuanului chinez, în condiþiile
în care OCDE a estimat cã importurile chineze în 2021 au fost de
45,8 mld dolari, ale Indiei de 25,1 mld dolari, Japoniei de 24,5
mld dolari ºi Coreei de Sud de 19,5 mld dolari, SUA situându-
se în coada listei cu 12,2 mld dolari? Din 2019, China a devenit
principalul cumpãrãtor, atingând în total 204 mld dolari. Conturile
publice ale Arabiei Saudite sunt exemplare, prefigurându-se
pentru 2022 un excedent bugetar ºi o datorie publicã de 30,8%
din PIB, cea mai joasã din lume. Întrebarea care se pune este
dacã SUA vor accepta acest afront, ori vor iniþia planul mai
vechi de dezmembrare a regatului în trei regiuni ºi de „condamnare
a regimului saudit pentru implicarea în atentatele teroriste din 11
septembrie 2001 ºi în finanþarea organizaþiei teroriste Al Qaeda
ºi a asasinãrii ziaristului Kasogi în consulatul din Turcia la ordinul
prinþului moºtenitor? Unchiul Sam nu uitã ºi nu iartã!

– Europa – „casa noastrã comunã”, încotro se va îndrepta
dupã pandemia de covid ºi criza ucraineanã care au amplificat
divergenþele în sânul UE, au adâncit inegalitãþile economice ºi
sociale, au mãrit gradul de îndatorare a statelor, îndeosebi Italia,
Spania, Franþa, Grecia, care fãrã sprijinul BCE nu mai pot evita
prãbuºirea catastrofalã a economiilor, cu consecinþe grave pentru
securitatea ºi viitorul UE? Cum se va descurca Europa aflatã
între doi giganþi, China ºi India, care îºi disputã accesul pe piaþa
europeanã cu investiþii ºi oportunitãþi pentru economia inovatoare,
cooperare în industria de apãrare ºi aerospaþialã, în condiþiile în
care recentul turneu european al premierului Modi a oferit noi
deschideri ºi proiecte de cooperare pe piaþa indianã a companiilor
franceze ºi germane, ceea ce ar jena tratatul de colaborare
strategicã semnat de UE cu China? Va accepta Europa Occidentalã
cã unii membri UE din Europa Centralã ºi de est sã menþinã
deschise porþile pentru accesul firmelor ºi capitalului chinez ºi
indian ºi sã cocheteze cu SUA ºi Marea Britanie?

– Rãzboiul din Ucraina, care va consolida prezenþa militarã
americanã ºi britanicã ºi influenþa, controlul politic ºi economic
pe continentul european, ar putea afecta relaþiile UE cu China ºi
India, ºtiind cã aceste puteri emergente sunt considerate drept
„concurenþi strategici ºi rivali sistemici” ai SUA ºi Occidentului?

– Rãzboiul din UCRAINA, care va deveni treptat un „conflict
îngheþat” (specialitate ruseascã) ºi o adevãratã ruptura strategicã,
care va influenþa pe termen mediu ºi lung structura alianþelor în
interiorul UE ºi modul de funcþionare a instituþiilor sale, ar putea
grãbi procesul de reformare din temelii a actualei arhitecturi
instituþionale europene ºi ar putea aduce în actualitate proiectul
de federalizare a Europei (drag Germaniei ºi Franþei) care ar
putea fi soluþia stingerii conflictelor mocnite cauzate de disputele
teritoriale moºtenite dupã primul ºi al doilea rãzboi mondial?

– Cum se vor comporta SUA în contextul amplificãrii
presiunilor din partea puterilor emergente din Asia-Pacific de a
se accepta multilateralismul în relaþiile internaþionale? Ca un
adolescent rãsfãþat, care în curtea ºcolii are o atitudine bizarã, un
amestec de aroganþã ºi depresie profundã cã este pe cale sã-ºi
piardã calitatea de lider de necontestat al lumii? Explicaþia ar fi
cã secolul XXI gãseºte America într-un proces profund de
reevaluare a istoriei ºi într-o gravã crizã identitarã adolescentinã
extinsã.

Câteva rãspunsuri se cuvine a fi date la aceste întrebãri rezultate
din evoluþiile recente care ºi-au pus amprenta asupra mediului de
securitate internaþionalã, caracterizat de amplificarea tensiunilor
ºi conflictelor în numeroase zone ale planetei generând crize de
tot felul ºi mutaþii în sistemul alianþelor.

• În Orientul Mijlociu Extins atmosfera este încãrcatã de
suspiciune, confuzie ºi încrâncenare, recenta decizie a
preºedintelui Putin de a retrage din Siria o parte însemnatã a
celor ºase mii de militari ºi de a-i reloca în Ucraina, cât ºi din alte
zone (Tadjikistan, Osetia, Abhazia s.a.), a armamentului ºi
echipamentelor militare, atestã intenþia Kremlinului de a-ºi atinge
obiectivele strategice stabilite, indiferent de costurile umane ºi
materiale. Deja, militarii din Siria sunt convocaþi sã se mobilizeze
în bazele ruseºti de la Khmeimim, Qamishi ºi Deir Ez-Zor, de
unde sunt preluaþi de aeronave militare ºi transportaþi direct pe
frontul ucrainean pentru a întãri dispozitivele ofensive.

Pe un alt plan, Rusia s-a înþeles ca Iranul sã ocupe bazele
militare deþinute de Rusia, cu excepþia celei de la Khmeimim.
Pentru perfectarea acestor aranjamente militare preºedintele sirian,
Bashar Assad, s-a deplasat la Teheran (16.05.2022) unde s-a
întâlnit cu liderul spiritual Ali Khamenei, preºedintele Ebrahim
Raisi ºi ºeful Gardienilor Revoluþiei (Forþa QUDS), Esmail Qaani.

Prezenþa militarã iranianã în Siria va influenþa evoluþiile politice
ºi de securitate din zonã (în contextul în care Hezbolah a pierdut
alegerile în Liban) ºi va aduce faþã în faþã forþele iraniene cu cele
israeliene în sudul Siriei, existând riscul izbucnirii unor
confruntãri directe.

ªi problema palestinianã ar putea redeveni actualã, atentatele
ºi manifestaþiile anti-israeliene putând lua amploare ºi genera o
reacþie din partea þãrilor arabe care au aderat la NATO arab ºi au
restabilit relaþiile diplomatice cu Israelul.

• În Africa, pe lângã situaþia de securitate precarã din zona
Sahel, unde instabilitatea politicã ºi luptele între grupãrile tribale
ºi unele teroriste, sãrãcia, migraþia, criza sanitarã au generat
deplasãri necontrolate de populaþii în cãutarea hranei ºi apei ºi
pentru a se feri din calea pericolelor. Starea de insecuritate a

alungat investitorii potenþiali ºi trupele franceze, noii conducãtori
militari locali rezultaþi în urma loviturilor de stat au denunþat
tratatele de cooperare militarã cu Franþa, având propriile viziuni
privind evoluþia politico-militarã din acele þãri.

Pe acest fond, a apãrut o problemã majorã pentru securitatea
comerþului maritim internaþional ºi anume-pirateria maritimã, cu
implicaþii geopolitice, care a transformat Cornul Africii într-un
punct de maxim interes pentru asigurarea securitãþii
transporturilor comerciale prin strâmtorile Ormuz, Malacca, Bab
El Mandeb ºi Aden, ceea ce a determinat Pentagonul, UE ºi
Japonia sã iniþieze planuri comune de autoapãrare împotriva
pirateriei ºi terorismului maritim.

Pirateria maritimã, la începuturile ei, a contribuit la
supravieþuirea miilor de familii într-un areal în care sãrãcia,
inegalitãþile sociale ºi religioase, la care se adãugã ºi confruntãrile
sângeroase între triburi, fãcea imposibilã administrarea pe bazã
de legi a comunitãþilor respective. Mult timp, comunitatea
internaþionalã nu s-a interesat sã gãseascã soluþii la problemele
cu care se confruntau þãrile din zonã: Somalia, Djibouti, Erytreea,
Etiopia, Yemen, pânã când pescarii s-au transformat în piraþi
maritimi ºi au devenit un pericol pentru comerþul internaþional
prin atacarea navelor, luarea de ostatici, însuºirea mãrfurilor ºi
chiar sechestrarea navelor de mic tonaj. Treptat, din acþiuni
sporadice piraþii au trecut la organizarea unor acþiuni complexe,
comise de grupuri înarmate provenite din rândul celulelor teroriste
destrãmate în alte þãri, care ºi-au gãsit adãpostul în aceste þinuturi
farã legi.

Astãzi asistãm la o proliferare a nucleelor teroriste care au pus
stãpânire pe aceste teritorii unde populaþia este nevoitã sã se
supunã „legilor” impuse de organizaþiile teroriste care ºi-au atras
de partea lor reprezentanþii corupþi ai autoritãþilor locale. Datã
fiind poziþia strategicã a Somaliei, Djibouti ºi Golfului Aden,
Pentagonul, UE (prin Franþa, Germania, Spania ºi Italia), alãturi
de Japonia au lansat un adevãrat program de cooperare pentru
combaterea pirateriei ºi terorismului maritim, dar ºi pentru
construirea unei arhitecturi instituþionale locale, a unei economii
autarhice, care sã contribuie la diminuarea sãrãciei, îmbunãtãþirea
sistemul de asistenþã socialã ºi medicalã, reducerea inegalitãþilor
ºi analfabetismului.

Amelie Escobar, doctorand la Universitatea din Quebec, a
elaborat în 2010 un amplu studiu denumit: „Pirateria în largul
golfului Aden – regionalism vs. multilateralism”, în care
concluziona cã: „Pirateria maritimã devine o tacticã cheie a
grupãrilor teroriste. Contrar piraþilor de odinioarã, care erau
interesaþi doar de prãdarea navelor comerciale, majoritatea piraþilor
de azi sunt teroriºti maritimi cu o aplicare spre ideologie ºi cu un
program politic.”

Serviciile de informaþii americane estimeazã cã Al-Qaida ºi
afiliaþii sãi posedã zeci de nave fantomã (provenite din
sechestrãri) pe care le-au revopsit ºi rebotezat circulând cu acte
false. Aºa cum am menþionat, principalul obiectiv strategic al
Occidentului rãmâne controlul rutelor comerciale din zona
Cornului Africii, considerate esenþiale pentru pieþele de energie,
dar ºi pentru aprovizionarea cu mãrfuri ºi materii prime din
Asia-Pacific.

În urma atacurilor asupra a douã nave americane care
transportau ajutoare alimentare pentru Somalia ºi þãrile vecine,
secretarul de stat, Hillary Clinton, a lansat un plan de luptã
împotriva pirateriei, sens în care a convocat o Conferinþã
Internaþionalã pentru menþinerea pãcii ºi dezvoltarea Somaliei,
care s-a þinut la Bruxelles, cu scopul de a se pregãti un rãspuns
multinaþional la acþiunile teroriºtilor. În baza hotãrârilor ONU,
Franþa ºi Spania au fost desemnate sã organizeze operaþiuni de
luptã împotriva pirateriei maritime, moment în care s-a propus:
„Asigurarea însoþirii navelor vulnerabile în golful Aden ºi
urgentarea creãrii unei celule de coordonare a acþiunilor anti-
piraterie la scarã europeanã EU/NAVCO ºi lansarea operaþiunii
Atalanta de luptã contra pirateriei maritime în lungul coastelor
somaleze.” (15.09.2008)

La 10.06.2008, izbucneºte rãzboiul djibuto-eritreean pentru
punctul strategic al litoralului de la Doumera, iar în ianuarie
2009, prin Rezoluþia 1862 a Consiliului de Securitate ONU, s-
au impus sancþiuni împotriva Erytreei, Djibouti devenind un alt
punct strategic alãturi de Somalia.

Care este interesul strategic ºi geo-economic al acestei zone?
Importanta axei de transport maritim care asigurã comerþul

Europa-Asia prin golful Aden este de ordin strategic, întrucât
anual, începând cu 2007, trec peste 16.000 nave, iar potrivit
informaþiilor furnizate de Biroul Maritim Internaþional (BIM),
actele de piraterie în regiune au crescut cu 75% în 2008, 140
nave au fost atacate ºi 36 sechestrate, iar în 2009, în primul
trimestru ºase nave au fost capturate. Pirateria este consideratã
un flagel la scara internaþionalã ºi o nouã formã de terorism;
terorismul maritim este o crimã contra securitãþii navigaþiei în
largul mãrii, în afara jurisdicþiei statelor.

Drept urmare, începând cu 2010, americanii au construit în
Djibouti o bazã militarã pentru adãpostirea navelor de rãzboi
care a costat 40 milioane dolari ºi o bazã aerianã pe o suprafaþã
de 12 ha (în apropierea aeroportului din Djibouti). Consiliul de
Securitate ONU a votat o rezoluþie care permite intrarea în apele
teritoriale somaleze a navelor de rãzboi angajate în operaþiuni de
luptã anti-teroriste, ceea ce a încurajat Franþa, Japonia, Germania
ºi China sã deschidã noi baze militare în þãrile din zonã. Astfel,
din 2019 Franþa este prima naþiune care a semnat un acord de
apãrare cu Djibouti în baza cãruia ºi-a construit o importantã
infrastructurã militarã la Djibouti (pe 418 ha), baza militarã
aerianã 188 care este pregãtitã sã primeascã Mirage 2000 ºi
2000-5F ale escadronului de vânãtoare Corsica, cât ºi a
regimentului 5 inter-arme (RIAOM) ºi un detaºament de comando
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marin. La sfârºitul anului 2011, dispozitivul francez numãrã
2162 militari, numãrul lor crescând de-a lungul anilor. Franþa
mai dispune ºi de o staþie de recepþie puternicã care acoperã toatã
peninsula arabicã ºi o parte din Orientul Mijlociu.

Armata americanã a deschis din 2002 o nouã bazã militarã
pentru a supraveghea strâmtoarea Bab el Mandeb, prezenþa
militarilor americani crescând de la 1800 în 2008, la 4000 în
2021, obiectivul principal fiind securizarea strâmtorii prin
folosirea dronelor Predator (46 bucãþi), dar ºi pentru
monitorizarea miºcãrilor membrilor Al Qaida adãpostiþi în Yemen.
Pe un alt plan, Japonia are ºi ea interese de ordin geo-economic,
întrucât pirateria din largul Somaliei este consideratã ca o extensie
a aceluiaºi fenomen constatat în Asia de sud-est, de aceea guvernul
nipon s-a implicat în formarea profesionalã ºi dotarea logisticã a
pazei de coastã malaeziene, singaporeze ºi indoneziene. Începând
cu 2009, Japonia a desfãºurat în jurul strâmtorii Bab el Mandeb
o forþã de autoapãrare constând în douã fregate, douã avioane de
patrulã maritimã, echipamente de comunicaþii, helicoptere, în
vederea asigurãrii securitãþii transporturilor mãrfurilor de înaltã
tehnologie exportate cãtre Asia ºi Europa care se cifreazã la
10%, de energie ºi 90% din întregul export japonez care tranziteazã
strâmtoarea. Din 2010 Japonia dispune de o bazã militarã
permanentã a forþelor nipone de autoapãrare construitã pe 12 ha
care a costat 42 milioane de euro, unde sunt adãpostiþi 600 militari.

China dispune ºi ea de o bazã militarã navalã la Djibouti unde
staþioneazã 400 militari ce asigurã protejarea cãilor maritime
folosite pentru transportul de materii prime, inclusiv petrol. Chiria
încasatã de Djibouti pentru bazele militare strãine se cifra în
2017 la 228 milioane euro, circa 3% din PIB-ul þãrii.

Un actor important care ºi-a fãcut recent apariþia în zona
Cornului Africii, îndeosebi Somalia, este Turcia, miza majorã a
prezenþei sale rezidã din strategia turcã de a participa la construirea
unui consens între puterile emergente ºi actorii tradiþionali ai
securitãþii în Africa, privind maniera de lucru în statele aflate în
conflict sau în reconstrucþie instituþionalã ºi dezvoltare economicã.
De fapt, prin prezenþa sa în zona Cornului Africii ºi îndeosebi în
Somalia, Turcia îºi reafirmã interesul geopolitic de a deveni un
actor important þinând seama de trecutul istoric ºi religios comun
din perioada Marelui Califat.

Caracteristica abordãrii globale care se pune în operã în Somalia
ºi þãrile vecine este de fapt „un model” care ar putea concura cu
cel european. „Dacã abordarea globalã este larg împãrtãºitã,
aplicarea se dovedeºte a fi extrem de complexã, în principal
datoritã multiplicitãþii mizelor, actorilor ºi intereselor. De aceea,
abordarea globalã are nevoie de a fi mai bine conceptualizatã ºi
formalizatã pentru a face o pârghie eficace. Definirea Cornului
Africii se întinde în sens larg la Djibouti, Erytreea, Etiopia,
Somalia, cât ºi la toate þãrile periferice ºi la vaste zone maritime,
mergând de la Golful Aden pânã la coastele continentului indian
la est ºi la intrarea în canalul Mozambicului de sud. Este una
dintre cele mai instabile ºi conflictuale zone din lume. Multi-
dimensionalitatea ºi interconexiunea problemelor Cornului Africii
– securitate, economie, politicã – impune rãspunsuri
multilaterale.” (general de divizie Maurice Langlois, director al
domeniului Politici de Apãrare Comparate la IRSEN, „Aproche
globale et UE: le cas de la Corne de l’Afrique”, 2014, revista
„Etude de IRSEN, nr. 35).

• Asia-Pacific ºi Ucraina.
Rãzboiul din Ucraina a dominat întreaga media la nivel planetar,

fiind considerat cel mai violent conflict european de la al Doilea
Rãzboi Mondial ºi la rãzboiul din Iugoslavia. Impactul conflictului
va influenþa semnificativ viitorul construcþiei europene, dar ºi
relaþiile Chinei cu Taiwanul. Directoarea Naþional Intelligence,
Avril Hanes, sugereazã cã „Impactul sancþiunilor SUA la adresa
Rusiei sunt critice dupã calculele Chinei ºi reprezintã o lecþie ºi
pentru alþii”, iar directorul CIA, Bill Burns, a afirmat cã „Nu
doreºte ca stimatul preºedinte Xi ºi leadershipul chinez sã aibã
aceeaºi privire determinatã faþã de Taiwan”. Problema care
preocupã mediile politico-diplomatice ºi militare din SUA este
dacã China invadeazã Taiwanul, acesta ar putea sã lupte singur
pânã la intervenþia americanã? Dar cât de departe ar merge SUA
pentru a pãstra Taiwanul dacã acesta cade sub controlul Chinei?
SUA ar putea folosi bazele militare din Japonia care sunt apte de
luptã sub comanda SUA.

Deocamdatã, rãzboiul din Ucraina dã o loviturã durã Noului
Drum al Mãtãsii, afectând proiectele de infrastructurã finanþate
de China pentru a uni pieþele asiatice cu Europa ºi parteneriatului
strategic UE-China. Mai concret, China va fi obligatã sã
încetineascã avansarea lucrãrilor de construcþie la centralele
nucleare ruseºti, cât ºi acordurile cu Rusia pentru importul de
petrol ºi gaze. Totuºi, mãsurile de izolare ºi carantinã totalã a
oraºelor Shenzen ºi Shanghai pentru atingerea „zero covid” au
produs serioase pierderi ºi blocaje economice, ºtiind cã cele
douã oraºe aduc procente importante la PIB-ul þãrii. Dar, graþie
sistemului de reglementare socio-economicã, economia chinezã
îºi va reveni rapid, China fiind o þarã ºtiinþificã ºi tehnologicã cu
o economie a exporturilor ºi o mare flotã maritimã care asigurã
securitatea aprovizionãrii cu materii prime ºi circulaþia în bune
condiþiuni a mãrfurilor.

În concluzie, Asia-Pacific devine tot mai mult o altã zonã de
tensiune ºi un butoi de pulbere ce poate declanºa în orice moment
un conflict militar major ºi crize de tot felul: financiare, alimentare,
energetice, tehnologice, cu reverberaþii globale.

• Rusia – Ucraina: diferenþe majore în strategiile militare.
Dupã anexarea Crimeei de cãtre Moscova în 2014, sistemul

de achiziþii militare ucrainene a fost reformat în favoarea unui
comportament responsabil de dotare cu armament ºi echipamente
militare de ultima generaþie, cu precãdere din SUA. De fapt, este
ºi interesul companiilor de armament americane de a-ºi testa pe
câmpul de luptã armele ºi echipamentele ieºite din laborator. De
asemenea, s-a reuºit un consens între putere ºi opoziþie de creºtere
a alocãrii bugetare pentru înarmare de la 1% la 6 % din PIB,
poate cel mai ridicat procent la nivel planetar. Problema care se
va pune este cum va achita Ucraina împrumuturile contractate
din Occident pentru înarmare ºi cheltuieli zilnice de supravieþuire
în timpul rãzboiului, în condiþiile în care înainte de rãzboi tara se
afla în pragul falimentului generat de corupþia politicã protejatã
ºi încurajatã de cãtre preºedintele Zelenski? Chiar am devenit
amnezici sã nu ne amintim cã Ucraina era consideratã cel mai
corupt stat european, cu o armatã de oligarhi ce au spoliat bogãþiile
þãrii ºi aveau afaceri dubioase cu oligarhii ruºi? De ce oligarhilor
ucraineni nu li s-au îngheþat conturile ºi proprietãþile din Occident
aºa cum s-a procedat cu cei ruºi? Vom reveni asupra subiectului.
Continuând discuþia privind diferenþele de strategie ale Ucrainei

ºi Rusiei, este cazul sã subliniem cã un rol important în reuºita
rezistenþei militare ucrainene l-au avut consilierii militari americani
ºi britanici care au reformat gândirea strategicã a comandanþilor
ucraineni prin reorganizarea unitãþilor combatante dupã modelul
purtãrii rãzboiului de guerilã, înfiinþând unitãþi autonome, agile,
ale cãror decizii erau transferate la eºaloanele inferioare care
cunoºteau situaþia din teren, fãrã a mai aºtepta ordine superioare,
conform principiului cã rãzboaiele sunt câºtigate de sergenþi ºi
nu de generali. Spre deosebire de abordarea strategicã ucraineana,
forþele invadatoare ruse, deºi superioare numeric ºi logistic,
trimise în teatrele de operaþiuni sub comanda unor ofiþeri superiori
ºi generali, erau þinute sã respecte ordinele superioare bazate pe
informaþiile puse la dispoziþie de serviciile secrete, care de multe
ori erau eronate sau superficiale, situaþie care a influenþat negativ
evoluþiile din teren, producând întârzieri în desfãºurarea forþelor,
nesincronizãri între arme, ceea ce a afectat atingerea obiectivelor
strategice stabilite.

Eroismul ucrainenilor a obligat SUA ºi þãrile NATO sã se
implice mai serios în sprijinirea cu armament ºi echipamente
militare, dar ºi cu ajutoare umanitare, iar serviciile de informaþii
americane ºi britanice au transmis operativ informaþii valoroase
privind miºcãrile din teren ale forþelor ruseºti, ceea ce a permis
unitãþilor mobile ucrainene sã loveascã cu precizie þintele ºi sã se
retragã strategic. Dronele americane ºi turceºti ºi-au dovedit
utilitatea ºi fiabilitatea într-un rãzboi hibrid, scoþând din luptã
numeroase tancuri ºi vehicule de luptã, nave de rãzboi din flota
de elitã, cât ºi avioane de atac ruseºti.

Problema care se pune odatã cu încheierea rãzboiului, care va
dura cât SUA ºi NATO sunt dispuse sã sprijine Ucraina, este:
care va fi locul ºi rolul Ucrainei fixat de partenerii occidentali?
Va fi vârful de lance în zona de est a graniþei NATO la confluenþa
intereselor geostrategice ºi geoeconomice occidentale cu Eurasia?
Supraînarmarea Ucrainei în baza ajutorului militar american (de
peste 50 mld dolari) ºi cel de la UE, cu armament ºi echipament
militar modern (de care nu dispun þãri membre NATO) ºi cu
dorinþa exprimatã de preºedintele Zelenski de a redeveni ºi o
putere nuclearã (dispunând de capacitãþi de producþie în acest
sens) ºi reconstrucþia economiei post-conflict, va plasa Ucraina
în poziþia de lider regional ºi i-ar putea stimula apetitul revanºard
de realizare a Ucrainei Mari, prin anexarea de noi teritorii din
proximitate: Basarabia, Bucovina, Gurile Dunãrii. În acest
context, Ucraina ar putea intra în competiþie ºi cu Turcia pentru
zona Mãrii Azov, Mãrii Negre, Crimeei? Încheierea rãzboiului,
chiar ºi cu o victorie parþialã a Ucrainei, va plasa Rusia în poziþia
unei puteri locale, instabilã, aflatã sub presiunea Turciei ºi statelor
islamice din cadrul federaþiei ºi celor din Asia Centralã ºi Caucaz
care vor dori sã-ºi facã mai vizibile interesele în relaþiile cu
Occidentul ºi China.

Pe acest fond de tensiune geopoliticã ºi geoeconomicã care
ameninþã destrãmarea Federaþiei Ruse, Ucraina ar putea deveni
un fort avansat de apãrare a occidentului în faþa unei Rusii aflatã
în derivã.

România cu siguranþã va fi în atenþia Ucrainei, care nu se va
abþine sã revendice pãrþi din actualul teritoriu românesc, încurajatã
ºi de recentele declaraþii ale preºedintelui francez care propune
revizuirea tratatelor. Afectate vor fi þãrile Europei de est unde
frontierele actuale sunt subiecte dragi Poloniei, Ungariei,
Ucrainei, dar ºi unor þãri ale Europei occidentale, dupã principiul
apãrãrii drepturilor etnicilor care locuiesc în aceste zone disputate.

Sã sperãm cã Unchiul Sam ºi Germania, care îºi disputã
influenþa ºi controlul continentului, vor putea þine în frâu
asemenea comportamente belicoase, prevenind declanºarea unui
nou conflict mondial. Presiunile Germaniei pentru urgentarea
aderãrii Ucrainei la UE ºi NATO în contextul aderãrii Finlandei
ºi Suediei, vor evidenþia dezacorduri majore între preºedintele
Macron ºi cancelarul Solz.

Europa, care se confruntã cu serioase probleme de corupþie
politicã ºi integritate moralã a elitelor conducãtoare, inclusiv în
þãrile cu democraþie consolidatã ºi cu tradiþii în funcþionarea
statului de drept, nu cred cã este pregãtitã sã digere noi probleme
de asemenea naturã pe care le-ar aduce cu ea o Ucraina condusã
de oligarhi, cu o clasã politicã profund coruptã ºi cu un preºedinte
cu înclinaþii autocrate care a interzis partidele de opoziþie ºi presa
liberã, iar în problema minoritãþilor etnice afiºeazã o atitudine
sfidãtoare ºi abia acum, forþat de împrejurãri, promite sã
renegocieze drepturile ºi libertãþile acestora cu statele de origine
în funcþie de atitudinea manifestatã de acestea în timpul rãzboiului.

Sã nu uitãm cã în rãzboiul cu Rusia, etnicii romani, unguri,
polonezi, cehi au fost obligaþi sã lupte în prima linie, fiind uciºi,
rãniþi ºi luaþi prizonieri de cãtre trupele ruseºti ºi trimiºi în lagãrele
din Siberia. Sã nu uitãm cã preºedintele Zelenski a decretat imediat
dupã accederea la putere (2019) închiderea ºcolilor ºi bisericilor
etnicilor români ºi nu numai, a interzis învãþarea în limba maternã,
a dispus demolarea statuilor ºi monumentelor istorice care
aminteau de rãdãcinile româneºti ale celor peste 500.000 de
conaþionali.

Aroganþa ºi tupeul fãrã limitã al unor refugiaþi ucraineni primiþi
cu compasiune ºi omenie de cãtre românii de rând ºi de cãtre
autoritãþi s-a manifestat cu ostentaþie când au cerut sã se punã la
dispoziþie de cãtre autoritãþi ºcoli ºi profesori de ucraineanã pentru
ca educaþia copiilor refugiaþi sã nu sufere. Deja autoritãþile centrale
ºi locale s-au mobilizat sã asigure condiþii optime pentru copiii
ucraineni, peste douã mii fiind pregãtiþi în sute de ºcoli romaneºti,
chiar dacã a trebuit sã se perturbe procesul de învãþãmânt al
copiilor români.

Unele state din vestul Europei (Austria, Franþa, Germania),
dar ºi din vecinãtatea noastrã (Ungaria, Bulgaria) care au primit
refugiaþi, se confruntã cu atitudinea lor obraznicã ºi provocatoare
care a generat scandaluri în hoteluri ºi locuri publice unde au fost
cazaþi, comportându-se cã o adevãratã „armatã de ocupaþie” cãreia
trebuie sã i se satisfacã cerinþele în mod gratuit ºi „obligatoriu”.

Sã nu uitãm cã ucrainenii erau de temut în Europa, fiind renumiþi
prin crima organizatã, traficul de arme ºi substanþe toxice (mercur
roºu s.a.), contrabandei cu þigãri etc., iar prin prezenþa lor actualã
a crescut cu 25% fenomenul infracþional pe continent.

Datã fiind aceastã radiografie a societãþii „democratice”
ucrainene, cred cã este momentul ca încã din aceastã fazã instituþiile
europene sã stabileascã criterii ºi condiþionãri clare ºi ferme ce
trebuie îndeplinite de Ucraina pentru aderarea la UE ºi NATO,
þinându-se seama de evaluãrile preºedintelui Macron care a þinut
sã precizeze cã abia la orizontul viitoarelor decenii Ucraina ar
putea îndeplini condiþiile pentru aderarea la UE, în situaþia cã
economia ºi instituþiile statului vor fi reconstruite pe baze ºi
principii solide ale democraþiei ºi statului de drept. În caz contrar,
dacã Europa se va lãsa „certatã” ºi umilitã de solicitãrile fãrã
mãsurã ale lui Zelenski ºi vor face concesii, Ucraina va fi o voce
incomodã care va tensiona ºi mai mult relaþiile inter-comunitare,

deja jenate de unele poziþii ale Ungariei, Poloniei, Slovaciei, care
nu întotdeauna sunt de acord cu deciziile Consiliului ºi Comisiei
Europene.

Pe acest plan, ar trebui analizate cu multã atenþie sugestiile
formulate de douã voci cu autoritate în politica internaþionalã: H.
Kissinger ºi G. Soros, care la lucrãrile din acest an de la Davos
propun soluþii pentru oprirea rãzboiului ºi începerea negocierilor
de pace, dezvãluind practic fractura occidentalã privind modul
de soluþionare a conflictului.

H. Kissinger este adeptul pãcii cu preþul unui compromis ce ar
presupune cedarea de cãtre Ucraina a pãrþilor din teritoriile
ocupate de armata rusã, iar G. Soros pledeazã pentru dreptate cu
riscul unui rãzboi prelungit, sens în care SUA ºi NATO sã
acorde sprijinul logistic de care Ucraina are nevoie, inclusiv de a
se interveni militar în mod direct pentru a distruge Rusia.

Vom trãi ºi vom vedea deznodãmântul acestui tragic conflict
gândit ºi sprijinit din umbrã de Oculta internaþionalã.

Kim Dotcom, guru pentru antreprenorii internetului, trage un
semnal de alarmã susþinând cã: „O prãbuºire majorã a economiei
mondiale este în curs. Conducãtorii noºtri sunt la curent.
Economia americanã este un zombi ºi prãbuºirea sistemului
financiar mondial este inevitabilã”. Iar editorialul din „La
Chronique Agora” (3.06.2022), sub titlul „Sistemul financiar
chinez cedeazã?”, subliniazã cã: „Republica China este mai mult
decât o uzinã a lumii, ea a devenit rezervorul creºterii economice
ºi financiare a lumii. Cu o clasã mijlocie al cãrei numãr de suflete
este de sute de milioane ºi cu mijloace de producþie din ce în ce
mai eficace, creºterea þãrii oferã întreprinderilor de pe întreaga
planetã o raþiune de a spera în ridicarea beneficiilor lor în viitorii
ani. Cei care produc pe loc profitã de îmbunãtãþirea productivitãþii
chineze, iar cei care vând produse de lux (vin, parfumuri,
îmbrãcãminte de marcã etc.), au de câºtigat datoritã ridicãrii puterii
de cumpãrare a clasei de mijloc chineze. De asemenea, cei care
oferã servicii B2B (vând întreprinderi), profitã de circulaþia
crescutã a capitalului ºi de înclinaþia exageratã a chinezilor pentru
jocul la bursã. Într-un cuvânt, economia mondialã are tot interesul
sã sprijine China sã-ºi urmeze parcursul sãu spre creºtere.
Problema care se pune este dacã CHINA va reuºi sã atingã
obiectivul oficial de creºtere a PIB-ului în 2022 cu 5,5%?”

Pe un alt plan, economia americanã, consideratã cea mai mare
a lumii, este ameninþatã de o recesiune profundã, o crizã energeticã
reflectatã în creºterea preþului produselor petroliere, creºterea
inflaþiei, ºomajului, mãrirea fãrã precedent a datoriei publice,
radicalizarea tendinþelor rasiste ºi secesioniste, multiplicarea
incidentelor provocate prin folosirea armelor de foc (soldate cu
zeci de morþi în ºcoli, super marketuri, în locuri publice),
implicarea în rãzboiul din Ucraina prin acordarea de ajutoare
militare ºi umanitare costisitoare ºi relocarea a mii de militari pe
frontiera de est a Europei, toate acestea împovãreazã economia ºi
apasã greu asupra vieþii de zi cu zi a cetãþenilor americani.

Dacã nu era suficientã ameninþarea adresatã Rusiei ºi lui Putin
cã vor fi trimiºi în faþa Curþii Penale Internaþionale pentru a fi
condamnaþi pentru crime de rãzboi (în condiþiile în care armata
americanã a comis atrocitãþi în rãzboaiele purtate în Irak, Siria,
Afganistan, Iugoslavia etc., dar a fost exceptatã de a fi pedepsitã
pentru cã SUA nu a recunoscut jurisdicþia Curþii), recent
preºedintele Biden a adresat ameninþãri Chinei dacã va ataca
militar Taiwanul, situaþie care a complicat ºi mai mult relaþia deja
tensionatã existentã între cele douã þãri. Pentru a se asigura de
„loialitate” ºi sprijin în caz de conflict militar în Taiwan,
preºedintele Biden a invitat la reuniunea la nivel înalt a NATO
din luna iunie Japonia, Coreea de Sud ºi Australia pentru a
descuraja China în viitoarele sale acþiuni „neprieteneºti” faþã de
Taiwan.

Elon Musk a caracterizat recent comportamentul belicos al
Administraþiei americane, subliniind cã: „J. Biden este o pãpuºã
din ºosete umede în formã umanã. Este nevoie de o clismã
economicã sã cureþe þevile. Administraþia Biden este sufocatã de
o serie de crize: de la dublarea preþului la pompã, scãderea
dramaticã a nivelului de trãi, prãbuºirea pieþelor, criza migranþilor,
la lipsa laptelui praf pentru sugari ºi mai recent de criza variolei
maimuþei”.

Recent, SIPRI (Institutul Internaþional de Cercetare pentru
Pace din Stockholm) preciza cã: „cifra de afaceri a celor mai mari
companii din sectorul armament a atins un record în ultimele luni
de 531 mld dolari, din care jumãtate sunt acaparate de cinci firme
americane”. Asta explicã ºi politica externã promovatã de
preºedintele Biden de instigare la declanºarea de conflicte pentru
ca apoi sã furnizeze armament ºi echipamente militare pãrþilor
beligerante, dar sã afiºeze public cu cinism ºi ipocrizie dorinþa
SUA de a apãra pacea ºi democraþia în lume.

În concluzie, rãzboiul din Ucraina era necesar pentru a
demoniza Rusia ºi pe preºedintele Putin, care pânã nu demult era
un partener respectat în combaterea terorismului ºi în sprijinirea
operaþiunilor militare americane în Afganistan, a-i slabi influenþa
în relaþia cu Germania ºi UE, de a creºte rolul NATO în asigurarea
umbrelei de securitate a Europei, de reaºezare pe baze noi (de
subordonare) a raporturilor SUA-UE, de a prelua sub control
Europa centralã ºi de est, de a dezmembra alianþa franco-germanã.

Milan Kundera, în lucrarea „Un occident kidnappe ou la
tragedie de l’Europe Centrale”, sublinia cã: „Noi ameninþãri,
reînarmare mondialã, conflicte în Europa Centralã ºi de Est vor
tulbura liniºtea ºi confortul europenilor. Comisia Europeanã va
avea mandat pentru a cumpãra în comun gaz lichefiat de la
americani, iar preºedintele Macron a propus recent crearea unui
fond comun pentru achiziþionarea de armament ºi echipamente
militare pentru sprijinirea Ucrainei în rãzboiul cu Rusia”.
Bineînþeles cã principalul furnizor va fi Franþa, care prin aceastã
operaþiune îºi va finanþa industria de armament ºi-ºi va diversifica
proiectele de cercetare ºtiinþificã pentru construirea de noi arme
dotate cu Inteligenþã Artificialã.

Deci, ne pregãtim pentru negocieri de pace supraînarmând
Ucraina ºi pregãtind europenii pentru adoptarea unei legislaþii
europene ºi naþionale de rãzboi, care va permite guvernelor sã
raþionalizeze energia electricã, gazele, consumul de carburanþi ºi
alimentele, sã se rechiziþioneze imobile ºi mijloace de transport
sau unitãþi de producþie, sã controleze ºi sã limiteze traficul pe
reþelele de socializare ºi sã pedepseascã drastic ºtirile considerate
false de cãtre „poliþia adevãrului”.

În privinþa României ºi Moldovei, sunt deja semnale cã
Moscova ºi Budapesta pun la cale noi acþiuni provocatoare care
ar putea degenera în conflicte inter-etnice care sã necesite
intervenþie militarã strãinã. Sã sperãm cã Unchiul Sam va putea
þine în frâu asemenea comportamente belicoase care i-ar putea
afecta interesele geopolitice ºi geoeconomice în aceastã zonã!
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Recent, a apãrut al doilea volum al cãrþii Fals tratat de

muzeologie, al cãrei autor este profesorul, istoricul ºi

excelentul muzeograf Emil Pãunescu, arhicunoscut în lumea

specialiºtilor de la noi, dar ºi din alte pãrþi ale Europei. De

aceea am considerat necesar sã-i adresez câteva întrebãri

privitoare la rolul ºi semnificaþia unei astfel de publicaþii,

atât de valoroase în clarificarea unor „chestiuni”

profesionale ºi particulare.

1. Cine a contribuit, major, la iniþierea, formarea ºi

modelarea dumneavoastrã ca istoric ºi, apoi, ca muzeograf

de aleasã þinutã intelectualã?

Pentru mine istoria a devenit o pasiune încã înainte de a ºti sã

citesc. De mic am fost fascinat de poveºti ºi legende istorice, la

cunoaºterea lor contribuind deschiderea pãrinþilor pentru a-mi

acorda acces la tot ceea ce îmi plãcea. Pasiunea nu a avut legãturã

cu profesorii mei de istorie de-a lungul ºcolii generale ºi liceului.

Ea a fost consolidatã de lecturi ºi de contactele cu monumentele

istorice din diferite zone ale þãrii.

La facultatea de profil am ajuns

prin hazard, abia acolo descoperind

profesori care m-au influenþat: Ion

Nestor, Achim Popescu, Emil

Condurachi, Gheorghe ªtefan,

Dumitru Berciu, Dionisie Pippidi,

Dumitru Tudor, Gheorghe

Ionescu, Radu Manolescu, ªtefan

ªtefãnescu, Mihai Berza, Vasile

Maciu, Dumitru Almaº, Nicolae

Ciachir, Constantin Velichi,

Alexandru Vianu. Ulterior au fost

benefice pentru mine contactele cu

cercetãtorii Institutelor Academiei

din Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca,

Craiova ºi Sibiu, cu cei din reþeaua

muzeelor, arhivelor ºi bibliotecilor

din Capitalã ºi din majoritatea

judeþelor þãrii. Chiar dacã a fost

vorba de contacte efemere, aº

aminti – pentru efectul lor benefic

– întâlnirile de care am avut parte

cu Mircea Petrescu-Dâmboviþa ºi

Alexandru Zub la Iaºi, cu David

Prodan ºi Virgil Vãtãºianu la Cluj,

cu Henri H. Stahl, Radu Vulpe,

Dan Simonescu, Ion Ionaºcu ºi

Constantin C. Giurescu la

Bucureºti.

Ca muzeograf m-au influenþat mai întâi autodidacþii Gheorghe

Rãdulescu ºi Mihai Ionescu de la micul muzeu de pe strada

copilãriei mele, apoi cei cunoscuþi în practica studenþeascã la

Bucureºti ºi în stagiatura petrecutã în Oltenia (cu deosebire la

Slatina, Craiova, Drobeta-Turnu Severin), dar ºi în cãlãtoriile

din Muntenia (în primul rând la Argeº, Dâmboviþa ºi Prahova)

ºi sudul Transilvaniei (la Sibiu ºi Braºov). În tinereþe un rol

formativ important au avut colegii din Iaºi ºi din Bihor. Dacã ar

fi sã dau doar câteva nume, simt cã     i-aº nedreptãþi pe mulþi

dintre cei care au contribuit sã devin un muzeograf mai bun.

2. Numiþi totuºi câþiva mentori ºi detaliaþi calitãþile lor de

autentici formatori!

În istoriografie nu pot afirma cã am avut ºansa unor mentori,

deºi numãrul dascãlilor de la care am avut ceva de învãþat este

apreciabil. Dintre cei pe care am avut onoarea sã-i cunosc, un

model indiscutabil este academicianul ieºean Alexandru Zub. În

ultimele douã decenii am fost apropiat de regretatul fost director

executiv al Fundaþiei Europene Titulescu, dr. George G. Potra.

În muzeografie am avut mereu de câºtigat de la istoricii de

artã Radu Ionescu ºi Petre Oprea, de la arheologii Alexandru

Pãunescu ºi Corneliu N. Mateescu, de la numismaþii Constantin

Preda ºi Gheorghe Poenaru-Bordea, de la echipa Muzeului de

istorie al municipiului Bucureºti (unde am fãcut prima practicã

studenþeascã), de la cea a Palatului Culturii din Iaºi (unde am

avut un stagiu de perfecþionare), de la neuitatul Iulian Antonescu

ºi de la mulþi alþii. Toþi cei pomeniþi ºi toþi cei care m-au influenþat

în carierã, indiferent de vârstã ºi de statut social, purtãtori sau

nu de titluri universitare ºi academice, aveau în comun interesul

(la unii dintre ei dublat de o afectivitate crescutã) faþã de tineri,

faþã de cei la care detectaserã existenþa unei pasiuni reale pentru

profesie, pentru cercetare, pentru progres.

3. Când aþi debutat în presa de specialitate ºi cu ce material?

Primul articol care a reprezentat o contribuþie ºtiinþificã l-am

publicat în revista „Magazin istoric” din 1975 ºi a spus povestea

întâiului pod modern peste Olt. Adevãratul debut a fost

reprezentat însã de o suitã de articole privitoare la rãzboiul de

independenþã, publicate în 1977-1978, începând cu un document

inedit pe care l-am comentat în „Revista muzeelor”, continuând

cu textele unor comunicãri apãrute în revista „Valahia” a Muzeului

din Târgoviºte, în tomul al patrulea din „Muzeul Naþional” ºi în

volumul „Ilfov – file de istorie”. Dupã 20 de ani acest ultim

articol a fost tradus în limba bulgarã ºi publicat în revista Muzeului
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regional de istorie din Ruse.

4. De ce muzeul ºi nu catedra, unde eraþi la fel de temeinic

pregãtit?

Poziþia bunã în ierarhia anului de studiu la absolvirea din 1972

ºi norocul au condus la repartizarea mea drept muzeograf la

Muzeul judeþean Olt din Slatina. Dacã nu aº fi prins o asemenea

repartiþie, poate aº fi îndeplinit un stagiu de profesor la þarã, dar

nu am preconizat niciun moment sã am o carierã didacticã. Mã

atrãgea cercetarea, dar pe atunci locurile în instituþiile de profil

erau prea puþine, presupuneau un spate politic, un domiciliu în

oraºe mari º.a.m.d. Aprofundarea tezei mele de licenþã ar fi meritat

o bursã la Geneva ºi Paris, pe vremea aceea un vis irealizabil. În

carte am povestit toate acestea ºi alte motive care m-au determinat

sã rãmân în lumea muzeelor, lume care am constatat cã mi se

potriveºte, pentru care am fãcut o pasiune aparte, ce nu s-a ostoit

niciodatã.

5. Care este cea mai importantã realizare ºtiinþificã pe care

aþi obþinut-o în activitatea dumneavoastrã muzealã?

Mi-este greu sã acord superlativul absolut uneia sau alteia

dintre comorile pe care am reuºit sã le aduc la Muzeu. Dintre

fondurile documentare achiziþionate de-a lungul vremii, prin

mãrime ºi valoare, se detaºeazã cel provenit de la savantul vlãscean

Nicolae Cartojan. Dintre artefactele individuale probabil cã cel

mai valoros este un plan original al oraºului Giurgiu din 1790.

El concureazã cu alte hãrþi vechi ºi manuscrise rare, cu diverse

valori bibliofile, dar ºi cu piese numismatice, arme, steaguri,

obiecte de artã ºi multe altele.

6. De ce se afirmã, tot mai insistent în ultima vreme, cã

Muzeul „Teohari Antonescu” din Giurgiu este creaþia

dumneavoastrã ºi cã se confundã cu biografia creatoare a lui

Emil Pãunescu?

Aºa ceva nu a fost ºi nu este adevãrat! Muzeul giurgiuvean a

fost creat în 1934, la sfatul lui Ion Andrieºescu, cu munca tânãrului

arheolog Dumitru Berciu. El a cãpãtat amploare atunci când a

redevenit judeþean (dupã 1975), iar la creºterea colecþiilor lui au

contribuit, în grade diferite, zeci de muzeografi. Este adevãrat cã

eu am avut cea mai lungã carierã în slujba lui, cu o contribuþie

decisivã la îmbogãþirea patrimoniului bibliotecii (cãrþi ºi

periodice) ºi a fondului documentar (manuscrise, imprimate,

fotografii). Este de menþionat ºi activitatea mea editorialã, ca

fondator al publicaþiilor muzeale, periodice ºi seriale, precum ºi

managementul performant din primul meu mandat directorial,

care a ridicat cota instituþiei în reþeaua naþionalã ºi în viaþa culturalã

a judeþului.

7. Numiþi câþiva dintre colaboratorii dumneavoastrã, tot atât

de pasionaþi profesiei ºi, evident, câteva expoziþii cu rãsunet în

lumea ºtiinþificã ºi culturalã a þãrii!

Dintre multele manifestãri excepþionale aº aminti prima

expoziþie din România postdecembristã consacratã instituþiei

monarhiei ºi singura expoziþie care a celebrat semicentenarul

actului de la 23 August (ambele acte de curaj atunci, date fiind

prejudecãþile care persistau în epocã), expoziþia „125 de ani de la

calea feratã Bucureºti Filaret-Giurgiu”, apoi „Centenarul a trei

mari poeþi: Blaga-Barbu-Vinea”, „Patrimoniu salvat” (cu

cooperarea Poliþiei, Vãmii ºi a Poliþiei de Frontierã), „Drumul

gloriei” (campania lui Mihai Viteazul din 1595, itinerantã la

Bucureºti ºi Târgoviºte), „Artã ºi istorie” (prima mare expoziþie

de cartografie istoricã din România, înainte de întemeierea

Muzeului Naþional al Hãrþilor ºi de alte acþiuni similare în þarã),

„120 de ani de la cãderea Plevnei”, „120 de ani de la naºterea lui

Nicolae Titulescu”, „Centenar Emil Turdeanu” (unicã în þarã,

itinerantã la Ruse ºi la Bucureºti, publicatã la Alba Iulia).

Colaboratori ocazionali am avut mulþi, din pãcate fluctuaþia

cadrelor a fãcut însã ca multe relaþii sã devinã efemere. La sediu,

în plan expoziþional, m-am bazat pe muzeograful Mircea Alexa,

iar în ultimele douã decenii pe colegul Gelu Brîncoveanu, pentru

care istoria memorialã a devenit a doua dragoste. Constantã a

fost contribuþia muzeotehnicã a talentatului muncitor Ovidiu

Solomon, precum ºi cea a tehnicienilor de la fostul ªantier Naval

(falimentat în 1998). Pentru publicaþii m-am bazat pe arhiviºtii

Ancu Damian ºi Ion Bãlan, pe editorul Nicolae Þone ºi pe

muzeografii Florentin Breazu ºi Bogdan Tãnãsescu. ªi în acest

sector în ultimii ani esenþialã a fost colaborarea cu Gelu

Brîncoveanu. Muzeul a avut activitãþi demne de menþionat ºi la

secþia de arheologie, unde am ajutat ori de câte ori s-a ivit prilejul.

8. Cum ºi prin ce metode aþi schimbat, în chip radical,

imaginea opiniei publice asupra Muzeului, care a devenit –

sub conducerea dumneavoastrã – o instituþie modernã ºi

deschisã, având mai multe valenþe

culturale?

Atunci când am preluat conducerea

Muzeului, acesta nu era vãzut cu ochi buni

de oficialitãþi, deoarece directorul lui avea

alte opinii politice decât gaºca dominantã,

nu avusese diplomaþia necesarã în relaþiile

cu celelalte instituþii ºi era mai puþin

cunoscut în oraº, nefiind giurgiuvean. În

contrapartidã, eu beneficiam de un statut

socio-politic aparte, cãci fusesem ºeful C.

P. U. N. ºi al Inspectoratului judeþean pentru

culturã, aveam relaþii în general bune cu

toate organizaþiile politice ºi culturale, dar

mai ales eram înarmat cu o viziune proprie

asupra rolului unui muzeu în societatea

contemporanã. De aceea am alcãtuit o

strategie din mers, apelând la sprijinul

colegilor de la marile muzee bucureºtene,

dar ºi al celor din principalele judeþe ale

Munteniei, organizând expoziþii cu impact

sporit asupra vizitatorilor, mobilizând

majoritatea categoriilor socio-profesionale

pentru care gãsisem argumente de a le

atrage, aducând la Giurgiu (dupã multã

vreme) manifestãri ºtiinþifice de amploare

naþionalã, editând trei reviste proprii ºi

asociindu-ne la cele existente în judeþ,

anunþând un program clar pentru anii

urmãtori.

Privind retrospectiv, o cheie a succesului a fost întãrirea

colectivului ºtiinþific al instituþiei, dublatã de asocierea unor

personalitãþi ºi angajarea unor colaboratori externi. Pe de altã

parte sunt conºtient cã nici eu, nici altcineva nu am mai putea

repeta astãzi performanþele de atunci, când mai funcþionau o

serie de libertãþi ºi mai erau valabile unele principii, când exista

infinit mai puþinã birocraþie, iar „clasa politicã” localã nu se insinua

în toate deciziile interne ale Muzeului. Am beneficiat de o perioadã

de-a dreptul romanticã faþã de ce se întâmplã acum, dar am

întrevãzut o parte dintre pericolele ce ne pãºteau ºi m-am retras

de bunã voie de la conducere la începutul anului 1998. În

perioadele urmãtoare am continuat sã influenþez bunul mers al

lucrurilor, când aflându-mã în prim-plan (un deceniu am fost

director-adjunct), când mai în umbra altora sau chiar împotriva

lor.

Astãzi, Muzeul giurgiuvean a alunecat în ierarhia suratelor

din þarã cãtre zona inferioarã a clasamentului, personalul sãu

ºtiinþific s-a înjumãtãþit ºi se confruntã cu o serie de probleme

grave, ce par insolubile.

9. De ce cartea pe care aþi scris-o recent ºi pe care am citit-

o cu o rarã voluptate va suscita noi ºi interesante opinii?

Dupã difuzarea cãrþii mã aºtept cã vor apãrea atât reacþii normale,

cât ºi unele mai puþin obiºnuite. Probabil cã printre specialiºtii

din reþeaua muzeelor româneºti unii o vor aproba, în vreme ce

alþii îºi vor arãta nemulþumirea cã le-am irosit timpul.

Complexitatea problematicii abordate nu va lãsa indiferenþi pe

cititorii mai vârstnici, învãþaþi sã aibã rãbdare, dar mã tem cã

printre tineri nu se vor gãsi prea mulþi îndrãzneþi care sã o

rãsfoiascã. În sfârºit, sunt convins cã printre intelectualii ºi

politicienii giurgiuveni vor circula multe bârfe ºi zvonuri, în

urma dezvãluirilor fãcute de mine fãrã menajamente. O serie de

adevãruri reprezintã cert o mâncare picantã, ce le va cãdea greu la

stomac unora dintre cei vizaþi. Numai cã nu reacþia acestora mã

intereseazã, ci aceea a contemporanilor care vor sesiza cu acest

prilej cã meritã sã-ºi revizuiascã modul de abordare a problemelor

culturale (ba chiar ºi comportamentul cotidian!), spre a nu ajunge

personaje negative într-o asemenea lucrare. Cine ºtie? Poate cã

merg prea departe cu presupunerile moralizatoare…

10. Dupã lectura acestei cãrþi cititorul rãmâne cu imaginea

unei „construcþii”, aflatã într-o perpetuã miºcare, aranjare,

augmentare ºi transformare. Ce sugeraþi urmaºilor?

Emil Pãunescu ºi Nicolae Scurtu în 17 decembrie 2021, la aniversarea Bibliotecii Judeþene
„I.A. Basarabescu” (foto: Mihai Nedelca)
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Am o altã sfântã ocazie

de a citi o carte ca o liturghie,

scrisã de un basarabean de-

al meu ºi apãrutã în acest an

la editurile Eurocarpatica din

Sfântu Gheorghe ºi

Universul Academic din

Bârlad, cu o prefaþã semnatã

de îngrijitoarea ediþiei, dr.

Irina Airinei, Preºedintele

Asociaþiei interetnice ANIMA FORI, care spune despre aceasta

cã „este o carte-mãrturie despre speranþã ºi disperare în viaþa

unui om lovit de destin, dar rezistând prin iubire...”

Ostatic în propria þarã. Cartea vieþii mele de Ion Iovcev, mã

duce cu gândul, încã din primele pagini, la romanul Tema pentru

acasã al regretatului Nicolae Dabija. Iubirea de þarã, credinþa

strãbunã, limba românã, vremurile de restriºte, bejenia, familia,

ºcoala sunt teme literare ce leagã punþi între cele douã romane,

scrise cu atâta suflet, în care încape îmbrãþiºarea întregii Basarabii,

a întregului neam românesc.

În Cuvântul înainte al autorului, intitulat Amintiri pentru

viitor..., profesorul Ion Iovcev, „semãnãtor de luminã în sufletele

ºi în inimile copiilor noºtri”, ne mãrturiseºte: „oamenii

nedreptãþiþi, în condiþii extreme, se unesc, devin mai rezistenþi,

devin luptãtori pentru libertate ºi pentru dreptate”. Am realizat

acest adevãr în primii mei ani de viaþã ºi de formare ca om, la

Cãlãraºi, în Basarabia, dar am simþit aceastã realitate mult mai

profund în anii adolescenþei ºi astãzi, prin ochii adultului, aici, la

Sfântu Gheorghe, unde, în calitate de profesor de Limba ºi

Literatura Românã, dar ºi de cercetãtor al Academiei Române,

îmi revine misiunea nobilã de a semãna luminã.

„ªcolile, tineretul din dreapta Nistrului, dacã nu vor lupta

pentru valorile naþionale, pot ajunge în aceeaºi situaþie ca ºi

autohtonii din stânga Nistrului, din Transnistria, unde are loc o

rusificare, o deznaþionalizare agresivã, unde, practic, au

dispãrut ºi aºa-numitele ºcoli moldoveneºti. (...) Minoritãþile

au dreptul la limba lor, la cultura lor, dar ele trebuie sã adere ºi

la majoritate. Nu e normal sã nu cunoascã limba þãrii în care

trãiesc”, scrie autorul, ca un semnal de alarmã pentru autoritãþile

de la Chiºinãu, dar ºi pentru cele de la Bucureºti. Vremurile

grele, nesiguranþa regimurilor politice, problemele economice,

sociale sau de orice altã naturã nu pot fi paravane ale

drepturilor, libertãþilor ºi obligaþiilor stabilite ºi câºtigate pe

aceste meleaguri, nu de sute de ani, ci de milenii. Dacã

strãbunii noºtri s-ar fi lãsat împiedicaþi de valurile nemiloase

ale istoriei, astãzi poporul român n-ar fi existat, prin urmare,

le datorãm înaintaºilor privilegiul de a fi.

Dulcea ºi nostalgica naraþiune a lui Ion Iovcev se deschide

în Capitolul 1 cu amintirile despre Copilãrie ºi adolescenþã

ºi e de reþinut, din primul subcapitol, despre casa pãrinteascã,

din satul Gãvãnoasa, raionul Cahul, casã în care existã ºi

astãzi icoana de tablã, veche de mai bine de o sutã de ani, a

Sfântului Matei, ideea credinþei pe care „nu poþi sã o smulgi

din sufletul omului”. De asemenea, nãzbâtiile copilului

crescut în frumoasa veºnicie a satului, ca în Amintirile din

copilãrie ale lui Ion Creangã, sunt evocate în povestiri, ca

niºte medalioane, în care îl regãsim pe Sfântul Nicolai, La

furat de zarzãre, fraþii ºi surorile, pãrinþii cu blajina ºi

înþeleapta lor educaþie, copilul din fiecare dintre noi, aºa cum

menþioneazã autorul „cã acel om care, mãcar o datã, þine

mâna unui copil în mâinile lui, nu poate îmbãtrâni”. Dascãlii,

considerã Ion Iovcev, trebuie sã ajungã acei oameni care au copilul

în ei.

Trecem prin capitolul Studenþiei (2), cu importante Lecþii de viaþã,

cel al Profesorului pe viaþã (3), care include ºi subcapitolul Cãsãtoria,

dar ºi rememorãri ce lasã pe harta sufletului clipe de neuitat, precum

cea a Mioriþei, cântatã pe malul Nistrului, alãturi de familie ºi de

prieteni lituanieni. Îmi sunã involuntar în gând versurile: „Nistrule,

de ce eºti frate/ Cu Prutul care desparte/ Doi copii de-acelaºi neam,/

Douã frunze de pe-un ram?...”, din poemul meu Râuri, voi, ce

despãrþiþi.

Ani de durutã amintire scrijeliþi în istoria poporului nostru pot fi

citiþi în Capitolul 4 – Puciul de la Moscova ºi Transnistria furatã, în

Capitolul 5 – Lupta pentru Limba Românã, Capitolul 6 – Lumea ne

vede ºi un vast Capitol 7 – Pe viaþã ºi

pe moarte.

O carte care m-a rãvãºit pânã la

temelia simþirii, un testament al dãruirii

de sine, al iubirii de þarã, un destin

emblematic al neamului meu, toate

acestea se aºtern în cele peste 300 de

pagini de speranþã, cu tricolorul la

brâul gândului de pe coperta 1. Ion

Iovcev, dascãlul care a pãstorit vreme

de 30 de ani Liceul Teoretic „Lucian

Blaga”, singura ºcoalã româneascã din

Tiraspol, ne lasã moºtenire puterea

exemplului ºi, asemenea poetului,

parcã, aceste rânduri: „Aici e casa mea.

Dincolo soare ºi grãdinã cu stupi./ Voi

treceþi pe drum, vã uitaþi printre gratii

de poartã/ ºi aºteptaþi sã vorbesc. –

De unde sã-ncep?/ Credeþi-mã,

Credeþi-mã,/ despre oriºice poþi sã

vorbeºti cât vrei:/ despre soartã ºi

despre ºarpele binelui,/ despre

arhanghelii cari arã cu plugul/ grãdinile omului,/ despre cerul spre

care creºtem,/ despre urã ºi cãdere, tristeþe ºi rãstigniri/ ºi înainte

de toate despre marea trecere./ Dar cuvintele sunt lacrimile celor

ce ar fi voit/ aºa de mult sã plângã ºi n-au putut./ Amare foarte sunt

toate cuvintele,/ de-aceea – lãsaþi-mã/ sã umblu mut printre voi,/ sã

vã ies în cale cu ochii închiºi”. (Cãtre cititori de Lucian Blaga)

Ostatic în propria þarã, de Ion Iovcev – o carte
scrisã cu sufletul întregii Basarabii

Convorbiri cu istoricul Emil Pãunescu (I)
(urmare din pagina 18)

Aþi sesizat bine cã în elaborarea cãrþii am urmãrit materializarea

unui proiect arhitectural. Odatã pusã temelia ºi ridicat scheletul

de rezistenþã, compartimentãrile interioare ºi restul îmbunãtãþirilor

ivite pe parcurs nu m-au mai împiedicat sã termin “construcþia”.

Ea poate servi urmaºilor în profesie precum o culegere de

probleme serveºte unor elevi ce vor sã se perfecþioneze la

matematicã ºi alte ºtiinþe exacte. Nu cred însã cã este utilã ca

model, deoarece mi se pare cã atât societatea, cât ºi muzeologia

vor suporta schimbãri profunde în perioade nu foarte îndepãrtate

de noi în timp. În ceea ce-i priveºte pe urmaºii giurgiuveni –

despre a cãror intrare în pâine nu avem deocamdatã ºtiri, dar

putem spera cã mãcar s-or fi nãscut – le sugerãm sã conserve

tezaurul adunat ºi sã ia pildã de cãile de valorificare a lui, unele

bãtãtorite deja de noi, altele gata de a intra în lucru ori numai

aflate pe viitoare planºete ale proiectanþilor.

11. Lucrare memorialisticã prin excelenþã, „Fals tratat de

muzeologie”, în douã volume (2021-2022), reprezintã de fapt

un „Bildungsroman”, o carte a devenirii. Câtã subiectivitate

ºi câtã obiectivitate se aflã în structura acestei impunãtoare

opere?

Recunosc cã m-au mãgulit aprecierile dumneavoastrã, cãci –

într-adevãr – pe de o parte am ajuns sã cred cã în viaþa mea

profesionalã a jucat un rol ºi mâna destinului, iar pe de altã parte

– odatã asumatã postura de muzeolog – am rãmas fidel drumului

pe care pornisem dupã absolvirea facultãþii. Întrebarea pusã este,

cu certitudine, cea mai importantã.

Prin structurã ºi educaþie mã strãdui sã fiu obiectiv ºi ºtiu cã

am moºtenit de la pãrinþi un har ºi un blestem: un grad de

obiectivitate mai ridicat decât al celor mai mulþi dintre

contemporani. M-am strãduit sã fiu consecvent cu mine-însumi,

dar sunt conºtient cã – pe ici, pe ‘colo – nu am scãpat de

subiectivisme. În aceeaºi mãsurã recunosc cã multe puncte de

vedere – fie cele exprimate în documente ºi articole de-a lungul

vremii, fie cele care þin de convingeri intime – sunt personale,

unele originale (mai mult ori mai puþin corecte!), altele afectate

de prejudecãþi, de idei ale terþilor (ca sã nu zic de curente la

modã), de pãreri eronate.

Nu ºtiu dacã „Falsul” meu tratat este „impunãtor”, altfel decât

prin dimensiuni, dar nu prea am auzit ca vreun coleg de breaslã

din România sã fi încercat aºa ceva. Dintre tovarãºii de

generaþie, care ar merita sã scrie ceva asemãnãtor ºi care mã

depãºeºte cu mult în realizãri, strãluceºte brãileanul Ionel

Cândea, membru corespondent al Academiei Române. Cu

realizãri uimitoare, mai nou i se alãturã managerul bucureºtean

Adrian Majuru. În ambele cazuri m-am referit la calitatea lor

de muzeologi, dincolo de realizãrile lor istoriografice. Altfel,

existã mulþi colegi, din diferite promoþii ºi cu specializãri

diverse, care au contribuþii remarcabile, numai cã nu au

îndrãznit pânã acum ceva similar.

12. Cât de necesarã este iconografia acestei cãrþi pentru

înþelegerea deplinã a omului ºi a societãþii în care a creat?

O ilustraþie bogatã, la adãugarea cãreia am þinut din

deformare profesionalã (cea de muzeograf!), serveºte

indubitabil mesajului unei asemenea cãrþi. Din pãcate, o

selecþie mai coerentã a imaginilor a fost parþial împiedicatã

de imposibilitatea cercetãrii unor surse în condiþiile

pandemiei, dar ºi de neglijarea imortalizãrii unor evenimente

de-a lungul unei jumãtãþi de secol. Chiar dacã alegerea unor

fotografii a fost de multe ori aleatorie, pe ansamblu cred cã

ele au conturat o poveste a vieþii ºi carierei mele de muzeolog

ºi de istoric, ajutând la mai buna cunoaºtere a lumii prin care

am trecut.

13. O astfel de carte, pe care o poate citi ºi înþelege doar

un autentic intelectual, avea nevoie ºi de un indice general

de nume ºi de câteva note ample de explicitare a unor

evenimente. Ce pãrere aveþi?

Restricþiile impuse de pandemie ºi întâmplarea fericitã a

recuperãrii unui fond compact de arhivã personalã (cu puþin

timp înainte de a mi se fi limitat libertatea de miºcare!) m-au

obligat sã optez pentru o formulã neobiºnuitã. Practic am

înghesuit trei cãrþi într-una: o scriere memorialisticã (ceva

mai uºor de lecturat); un soi de raport de activitate (încãrcat

cu informaþii inegale valoric ºi destinat celor ce ar dori sã

realizeze o biobibliografie); o culegere de texte cu pretenþii

teoretice (dintre care numai o parte cred cã meritã de a fi luate

în considerare de viitori exegeþi). De aceea, de la bun început

am renunþat la ideea unor note explicative, care ar fi îmbâcsit

ºi mai mult textul. Convorbire realizatã de Nicolae SCURTU

În privinþa unui indice de nume am stat în cumpãnã. Nu neg

utilitatea lui, dar am decis sã nu mai umflu volumele ºi aºa cam

„stufoase”…

14. Am observat cã în prefaþa primului volum cereþi scuze

cititorilor pentru „sãrãcia” limbajului folosit ºi diverse erori de

exprimare, cauzate de oboseala acumulatã ºi de condiþiile

neprielnice în care l-aþi redactat. Eu am fost frapat tocmai de

limba frumoasã pe care am întâlnit-o într-o serie de pagini ce m-

au încântat. De ce aceastã modestie exageratã?

Cred cã am mãrturisit undeva cã, în adolescenþã ºi în pragul

studenþiei, sutele de cãrþi de beletristicã devorate au contribuit la

formarea unui lexic bogat ºi nuanþat. Azi mi-este ruºine cu ceea ce a

rãmas, ºtiind cã aº fi putut mânui o limbã mult mai frumoasã ºi mai

mlãdioasã, dar greutãþile vieþii la maturitate m-au îndepãrtat de ceea

ce-mi plãcea cândva…

15. Rãsfoind colecþia ambelor serii ale revistei „Sud”, am

constatat cã aþi fost un colaborator constant ºi valoros, iar

participând împreunã la o serie de manifestãri ale ACTIB am

observat cã v-aþi bucurat întotdeauna de preþuirea colegilor

bolintineni. Acestea sã fie motivele pentru care aþi acceptat oferta

Editurii „Sud”?

Desigur, cu menþiunea cã preþuirea este reciprocã, iar þinuta revistei

ºi a editurii mã fac sã fiu mândru de continuarea colaborãrii. Nu voi

înceta sã subliniez eleganþa ºi generozitatea domnilor Vasile Grigore

ºi ªtefan Crudu (cu care þin îndeobºte legãtura), dar ºi pe cea a

colegilor dumnealor, mai vechi ori mai noi, pe care-i asigur de cele

mai bune sentimente.

16. În cuprinsul celor douã volume ale „Falsului tratat...” faceþi

nu o datã referire la o detaliere a unor aspecte într-o viitoare carte

despre „Cultura în tranziþie”. În ce stadiu se aflã elaborarea

acesteia?

Am început sã scriu la ea încã din luna iunie, dar deocamdatã nu

sunt foarte mulþumit de ritmul în care avanseazã lucrul. Este vorba de

un volum complementar la celelalte, dar cu o structurã diferitã, bazat

pe experienþa personalã, cu deosebire pe cele trãite în ultimul sfert de

veac. Nu voi face o analizã a evoluþiei culturii contemporane (cum s-

ar putea crede din titlu!), ci voi puncta aspecte ale organizãrii

domeniului din þara noastrã, aºa cum le-am cunoscut din poziþia

deopotrivã de creator ºi consumator, de observator provincial, interesat

de felurite evenimente culturale, nu numai de cele din interiorul

profesiei de muzeolog ºi de cercetãtor al istoriei.

Tatiana Scurtu
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Foarte britanic a fost întotdeauna scriitorul american Henry

James. Provenind din upper-class-ul new-yorkez, crescut într-

o familie cu o puternicã tradiþie intelectualã, dupã numeroase ºi

lungi vizite de documentare pe vechiul continent, în special în

Italia ºi Franþa, decide în cele din urmã sã se stabileascã cãtre

ultimii ani la Rey, în sudul Angliei, þarã de care se simte foarte

ataºat. În 1902 publicã o lucrare care dincolo de o recepþia literarã

pe mãsura specificitãþii acestui autor ce a adus investigaþia

psihologicã a personajelor la un nivel inovativ, avea sã constituie

o adevãratã atracþie pentru cea de-a ºaptea artã.

Este vorba despre romanul The wings of the dove.

Atât filme de lung metraj, cât ºi seriale TV s-au realizat în

diferite þãri având scenarii scrise dupã acest roman. Intriga este

în stilul lui James: Kate Croy ºi Merton Densher sunt un cuplu

de îndrãgostiþi din perioada victorianã târzie, care o întâlnesc pe

Milly Theale o tânãrã americancã foarte bogatã. Aceasta suferã

de o boalã incurabilã ºi a decis sã-ºi petreacã ultimele zile cãlãtorind

prin Europa, fiind o fire extrem de jovialã ºi pasionalã în ciuda

stãrii ei fizice. Kate este orfanã de mamã ºi locuieºte cu mãtuºa ei

Maude, care o ajutã financiar atât pe ea, dar ºi pe tatãl ei alcoolic

ºi opioman aflat într-un azil. Merton este un jurnalist care lucreazã

la un cotidian unde plãtit prost, scrie articole în a cãror opinie

nici el nu crede. Mãtuºa Maude se opune legãturii dintre cei doi

ameninþând cu retragerea sprijinului pentru tânãra Croy ºi tatãl

ei. La o seratã în Londra Kate se împrieteneºte cu Milly ºi aflã de

starea financiarã ºi de sãnãtate a acesteia, dar ºi de faptul cã este

atrasã de Merton, fãrã sã ºtie de relaþia dintre el ºi Kate. Cele

douã prietene decid sã facã o cãlãtorie la Veneþia unde îl invitã

dupã o vreme ºi pe Merton. Kate desfãºoarã un plan prin care

Milly sã fie sedusã de Merton ºi sã se poatã cãsãtori cu el. Iar

dupã decesul tinerei, ce va surveni curând, Merton, sã se reîntoarcã

la Kate cu moºtenirea obþinutã din mariajul cu Milly. Merton

vine la Veneþia ºi cu ezitãri aprobã planul iubitei lui iar acesta

invocã o întoarcere la Londra pentru ai lãsa

singuri pe cei doi urmând sã þinã legãtura cu

Merton prin scrisori. Doar cã între timp

survin mai multe elemente neprevãzute.

Merton chiar se îndrãgosteºte de Milly, de

farmecul ei ingenuu, de sinceritatea,

fragilitatea, candoarea ºi de bucuria ei de a

trãi, cunoscându-ºi pe deplin condiþia. Kate,

parcã simþind ce se întâmplã, cade pradã unei

rãvãºitoare gelozii, ºtiindu-ºi iubitul lângã o

altã femei deºi ea este cea care l-a împins în

braþele tinerei. Numãrãtoarea inversã sub care

se desfãºoarã dragostea plinã de vitalitate

dintre Milly ºi Merton se suprapune dilatãrii

temporale, apãsãtoare ºi chinuitoare trãitã de

Kate în aºteptarea întoarcerii lui Merton.

Printr-o conjuncturã datoratã medicului ei,

Milly aflã de planul celor doi, sãnãtatea fragilã

i se degradeazã brusc ºi se stinge. Însã pânã

în ultimele clipe ea nu va înceta sã-i preþuiascã

pe cei doi pe el ca iubit, pe ea ca pe o prietenã

ºi confidentã. Deºi au dorit sã o escrocheze

ea le mulþumeºte cãci astfel a putut cunoaºte dragostea ºi prietenia.

Mai mult deºi nu au apucat sã se cãsãtoreascã, Milly îi lasã lui

Merton o sumã importantã de bani. Însã Merton, tulburat, este

decis sã renunþe la bani ºi condiþioneazã cãsãtoria cu Kate chiar

de aceastã renunþare. Romanul se terminã cu dialogul celor doi

care concluzioneazã cã nu vor putea fi niciodatã la fel dupã lecþia

primitã din partea lui Milly. Aceasta este un personaj aparte în

literatura universalã, modelul real fiind o veriºoarã a scriitorului,

stinsã de tânãrã,  pentru care James avea o preþuire aparte.

Douã ecranizãri ale acestui roman au

reuºit sã se remarce. Cea mai cunoscutã

ºi mai premiatã versiune (cu patru

nominalizãri la Oscar printre alte

numeroase nominalizãri ºi premii) fiind

ºi cea mai recentã, coproducþia anglo-

americanã din 1997 în regia lui Iain

Softley ºi scenariul lui Hossein Amini,

având în rolurile principale pe Helena

Bonham Carter (Kate), Linus William

Roache (Merton), Alison Elliott (Milly)

ºi Charlotte Rampling (Aunt Maude).

Acþiunea se mutã din epoca victorianã

în cea edwardianã, iar personajul

principal este mai puþin prezentat în tuºe

egoiste ºi malefice, ci mai degrabã sub

cupola unui pragmatism fragil ºi

dominat de un instinct de conservare a

unui status quo economico-social. În

ciuda situãrii în epocã, filmul lui Iain

Softley are un aer extrem de modern

unde Helena Bonham-Carter realizeazã

un adevãrat capolavoro întruchipând-o

pe Kate într-un mod fascinant cu o

frumuseþe pre-rafaelitã utilizatã drept

mascã, cu adevãrat în spiritul

personajului dorit de Henry James

aducând acel stream of consciousness

cu un amestec de vinã ºi asumare pânã

la capãt reuºind sã ilustreze cu o

complexitate uimitoare stãri

contradictorii. Actriþa britanicã deþine

controlul acestei poveºti, fiind capabilã

sã arate spectatorului tumultul propriei introspecþii îmbinând

strategia manipulativã cu vulnerabilitatea. Reprezentativã rãmâne

fraza spusã ºi scrisã de eroinã cãtre Merton pe care-l ºtie alãturi

de o Milly fericitã ºi îndrãgostitã „Every time she smiles,

remember that I love you more”. Linus William Roache ºi Alison

Elliott reuºesc sã aibã acea chimie necesarã poveºtii, secvenþele

veneþiene cu ei trãindu-ºi dragostea atât de particularã prin

labirintul oraºului italian reuºesc sã prindã spectatorul fãcându-

l complice la complicitatea puternic zdruncinatã a lui Merton

Personajele îºi exprimã sentimentele prin intermediul privirii

silenþioase redate în close-up-uri fotografice. Imaginea (cadre

mirifice din Londra dar mai ales Veneþia) ºi costumele de influenþã

orientalã (aici exceleazã costumele mãtuºii Maude) pe lângã

interpretare ºi muzicã reuºesc sã aducã o contribuþie masivã la

coerenþa ºi vivacitatea filmului. De altfel costumele reuºesc prin

cromatica lor sã fie în ton cu trãirile, oferind un adevãrat joc al

exprimãrii.

A doua ecranizare este o coproducþie franco-italianã din 1981

ce aparþine regizorului francez Jacquot Benoît care semneazã ºi

Alexandru CAZACU

Aripi interioare

Afiºul filmului „Les ailes de la Colombe”, 1981

scenariul împreunã cu Florence Carrez ºi Claudio Biondi;

imaginea este realizatã de Ennio Guarneri, iar muzica de Philippe

Sarde. Una din principalele merite ale acestui film este distribuþia:

vedeta de mai târziu al cinematografiei franceze Isabelle Huppert

(Marie), starul ecranului italian Michele Placido (Sandro)

cunoscut de publicul larg mai ales pentru rolul comisarului Catani

în serialul poliþist La piovra, respectiv senzuala Dominique Sanda

(Catherine Croy) ºi analitica Loleh Bellon (Suzanne Berger).

Scenariºtii plaseazã acþiunea în anii optzeci ai secolului trecut în

Veneþia. Catherine Croy este o escortã londonezã de lux care

trãieºte în hotelurile de cinci stele. Aflatã în vacanþã în oraºul

lagunar unde nu renunþã la ocupaþia ei, se întâlneºte întâmplãtor

cu înstãrita Marie aflatã într-o fazã avansatã de boalã, dar ºi cu

Sandro un critic muzical la un ziar din oraº, pianist amator aflat

permanent într-o jenã financiarã faþã de care frumoasa curtezanã

manifestã o sincerã afecþiune. Catherine pune în aplicare planul

de seducþie al tinerei de cãtre Sandro, iar desfãºurarea este precum

în ecranizarea englezã diferenþa fiind despãrþirea finalã a celor

doi dupã refuzul moºtenirii financiare lãsatã de Marie lui Sandro.

Aici tânãra, pe atunci, Isabelle

Huppert este remarcabilã ºi se

ridicã prin interpretare deasupra

celorlalþi parteneri. Ecranizarea

francezã este mult mai aridã iar

tuºele personajelor sunt mai

groase nelãsând spaþiu pentru

multe ambiguitãþi, filmul reuºind

totuºi sã redea mesajul

romanului în primul rând datoritã

actorilor ºi scenariului mai puþin

ansamblului compoziþional.

O istorie marca Henry James,

scrisã ºi vãzutã in cold blood,

unde dorinþa de emancipare a

unei tinere femei este motorul

întregii poveºti. Se aratã cum

titlurile nobiliare devin niºte

decoraþii care sunt purtate

ostentativ, iar în public

comportamentul este unul

impecabil. Dar în spaþiul privat

mãºtile cad, iar caracterele sunt

arãtate în adevãrata lor ambiþie,

dorinþã ºi gânduri. Planul

butaforic lasã loc celui real iar

aceastã transparenþã relevã al

doilea joc cel personal, pentru

care primul este doar o interfaþã

adesea ipocritã prinsã-n cutume

ºi protocoale. O violenþã

emoþionalã, cu intensitãþi ºi

motive diferite este prezentã în aceastã poveste la toþi componenþii

triunghiului amoros. Iar ceea este cu adevãrat unic ºi parþial

salvator este iubirea sincerã dintre cele douã cupluri ºi respectul

dintre toþi trei care au o simpatie ºi o corectã înþelegere pentru

nevoile celuilalt. Nimic hedonistic în acest joc al supravieþuirii în

care unul dintre protagoniºti îºi cunoaºte tragica urmare. Iubirea

ce începe fals se terminã adevãrat, iar tot ce a fost iniþial ascuns

devine vizibil. O joacã cu destinul ºi mai ales cu sentimentele,

indiferent de mizã, nu poate avea decât consecinþe pe mãsurã.

Stratagema ingenioasã ºi imoralã reuºeºte doar aparent. Cãci

dragostea supravieþuitorilor va fi toujour encombré de sfârºitul

unei iubiri ºi prietenii veridice, parte din douã lumi acum definitiv

sfãrâmate. Scopul ºi mijloacele pentru atingerea lui au mereu un

preþ, iar toþi eroii principali devin, pentru o clipã prin deciziile

alese, anti-eroi ce suferã odatã cu victimele lor.

Iar la final totul pare a spune cã a fi împreunã cu persoana

aleasã este o probã de curaj datã uneori într-un peisaj psihologic

supus presiunilor si pãienjeniºurilor sociale. O asumare necesarã

pentru ca pasãrea simbol a dragostei sã-ºi poatã deschide aripile

interioare ºi sã poatã zbura. Cât mai departe posibil.

Afiºul filmului „Wings of the dove”, 1997

Alison Elliott ºi Helena Bonham Carter
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Comedie savuroasã care se joacã de mulþi ani cu succes la

Teatrul Naþional Bucureºti; piesã în stil de comedie francezã de

bulevard având în rolul principal un Prost, personaj inocent care

provoacã râs continuu printr-un ºir neîntrerupt de gogomãnii,

transformând hazul în necaz. Monument de candoare,

protagonistul ales de Pierre (dintr-o clasã socialã superioarã)

demonteazã fãrã sã vrea mecanismele unei lumi batjocoritoare,

nemiloasã, „rafinatã”, dar suficient de crudã cã sã foloseascã un

biet om, un funcþionar mãrunt cu o viaþã simplã ºi tristã, drept

pion, umil obiect de batjocurã ºi distracþie la chefurile de miercuri

seara.

Prostul devine oglinda lumii noastre, nu întotdeauna

fermecãtoare.

Ca ºi copilul care strigã „Împãratul e gol!”, prostul demascã.

Vrea sã ajute când nu e rugat, gafeazã, compune, confundã, dar

inocenþa lui (Horaþiu Mãlãele inconfundabil ºi perfect în rol)

dãrâmã uneltiri ºi adevãrul rãsare la suprafaþã ca un aproape

înecat ce zãreºte lumina de sub apã...

Iatã cã lumea este totuºi, frumoasã. Cã suntem ºi cruzi, dar ºi

inocenþi, cã destinul urzeºte iþe, dar le ºi desface, cã unul ca

François Pignon (Horaþiu Mãlãele) ne face sã sperãm ºi sã râdem

.

Este o piesã în care douã ore ºi jumãtate se râde mult. Personal

am vãzut-o de cinci sau ºase ori în distribuþii diferite (ªerban

Ionescu, Ion Caramitru, Mircea Rusu – dupã decesul celor doi

mari actori, dintre care unul ºi

regizor). Fiecare dintre cei trei,

eleganþi, rafinaþi, dau viaþã unui

personaj, Pierre, îndrãgostit de soþie

(Costina Cheyrouze, Teodora

Mareº) ºi rãsfãþat de amantã (Aylin

Cadîr, Medeea Marinescu).

Avem nevoie de râs nu doar ca sã

ne amuzãm de propriile noastre

defecte, dar ºi ca sã depãºim

propriile angoase.

Rãzboiul împotriva prostului se

transformã în lupta împotriva

ipocriziei colective.

Inocenþa lui François, care

construieºte machete din beþe de

chibrit ºi cu aceeaºi inocenþã o dã

afarã din casã chiar pe soþia

editorului, este în final, beneficã,

pentru cã el spune pe faþã lucruri

care dor, dar care sunt adevãrate. El

rupe centurile de siguranþã afective

ºi spune adevãrul.

Mircea Rusu l-a avut profesor

pe maestrul Ion Cojar. A avut ºansa

întâlnirii cu Andrei ªerban, Cãtãlina

Buzoianu, Felix Alexa, Yuri

Kordonsky, ºansa unor întâlniri cu

mari autori, mari roluri.

În penultima piesã vãzutã (ca actor; ca spectator l-am vãzut în

salã la „Titanic vals”), „Vizitã bãtrânei doamne”,

Mircea Rusu (Alfred Miller) prezintã o alurã

sigurã, ludicã ºi carismaticã. Din 2019 este

director artistic la TNB, iar din 2022 manager

interimar.

Costina Cheyrouze, prezenþã fermecãtoare,

actriþa cu ochi de husky din „Allegro ma non

troppo” din cronicile anterioare ºi colega mea

de facultate (clasa prof. Adrian Pintea). Cu o

voce foarte plãcutã ºi o dicþie perfectã, Cici dã

naºtere cu uºurinþã unui rol plãcut - soþia

editorului, Christine.

Îndrãgostitã de soþul sãu, pleacã de acasã

temporar nefericitã ºi aproape revine cu

eleganþã, înduioºatã de François care, însã, nu-

ºi duce rolul de Cupidon pânã la sfârºit gafând

în stilu-i caracteristic. Actriþã de forþã, Costina

Cheyrouze îmbinã fineþea ºi aspectul ei fizic

evident avantajos cu interpretãri remarcabile

care confirmã ºi în „Toþi fiii mei” unde joacã

alãturi de Victor Rebengiuc, Sanda Toma, o

companie care obligã. Dorindu-i o carierã lungã

ºi cât mai bogatã aºteptãm din umbrã sã o vedem

în cât mai multe spectacole în care prezenþa ºi prestaþia ei sã ne

cucereascã.

Mona
Dobrisan,

DINEU CU PROªTI
de Francis Veber – regia Ion Caramitru

Aylin Cadîr interpreteazã senzuala amantã fãrã prea mulþi

neuroni ºi mare iubitoare de câini; apariþie exoticã, am vãzut-o

prima datã în „Lecþia” alãturi de Horaþiu Mãlãele, unde a interpretat

cu mare autenticitate rolul Elevei. Actriþã polivalentã (cânta,

danseazã) va face cu siguranþã faþã multor roluri din montãrile

TNB-ului ºi nu numai.

Medeea Marinescu, cunoscutã publicului larg din „Maria

Mirabela”, este actriþã a TNB de mulþi ani, eruditã ºi foarte

expresivã, cu un zâmbet fin ºi educat, ajunge la inima publicului

ºi în personaje din dramaturgia ruseascã, a lui Caragiale, dar ºi

în acest rol, Marlène, amanta nu foarte isteaþã a editorului Pierre.

Alexandru Bindea, colegul mai dur a lui François vine în

piesã cu gravitatea actorului de comedie foarte bun care stârneºte

râsul spunând pe un ton foarte serios lucruri extrem de comice.

Alexandru Bindea a jucat ºi în „Azilul de noapte” de la Teatrul

Metropolis. Actor cu o voce inconfundabilã, misterios, lasã

senzaþia publicului cã ar trebui sã se mai gândeascã la sensul

vorbelor rostite de actor, la seriozitatea întâmplãrilor spuse comic

dar suficient de grav încât sã te punã pe gânduri.

De remarcat prestaþia celor doi actori Dorin Andone ºi

Alexandru Georgescu, cu o profunzime ºi o disponibilitate ce

îi fac pe cei doi extrem de apreciaþi.

Horaþiu Mãlãele, are o carte de vizitã recunoscutã de toþi

iubitori de teatru ºi film din România (cel puþin), caricaturile sale

recognoscibile ºi variantele regizorale din ultimii anii în producþii

în care de obicei ºi evolua, sunt cunoscute ºi apreciate. Sunt

critici care recunosc sclipiri de geniu în interpretarea actorului

încã de la începuturi. One man show de succes, are

fani adevãraþi care îi subliniazã statutul de vedetã

de câte ori au ocazia. Roluri de succes în teatru a

avut în „Slugã la doi stãpâni”, „Unchiul Vanea”,

„Mãscãriciul”, „Revizorul”, „Puricele” etc.

Probabil datoritã talentului în caricaturã

creioneazã riguros personajele comice, François

Pignon în „Dineu...” deþinând gajul celor mai multe

aplauze pentru precizia lecturii, comicul grimaselor,

mimica gesturilor. Cu inteligenþã satirizeazã rãutatea,

prostia, conºtient fiind de valoarea sa ºi primind cu

ºarm ºi sinceritate orice compliment binemeritat.

Prostul perfect seduce, demascã, enerveazã,

exaspereazã, declarã adevãrul, fabuleazã ºi îºi duce

personajele partenere în culmea disperãrii;

declanºeazã însã catharsisul celorlalte personaje ºi

al publicului stârnind hohote de râs care, pãstrate

cel puþin pânã ajungi acasã, te elibereazã, te bine

dispun ºi te fac sã recunoºti cã, de fapt, râzi de ceea

ce existã latent în tine.

Poligon de farse, „Dineu cu proºti” aºteaptã

publicul de toate vârstele cu toate ingredientele unei

comedii de succes, rafinate, deh! amprenta

franþuzeascã a lui Francis Veber – „regele farsei”.

De vãzut! De mers la TEATRU!

De simþit, de râs, de plâns, de trãit clipa!

NOI, cei ce neºtiind ce va fi mâine, ne obligãm

sã trãim cu patimã, AZI.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Noi convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (IV)
„Hristos a vãzut suferinþa ce-a fost, ce este ºi ce va mai fi, de aceea a venit sã ne întindã braþul Sãu cel

însângerat, ca sã ne ridice ºi sã ne ducã acasã la Tatãl nostru cel Ceresc.”

Luminiþa Cornea (L. C.): Înaltpreasfinþite

Pãrinte Mitropolit, de multe ori, când adresaþi un

cuvânt de învãþãturã într-o sfântã bisericã, începeþi

spunând: „Binecuvântat sã fie Dumnezeu care

ne-a adus astãzi pe toþi în pridvorul împãrãþiei

Sale, aºteptând harul ceresc.” Noi, cititorii,

aºteptãm harul ceresc prin cuvintele

Înaltpreasfinþiei Voastre. Vã rog, de data aceasta,

sã ne oprim la una dintre minunile sãvârºite de

Hristos, consemnatã de Sfântul Apostol ºi

Evanghelist Ioan, pentru întãrirea noastrã în

credinþã, pentru nãdejdea în

puterea ºi harul lui

Dumnezeu. Mã refer la

minunea vindecãrii

slãbãnogului de la

scãldãtoarea Vitezda (Ioan

5, 1-15). Mântuitorul

nostru Iisus Hristos ajunge

în Ierusalim, unde, lângã

Poarta Oilor, era o

scãldãtoare „care se numea

pe evreieºte Vitezda”, cu

cinci pridvoare în care

zãceau „mulþime de

bolnavi, orbi, ºchiopi,

uscaþi, aºteptând miºcarea

apei, cãci un înger al

Domnului se cobora la

vreme în scãldãtoare ºi

tulbura apa.” Bolnavul

care intra primul dupã

tulburarea apei se tãmãduia

de orice boalã suferea.

Acolo se afla un om care

era bolnav de treizeci ºi opt

de ani. Iisus îl vede zãcând

ºi ºtia cã este aºa „încã de

multã vreme.”

Îps. Ioan: Ce întrebare îi pune Hristos

slãbãnogului?

L.C.: „Voieºti sã te faci sãnãtos?”

Îps. Ioan: Spuneþi-mi, vi se pare o întrebare

fireascã spusã unui om bolnav? Îi pune aceastã

întrebare oarecum nefireascã: Vrei sã te faci

sãnãtos? Ce bolnav n-ar vrea sã scape de boala

lui?! Ce face omul când este bolnav? Merge la

medic. De ce, totuºi, Hristos îl întreabã: Vrei sã

te faci sãnãtos? ci nu-i spune: Vrei sã te fac

sãnãtos? De ce nu-i spune Hristos: vrei sã te fac

sãnãtos? Ce i-ar fi rãspuns slãbãnogul dacã i-ar

fi pus întrebarea: vrei sã te fac sãnãtos? I-ar fi

rãspuns cam în felul acesta: Tu nu mã poþi face

pe mine sãnãtos, doar îngerul acela care vine, din

când în când, ºi tulburã apa, miºcã apa din acea

scãldãtoare. Aºa i-ar fi rãspuns bolnavul acela.

Ce deducem noi de aici? Cã acel om era

credincios ºi cã nu mai credea în oameni, credea

doar în puterea lui Dumnezeu. Nu vã puneþi

nãdejdea în oameni, ci doar în Prea Sfânta

Treime Dumnezeu!

Auzim de multe ori spunându-se: am eu pe

cineva care mã va ajuta. Nu spune omul acela:

am eu pe Dumnezeu care mã va ajuta în viaþã,

în patimile ºi în necazurile vieþii acesteia.

De câþi ani era bolnav omul acesta? Ne spune

Sfântul Apostol Ioan cã de treizeci ºi opt de ani.

De ce a îngãduit Dumnezeu ca treizeci ºi opt de

ani sã fie în aceastã suferinþã? Este dorinþa lui

Dumnezeu sã ne vadã pe toþi þintuiþi de boli la

pat? Timp de treizeci ºi opt de ani, Dumnezeu a

încercat credinþa acestui om. Timp de treizeci ºi

opt de ani, n-a pãrãsit pridvorul acela, acoperiºul

acela unde zãceau orbi, schilozi, uscaþi, oameni

cu toate bolile. Timp de treizeci ºi opt de ani, el

nu ºi-a mai pus nãdejde în altcineva

decât în Dumnezeu, în lucrarea lui

Dumnezeu sãvârºitã în chip vãzut

printr-un înger. Þi-ai pus vreodatã

întrebarea: de la naºterea lui Hristos

din Fecioara Maria trecuserã vreo

treizeci ºi doi-treizeci ºi trei de ani,

deci omul acesta fusese þintuit în

patul suferinþei înainte de a se fi

nãscut Hristos din Prea Curata

Fecioarã Maria, cu cinci-ºase ani.

De aceea S-a întrupat Fiul lui

Dumnezeu, pentru cã l-a vãzut din

Cer, a vãzut cã suferea. Pentru el

S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu,

vãzându-i suferinþa ºi vãzându-i, în

acelaºi timp, credinþa. Tot aºa m-a

vãzut Hristos ºi pe mine, înainte de

a mã naºte, cã voi fi un om pãcãtos,

ºi a venit ºi S-a jertfit pe Cruce, pe

Golgota, pentru mine care m-am

nãscut cu aproape douã mii de ani

dupã ce Hristos, s-a jertfit pentru

un pãcãtos ca mine pe Golgota.

De aceea a venit Hristos pe

pãmânt. A vãzut suferinþa ce-a fost,

ce este ºi ce va mai fi ºi a venit sã

ne întindã braþul Sãu cel însângerat, ca sã ne

ridice ºi sã ne ducã acasã la Tatãl nostru cel

Ceresc. Acolo este casa noastrã, nu în casele de

pe pãmânt, ci casa noastrã este casa Tatãlui cel

Ceresc. Au oare pãrinþii nu le fac casã copiilor,

aici, pe pãmânt? Cu atât mai mult, Dumnezeu,

ai cãrui fii, dupã har, suntem, ne face ºi ne va

face, prin Hristos, sãlaº în Împãrãþia celui Viu.

L.C.: Totuºi, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,

ne putem pune urmãtoarea întrebare: cum de s-a

oprit asupra acestui slãbãnog, asupra acestui

paralitic?

Îps. Ioan: Desigur, este bunã întrebarea, cum

de s-a oprit asupra acestui slãbãnog. Deducem

cã boala acestui om a rezultat în urma pãcatului.

A pãcãtuit ceva greu, deoarece, ne spune mai

departe Sfântul Apostol Ioan cã atunci când

Hristos se întâlneºte cu el în templu, îi spune: Te-

ai fãcut sãnãtos, de-acum sã nu mai pãcãtuieºti,

sã nu þi se întâmple þie ceva mai rãu!

La fiecare spovedanie, tot aºa ne spune ºi nouã

Hristos: iatã te-am iertat, de-acum nu mai pãcãtui,

ca sã nu þi se întâmple þie ceva mai rãu! Aºa ne

spune preotul la fiecare spovedanie, la fiecare

mãrturisire. Deci, acest slãbãnog a spus cã nu are

om, dar el îl avea pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu

ÎPS Ioan cu volumul Omul
comoara lui Dumnezeu

l-a aºteptat treizeci ºi opt de ani ºi iatã cã a venit.

De aceea ºi noi sã n-aºteptãm ca, dupã ce ne facem

doar o sfântã cruce, sã primim, imediat, mult, mult

har de la Dumnezeu. Crucea pe care o facem

trebuie stropitã nu neapãrat cu sângele jertfei

noastre, dar Hristos aºteaptã sã ne stropim crucea

cu lacrimile pocãinþei noastre.

Biserica este pridvorul lui Dumnezeu pe pãmânt

ºi, iatã, prin mila lui Dumnezeu, noi, cei pãcãtoºi,

venim mereu, ani de zile, în acest pridvor,

aºteptând harul lui Dumnezeu sã vinã peste noi,

sã ne vindece de pãcatele cele sufleteºti ºi trupeºti.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, într-

un cuvânt de învãþãturã pe care l-aþi rostit dupã

aceastã pericopã evanghelicã, aþi realizat o

minunatã ºi ineditã relaþie între mame ºi ...

scãldãtoarea din Vitezda.

Îps. Ioan: Iubitele mame sunt aºteptate de copiii

pe care i-au nãscut sã-i arunce în scãldãtoare, în

cristelniþa botezului ºi în viaþa cea în Hristos

Domnul. Ele nu trebuie sã aºtepte treizeci ºi opt

de ani pânã le va creºte copilul. Dupã atâþia ani,

dacã vor încerca sã-l aducã pe copil la bisericã,

nu vor reuºi. Nu-l mai poþi aduce la bisericã la

treizeci ºi opt de ani! Aruncaþi-l în scãldãtoarea

harului lui Dumnezeu din bisericã! Puneþi-vã

copiii de mici în braþele însângerate ale lui

Hristos! N-aºteptaþi pânã când vor ajunge la

treizeci ºi opt de ani! Atunci va fi prea târziu de

le veþi zice: Dragul mamii, vino ºi tu la bisericã!

Hristos îl întreabã pe acest slãbãnog, zicând:

Vrei sã te faci sãnãtos? Dacã ar veni, acum,

Hristos la noi, ce întrebare credeþi cã ne-ar pune?

Ar zice: Vrei sã te mântuieºti? Aºa face Hristos

în fiecare dimineaþã de sfântã sãrbãtoare, de sfântã

duminicã, când umblã pe toate uliþele satelor ºi

oraºelor din þara noastrã ºi strigã, în faþa fiecãrei

familii ºi la fiecare casã: vrei sã te faci sãnãtos?

Prin prezenþa credincioºilor în sfintele noastre

biserici, îmi dau seama cã I-aþi rãspuns cã vreþi sã

vã mântuiþi. Sã vã mântuiascã Hristos Domnul!

Sã vã mângâie pe toþi ºi sã rãspundeþi mereu la

aceastã existenþialã întrebare: Vrei sã te

mântuieºti? Sã rãspundeþi întotdeauna cu lacrimi

în ochi: Da, Doamne, fie-þi milã ºi ajutã-mã pe

mine, pãcãtosul!

L.C.: Pãrinte Mitropolit, vã rog sã-mi permiteþi

sã reiau metafora Înaltpreasfinþiei Voastre pentru

„moarte” ºi sã vã întreb: ce va spune la apusul

soarelui îngerul lui Dumnezeu despre cei prezenþi

în sfintele biserici ºi ce va spune despre ceilalþi?

Îps. Ioan: Citiþi, rogu-vã, în Cartea

Apocalipsei, cap. 3, versetul 1.

L.C.: Am gãsit fragmentul ºi citez: „Iar îngerului

Bisericii din Sardes scrie-i: Acestea zice: Cel ce

are cele ºapte duhuri ale lui Dumnezeu ºi cele

ºapte stele: ªtiu faptele tale, cã ai nume cã trãieºti,

dar eºti mort.”

Îps. Ioan: Sã nu îngãduie Dumnezeu sã spunã

îngerul lui Dumnezeu despre mine ºi despre tine

cã se aude cã trãieºti, dar tu eºti mort. Fiþi vii în

Hristos Domnul!
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26 Octombrie 1938. Comemorarea poetului Dimitrie

Bolintineanu fãcutã de profesorii ºi elevii liceului „Gheorghe Lazãr”

din Bucureºti. Cuvântare ocazionalã de prof. Ion I. Carbarãu.

Doamnelor, Domnilor ºi iubiþi ºcolari,

Iniþiativa domnilor profesori C. Dinu ºi Marin Stan de la liceul

„Gheorghe Lazãr” din Bucureºti care, împreunã cu elevii acestui

liceu, au binevoit sã vinã în satul nostru pentru a comemora pe

poetul Dimitrie Bolintineanu, nu poate

decât sã ne umple sufletele de bucurie.

Ne bucurãm pentru cã chemarea o face

chipul de marmurã al acestui mare poet,

fiind una din cele mai strãlucite

personalitãþi ale satului Bolintin. Ne

bucurãm cu toþii întrucât vedem cã

profesorii, în devotamentul lor

nemãrginit pentru progresul culturii în

general, înþeleg sã insufle tineretului

ºcolãresc respectul faþã de marile figuri

ale neamului nostru. Cultul trecutului

acestui neam ºi cultul oamenilor iluºtri

care au muncit pentru consolidarea

þãrilor româneºti de astãzi alcãtuesc cele

douã mari temelii ale pregãtirei sufleteºti

de care are nevoie tineretul pentru a se

depãºi pe sine.

De aceea, comemorarea de azi are o

semnificaþie deosebitã din punct de

vedere educativ, fiindcã recunoºtinþa

noastrã se îndreaptã tocmai cãtre acela

dintre poeþi care l-am dat mai repede

uitãrii ºi care în viaþa lui a îndurat grele suferinþe fizice ºi morale.

Nu voi face în faþa dumneavoastrã o dare de seamã asupra

operei poetului Bolintineanu fiindcã îmi lipseºte timpul trebuitor,

însã voi cãuta sã desprind câteva fapte caracteristice în legãturã

cu viaþa poetului, pentru a putea scoate în relief mai bine caracterul

sãu moral ºi sufletul distins ce l-a avut.

Dimitrie Bolintineanu s-a nãscut în satul nostru la 1825, fiind

fiu de români-macedoneni. Casa pãrinteascã nu mai existã de

multã vreme ºi se afla în curtea ºcoalei primare de azi.

Nu ºtiu cãror împrejurãri se datoreºte venirea macedoneanului

Cosmad la Bolintin ºi stabilirea sa în acest sat; probabil sã fie

efectul emigrãrii românilor macedoneni pe la 1800 în Principate.

Fapt cert este cã macedoneanul Cosmad era om deºtept ºi cã s-a

adaptat repede la noul mediu social de la noi, ºi ca om priceput ce

era a fãcut bine cã ºi-a dus bãiatul – pe Dimitrie – la ºcoala de la

Sfântul Sava din Bucureºti.

Aci tânãrul Bolintineanu se împrieteneºte cu toþi fii de boieri

care învãþau carte la acea ºcoalã, reuºind sã atragã atenþia tuturor

prin deosebitele calitãþi sufleteºti ce avea. Pe la 1842 începe sã-ºi

desvolte talentul sãu poetic, prin care apoi atrage bunãvoinþa

boerilor Alexandru ºi ªtefan Golescu. Aceºtia îl vor trimite pe

Bolintineanu pentru desãvârºirea studiilor la Paris în 1845.

Evenimentele politice ºi culturale ce se desfãºurau la noi în

prima jumãtate a secolului trecut au atras ºi pe D. Bolintineanu

cu talentul sãu de scriitor ºi poet.

Cu acest prilej constatãm cã Bolintineanu se adaptase la mediu;

îºi însuºise sentimentele ºi ideile politice naþional unitare ºi liberale

care însufleþeau tinerii din generaþia sa. Se identificase cu

aspiraþiunile neamului românesc fiindcã îi cunoºtea trecutul sãu

glorios cu toate faptele mari ce le-a avut, înrolându-se ca voluntar

al miºcãrii naþionale ºi liberale chiar de la 1838, când Ion

Câmpineanu încercase alcãtuirea unui partid naþional. Faptul cã

D. Bolintineanu s-a înrolat în miºcarea politicã ºi culturalã a

vremii, ca un combatant, mi-l închipui cã avea un temperament

viu ºi activ, cã era om de caracter hotãrât ºi întreprinzãtor. Lui se

datoreºte apariþia ziarului Poporul Suveran de la 1848 cu prilejul

revoluþiei, la care aluat parte ºi ca ºi toþi revoluþionarii a trebuit sã

ia drumul exilului, întrucât revoluþia fusese împiedicatã de turcii

lui Fuad Paºa. În tot timpul exilului, care dureazã de la 1848

pânã la 1857, Bolintineanu a fãcut propagandã în strãinãtate,

apãrând drepturile românilor, atât la Paris cât ºi la Constantinopol.

Bolintineanu în acea vreme a cãlãtorit foarte mult, atât în

Occident cât ºi în Orient, prin Asia Micã, Palestina ºi Egipt, iar

însemnãrile lui de cãlãtorie constitue azi niºte documente

însemnate ale vremii.

Din exil, Bolintineanu se înapoiazã în þarã în vremea când se

pregãtea Unirea Principatelor. Acum îºi începe iarãºi activitatea

politicã, sprijinind pe domnitorul Al. Ioan Cuza ºi pe marele om

politic Mihai Kogãlniceanu.

Odatã Unirea fiind fãcutã la 1859, Bolintineanu este ales deputat

ºi la 1861 este numit ministru de externe iar la 1863 îl gãsim în

calitate de ministru al cultelor.

În legãturã cu aceastã funcþiune amintim un eveniment care

cred cã meritã toatã atenþiunea noastrã, fiindcã ne reliefeazã în

chip desãvârºit caracterul moral ce îl avea Bolintineanu.

La 1863 guvernul era alcãtuit sub preºedinþia lui Mihai

Kogãlniceanu. Acesta pregãtea legea pentru secularizarea averilor

mãnãstireºti. Reforma aceasta era necesarã fiindcã moºiile

mãnãstireºti pe vremea lui Cuza ocupau o cincime din suprafaþa

þãrii. Veniturile acestor mãnãstiri care erau închinate mãnãstirilor

greceºti de la Muntele Athos sau din Palestina, mergeau peste

graniþã, ceea ce alcãtuia pentru noi o foarte mare pierdere. Dimitrie

Bolintineanu, în calitate de ministru al cultelor, trebuia sã prezinte

legea la Camerã împreunã cu autorul ei Mihail Kogãlniceanu.

Opoziþia n-a votat legea ºi contra ei protesteazã de asemenea

Patriarhia din Constantinopol ºi Rusia, protest care n-a avut nici

un efect asupra legei întrucât domnitorul o sancþioneazã. Se spune

cã odatã cu prezentarea legei pentru secularizarea averilor

mãnãstireºti un grup de boieri ºi arendaºi greci care stãpâneau

moºiile mãnãstirilor pe care acum le vedeau pierdute, ar fi încercat

sã corupã pe ministrul Bolintineanu cu suma de 30.000 de

galbeni, pentru ca acesta sã intervinã ca legea sã nu se voteze.

Acest lucru îl ºtia de asemenea ºi Kogãlniceanu, care s-a ascuns

de teama presiunii ce se fãcea de cei interesaþi.

ªi când ne gândim cã atât Bolintineanu, cât ºi Kogãlniceanu

erau oameni sãraci, se putea întâmpla prin urmare sã se supuie

atotputerniciei banului care îi ispitea, dar n-au fãcut acest lucru,

fiindcã amândoi aveau cultul demnitãþii personale ºi al

devotamentului pentru binele þãrii.

Respingerea unei asemenea propuneri dovedeºte mare tãrie de

caracter ºi un deosebit simþ moral. Iatã-l pe Bolintineanu un mare

caracter.

Activitatea politicã a lui Bolintineanu se închee prin cãderea

domnitorului Alex. I. Cuza la 1866. Dupã aceastã datã poetul se

retrage din viaþa publicã ºi îºi continuã publicarea operelor sale,

unele noi, iar altele fiind din nou editate, pentru ca din venitul lor

sã poatã trãi. Anii vieþii se scurgeau ºi odatã cu ei slãbea ºi

sãnãtatea poetului. Poate cã îl ajungeau anii de lipsuri din tinereþe

ºi zbuciumul exilului, încât o slãbiciune generalã îl cuprinde,

care apoi îl aduce la boala din 1870, 1871 ºi 1872.

Sãrãcia îl urmãrea de aproape încât la 1871 se gãseºte pus în

situaþia de a-ºi vinde biblioteca, cea mai nobilã comoarã a

sufletului sau de poet.

Împrejurãrile despãrþirei de bibliotecã sunt cred din cele mai

dureroase. Gãsesc acum prilejul sã amintesc o scrisoare a lui V.

Alecsandri cãtre Iacob Negruzzi de la Junimea din Iaºi în 1871.

Iatã cuvintele poetului Alecsandri:

„Iubite d-le Negruzzi, aflu din jurnale ºi din scrisori particulare

cã Bolintineanu se gãseºte în cea mai tristã stare a sãnãtãþii ºi în

cea mai completã mizerie. Din cauza lipsei, poetul cel mai poet

din Valahia este ameninþat a-ºi închide ochii la spital. Ar fi o

ruºine pentru noi sã lãsãm a fi pradã mizeriei un om care a vãrsat

pe obolul patriei sale toate comorile sufletului, inteligenþei ºi

geniului sãu.

Dl Iorgu Sion a deschis o loterie în favorul nenorocitului nostru

confrate... El mi-a trimis un numãr de bilete cu rugãmintea de a le

împãrþi cât mai curând, cãci gradul de sãrãcie al lui Bolintineanu nu

îngãdue întârzierea... Am trimis d-lui Iuliu Zanne, care gãzdueºte pe

Bolintineanu, 30 de galbeni pentru înlesnirea celor mai neapãrate

cheltueli ºi cât pentru biletele de loterie am crezut cã fac bine

trimiþându-le Junimei, care mai bine decât oricine va ºti sã preþuiascã

datoria ce au toþi românii cãtre Bolintineanu. Trebuie numaidecât ca

aceste 99 de bilete sã fie împãrþite ºi banii adunaþi cât mai curând ºi

expediaþi d-lui Zanne. Acest ajutor amical va uºura suferinþele unui

om care prin lucrãrile sale a meritat soartã mai bunã în lume ºi este în

drept de a aºtepta din partea compatrioþilor sãi adevãrate probe de

simpatie ºi recunoºtinþã.” (N. Petraºcu, V. Alecsandri, p. 42-43.)

Dupã cum vedem, doamnelor ºi domnilor, poetul Dimitrie

Bolintineanu, acela care fusese ministru în

Principate, acela care prin poeziile sale

patriotice reînviase figurile mari istorice

ale neamului în persoana lui Mircea cel

Mare, a lui Þepeº, ªtefan cel Mare sau

Mihai Viteazul, acum se afla în neagrã

mizerie, cuprins de sãrãcie ºi de boalã.

Rezultatul loteriei a fost urmãtorul:

biblioteca o câºtigã la sorþ poetul V.

Alecsandri ºi Costache Negri, cari însã fac

un act de mângâiere personalã pentru

Bolintineanu ºi nu o ridicã. Din banii

adunaþi s-au plãtit cheltuelile personale ale

poetului, iar inginerul Iuliu Zanne, cu Sion

ºi alþi prieteni l-au internat pe Bolintineanu

în spitalul Pantelimon din Bucureºti, fiind

îngrijit de doctorul Carol Davila.

Dar nu erau speranþe de însãnãtoºire,

fiindcã boala – o paralizie generalã – nu

mai dãdea niciun rãgaz vieþii. Totuºi, prin

ajutorul prietenilor, suferinþele fizice au

putut fi prelungite pânã la 20 august 1872,

când Bolintineanu îºi dã obºtescul sfârºit.

Bolintineanu moare la 47 de ani, vârsta când puterile lui

spirituale ar fi putut da încã multe lucruri frumoase. Puþinii prieteni

care-i avea l-au condus în satul natal, la locul odihnei de veci.

Familia Bolintineanu, al cãrui conac îl avem în faþã, a fãcut un

act de pioasã recunoºtinþã pentru Dimitrie Bolintineanu,

aducându-l în satul nostru; apoi a stãruit pentru a i se face statuia

de faþã, care reprezintã chipul acelui despre care ministrul P.

Chiþu spunea cã avea o staturã mai mult înaltã decât mijlocie, cã

avea pãrul ºi faþã brunã, cu o frunte largã ºi limpede, cu expresiunea

feþei mai totdeauna tristã ºi meditativã.

Acestea sunt câteva spicuiri din povestea vieþii lui Bolintineanu.

Om de acþiune, naþionalist ºi apãrãtor al libertãþii naþionale la

1838 – 1848 – 1861 – 1863. Înalt caracter moral, trecând peste

corupþiunile vremei, ajunge sã moarã sãrac ºi sã-l conducã la

locul de veci numai câþiva prieteni devotaþi, fãrã nici o recunoºtinþã

oficialã ca unui fost ministru ºi mare poet.

Astãzi noi facem un act de adâncã recunoºtinþã faþã de memoria

lui Dimitrie Bolintineanu ºi spunem spiritului sãu care poate

planeazã asupra noastrã, cã viitorul de aur al neamului s-a înfãptuit,

cã jugul a cãzut ºi cã vom ºti sã depunem pe mormintele marilor

noºtri înaintaºi florile recunoºtinþei sufleteºti în veci neuitate.

Acest lucru dacã învãþãm astãzi, am fãcut o faptã creºtineascã

de bun român.

Liceul „Gheorghe Lazãr” la comemorarea lui Bolintineanu
Bolintin Vale – 26 octombrie 1938

Liceul „Gheorghe Lazãr” la monumentul lui Bolintineanu din Bolintin Vale, 1938

M a n i f e s t ã r i l e

culturale desfãºurate în

localitatea natalã în

jurul personalitãþii lui

Dimitrie Bolintineanu

au o vechime de peste

un secol. Ele au debutat

în anul 1907 la iniþiativa

ºi sub îndrumarea lui

Constantin ªt.

Bolintineanu, primar al

comunei Bolintinul din

Vale ºi rudã a Poetului.

Luna octombrie, aleasã

pentru aceastã ocazie,

nu era numai cea în

care Poetul îºi avea ziua

onomasticã (Sf. Dumitru – 26 octombrie), ci ºi cea în care

Constantin ªt. Bolintineanu îºi serba ziua de naºtere (6

octombrie). Manifestãrile culturale din octombrie s-au

continuat apoi, an de an, cu unele întreruperi cauzate de

oameni ºi vremuri, pânã în zilele noastre. Din însemnãrile

prof. Ion Carbarãu am extras o cuvântare þinutã la un astfel

de eveniment, la care participau cadrele didactice ºi elevii

Liceului „Gheorghe Lazãr” din Bucureºti

Ion I. Carbarãu
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Ion Andreiþã este unul dintre marii poeþi ai generaþiei sale.
Scriitor statornic, pãlmaº cu condeiul, cum mai nou îi place sã se
numeascã, iar nu cãlare pe unde de clopot, de unde se cade în
neant. Existã ceva în substratul versurilor sale care îl face unic ºi
anume o profunzime necãutatã, o freneticã deschidere a inimii
prin cele mai neaºteptate teme poetice. Cele 101 poeme par a se
adãuga simplu vieþii noastre de zi cu zi ºi se încheie în Paris, care
semnificã de fapt devenirea ºi universalitatea. Rãzbat de la început
iubirea de glie, multitudinea de ipostaze ale cotidianului, traduse
în simbol, reînvie încãrcãturile mitologice cu sensul profund al
înþelepciunii, bãrbãþiei ºi trãirii virtuoase. Se remarcã printre
primele poezii eminente cele închinate mamei, tatãlui, fraþilor,
care nu au nimic ocazional ºi aproape nici personal, ci sunt raze
care clãdesc lumina vieþii noastre a tuturor. Se reþin meditaþiile
sobre asupra unor personalitãþi din istorie ºi pagini memorabile
din trecut, izvoare ºi învãþãminte privind destinul sau condiþia
umanã, unele mergând pânã la oameni ai timpului sãu. Arta sa
poeticã înseamnã exprimare cât mai simplã, mai pe înþeles, relevã
binefacerile prezentului înmãnuncheat cu trecutul istoric, echilibru
ºi tensiune, subtilitate cu semnificaþii grave, odã bucuriei vieþii

Constantin LUPEANU

O freneticã dezvãluire a sufletului

cotidiene optimiste, fiindcã Ion Andreiþã transformã cotidianul
în meditaþie ºi toate cele o sutã ºi una de poezii reunite ilustreazã,
cum el însuºi îºi subintituleazã culegerea poeticã: „Minunea de a
trãi”. „Rãtãceam pe sub sãrutul lunii / ªi sãrutul lunii ne-a durut
– / Fãrã a ne da vreun sãrut / Înflorisem toþi copacii lumii.”
(„Fior”) „Tu eºti surâs cu lamã de oþel / Menitã sã-þi susþinã
bucuria / Spiralã-ntoarsã-n crezul altui cer / Cãdelniþând pe fuse
bucuria.” („Alter ego”) O frumoasã poezie, ca un imn închinat
þãrii este „Apele munþilor mei” – „Spuneþi-mi, din atâtea împãrãþii
/ Câte-a purtat ºi-o sã mai poarte vrerea, / În ce limbã ºi sub care
temei / Apele au nume de bãrbaþi ºi femei?”

ªi totuºi bucuria vieþii este adesea ameninþatã de umbra morþii,
care pentru poet ni se pare a întrunchipa un cântec etern. Acest
cuvânt este omniprezent. Se întâlnesc la tot pasul cuvinte care
sugereazã trecerea: seara, noapte, vânt, tãcere, stingere, durere
etc. „Între mine ºi oameni, / Moartea mea -” (“Între mine ºi
oameni”), „Sã facem chef, prieteni, / Plãtesc cu moartea mea”
(„Libaþie”) Poemul „Reconstituire” ni se pare a caracteriza pe

de-a-ntregul scrisul lui Ion Andreiþã, deloc gratuit, grav, mereu
responsabil la evoluþia umanitãþii: „Cântecul meu / Se va risipi /
Ca frunzele toamnei, / Dacã nu cumva / Sufletul celui ucis / Se va
întoarce / Sã le adune / Reconstituind astfel / Copacul.”

Ion Andreiþã cultivã un limbaj poetic al sinceritãþii umane,
poezia sa este sensibilitate ºi delicateþe, iar câte un gând hâtru,
gen Moromete (prototip pe care îl cântã) salveazã reveria ºi
tristeþea de exces. El nu seamãnã cu nimeni, cultivã o poezie
lipsitã de doctrinã, care emanã uneori suflul unei modalitãþi artistice
sau al alteia, dar întotdeauna cu timbru propriu, cu tentã alegoricã
ori aforisticã, nelipsind melancolia ºi chiar auto-ironia. În toatã
cartea pulseazã viaþa, se simt anotimpurile (preferatã este toamna
care anunþã cã se apropie încheierea unui ciclu), zilele din cenuºiul
cãrora se ivesc lumini. Stãrile ºi trãirile poetului sunt parcã ale
cititorului, sentimente, senzaþii, percepþii, evocãri, chiar fapte
cotidiene se adunã într-o atmosferã poeticã personalã, care în
totul îl creeazã pe Ion Andreiþã, suflet timid.

El nu cautã tãrâmuri renumite, universul cotidian îi este atât
sursa de inspiraþie, teritoriu al visãrii, crez lãuntric ºi miez filozofic,
propice adesea unor abordãri sau simple simulãri. Cartea aceasta
tipãritã de Editura Academiei Române în anul 2021 traseazã pentru

vecie o cale poeticã autenticã.

Revista „Caietele de la
Araci” a ajuns la cel de-al
ºaptesprezecelea numãr.
Publicaþia semestrialã de
literaturã a Muzeului
Naþional al Carpaþilor
Rãsãriteni este dedicatã în
mare parte biografiei ºi
activitãþii literare a
scriitorului Romulus
Cioflec. În acest numãr al
revistei semneazã: Luminiþa
Cornea, Maria Monica
Stoica, Carmen Muºat-
Coman, Eduard Dorneanu,
Mihaela Malea Stroe,

Nicolae Scurtu, Carmen Gheorghe, Ion Topolog º.a.
La pagina 2, Luminiþa Cornea prezintã „O scrisoare puþin

cunoscutã a lui Romulus Cioflec cãtre Panait Istrati”. Scrisoarea
poartã data de 22 ianuarie 1932, iar din rândurile acesteia aflãm
cât de asprã putea fi viaþa acelor timpuri. Tot Luminiþa Cornea
propune la paginile 3-4 articolul: „ªi mormintele au istoria lor
(schiþã a genealogiei familiei Cioflec)”. Din acesta aflãm despre
biserica de lemn de pe deal (unde astãzi este situat cimitirul),
aºezãmânt amintit într-un document din anul 1767. Apoi sunt
menþionate numele celor din familia Cioflec care îºi dorm somnul
de veci în cimitirul Araciului. Sunt nume de referinþã, oameni
care au iubit Araciul ºi care au dorit sã primeascã îmbrãþiºarea
pãmântului strãbun, acolo, în satul lor drag: „Cred cã ei au lãsat

Revista „Caietele de la Araci”, nr. 1(17), iunie 2022

Eduard Dorneanu
membru al Uniunii Scriitorilor,

Filiala Braºov

grai, la adânci bãtrâneþe, sã fie înmormântaþi lângã enoriaºii lor,
ca în ziua celei de-a doua veniri a lui Hristos sã învieze împreunã
cu credincioºii lor pe care i-au pãstorit cu atâta dragoste în timpul
vieþii”.

La paginile 5-6, Maria Monica Stoica în „Cãlãtoria, orizont de
aºteptare ºi orizont al cunoaºterii la Romulus Cioflec” recenzeazã
o parte din volumul „De la Dunãre – în jurul Peninsulei Balcanice,
prin Italia – la Dunãre”, ediþie îngrijitã de istoricul literar Luminiþa
Cornea. La paginile 7-9, Luminiþa Cornea propune spre lecturã
„Elemente autobiografice în povestirile lui Romulus Cioflec”.
Autoarea afirmã: „ne vom referi strict la un comentariu de istorie
literarã care urmãreºte demersul «valorificãrii»”... Cu siguranþã,
articolul va fi continuat într-un numãr viitor al „Caietelor de la
Araci”.

La paginile 9-11, Carmen Muºat-Coman aduce spre citire
„Altã lume, altã viaþã”. Paginile 12-13 sunt rezervate articolului
„O profesiune de credinþã în satul românesc” sub semnãtura
mea: „E necesar ca fiecare dintre noi sã salvãm ºi sã conservãm
aºa cum putem, aºa cum înþelegem, o parte din satul de odinioarã.
Putem salva un obiect, putem salva o amintire, dar, mai ales, îi
putem învãþa pe cei mai tineri ca noi cã satul românesc este locul
acela minunat unde Domnul i-a binecuvântat pe oamenii de
demult cu dragostea pentru pãmânt, pentru seninul cerului ºi
pentru rugãciunea spusã în prag de searã.”.

Despre satul de odinioarã scrie ºi Mihaela Malea Stroe în
„Parohia din amintire” (paginile 14-15), un exerciþiu de
sinceritate, o punte peste timp:”Mãrturisesc cã parohia asta, din
amintire, este aceea spre care migrez de multe ori cu gândul ºi cu
sufletul. Este parohia de care mi-e dor, cãci alta pe mãsura ei, în

realitate, n-am mai întâlnit”. La paginile 15-16 aflãm „Câteva
ºtiri noi privitoare la V. Copilu Cheatrã”, sub semnãtura lui
Nicolae Scurtu.

Revista „Caietele de la Araci” insereazã ºi douã cronici la
volumul „Iluzia reîntoarcerii” de Cornel Dimovici, Editura
ARTprinter, 2022, semnate de Carmen Gheorghe („Nu am fãcut
altceva decât sã reconstruiesc o lume”) ºi Izzet Baubec („Sub
semnul nostalgiei”) . Poemele de la paginile 19-20 sunt semnate
de Adrian Munteanu, Ionel Simota, Anthonia Amatti ºi Vadim
Bacinschi. Paginile 21-24 sunt rezervate fragmentelor de prozã.
Putem citi un fragment din „Povestea pe scurt a vieþii Vlãdicului
Ioan Inocenþiu Micu-Klein din Sadu Sibiului” de Ion Topolog ºi
o continuare din „Locul Finþei” de A.I. Brumaru. Fragmentul
scris de Ion Topolog face parte din romanul cu acelaºi titlu,
apãrut la Editura Pastel din Braºov în anul 2021: „Dragul meu
pãrinte, când am ajuns sus în Dealul Feleacului ºi s-au fãcut
popas, am coborât ºi am privit jos Clujul! Mi-au dat lacrimile.
Aici îmi va fi de acum cãminul – mi-am zis – a ºi nu ºtiu de ce mi
se pãrea cã tot locul ºi toatã lumina aceea care coboarã peste oraº
mã cuprindea ºi mã purta ca pe o pasãre.”

La pagina 25, ªtefan Teculescu are o „Scrisoare din Paris” al
cãrei cuprins þine de evenimente socio-politice din vremurile
noastre. Urmeazã douã pagini încântãtoare ilustrate cu fotografii
ce redau bucuria copiilor care participã la activitãþile de educaþie
muzealã desfãºurate la Casa Memorialã „Romulus Cioflec” din
Araci. Ultima rubricã, foarte binevenitã, a revistei este „Sã
vorbim, sã scriem corect” ºi aparþine profesoarei Cristinei Viºan.

Lecturã plãcutã!

Romaniþa-Maria ªtenþel, Alergând în sandale de vânt,
Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2022

Pentru scriitoarea Romaniþa-Maria ªtenþel, „sandalele de
vânt” sunt vehiculul zborului în spaþii ºi universuri diferite,
strãbãtute cu ingenuitatea ºi ingeniozitatea unui personaj pozitiv
din basmele de neuitat ale copilãriei fiecãrui cititor. Pe oriunde
ajunge, autoarea gãseºte partea bunã a lucrurilor: un ºoricel care
se hrãneºte graþios cu uleiul din candela aprinsã pe masã într-o zi
de duminicã; un portret al patriotului ºi „gazetarului-pamfletar”
Pamfil ªeicaru, ctitor al ziarului „Curentul” ºi al mânãstirii „Sfânta
Ana” din Orºova; un sintetic, dar fabulos dosar de receptare a
Poetului naþional, Mihai Eminescu, „un posibil Fãt Frumos”. ªi
multe ºi atâtea altele...

„Sandalele de vânt” ale Romaniþei-Maria ªtenþel sunt
cuvintele româneºti, care o poartã prin lumea ideilor, ocrotindu-
i ºi oglindindu-i mãiestria gazetãreascã.

Ioana-Ruxandra FRUNTELATÃ

Semnal

Într-o zi de 17 iunie (1889), Mihai
Eminescu, cel mai mare poet român, era
condus pe ultimul sãu drum. Din singura
imagine pãstratã de la înmormântarea
poetului – un desen realizat de cunoscutul
grafician Constantin Jiquidi – se poate
observa cã Eminescu a fost înmormântat
pe o vreme ploioasã ºi mohorâtã, unii
dintre cei prezenþi având în mânã umbrele.

Apropiaþii, puþinii prieteni, mulþi
studenþi ºi elevi ai ªcolii Normale de Institutori din Bucureºti,
precum ºi nelipsiþii curioºi au înþesat biserica ºi curtea acesteia.
Sicriul sãu a fost depus în
biserica Sf. Gheorghe cel
Nou din Bucureºti.

Presa vremii scria cã o
doamnã din Moldova,
îmbrãcatã în negru, a aºezat
pe pieptul poetului un buchet
de flori „Nu-mã-uita”!
Sigur, nu putea fi alta decât
cea care l-a iubit, l-a inspirat
ºi l-a ajutat în clipe grele,
Veronica Micle.

La scurt timp dupã
moartea lui Eminescu,
distrusã de durere, Veronica
s-a refugiat la mãnãstirea
Vãratec. Potrivit publicaþiei
„Adevãrul”, aici ºi-a
premeditat sinuciderea. Pe 1
august 1889 îi scria unei
apropiate, Smaranda Gârbea,
cerându-i sã îi facã rost de arsenic pentru fiica ei cea micã,
suferindã de anemie.

Tot pe 1 august, Veronica scria: „O! Moarte vin de treci/ Pe

inima-mi pustie ºi curmã a mele gânduri/ S-aud cum uraganul
mugind în grele cânturi,/ Se plimbã în pustie mânat de aspre
vânturi,/ Mi-e dor de-un lung repaos… Sã dorm,/ Sã dorm pe
veci.”.

A primit arsenicul cerut a doua zi. În seara zilei de 3 august,
dupã ce primise vizita unor prieteni din Iaºi, Veronica s-a retras
în camera ei ºi a bãut sticluþa cu arsenic. A urmat o agonie de mai
bine de 20 de ore, între viaþã ºi moarte, timp în care medicul
chemat de urgenþã de la Iaºi a încercat sã o salveze. Încercãrile
medicului au eºuat ºi Veronica s-a stins din viaþã, la 39 de ani, pe
4 august 1889, la fix 50 de zile de la moartea lui Eminescu, cel
care îi scrisese cu câþiva ani înainte de moarte: „Aºa te iubesc ºi

eu – mai mult decât viaþa, mai mult decât orice în lume ºi pururea
cu frica-n sân, aº vrea sã mor or sã murim împreunã, ca sã nu mai

am frica de-a te pierde.”

Emil
Talianu

„Mi-e dor de-un lung repaos…”
(Veronica Micle)
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A existat odatã o lume fãrã

memorie. ªi când zic fãrã

memorie atunci trebuie sã ºtiþi

cã oamenii din acea lume

aveau totuºi o oarecare memorie, adicã îºi mai aminteau

câteva zile de ce li s-a întâmplat dar, dupã un anumit

timp, amintirile li se ºtergeau din minte. Sã vã povestesc

ce s-a întâmplat cu acea lume.

Pãi, oamenii uitau cã aleºii lor (erau conduºi de aleºi

de cãtre ei din când în când) le fãceau zile fripte,

oropsindu-i, punându-i la munci din ce în ce mai grele

ºi plãtindu-i din ce în ce mai prost, chiar în batjocurã.

Apoi, când se ajungea la alegeri, cãci, cicã ºi acolo era

democraþie, dar evident o democraþie a uitiucilor, tot

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga

O lume fãrã memorie

Nicolae SCURTU

DIMITRIE IOV ªI
ACADEMIA ROMÂNÃ

Firide basarabene

1 Mihai Cimpoi, O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia. Ediþia a 4-a reactualizatã, Bucureºti, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi artã, 2009, p. 22-23, 63, 81, 249.
2 D. Iov, Priveliºti basarabene, [Bucureºti], Editura Naþionalã, Gh. Mecu, [1941], pagini.
3 ªtefan Ciobanu, Raport de premiere în „Analele Academiei Române. Dezbaterile. ªedinþa de la 2 iunie 1942", p. 212-214. [I s-a acordat un premiu de 10.000 lei în baza acestui raport].
4 Trimiterea se face, desigur, la romanul Rusoaica de Gib Mihãescu.

Între cei ce s-au bucurat de recunoºtinþa ºi preþuirea Academiei

Române pentru cunoaºterea ºi evocarea Basarabiei, fie ºi prin

intermediul metaforei, este, fãrã îndoialã, ºi poetul, prozatorul ºi

publicistul Dimitrie Iov (1888–1959), care timp de câteva decenii,

a trãit, alãturi de intelectualii basarabeni, drama cumplitã a izolãrii

ºi dominãrii sub toate aspectele.

Inclus, cum se cuvine, în ampla sa

cercetare literarã1 de istoricul ºi criticul

literar Mihai Cimpoi care i-a citit ºi, uneori

recitit anumite cãrþi, azi poetul ºi prozatorul

Dimitrie Iov revine ºi reintrã, cu drepturi

depline, în istoria literaturii naþionale.

Cu ocazia premierii cãrþii Priveliºti

basarabene2, istoricul literar ªtefan

Ciobanu (1883-1950) elaboreazã un raport3

de evaluare ºi de recunoaºtere a meritelor

literare ºi culturale ale poetului ºi

publicistului de la Soroca.

Cunoscãtor profund al operei lui

Dimitrie Iov privitoare la Basarabia, la

oamenii ºi pãmântul de acolo, ªtefan

Ciobanu identificã în acest raport de

premiere momentele esenþiale ale activitãþii

literare desfãºuratã de acesta în provincia

dintre Prut ºi Nistru.

Relevante sunt notele definitorii ale

acestui scriitor aºa cum îi apar istoricului

literar ºi cãrturarului ªtefan Ciobanu, cãruia

Basarabia îi datoreazã atâta preþuire ºi

recunoºtinþã pentru tot ceea ce a întreprins

în privinþa spiritului ºi integritãþii acestui

pãmânt „fermecãtor”.

*

Pe timpul când vãlul marei suferinþe

acoperise meleagurile provinciei dintre Prut ºi Nistru, iar întreaga

suflare româneascã deplângea în încordare tãcutã ºi resemnatã

pierderea, ce se pãrea ireparabilã, printre noi, acei ce purtam în

sufletele noastre destrãmate icoana sfântã a «Ierusalimului»

nostru, se gãsea ºi scriitorul Dimitrie Iov. În presa noastrã

cotidianã de pe atunci apare o minunatã poezie, semnatã de acest

scriitor, cu titlul: «Covor basarabean».

Întreaga tragedie a neamului românesc din Basarabia, a cãrei

viaþã a fost þesutã din truda ºi dragostea gospodarului român de

acolo, întreaga durere a sufletelor noastre rãºluite, gãseºte o

interpretare de o înaltã inspiraþie, în aceastã poezie neîntrecutã:

«Au plâns deasupra ta tristeþi de moinã

ªi inima ºi-au destrãmat-o-n fire;

Chenarul drag þi l-a þesut din doinã

ªi florile din cântec de iubire.

În clitul sub icoane, ce-adun anii

Din truda degetelor de mãrgean?

Cãci zestre-ai fost ºi te-au furat duºmanii,

Frumosule covor basarabean».

Ilustrul nostru coleg I. Al. Brãtescu-Voineºti a citit aceastã

frumoasã poezie într-o ºedinþã intimã a Academiei Române.

Tot atât de suavã ºi sugestivã este ºi poezia lui D. Iov «Au

înflorit castanii la Soroca». Citez din ea câteva versete:

«Au înflorit castanii la Soroca,

În primãvara plinã de-ntristare;

Parcã-s policandre verzi în care ard,

Mii lumânãri zvârlite din altare.

Nu se deschid fereºti ca sã-i

sãrute

Ca-n alte daþi, din fiecare casã;

La uºile unde ºopteau în

noapte,

Pragul, nu-i prag, e piatrã care-

apasã».

Ceea ce este surprinzãtor în

aceastã poezie, ca ºi aproape în

toate scrierile lui D. Iov, este

faptul, cã dânsul nu este nãscut în

Basarabia, ca sã simtã neînþeleasa

ºi mistica legãturã cu pãmântul

natal. Este un înfrãþit cu pãmântul

Basarabiei, este un îndrãgostit

pasionat în aceastã provincie; el a

trãit întreaga poveste a locurilor ºi

oamenilor de acolo, de la unirea

Basarabiei ºi pânã la rãpirea ei de

cãtre duºmani. ªi-a identificat

fiinþa, ºi-a contopit spiritul cu

provincia noastrã rãu încercatã,

târându-ºi zilele modeste într-un

oraº provincial de pe malul

Nistrului.

D. Iov nu este un începãtor în

literatura noastrã. În afarã de

versuri cu calitãþi indiscutabile,

risipite prin diferite publicaþii, el

scoate câteva volume de prozã, cum sunt: «În lunca Trotuºului»,

«Duduia Adela», «Amintiri ºi lacrimi» ºi altele.

ªi aproape toate schiþele ºi nuvelele lui de la anul 1920 încoace

oglindesc dragostea lui neprecupeþitã faþã de frumuseþile

pãmântului durerilor noastre ºi faþã de populaþia lui obiditã.

Pe timpul refugiului nostru, al basarabenilor, D. Iov mai

vine sã rãscoleascã durerile noastre ºi cu volumul «Priveliºti

basarabene». Scriitorii români au acordat o deosebitã atenþie

Basarabiei. S-au scris romane, nuvele, amintiri, versuri, pe motive

basarabene. Dar în afarã de maestrul M. Sadoveanu, care a rãtãcit

pe «drumurile basarabene» ºi ne-a dat pagine nepieritoare ºi de o

neprihãnire adevãratã a sufletului poporului românesc din

Basarabia, rarã, ºi în afarã de câteva nuvele frumoase din viaþa

acestei provincii ale lui N. Dunãreanu, aproape toþi scriitorii

noºtri, ce s-au inspirat din motivele din Basarabia, au alunecat pe

panta senzaþionalului cu diferite «Rusoaice»4, cu subiecte ce nu

au de a face cu sufletul românesc din Basarabia.

În «Priveliºti basarabene» D. Iov cu aceeaºi constantã patimã

de îndrãgostit ºi de cãldurã sufleteascã ºi cu aceeaºi durere mutã

ne reînvie în refugiu imaginea tristã a provinciei pe atunci pierdute.

Este acelaºi «Covor basarabean» în prozã.

Tot pitorescul acestei provincii, cu natura ei domoalã, cu

dealurile ei blânde, cu târgurile ei eterogene ºi cu satele

moldoveneºti ascunse prin vãi ºi acoperite de fumul leneº

amestecat cu praf, totul a gãsit o imagine expresivã în aceastã

carte. Dar cadrul naturii este numai un corelativ la virata omului,

la sufletul poporului românesc, înfrãþit de veacuri cu pãmântul

Basarabiei, tare în tradiþie, cu credinþã în Dumnezeu, primitor, cu

inima deschisã pentru ai sãi, necrezãtor faþã de strãini. Boierii,

mazilii, rãzeºii ºi þãranii, tulpina neamului românesc din provincia

dintre Prut ºi Nistru, apar în diferite ipostase, ca mãrturiile din

hrisoave despre spiritul românesc al provinciei, despre munca

creatoare a lui.

Descrierile sunt împletite cu reminiscenþe istorice legate de

acest pãmânt. În faþa noastrã trec figurile domnitorilor Moldovei,

hatmanii, pârcãlabii ºi cãpitanii lor, cu faptele lor gospodãreºti ºi

de rãzboi.

D. Iov a dat operei sale formã de cãlãtorie. Dar în rare opere

de acest gen se simte o mai mare ºi mai emoþionantã dragoste

pentru lucrurile vãzute, o mai mare identificare între autor ºi

subiectul pe care-l zugrãveºte. Descrierea lui D. Iov poartã

parfumul unei uºoare melancolii, ca ºi cadrul peisajelor ºi a vieþii

omeneºti de pe aceste locuri, este aburitã de poezia lui plinã de

tristeþe ºi de dârza cuminþenie a sufletului românului basarabean.

Pentru toate aceste însuºiri, cred cã volumul lui D. Iov meritã

sã fie premiat de cãtre Academia Românã, nu numai pentru

valoarea lui, ci ºi ca o consacrare a întregii lui activitãþi literare.

pe cei care îi exploatau ºi îi batjocoreau îi alegeau, uitând

ce le fãcuserã aceia mai înainte (de altfel nici nu aveau

pe cine altcineva sã aleagã). Dar evident cã ºi aleºii

„democratic” aveau aceeaºi meteahnã, adicã înainte de

alegeri promiteau „marea cu sarea” ºi cum treceau

alegerile, uitau ce promiseserã ºi se ocupau cu altceva,

crezând evident cã se aflã în acele funcþii datoritã

priceperii, inteligenþei ºi cunoºtinþelor lor, deºi mai toþi

uitaserã sã facã ºcoli, sau facultãþi ºi, chiar dacã fãcuserã,

uitau de ce au fãcut acele ºcoli, nu mai spun de doctorate,

care, în parantezã fie spus, devenirã niºte activitãþi

curente pentru mai toþi politicienii lor, deºi datoritã celor

cu care se ocupau de fapt nu ar fi putut fi elaborate nici

în mii de ani ºi, în care datoritã lipsei de memorie copiau

ce scriseserã alþii înaintea lor.

Dar, mai grav, era faptul cã unii uitau cã sunt copiii

cuiva, adicã îºi uitau pãrinþii ºi bunicii, când aceºtia

deveneau neajutoraþi ºi aveau nevoie de ajutorul lor, ºi

care se transformau pentru ei în strãini. Bineînþeles cã se

întâmpla ºi invers, adicã pãrinþii uitau cã au copii pe

care sã-i îngrijeascã, sã-i educe ºi sã-i creascã, lãsându-i

de multe ori în voia sorþii, ei plecând pe alte meleaguri

unde credeau cã umblã câini cu covrigi în coadã ºi, cã o

vor duce mai bine. Mulþi uitau de þara în care s-au nãscut

ºi trãiau, nu mai spun cã uitarã de trecutul lor, al þãrii lor,

ºi chiar de lumea în care trãiau ºi îºi bãteau joc de natura

care, însã, nu uita cã este NATURA ºi se rãzbuna pe

oameni din ce în ce mai des.

Grav a fost ºi când se întâmplã ca mulþi bãrbaþi sã uite

cã sunt bãrbaþi ºi se credeau femei ºi invers. ªi aºa, acea

lume începu sã se împuþineze pânã când dispãru ca ºi

când n-ar fi existat vreodatã.
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O sutã de ani de literaturã femininã în România.
Studii de portrete

,
Elisabeta
Bogãtan

O antologie de excepþie, nu îndeajuns
semnalatã ºi comentatã, O sutã de ani
de literaturã femininã în România.
Studii de portrete, alcãtuitã ºi îngrijitã
de Nina Ceranu, poetã, prozatoare ºi
editoare de prestigiu, din iniþiativa
Clubului de la Timiºoara, aparþinând
de UARF (Uniunea Autorilor ºi

Realizatorilor de Film), sub egida Fundaþiei Culturale „Orient
latin”, publicatã de Editura Eubeea, Timiºoara, 2019, se impune
drept o carte de referinþã în literatura românã.

În „Cuvânt de însoþire”, criticul Adrian Dinu Rachieru aºeazã
demersul sub o întrebare: „existã, oare, o literaturã femininã?
Întreþinem, astfel, o polarizare strãveche care, judecând strict
valoric, se evaporã. Sau ar trebui. Fiindcã literatura scriitoarelor
autentice este pur ºi simplu literaturã.”

Volumul selecteazã nume de femei intrate în literaturã prin
ceea ce au scris, fãrã nici un alt criteriu decât cel al valorii literare
ºi al strãlucirii personalitãþii în epocã.. Deºi, se simte în subtextul
proiectului intenþia de a sublinia faptul cã ºi femeile au scris
opere de valoare, fapt contestat ca posibil sute de ani. Pânã ºi la
noi, chiar de marele George Cãlinescu, destul de recent. Sã nu
mai vorbim de cazuri precum cel al lui George Sand, în vestul
„mai luminat”, o scriitoare care, pentru a publica a trebuit sã-ºi ia
nume de bãrbat.

Antologia este structuratã pe douã volume, începând, în
volumul I cu Dora d’Istria, („o personalitate copleºitoare”, cum
o prezintã Viorica Bãlteanu), numele literar al principesei
„româno-italiene” Elena Ghica, al cãrei profil a fost reconstituit
cu pasiune ºi talent de Viorica Bãlteanu în romanul Domniþa
valahã, (Editura Eubeea, 2019) ºi despre care scriitorul german
Eduard Schmidt-Weissenfels spunea în 1864: „Dora d’Istria a
fost o femeie cum puþine se nasc pe pãmânt (Eine ungewöhnliche
Frau)”. Este prezentatã apoi Emilia Lungu, „prima noastrã
romancierã”, al cãrei profil este reconstituit de Nina Ceranu în
romanul Doamna de pe Spion Strasse, profil întregit de Nina
Ceranu ºi în teza sa de doctorat Scriitori bãnãþeni în revista
„Familia” lui Iosif Vulcan. Faptul cã inspirã încã opere literare
este o dovadã cã lumina acestor scriitoare este încã nestinsã, în
ciuda  timpului trecut.

Urmeazã nume care întregesc nu numai profiluri literare, ci
adevãrate profiluri de epocã: Sofia Nãdejde, autoare de nuvele,
romane, drame, soþia fondatorului „Contemporanului”, Ioan
Nãdejde, socialistã militantã, una dintre primele feministe române,
Maria Cunþan care „se plaseazã în fruntea semãnãtorismului
feminin, întâmpinatã cu laude de Nicolae Iorga, Ilarie Chendi
sau Sextil Puºcariu, Elena Vãcãrescu, descendentã a renumitei
familii Vãcãreºti, care publicã la Paris o operã admirabilã, poezii,
romane, teatru, memorii, a fost de douã ori premiatã de Academia
Francezã, a primit Premiul De Ofiþer al Academiei Franceze,
Comandor al Legiunii de Onoare, Marea Cruce a Coroanei
României. În 1925 i se conferã titlul de Membrã de Onoare a
Academiei Române, fiind prima femeie care primeºte acest titlu.
Ca rãspuns, a donat Academiei conacul ºi parcul de la Vãcãreºti.

Dacã Hortensia Papadat-Bengescu este mai bine cunoscutã
azi,  prin nuvelele ºi romanele sale, se precizeazã cã „rolul hotãrâtor
în orientarea prozatoarei spre romanul european modern îl are
Eugen Lovinescu, unul dintre puþinii susþinãtori ai scriitoarelor
femei”. În schimb este mai puþin cunoscutã strãlucitoarea Anna
de Noailles, scriitoare ºi poetã francezã de origine românã, fiica
prinþului Grigore Brâncoveanu, care continuã seria scriitoarelor
afirmate puternic în strãinãtate. Astfel, în 1921 Academia Francezã
îi conferã Grand Prix de Littérature, iar ulterior, în 1994 Academia
Francezã instituie premiul Anna de Noailles, dedicat scriitoarelor.
În 1922 ea devine prima femeie membrã a Academiei Regale de
Limbã ºi Literaturã Francezã a Belgiei, iar în 1925 devine membrã
de onoare a Academiei Române. În 1922 Academia Francezã i-a
decernat Marele Premiu pentru Literaturã pentru întreaga
activitate. A fost prima femeie are a primit gradul de Comandor
al Legiunii de Onoare. La fel de strãlucitoare în strãinãtate s-a
dovedit Martha Bibescu, care prin mama sa, este descendentã a
ramurii moldoveneºti a domnitorului Constantin Mavrocordat
ºi devine prinþesa Martha Bibescu prin cãsãtorie. Este premiatã
de Academia Francezã în 1908 ºi în 1966.  În 1955 devine
membrã a Academiei Regale din Bruxelles, iar în 1962 i se conferã
Legiunea de Onoare.

Se detaºeazã, de asemenea, Elena Farago, care a colaborat cu
versuri ºi prozã la majoritate publicaþiilor sãmãnãtoriste, a primit
premiile „Adamachi” ºi „Neuschotz” (1927)  ale Academiei
Române, Premiul Internaþional Femina în 1924, Premiul Naþional
pentru Literaturã în 1938, Ordinul Meritul Cultural cu grad de
Cavaler clasa a II-a din partea regelui Carol al II-lea pentru
merite literare, Mia Cerna, care „a fost cea mai apreciatã poetã
bãnãþeanã a timpului” dupã cum afirmã Dan Floriþa Serancin, iar
Alice Voinescu este prima femeie doctor în filozofie din România,
cu doctoratul susþinut la Sorbona, Paris, 1913. Pentru cã s-a
împotrivit arestãrii lui Iorga ºi abdicãrii forþate a regelui, este
destituitã ºi arestatã. Alãturi de eseurile sale antume, publicarea
postumã a jurnalului sãu a fost o revelaþie.

Se adaugã Otilia Cazimir, încorporatã de George Cãlinescu
între „simboliºtii din seria sentimentalã”, Cella Serghi, ale cãrei
cãrþi conþin „fuziunea între romantismul liric ºi analiza lucidã”,
conform afirmaþiei Clarei Mãrgineanu, Ioana Postelnicu,

distinsã cu Premiul Academiei Române, despre care A.D.
Rachieru afirmã cã este „«produs» al laboratorului lovinescian”,
Henriette Yvonne Stahl, pe care Cristian Moraru o prezintã ca
„traversând epoci ale literaturii române, prozatoare «interbelicã»
ºi «contemporanã» deopotrivã, instalatã valoric în relativa
apropiere a maeºtrilor prozei analitice dintre cele douã rãzboaie”,
Lucia Demetrius, despre care H. Zalis spune: „dacã ne-am
propune sã definim una din trãsãturile esenþiale ale creaþiei Luciei
Demetrius, am spune cã ne gãsim în mijlocul unei literaturi de
sugestii morale”, Aniºoara Odeanu, al cãrei mentor a fost Camil
Petrescu, Olga Caba, prezenþã insolitã, „caracterizatã încã de la
primele publicaþii prin intelectualism, ironie, spirit ludic, luciditate,
livresc, cosmopolitism ºi estetism (Ligia Dimitriu), Maria
Banuº, în poezia de început a cãreia George Cãlinescu remarcã
„ingenuitãþi carnale aproape teribile uneori, în poezii de simple
creionãri”.

Nu lipseºte, desigur, Magda Isanos, pe care Nicolae
Manolescu o considera „cea care se anunþa, chiar ºi printr-o
activitate atât de restrânsã, drept cea mai profundã poetã a
literaturii române.”. ªi nici Sofia Arcan, „veritabilã reprezentantã
a literaturii din Banat” (Rodica Opreanu), sau Veronica
Porumbacu la care „nota pateticã nu lipseºte, însã e atenuatã de
melancolie”. Uriaºã, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, membru
titular al Academiei Române, cãreia i-a fost vicepreºedintã între
1990-1994, membrã în Accademia di Romania din Roma,
Académie Européenne des Sciences et des Arts la Paris, Academia
Europaea Londra,  aproape nu mai are nevoie de prezentare.
Monica Lovinescu, unica fiicã a criticului literar Eugen
Lovinescu, „un martor al adevãrului ºi o voce a celor care nu
puteau sã aibã o voce înainte de 1989" (H.R. Patapievici), stã
lângã Nina Cassian, ce „a inventat limba spargã, care se situeazã
în imediata prelungire a letrismului avangardist”, Maia Belciu,
în proza cãreia „satul tradiþional cu tiparele lui arhetipale îºi
descoperã o nouã imagine” (Cornel Ungureanu).

Li se alãturã Valentina Dima, despre care Alexandru Ruja
spune: „Proza pe care o scrie Valentina Dima are o facturã
modernã, atât în compoziþie, cât ºi în viziune”, Olimpia-Octavia
Berca, care, „în timp, a atras atenþia prin scrisul sãu unor filologi
de marcã, (Al. Graur, Gh. Chivu º.a.) precum ºi criticilor ºi
istoricilor literari “ dupã cum subliniazã Mirela-Ioana Dorcescu,
Corina Victoria Sein, despre care Maria Bologa spune: „Oglinda
Corinei Victoria Sein – simbol cu care ne invitã sã îi asociem
întregul parcurs literar (…) nu are nimic spectaculos, ci o
frumuseþe naturalã, fiindcã e asimilatã luciului apei, pe care urmele
fiinþei sunt incerte, imposibil de pãstrat, dispersate în miracol”,
Doina Rodica Moþ, membrã a Clubului de la Timiºoara,
Alexandra Indrieº, ale cãrei romane „nu au textura epicã
tradiþionalã, clasicã, ci poetizant-postmodernistã” (Maria Niþu),
Edith Guip Cibilanschi, cu talent umoristic, decoratã cu „Crucea
de onoare a Republicii Austria în aur”, Ileana Roman, despre
care Geo Vasile spune: „Aceastã foarte modernã tristia danubiana
are dramatismul prea-plinului existenþial”, Elisabeta Isanos,
fiica Magdei Isanos, „remarcabilã poetã ºi prozatoare” (L.O.
Nenati), Mária P. Pongrácz, „o voce puternicã a literaturii de
limbã maghiarã” (M. Dragomir-Filimonescu).

Este prezentã, desigur, ºi Ana Blandiana, ale cãrei poezii,
sub regimul comunist, s-au difuzat clandestin scrise de mânã,
„singurul samizdat românesc”, deþinãtoare a Premiului
Internaþional „Gottfied von Herder”, Viena, 1982, a Premiului
pentru poezie al Academiei Române. Nu lipsesc Doina Bogdan-
Dascãlu, despre care Eugen Dorcescu spune cã „scrie o poezie
de facturã existenþialã, de aparenþã minimalistã, generatã de ceea
ce am numit cândva ºocul thanatic ºi hrãnitã, constant, de o
angoasã consumatã în nemãrginirea tãcerii lãuntrice” , Maria-
Luiza Cristescu, despre care s-a spus : „Într-un stil sobru,
concis, lipsit de orice sentimentalism, prozatoarea investigheazã
fibrele cele mai intime ale sufletului omenesc”, Magda Ursache,
care „este unul dintre cei mai strãluciþi ºi mai originali polemiºti
din cultura românã actualã, dincolo, dar în consonanþã, cu forþa
stilisticã a romancierei.” (Th. Codreanu), Veronica Balaj, „poet,
prozator sau jurnalist, eseist sau comper, a fost prezentã pe câteva
continente. Scriitor al prezentului, ea îºi sprijinã demersul pe un
bun simþ inatacabil” (Cornel Ungureanu), Irina Petraº, „spirit
senin ºi echilibrat, menþinând dreapta mãsurã între noutate ºi
tradiþie, solidar cu literatura de calitate ºi dornic de substanþã”
(Rãzvan Voncu), Viorica Bãlteanu, despre care A.D. Rachieru
afirmã cã „dacã examinãm, fie ºi în treacãt, palmaresul autoarei,
ceea ce impresioneazã, dincolo de travaliul scriitoricesc, este
bogãþia manifestãrilor, angajând –deopotrivã – cariera universitarã
ºi „frontul civic”.”

Dacã primul volum al antologiei începe cu întâile nume de
scriitoare care s-au impus în vreme, ºi ajunge cu prezentarea
pânã în zilele noastre, volumul al doilea prezintã numai nume de
scriitoare contemporane. El începe cu prezentarea personalitãþii
puternice a Ninei Ceranu, prozator, poet, publicist, editor, despre
care Alexandru Moraru spune: „În scrierile sale, pe lângã
„survolarea” toposului danubian, autoarea aduce în prim-plan
motive þinând de filozofia existenþialã, de raportul viaþã-moarte,
de simbolistica ambientalã”. Alãturi de ea este prezentatã Dana
Gheorghiu, care „propune în ansamblu o meditaþie asupra
trecerii” (Marian Odangiu), apoi Elisabeta Bogãþan, despre
care Eugen Dorcescu afirmã cã scrie „o poezie de elevat rafinament
existenþial ºi artistic, o poezie pe cât de cantabilã (…), pe atât de
profundã.”, Lucia Olaru Nenati, cãreia „fiorul meditativ, zborul

înalt ºi, mai ales, adevãrul simplu din care se nutreºte îi îngãduie
sã atingã «crâmpeie de esenþã».” (A.D. Rachieru), Constanþa
Marcu, care scrie „o prozã de tip confesiv, de implicaþie eticã în
care alunecarea planurilor temporale (…) se face cu o abilã
manevrare a discursului” (Marian Odangiu), Ada D. Cruceanu,
despre care A.D. Rachieru spune: „cartea prin care debuteazã
Ada D. Cruceanu (Editura Hestia, 1992) evidenþiazã tocmai
„temperamentul dramatic” al celui care s-a vrut actor, regizor,
poet dramatic, teoretician ºi cronicar”.

Sunt prezentate, de asemenea: Catinca Agache, „cercetãtoare
ce ne-a dat câteva studii monografice excelente sub aspectul
cuprinderii ºi documentãrii despre creatorii de valori dinafara
þãrii” (Mihai Cimpoi), Ioana Dinulescu, la care „realitatea
prozaicã a întâmplãrilor ºi obiºnuinþelor zilnice e trecutã prin
filtrul unei aspiraþii de sorginte romanticã: singurãtatea ca sursã
a stãrii de graþie” (Laurenþiu Ulici), Maria Bologa, care „cultivã
un lirism diafan, de facturã spiritualã” (Eugen Dorcescu),
Victoria Milescu, la care „versuri cu tonalitãþi de pamflet ºi
litanie se interfereazã cu poezia evenimentelor, revolta se
interfereazã cu textele reflexive, sentimentul morþii acceptate, al
jertfei, se oglindeºte în speranþa izbândirii” (Romul Munteanu),
Mariana Pândaru, „o poetã excepþionalã, de forþã, foarte maturã,
a cãrei expresie este fragilã ºi viguroasã în acelaºi timp” (Cezar
Ivãnescu), Manolita Dragomir-Filimonescu, având Titlul de
Cavaler al Ordinului „Palmes académiques”, 2005,  a cãrei creaþie
se caracterizeazã printr-un „lirism ce are ca punct de pornire un
impuls gnoseologic intens ºi profund, una din acele rare stãri de
graþie, când eul îºi confruntã sinele ºi întrezãreºte, ca într-o
strãfulgerare de mare preþ, Esenþa, Vacuitatea, Conºtiinþa
nedefinitã” (Eugen Dorcescu).

Conform criteriului cronologic al datei de naºtere care, dupã
cum se vede, ordoneazã înºiruirea numelor, urmeazã Paulina
Popa, cu o poezie puternic spiritualizatã, în care se simte „un
fior tainic, o ardere, o pasiune, o mare iubire, (Theodor Damian),
Olga Neagu, are „impresiona prin bogãþia ºi diversitatea
imaginarului, prin prospeþimea percepþiei lirice ºi, nu în ultimul
rând, prin sugestiva alternanþã de senzualitate ºi inocenþã”
(Laurenþiu Ulici), Brânduºa Armanca, critic literar, scriitoare,
eseistã, jurnalistã ºi traducãtoare, Silvia C. Negru, care
„construieºte un spaþiu poetic amplu, un tãrâm imaginar mitico-
poetic propriu” (Gh. Secheºan), Rodica Pop, care scrie „o poezie
sincerã, adevãratã, trãitã,  scrisã cu inima” (Mircea Anghel),
Gabriela Pachia, în poezia cãreia Marian Barbu descoperã „zeci
de poeme cu mari semnificaþii ºi simboluri de referinþã”, Monica
Rohan, „una din vocile cele mai originale, mai profunde ºi, în
acelaºi timp, mai necunoscute din întreaga literaturã optzecistã
timiºoreanã” (Gh. Secheºan), Maria Niþu, care „locuieºte
statornic ºi durernic în cântec, într-o aºteptare «mustind de
însingurare» “ (A.D. Rachieru), Ildicó Gábos-Foarþã, „un
prozator ºi-un ziarist de mare talent” (Adriana Babeþi), Cristina
ªtefan, despre una din cãrþile cãreia Eugen Dorcescu spune: „10
zile din martie este o carte rarã, de o frapantã originalitate, topind,
în lirismul ei alegorico-simbolic, romantic ºi modern deopotrivã,
tragismul nu doar al iubirii, ci al existenþei în ansamblu, strivitã
mereu, ºi fatal, între imboldul zborului spre idealitate, spre Duh,
ºi nemiloasa-i povarã de þãrânã”, Simona-Grazia Dima, cu „o
poezie de concepþie ºi viziune. De aici ºi evidentul impersonalism
din poezia ei, ce contrazice un anume profil al liricii feminine”
(Marcel Pop-Corniº), Corina Rujan, cu a sa „poeticã a existenþei
ºi a cunoaºterii” (Rodica Pop), Liubiþa Raichici care „scrie un
extraordinar jurnal în care «transcrie» dezastrele ei, ale poporului
ºi ale lumii ei” (Cornel Ungureanu).

Se adaugã: Anca Dragomirescu, care „stãpâneºte impecabil
dialogul, monologul interior, împletindu-le firesc cu naraþiunea
la persoana a treia ºi cu stilul epistolar” (Viorica Bãlteanu),
Mirela-Ioana Dorcescu, despre care Nina Ceranu spune: „S-a
vorbit, în legãturã cu scrierile sale, (…), de un realism simbolic
(în ce priveºte fondul) ºi de prozã hermeneuticã (în ce priveºte
structura ºi dinamica textualã)”, Viorica Gligor, o voce distinctã
ºi convingãtoare a criticii literare actuale” (N. Jinga), Simona
Constantinovici, „un nume cunoscut în domeniul arghezologiei
(Ion Simuþ), Carmen-Veronica Steiciuc, cu „o poezie de o
încântãtoare originalitate” (C. Blãnaru), Adriana Weimer, a cãrei
poezie „are ceva din subtilitatea unui artist-alchimist, un iniþiat
retras în nucleul universurilor sale concentrice” (C. Ghinea),
Antuza Antonia Genescu, care „se concentreazã ºi asupra
aspectelor morale sub semnul cãrora stã mica lume a fandomului
românesc” (Viorel Marineasa), Mirela Ispãºoiu, „poetã furioasã
foarte promiþãtoare” (C. Stãnescu), Mãdãlina Bobleanþã
(Olteanu), la care „autoreferenþialitatea incumbã ºi tema recurentã
a propriei scriituri” (Maria Niþu), Clara Mãrgineanu, care „îºi
rescrie durerea de a fi crezut în iluzii” (C. Stan), Ela Iakab, care
merge „spre interogaþia esenþialã ºi spre devoþiunea tensionatã,
într-un scenariu de cãderi, stigmatizãri ºi levitaþii care are epica
urgenþei confesive” (Al. Cistelecan), Ioana Bogdan, „o poetã
care îºi revarsã feminitatea într-un mod rarisim” (Felix Nicolau).

Este adevãrat, (aºa cum remarca ºi Adrian Dinu Rachieru în
Cuvânt de însoþire, regretând lipsa unor nume meritorii), cã
aceastã antologie nu este exhaustivã. Putem considera aceasta o
dovadã a dificultãþii de a întocmi o astfel de lucrare. Dar meritul
Ninei Ceranu, care ºi-a asumat efortul de a o întocmi este
incontestabil, cãci prin amploarea ei ºi prin tema aleasã, aceastã
antologie acoperã un loc pânã acum gol ºi va rãmâne o lucrare de
referinþã în istoria literaturii române.
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Vilia Banþa – poeta introspecþiilor ºi
a confesiunilor-metaforã

Colecþia „O sutã ºi una de poezii”, coordonatã de
Editura Academiei Române, în mod cert, a fost iniþiatã
din dorinþa de a omagia poezia contemporanã. Nu s-a
utilizat metoda alfabeticã, precum într-un dicþionar, dar,
aº îndrãzni sã completez, nici o ierarhie valoricã a
creatorilor ei (2007-2021). În primele zece numere,
colecþia elogiazã pe urmãtorii poeþi: Petre Stoica (2007),
IleanaMãlãncioiu (2015), Grigore Vieru (2016), Radu
Stanca, A. R. Baconsky, ªtefan Aug. Doinaº, Ion
Gheorghe, Gabriela Melinescu, Ion Horea (2017), Ion
Brad. Distanþa 2007 – 2015 aratã mutaþiile pe care le-a
suferit proiectul literar iniþial.

Mulþumitor, din punctul meu de vedere (fireºte, notaþie
pur subiectivã) este cã în 2021, am avut bucuria sã
rãsplãtim ºi pe un poet – uitat, pe nedrept, Horia Furtuna.

În acest an, proaspãt ieºit de sub tipar este ºi antologia
„O sutã ºi una de poezii”, dedicatã poetului Florea Burtan,
redactor-ºef al revistei „Caligraf” (ajunsã la numãrul 240,
ºi editatã de Centrul Cultural Teleorman ºi sub egida
Uniunii Scriitorilor din România).

Antologarea poeziilor ºi selecþia reperelor critice
aparþin autorului, iar prefaþa este semnatã de cunoscutul
critic literar Marin Iancu.

Cu excepþia câtorva inedite, poemele selectate de
poetul Florea Burtan sunt deja cunoscute iubitorilor de
poezie, pentru cã au apãrut în revistele prestigioase din
þara noastrã, ulterior, în volume.

Aceastã recentã antologie, editatã sub sigla Editurii
Academiei Române, întregeºte imaginea generalã,
prestigioasã, a poetului Florea Burtan despre care aflãm
cã, la debutul sãu poetic, respectiv, volumul „Flori pe
rãni” a fost premiat (în 1979) de cãtre Editura „Cartea
Româneascã” ºi, mai mult decât atât, a fost onorat cu
fraze elogioase de însuºi Laurenþiu Ulici (1943-2000),
fost preºedinte al breslei noastre. Iar acest real imbold
creator s-a materializat, ulterior, printr-o activitate
prodigioasã ºi încununarea cu substanþiale distincþii ºi
premii literare, inclusiv, titlu de „Cetãþean de Onoare” al
urbei Alexandria.

În cuibuºorul intimitãþii sale, în tipare clasicizante,
poetul simte „înfrunzind” fiori erotici, în acorduri
muzicale, împresurare tipic romanticã (ciclul „Adoraþii
ºi alte depãrtãri”), dar cu învolburãri exuberante.

Sentimentul iubirii dominã fiinþa. Îl cucereºte, îl
dominã ºi-l inspirã (Þi-am zidit altar în ochii mei). Plãceri
senzuale, care ne-ar putea aminti de Aristippe din Cirene,
se-ncolãcesc, cuceritor: „Dã-mi gura, s-o destram a mia

oarã, / Dã-mi umerii, sã-i devastez, cu sârg…” (Stinge
lampa).

Pentru îndrãgostit, dorul naºte doruri, iar gestul
dobândeºte sensibilitate specialã: „Mâinile mele stau la
taifas cu mâinile tale. / Se vesteºte de iarnã, dealul
asupreºte o vale. / Prin cãtun trece o sanie somnoroasã…”
(Mâinile stau la taifas).

Imaginarul poetic trãdeazã plãcerea vocii lirice de a
îmbrãþiºa singurãtatea ºi „tãcerea viscolitoare”. O formã
de reculegere, de regãsire a sinelui cu sinea.

În aºa stare, mantia cuvântului-idee învãluie firea. Totul
izvorãºte dinspre un bold luminos înspre inima
creatorului.

ªi doar în aceastã stare de deconectare, voitã, de
implantare în realitatea palpabilã, poetul se simte liber.
Iar la Florea Burtan observãm, fireascã, aceastã formã
personalã ºi particularã ce amplificã al sãu imaginar
poetic.

Doar într-acest mod ne putem explica plãcerea de
animaþie a abstractului: „singurãtatea dereticã prin odãi”
(Lângã rãnile mele – rãnile tale), „gândul cel bun, parcã
nu mai are rãbdare” (Mâinile stau la taifas), „setea
suspinã în paharul gol” (Mai am de pus), „liniºtea se
loveºte de grindã” (Câte zodii) etc.; implicarea naturii
în învãluirile nestãvilitelor frãmântãri interioare: „frigul
ciopleºte închipuite statui”, „frigul umblã desculþ prin
cãtun”, „vântul învolburã umbre pe ape”; „Luna
geruieºte ograda ºi o spalã de vânt”; „amurgul se întinde
ca o blanã de ren”; „ploaia muºcã din lemn” etc.

Deopotrivã, descoperim la poetul Florea Burtan
plãcerea de a modela într-atât cuvântul, pânã când acesta
învaþã „sã respire clipele line” (Am dat foc zãpezii), într-
o ardere continuã („ars de sete”), izvorâtoare de luminã
(Ca odinioarã).

Ne surprind, plãcut, formulãri descriptiv-deconectante,
cu o anumitã încãrcãturã specialã ºi cu un cromatism
special (flacãrã verde); dorinþa de a dãrui inanimatului
însufleþire fireascã („candela murmurã”, „somn
împãturit”, „gând înnoptat”; „podelele sunt pline de
ºoapte”, lacrimile devin „neagrã luminã”, „focul a uitat
sã se aprindã”) sau plãcerea de a încrusta cuvântului fiori
chriptici, „tu eºti demultul”.   ªi chiar ceva mai mult.

Poetul se doreºte un vizionar („o nouã poveste stã
rezematã de un toiag”). Umbriri bacoviene tresaltã-n
imagini poetice, zvârcolinde, vizualizând „moartea
vindecãtoare”, prezentã ºi activã, „Palmele ei sunt calde
ºi triste, / Parcã ar fi mângâiat, toatã viaþa, viori, / Îþi þine

bãnuþii strâns în batiste, / Sã poatã plãti, când voi trece
prin nori”), un „mire veºnic nunteºte zi ºi noapte
absolutul”.

ªi într-un mod particular, cãutãrile eului liric
dobândesc, uneori, atribute sisifice: „Urc ºi cobor, pe o
scarã de fum”, „urc, fãrã rost, un munte de cenuºã” (Iarna
din cuvinte), „cât amurg, Doamne, cât palid amurg / Mai
ai de pus în mine ºi de zidit?” (Ultimul poºtalion).

Recunoaºtem ºi poeme care ne supun unui examen de
conºtiinþã – ca fiinþe trecãtoare ce suntem. ªi n-avem a
ne mira, deºi într-o zbatere torturantã, sfârºim, într-un
final, în „chip de þãrânã”, în anonimat (Printre arbori de
piatrã, Adun singurãtatea în plic etc.).

Apreciez plãcerea ritmicitãþii clasice, a bucuriei de a
încadra poezia în înlãnþuiri de o muzicalitate celestã,
precum personificarea iubirii („Dragostea, despre care
tu îmi vorbeºti, la o cafea, / A trecut, fulgerãtor, ºi prin
inima mea. / Avea trup subþirel, veºminte strãvezii ºi
uºoare, / Semãna cu o fântânã însetatã de ºapte izvoare”).

Verbul dobândeºte esenþã charmicã. Dorinþele erotice
se cer împlinire ataraxicã: „Închide-mã în lacrima ta
vorbitoare” (Sã nu mã mai suni). Confesiunile poetului
par desprinse din învãluiri gestuale („duc pe umeri arbori
de ceaþã / ºi þãrânã muºcatã de vânt”). Descriptivul  este
decrispat: „lan de fluturi” (Mai am de pus).

Câtã dreptate are Constantin Noica! Cuvântul este
singurul prieten ºi reazãm poetului. Aºa ne explicãm
refugiul în marama unor zvârcoliri erotice, întraripare
întru împlinire esteticã („În urma lui cresc arbori de
cenuºã”, „Nu mai am glas ºi nu mai pot sã strig, / Ferestrele
sunt lacrimi sfâºiate”).

Deopotrivã, surprindem repetate „invocaþii” arzânde
(în numãr de douãzeci ºi cinci), pentru a-i vindeca
îndrãgostitului rana unor arzânde dorinþe, fiori romantici,
amintitori de clasici ai literaturii româneºti ºi universale.

Pentru poetul Florea Burtan, „însingurat paznic de far”,
poezia înseamnã cadenþã, îmbrãþiºare pasionalã, tainic
vis-cuceritor („întunecatã fãclie”), discreþie („cuvinte
tãcute”), adicã, „picãturã de tãcere strãbãtând tãcerea”
(cum ar spune Samuel Beckett).

În cuibul sãu însingurat, imaginarul se-ntraripeazã,
focul iubirii cunoaºte acea strãfulgerare care adânceºte
trãirile „Lângã rãnile mele – rãnile tale”, „Între noi –
însetatã fântânã”.

Concluzionând, pentru poetul Florea Burtan, iubirea
este o permanentã stare de vis, care naºte învãluitoare
doruri ºi stãri de extaz.

Gabriel DRAGNEA

Poetã a introspecþiilor atente, prin construcþiile sale ne
pune în situaþia de a-i accepta confesiunile sentenþioase.
Parcurgându-i versurile prezente în cartea „L-am cunoscut
pe Yorick” apãrutã recent la Ed. Neuma, nu o datã am
întâlnit vina aceea unicã, specialã, care nu poate sã-i
aparþinã decât poetului, artistului tulburat de lumea pe
care o recreeazã, în acelaºi timp recreându-se pe sine. Este
acea vinovãþie a omului-creator, parcã prins cu noua sa
construcþie a lumii ºi adus în faþa Marelui Creator pentru
a da socotealã pentru îndrãznealã: „Mareele ating la
cumpãnã lumina/ ªi trec prin noi tãiºuri curcubee,/ Ard
clipele în pãsãri ºi înfloreºte vina/ De-a-nºuruba neantul
pe-o idee” (Timpul mareelor, p. 6).

Înainte de a face cunoºtinþã cu autosentenþiozitatea
poetei, care o urmãreºte aidoma unei conºtiinþe lacome
de verdicte, întâlnim meditaþia, analiza sinelui ca actor
social, în fond, un poet neliniºtit „nicicând mai aproape
ca zi de-nceput,/ cu gându-mi frânt pe harfe rãsturnate/
în mãduva izvoarelor ºi-a ierbii.// Sunt vinovatã de
cercul ce se strânge/ peste lumea filtratã-n oglinzi
neperechi,/ pe când hiene se-agaþã de-un timp
suspendat,/ iar la umbra cuvintelor cad/ însinguraþi ºi
triºti albatroºii.”

Versurile doamnei Vilia Banþa nu duc doar spre un
câmp deschis în care se manifestã natural gândurile ºi
sentimentele poetei. Ele devin confesiuni-metaforã, bine
raþionalizate în poem, transformându-l într-un veritabil
ºi impresionant film de scurt metraj. Încercaþi sã vã
imaginaþi ceasul care se topeºte, din picturile lui Dali, ºi
de el atârnând hienele lumii, ceilalþi actori care, pânã la
un punct, stabilesc un echilibru mai mult sau mai puþin

Tãceri „viscolitoare” în poezia lui Florea Burtan
Livia CIUPERCÃ

necesar în ecuaþia ordinii ºi a dezordinii.
Evidentã în unele versuri din carte este certitudinea

omului raþional, lucidul în faþa celui cãruia îi lipsesc
întrebãrile esenþiale care sã conducã la o mai bunã
înþelegere a lumii, a omului cu aspiraþiile ºi faptele lui:
„pisicile rostogolind noaptea pe zid.../ Domnule, zidul
acesta-i de cretã/ ºi iedera nu-i vorbitoare.../ eu nu ºtiu
cu cine sã-mpart/ porþia mea de sete ºi-adevãr:/ Domnule,
e prea amarã/ iluzia cã suntem/ îngeri travestiþi în lupi
singuratici.” Poemul acesta, „Ascult capriciile ploii pe-
acoperiºul curb”, de la pag. 90, din care tocmai am citat,
mi-aduce aminte de câteva dintre poemele resemnare ale
celui care mi-a fost profesor în anii facultãþii, Arie
Grunberg Matache. Acolo, la fel ºi aici regãsesc reacþia
de retragere a omului superior prin descoperire ºi
asimilare, deznãdejdea în faþa unei realitãþi evidente,
uneori copleºitoare: „Suntem, de fapt, ºtim noi prea bine,/
dar cine ºi de ce sã ne creadã?...” (pag. 90).

Iar nouã nu ne rãmâne decât sã continuãm urcarea pe
trepte de lut spre porþile de luminã ale Paradisului
nevãzut, neºtiut, ca-ntr-o imagine parcã desprinsã din
episodul ridicãrii Babilonului: „Uimitã e sâmbãta mea/
precum nesomnul împletind/ o scarã nicicând terminatã/
cãtre Dumnezeu.” (Un semn de întrebare, pag. 56).

Timpul, lumina, îngerii, hienele, vulturul sunt personaje
ºi elemente ale acestei macro societãþi pestriþe, adeseori
greu de înþeles, o lume care se zbate sã rãmânã într-un
echilibru benefic tuturora în numele unei continuitãþi între
bornele normalului. ªi, toate acestea prinse într-un cerc,
asemãnãtor cercului lui Itten, menit sã cuprindã, volens
nolens, toate nuanþele, mai reci sau mai calde din care

este realizat tabloul lumii. În fond nihil nove, totul se
scrie ºi rescrie cu alþi termeni, poeþii fiind alþii dar, totuºi,
poeþi. Ei, ultima baricadã în faþa tãvãlugului de nonculori
ºi plãceri efemere, poeþii se simt responsabili de efectele
negative, nedorite, scãpate de sub control, efecte pe care
le resimte microuniversul din care fac parte, toate acestea
evidenþiate în versurile poemului „Crepuscularã”: „Vãd
înserarea pustiului,/ colþul pietrelor agonizând în seceta
oranj./ Bãtrânul sãrutã-amintirea ierbii/ în palmele
rãnite./ E târziu, e putredã vara pe umerii arºi,/ miros de
tãmâie au munþii întorºi în asfalt/ ºi vulturii secerã aerul,
sufocaþi de lentoare.// Unde eram când ceasurile-
ncremeneau/ în Turnul negru ºi fluturii-mpietreau/ pe
marginea cuvintelor, a fricii, a orbirii?.../ Unde eram cu
neiubirea mascatã ºi tâmpã/ pe claviatura minciunii,/
când treceau saltimbancii/ prin fumurile rãu mirositoare/
ºi urlau de aproape demonii pãmântului/ pe cai
adormiþi?...” Poeta nu doar creioneazã imagini parcã din
debutul unei apocalipse în desfãºurare, dar devine ºi martor
relevant în propriul proces, dând glas propriilor mustrãri
de conºtiinþã. ªi, dacã poeta noastrã se întreabã unde era
ºi cum de nu a reacþionat la „mirosul de tãmâie al munþilor
întorºi în asfalt”, în faþa bãtrânului „sãrutând amintirea
ierbii în palmele rãnite”, m-am întrebat ºi eu, ºi vã întreb
ºi pe dumneavoastrã, modificând finalul poemului: „unde
eraþi când îngerul vostru,/ prãbuºit peste ruguri,/ se jertfea
pe sine/ acoperindu-vã cântecele cu aripile lui?”

Vilia Banþa, L-am cunoscut pe Yorick, Cluj Napoca,
Ed. Neuma, 2022
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Deºi principala preocupare, ca profesor
de limba ºi literatura românã la un colegiu
tehnologic din Roºiorii de Vede, a lui
Adrian Dragnea este activitatea de
predare-învãþare-evaluare, de coordonare
a procesului de învãþãmânt, la care se
adaugã multe alte responsabilitãþi de
specialitate, în ultimii patru ani interesul

tânãrului cadru didactic pentru cercetare ºi aprofundare s-a
materializat în numeroase lucrãri, studii ºi
articole publicate în volume colective sau
în reviste de specialitate. Acestea l-au fãcut
mai cunoscut decât destul de interesantul
eseu „Romanul cãlinescian – Iluzia care
depãºeºte realitatea” (Editura Tipoalex,
Alexandria, 2016), volum care, iatã, a ajuns
în faþa mea prin bunãvoinþa preºedintelui
de onoare al Asociaþiei Învãþãtorilor
Teleormãneni, profesorul pentru
învãþãmântul primar Ionuþ Parpalã din
acelaºi oraº.

Lucrarea, cu un pronunþat caracter
didactic, reprezintã, conform afirmaþiei
autorului, „rezultatul preocupãrii noastre
de a stimula interesul lectorilor avizaþi sau
neavizaþi, dar ºi al elevilor de liceu” pentru
care „lectura ºi analiza romanelor lui G.
Cãlinescu […] au un rol fundamental în
formarea personalitãþii […], în dezvoltarea
lor psiho-moralã”.

Pornind de la acest pretext (cel al
asigurãrii tehnicilor de receptare de cãtre
elevi a romanelor cãlinesciene) ºi bazat pe
o bibliografie, grupatã în patru secþiuni,
cuprinzând cele patru romane ale lui G. Cãlinescu, care „prezintã
evocarea unei iubiri precoce («Cartea nunþii»), descrierea gradatã
a luptei pentru o comoarã ascunsã («Enigma Otiliei»), zbuciumul
sufletesc al unui vizionar atacat de intrigi ºi persecuþii într-o
societate de oameni animaþi de alte interese decât de cele creatoare
(«Bietul Ioanide», «Scrinul negru»)”, autorul lor fiind inclus în
„seria scriitorilor de formaþie enciclopedicã, a cãror activitate
plurivalentã este copleºitoare”, la care se adaugã lucrãri de
„referinþe istorice, critice ºi de teorie literarã” româneºti ºi strãine
(64), de „metodica limbii ºi literaturii române” (2), precum ºi, nu
se putea fãrã în condiþiile actuale ale omniprezentului internet,
„surse webografice”, volumul este structurat în patru capitole
precedate de o „Prefaþã” ºi finalizate prin câteva „Concluzii”.

Încã din „Prefaþã”, autorul precizeazã cã, în primele trei capitole,
a fost preocupat de „câteva repere teoretice asupra romanului
cãlinescian” (care, dupã pãrerea noastrã, depãºesc nivelul de

înþelegere al elevilor, dacã eseul s-ar limita, ca adresabilitate,
numai acestora), fãrã „pretenþia unei abordãri exhaustive” ºi,
plecând de la stabilirea locului lui G. Cãlinescu în literatura
românã ºi în cea europeanã, s-a ocupat de evidenþierea „tipului
de scriiturã preferatã” a acestuia, de metodele folosite ºi de
încadrare în orientãrile estetice ale timpului, marcând aportul la
ilustrarea unor concepte prezente în programul sãu estetic.

Pornind de la câteva consideraþii teoretice privind rolul
literaturii, al ficþiunii literare în societate, autorul remarcã faptul

cã romanul, ca specie literarã, s-a afirmat,
în þara noastrã, dupã anul 1920, devenind
„un fel de creuzet al tuturor celorlalte specii
literare”, înflorind, cu deosebire, în
perioada interbelicã, printre numeroºii
romancieri aflându-se ºi G. Cãlinescu, tipul
„scriitorului cu simþul creaþiei care este
aplecat spre disocieri teoretice cu interes
pentru tehnici”.

„Setea de monumental” manifestatã în
încercarea de „revitalizare a romanului
balzacian”, ca ºi „conceptul de balcanism
literar” sunt doar douã dintre trãsãturile
romancierului ºi, deopotrivã, ale
teoreticianului G. Cãlinescu, personajul
Stãnicã Raþiu fiind semnificativ în acest
sens, cãci el corespunde concepþiei
cãlinesciene potrivit cãreia balcanismul
literar înseamnã „un amestec gras de
expresii mãscãroase, de impulsuri lascive,
de conºtiinþã a unei identitãþi aventuroase
ºi tulburi”, ceea ce se observã la personajul
amintit integrat „în aceastã mare, coloratã,
imprevizibilã ºi contrastantã lume a
personajului balcanic”.

Balzacianismul creaþiei epice cãlinesciene este evident prin
caracterul de „frescã socialã bucureºteanã de la începutul secolului
al XX-lea” surprinzând teme specifice (paternitatea, moºtenirea,
cãsãtoria) ºi tipologia, clasicã de altfel (avarul, parvenitul, „baba
absolutã”), cu deosebire în „Enigma Otiliei”, chiar dacã toate
romanele lui se caracterizeazã prin asimilarea modernismului,
depãºind, astfel, realismul clasic. Cu toate cã a combãtut
proustianismul, G. Cãlinescu ºi-a apropriat ºi câteva elemente
ale acestuia (introspecþia, luciditatea, analiza psihologicã,
memoria involuntarã), ca trãsãturi ale operei sale, o „eterogenitate
de stiluri, de formule narative, de tendinþe ºi de apartenenþe la
diferite stiluri”, din care nu lipsesc realismul balzacian,
dimensiunea romanticã ºi modernitatea.

Interesant este capitolul „Poetica romanului realist cãlinescian”
în care autorul trece în revistã talentul de portretist al
romancierului, de construcþie a unor personaje (referenþiale,

Nicolae
Dina

deictice, anaforice), excelenþa sa în realizarea descrierilor, cea
ornamentalã ºi cea expresivã fiind prezente în fragmentul referitor
la cãlãtoria spre moºia lui Pascalopol, cea reprezentativã
remarcând tehnica detaliului sau transmiterea unor informaþii
sau cunoºtinþe dintr-un anumit domeniu, fie direct de cãtre autor,
fie prin intermediul unor personaje specializate în domeniul
respectiv, cum este Ioanide în domeniul arhitecturii ºi Pascalopol
în cel al plantelor tehnice, alãturi de acestea fiind prezente ºi
descrierea ca focalizare ocularã, cea productivã, creativã.

Ultimul capitol, „Metode didactice, active, implicate în
cercetarea romanului cãlinescian”, este cel al profesorului de
literaturã care îºi etaleazã experienþa anilor de dãscãlie (predã
literatura românã de 20 de ani), timp în care a experimentat
metode clasice („în care rolul cel mai important îi revine
profesorului”), dintre care vorbeºte doar despre comentariul
literar, cât ºi moderne, „centrate pe elev […] alternative didactice
preferabile”, acestea fiind cele care „promoveazã învãþarea
interactivã” în cadrul colectivului de elevi, fiindcã presupun
„schimbul liber de cunoºtinþe, de idei, de experienþe, confruntarea
de opinii ºi argumente”. Pornind de la problematizare (crearea
de situaþii-problemã în vederea „mobilizãrii efortului […],
susþinerii motivaþiei ºi durabilitãþii învãþãrii”), trece în revistã ºi
alte „metode active de predare-învãþare, toate cu aplicabilitate
directã asupra romanelor lui G. Cãlinescu”, însoþite de exemplele
de rigoare unde se pot aplica (Philipps 6-6, Metoda 6-3-5, Frisco,
Piramida, SINELG, Tabelul T, Wall Writing). Toate acestea
reliefeazã posibilitãþile de antrenare directã a elevilor în demersul
didactic ºi exemplificarea lor în vederea studiului romanelor
cãlinesciene evidenþiazã implicarea profesorului ºi a elevilor
deopotrivã în procesul de „comprehensiune, de sesizare a ceea
ce este esenþial ºi dominant” în operele respective, cu deosebire
în „Enigma Otiliei”, astfel încât „dialogul permanent duce la
degajarea semnificaþiilor, elevii învãþând sã interpreteze ºi sã
descopere adevãratele valori ºi mijloace de expresie artisticã,
rolul determinant avându-l conversaþia euristicã.

Prin aspectele surprinse de profesorul Adrian Dragnea se înþelege
uºor de ce „opera lui G. Cãlinescu a fost un stimulent al creaþiei în
domeniul romanului” ºi aportul sãu „la înscrierea valorilor acestei
specii pe traiectoria literaturii universale”. Mai mult, cartea sa poate
deveni o sursã de pregãtire ºi un îndreptar pentru profesorii
debutanþi, autorul însuºi având în vedere cercetãrile altor specialiºti,
cãrora le adaugã propria experienþã, propriile cãutãri (partea de
teorie propriu-zisã este semnificativã pentru meticulozitatea
documentãrii personale), toate contribuind la cunoaºterea operei
epice a lui G. Cãlinescu prin prezentarea unor noi ºi originale idei,
profesorul având convingerea cã studierea „impresionantei creaþii
romaneºti cãlinesciene” prin cele mai diverse metode ºi tehnici
didactice va deveni o cale eficientã „de înþelegere ºi diagnosticare
a complexului fenomen artistic”.

METODE ªI TEHNICI DE RECEPTARE
A ROMANULUI CÃLINESCIAN

Mihai
Merticaru

Poetul, eseistul, criticul ºi
istoricul literar Cristian
Gabriel Moraru, nãscut la 23
octombrie 1985 în municipiul
Roºiori de Vede, judeþul
Teleorman, spaþiu cultural care
a dat literaturii pe Marin Preda,
Zaharia Stancu, Gala
Galaction º.a., este autorul a
opt volume de poezie, a trei
antologii literare, a ºapte
volume de istorie ºi criticã
literarã, cel de-al optulea,
„Istoria literaturii roºiorene”,
vol. II, la care ne vom referi în
cele ce urmeazã, vãzând
lumina tiparului la Editura

Aius, Craiova, 2021.
În acest volum, harnicul eseist cu condei fin ºi extrem de

sensibil a surprins în obiectiv alþi scriitori roºioreni consacraþi
sau bãtând la porþile afirmãrii: Dumitru Ciocan-Sin, Constantin
T. Ciubotaru, Dan Cîmpeanu, Marin Codreanu, Eugenia Coman,
Liviu Comºia, Rodica Constantinescu, Corin Cristea, Stan V.
Cristea ºi Alexandru Cutieru.

Posesor al unui discurs intelectual de calitate, în care se distinge
observaþia criticã sugestivã, cronicar avizat al cãrþilor de
specialitate, Cristian Gabriel Moraru aplicã diverse grile de lecturã,
în funcþie de textul comentat, decriptând multitudinea de sensuri
ale unei opere literare, emite observaþii ºi puncte de vedere
inspirate, depune pasiune vervã ºi spirit de disecþie anatomicã,
pentru a oferi o imagine corectã a valorilor.

Dacã numãrul de pagini afectat unui scriitor este direct
proporþional cu valoarea acestuia, atunci înseamnã cã Stan V.
Cristea ar fi un fel de ºef de promoþie al acestei serii, întrucât
beneficiazã de 84 de pagini din aceastã Istorie..., faþã de al doilea
clasat, care adunã doar 50. Într-adevãr, dupã câte ºtim ºi din alte
surse, opera literarã a domnului Stan V. Cristea, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, însumeazã 30 de volume de
poezie, istorie literarã ºi publicisticã. Debuteazã cu volumul de
poezii Vârsta mã arde, Editura Litera, Bucureºti, 1987, dupã

care îi apar alte ºapte volume de poeme, dintre care patru vãd
lumina tiparului în anul 2005, pe care îl putem considera „Anul
Stan V. Cristea”. Din 2010 pânã în 2021, izvorul liric pare blocat,
probabil pentru acumulãri ºi viitoare rãbufniri, autorul dedicându-
se popularizãrii ºi valorificãrii operelor congenerilor teleormãneni
ºi nu numai, dacã avem în vedere doar cele patru ediþii ale studiului
„Eminescu ºi Teleormanul”. Cinci studii ample sunt dedicate
marelui scriitor Marin Preda, vreo douã lui Constantin Noica ºi
altora. Pentru a ne face o idee mai clarã despre Stan V. Cristea,
reþinem cã numai titlurile din biografia sa criticã însumeazã 22 de
pagini.

De o atenþie deosebitã se bucurã Constantin T. Ciubotaru,
prozator, dramaturg, pamfletar, monografist, publicist ºi
antologator, autor a peste 20 de volume publicate la edituri
prestigioase, precum  Editura Eminescu, Editura Muzeul
Literaturii Române, Ed. Semne, Augusta º.a. Debuteazã editorial
în 2001 cu Dreptul de autor, Ed. Paco, o carte care reuneºte 51
de proze scurte, urmatã, peste patru ani, de romanul Pitici pe
creier, Ed. Augusta, Timiºoara, un roman de sertar, care a aºteptat
30 de ani pânã la a vedea lumina tiparului. În urmãtorii ani, alte
opt romane ºi o duzinã de volume de prozã scurtã se adaugã la
zestrea epicã a laboriosului prozator. Nu sunt de neglijat nici cele
trei volume de teatru ºi cele câteva monografii. De asemenea, s-
a remarcat prin numeroase prefeþe ºi postfeþe la cãrþile scriitorilor
roºioreni ºi nu numai. CTC rãmâne în memoria celor care l-au
cunoscut prin vocaþia rarã a prieteniei ºi prin umorul nativ ºi
debordant, prezent nu numai în opera sa, ci ºi în viaþa de zi cu zi.

O prezenþã efervescentã este ºi cea a lui Liviu Comºia, prozator,
publicist, istoric ºi critic literar, despre care C.G.M. conchide:
,,Dacã în cãrþile de criticã literarã ºi-a dovedit inteligenþa,
competenþa ºi erudiþia, fiind un avizat comentator al fenomenului
literar contemporan, nu-i mai puþin adevãrat cã dl Liviu Comºia
ºi-a exersat cu prisosinþã condeiul ºi în domeniul prozei literar-
artistice. În cele ºase volume de prozã (cinci romane ºi un volum
de povestiri) publicate pânã în prezent, dintre care douã au fost
premiate de U.S.R., Liviu Comºia a demonstrat cã posedã toate
calitãþile unui mare prozator”.

O activitate literarã prolificã desfãºoarã ºi asistenta medicalã
Rodica Constantinescu, care, în anul 2015, a publicat douã cãrþi
de poezie: Mai aproape de Dumnezeu (Alexandria, Editura Cartea

Ortodoxã ) ºi Printre aripi de îngeri (Timiºoara), pentru care a
primit numeroase premii. Rodica Constantinescu scrie o poezie
caldã ºi vibrantã în versuri pline de muzicalitate, cursivitate ºi
naturaleþe.

Un loc privilegiat ocupã ºi prozatoarea Corina Cristea,
descendentã pe linie maternã din familia lui Sextil Puºcariu,
licenþiatã a Facultãþii de Filologie a Universitãþii din Bucureºti.
Opera sa cuprinde unsprezece cãrþi de prozã ºi eseu, bine primite
de critica literarã. Volumul Solitarul solidar întreprinde o
incursiune în viaþa ºi opera marelui poet George Gordon Byron,
unul dintre cei însemnaþi reprezentanþi ai fenomenului romantic
european. Prozatoare, eseistã, jurnalistã, traducãtoare, Corina
Cristea s-a bucurat ºi se bucurã de o receptare criticã favorabilã,
fiind inclusã în numeroase dicþionare ºi istorii ale literaturii
române.

Nu mai prejos se situeazã scriitorul Marin Codreanu, nãscut
pe 16 septembrie 1937, absolvent al Facultãþii de Litere a
Universitãþii ,,Spiru Haret” din Bucureºti, fost redactor-ºef al
revistei literare ,,Euro Muzeum” . Opera sa literarã este alcãtuitã
din peste 20 de volume de versuri, prozã, memorialisticã, articole
ºi cronici literare. Este membru al USR ºi al Uniunii Ziariºtilor
din România. A fost tradus în limbile: englezã, francezã, italianã,
albanezã ºi maghiarã. Despre autor ºi cãrþile sale au scris prefeþe,
postfeþe ºi cronici numeroºi critici literari de primã mãrime.

Un alt scriitor roºiorean este Alexandru Cutieru, nãscut în
anul 1961, în comuna Siliºtea-Gumeºti, absolvent al Facultãþii
de Istorie-Filosofie a Universitãþii ,,Al.I.Cuza” din Iaºi, care a
debutat în anul 2009 cu volumul de versuri Aºteptare lângã
cuvinte, Editura Semne, Bucureºti. Înzestrat cu sensibilitate nativã
ºi cu o minte ascuþitã, A.C. este un bun metaforist, care reuºeºte
sã realizeze imagini poetice insolite, multe din versurile sale
având valoare de maxime existenþialiste.

Analist atent ºi profund, posesor al unui discurs eseistic
elegant, Cristian Gabriel Moraru se prezintã în faþa cititorilor cu
o Istorie... bine ancoratã în realitatea culturalã a momentului,
remarcându-se prin viziunile proprii de abordare a creaþiei literare
a fiecãrui scriitor, dovedindu-se un exemplu de implicare majorã
în procesul de susþinere ºi de promovare a valorilor autentice sau
în devenire ale literaturii române. O muncã demnã de toatã
aprecierea.

UN INFATIGABIL ISTORIC LITERAR
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Lia Maria
Andreitã,

De la o vreme, nu am mai

ajuns la Târgurile de carte, dar

soþului meu, scriitorul Ion

Andreiþã, nu-i scapã

evenimente de asemenea

amploare. Aºa se face cã, la

sfârºit de iunie, am primit un

vraf de cãrþi de la prietenii

mei, care au avut lansãri la

„Bookfest” – 2022 (iunie).

Între ei, doamna Filoteea

Barbu Stoian care, generoasã,

mi-a trimis, pe lângã recentul

volum lansat, „Cartea de la

Grãdina Icoanei”, ºi alte câteva apariþii anterioare. Din

paginile lor am înþeles cã doamnei Filoteea Barbu Stoian

îi este dor de stilou ºi rubricile catalogului, de mirosul

de cernealã ºi de caietele îngrijite ale elevelor sale, de

frumoasele uniforme ºcolãreºti, dar ºi de rigorile impuse

de acest Zeu al Luminii, Învãþãmântul.

Ne descrie, cu tandreþea pãrintelui spiritual, fetiþe

blonde sau brunete, cârlionþate, cu pãrul lung sau scurt,

timide sau fremãtãtoare, în clase presãrate cu doi, trei

bãieþi, meditativi sau exuberanþi, metamorfozându-se în

timp în mari personalitãþi ale lumii culturale, artistice

ori ºtiinþifice. Fiecare, cu zestrea lui mãsuratã în carnetul

de note, ºi-a luat zborul spre facultatea doritã,

dezvoltându-se pe fãgaºul chemãrii. Voi da câteva nume

din lista imensã a celor împliniþi: Dana Opriþã, Ioana

Diaconescu, Noiemi Marin, fiica lui Marin Constantin,

dirijorul Corului „Madrigal”, Ileana Drãgan, Sorin

Dumitrescu, Cristina Þopescu, Zinica Ionescu, Adina

Mavrodin, Oana Pellea, Maia Morgenstern, Adrian

Pãunescu, singurul bãrbat din clasã – un vast catalog de

nume, la care profesoara-scriitoare a pus o virgulã din

sufletul ei în rucsacul de viaþã al fiecãruia.

Iniþiatoare a tot felul de activitãþi creative, de reviste

ºcolare, profesoara Filoteea Barbu Stoian, îi învaþã sã

zboare pe tãrâmul creaþiei.

Absolventã a acestei ºcolii de tradiþie este ºi doamna

Zoe Dumitrescu-Buºulenga, care, fiind invitatã la o

întâlnire cu elevii liceului, a invocat-o în discursul sãu

pe domniºoara ªtefania Mãrãcineanu, celebra fizico-

chimistã (ºi ea fostã elevã a acestei prestigioase ºcoli) –

una dintre cele mai strãlucite savante ale þãrii noastre,

dar ºi ale Europei, cu studii de cercetare în laboratorul

Curie.

Voi face o completare: bazele cercetãrii Razelor X, în

laboratorul Curie, le pune o româncã, Maria, secondatã,

pentru pregãtirea eprubetelor, de o polonezã, tot Maria.

Fiind în prima linie de iradiere, românca moare  ºi

poloneza îºi însuºeºte toate rezultatele cercetãrii de pânã

atunci. Cãsãtorindu-se cu domnul Curie, obþine premiul

Nobel. În 1924, ªtefania Mãrãcineanu descoperã ploaia

artificialã, tot în laboratorul Curie. Dar pentru aceastã

invenþie se acordã premiul Nobel Irenei Joliot-Curie, fiica

Mariei Sklodowska Curie ºi a francezului Curie.

Revenind la discursul doamnei Buºulenga, iatã ce

subliniere fãcea domnia sa: „Se ºtia cã a ajunge profesor

la ªcoala Centralã însemna a atinge niºte parametri

absoluþi nesperaþi”. Doamna Filoteea Barbu Stoian a

atins altitudinea aceasta cu toatã fiinþa ei, ca profesoarã,

iar ca scriitoare, ne invitã, la aceeaºi altitudine, într-o

lume a valorilor nefardate, a serilor de poezie, a

cenaclurilor, a petrecerilor cu scriitori, unde nu lipseau:

Ion Bãieºu, Fãnuº Neagu, Mircea Micu, Costicã

Georgescu, Niculae Stoian ºi mulþi, mulþi alþii. Ne ia

pãrtaºi, la parfumul balurilor de la Uniunea Scriitorilor,

unde Mihnea Gheorghiu cu soþia ºi Ioan Grigorescu cu

soþia captivau întreaga atenþie.

Voi enumera ºi câteva titluri de cãrþi, semnate de

Filoteea Barbu Stoian: „Trasoare de gânduri”, Editura

SemnE, 2010; „Evadãri din ecuson”, Editura SemnE,

2001; „Autografe în acvaforte”, Editura SemnE, 2005;

„Cartea de la Grãdina Icoanei”, Editura Antim Ivireanul,

Râmnicu Vâlcea – ºi „Umbre pe scrisori” , un volum de

poeme, Editura Artemis, 2014. Unele sunt dedicate unor

scriitori pe care îi preþuieºte ºi-i iubeºte. Poezia „Literarã

înrudire”, lui Fãnuº Neagu („Printre gratii de þurþuri/

trimite foi de papirus/ºi la fereastrã þese-nflorituri/ de

gheaþã fierbinte/ nãluciri, trãiri autentice-/ secretã

rudenie”); „Blânde imperative”, lui Adrian Pãunescu

(„Nu ne-a plãcut/ sã fim luaþi drept/ brad de Crãciun/

alb, frumos împodobit,/ dar fãrã rãdãcini”). În prefaþa

cãrþii, scriitorul ºi criticul literar Florentin Popescu

constatã: „Pentru doamna Filoteea Barbu Stoian poezia

înseamnã confesiune, mãrturisire în faþa propriei

conºtiinþe ºi în faþa lumii”.

La un moment dat, autoarea ne deschide ºi uºa unei

biserici dobrogene, sãpatã în calcar, sã ne odihnim puþin

în faþa altarului, în care bate inima ei, în spatele unei

catapetesme din icoane-cãrþi, dãltuite în cuvinte þâºnite

din scrijeliturile sufletului sãu, greu încercat.

Îi e dor de acea lume, dar mai sigur îi este dor de ea

însãºi. De fata cu pãrul împletit în cozi, aºezate ca o

coroanã pe cap, cu fruntea încãrcatã de vise. Nãscutã în

judeþul Caliacra, la Palazu-Mare, într-o familie de þãrani

înstãriþi, tânãra ambiþioasã terminã douã facultãþi, se

cãsãtoreºte cu scriitorul Niculae Stoian ºi în 1956, se

naºte fiul lor Nicolae. Din 1958 pânã în 1990 este

profesoarã la liceele: „Dimitrie Cantemir”, „Spiru Haret”

– ºi, cea mai lungã perioadã de timp, la „ªcoala Centralã”,

Bucureºti. Este membrã a Uniunii Scriitorilor din

România din 2003.

Din pãcate, o bunã parte dintre aceste stele, care ne-au

luminat cerul creaþiei, au trecut vama vãzduhului. Recent

plecat, poetul Nicolae Dan Fruntelatã a lãsat, pe lângã

adânca durere din sufletele celor care l-au iubit, ºi un

imens gol în cultura românã. Tuturor celor plecaþi: Fie-

le þãrâna uºoarã – ºi somnul lin!

DIN CÃMÃRILE SUFLETULUI

Cu necruþãtoare stilisticã aplecatã asupra moravurilor

româneºti contemporane, în maniera-i consacratã, Radu

Paraschivescu ne invitã la a reflecta (amar), la a ne revolta,

dar ºi la un amuzament anume, prin recenta sa carte de la

Humanitas, Noi suntem români, cu un plastic ºi filmic

subtitlu, nimeni nu-i perfect. Într-o scriiturã densã

(articole ca niºte editoriale din reviste importante,

colecþie de rafinament satiric), pe ton persiflant, în regim

atitudinal inchizitorial (cu justeþe ºi mãsurã), autorul se

aratã un fin stilist, analist ºi psiholog, dispunând de

argumente ingenios-subtile, veºtejind lucid-ludic

poncife ºi pãcate publice.

Astfel, Radu Paraschivescu sancþioneazã tare… tari ale

politichiei, ale presei, cu atâtea mentalitãþi ºi anomalii

(viaþa fiind sursa). All inclusive, vorba scriitorului.

Cartea, îndreptar satiric revelatoriu, de spirit, se

structureazã în douã secþiuni (de exces neologic): Eterna

e ternã ºi Neºtiinþã ºi metehnologie, titluri relativ

preþioase ale unui moralist de calibru.

Publicistul ia în tãrbacã: falsul patriotism (pe românul

verde), demagogia, corupþia, goana turbatã dupã rating,

credulitatea ºi bigotismul, „mistica majusculei”, pe

vindecãtorii-ºarlatani, excesiva publicitate la

medicamente, grosolana ºi promiscua taximetrie,

împãunarea antum-postumã cu maestrul, legendã ori

Mare Doamnã, dar ºi botezul cu prenume kitsch,

snobismul (un castel francez e… drãguþ), pedanteria

pseudoacademicã în rostirea preºcolarilor. Astfel,

„circoteca paranghelicã” (n.n.) va condamna înjurãtura

neaoºã care o surclaseazã pe a unor naþii întregi, precum

ºi brandul de scarã… (coada ºi scara, la scandinavi, sunt

mai aerisite decât la noi).

Sunt tratate de „meningitã moralã” ºi „operele”

comandat-plãtite (cu venale complicitãþi, aºadar) ale

unor notorii puºcãriaºi, dar ºi unele lansãri de carte cu

referenþi habarniºti. Pe tapetul satiric intrã ºi: claxonatul

decibelic, sloganul electoral, denumirile englezeºti

urechiste (din meniuri), mãturatul în… ciorbã,

comportamentul abuziv miliþiano-poliþienesc,

anunþurile-perle (concurate doar de cele de la bac).

Inflaþionist ºi de risus mundi, râsul nostru e ca al

proastei din târg, deºi latinul avertiza cã „Risu inepto

res ineptior nulla est”. Radu Paraschivescu este stilist ºi

estet, as al hermeneuticii fotbalistice, evocând pe drept

un crainic radiofonc dispãrut, deplânge lipsa de

solidaritate, bulibãºeala vaccinãrii anti-Covid, fiind total

oripilat de cuvântul Românica, amendând isteria de (la)

Centenar, soborul preoþesc care sfinþeºte pânã ºi porþile

de fotbal (contracost, fireºte), schilodirea limbii române.

Pe un tãrâm fascinant, cu 28.000 de biserici ºi 200 de

librãrii.

Butada continuã: este admonestatã incerta ºi mitica

ospitalitate; suntem de acord cã Monica B. e astfel – dar

Sophie M. or Nicole K. are vreun cusur ?

Nu ne-a plãcut nici nouã termenul blocatar, nici

formulele unor dumnezei de mucava, ale falºilor  lideri

de opinie (!): „aici eu comand” sau „pentru cã pot”.

Cale deschisã instanþei cititorului ºi oprobiului public!

Uºor prozaice (ºi nu din cauza pudibonderiei): Pe lângã

pomii cu chiloþi ºi Miºcarea #nicieu. Râsu’-plânsu’

vizeazã ºi concediul de culturã (bârfa ordinarã,

manipularea ºi regia amatoristicã TV, topurile ºi sondajele

relativiste, ne-þinerea de promisiune (care este nobilã),

din cauzã cã devine burghezã (publicistului Radu

Paraschivescu îi repugnã gesturile de acest gen).

Nu este o culpã a te opera în Vest, dar aici, autohton, ai

fãcut ceva ca spitalele sã fie, ºi ele, operante/operabile?

E bine sã vânezi ºi sã inspiri „Legea în contra corupþilor

ori a rivalilor politic(i)”, dar pe apropiaþii – corupþi –

slugarnici de ce nu-i tratezi cu aceeaºi monedã? De ce ai

suspendat bunul-spirit pentru funcþii în Stat… cãci nu

te-a silit nimeni (cel mult… carierismul??)

Nu ne vom salva fondul principal de cuvinte ºi nici pe

TURUL DE FORÞÃ AL SATIREI CU STIL
ªtefan VIDA MARINESCU

cel de culturã ºi de civilizaþie prea curând cu „ovizi” ori

cu „fotografi” executaþi… , e clar.

O remarcã: nu motivaþia de… „uºier” la curþile

europene a fost explicaþia, ci o anume reciprocitate (când

un preº. de partid te-a pus pe lista neagrã, alt-cineva te-a

relocat în funcþie, cãci e de „viþã”); cât despre finanþe…

„orice om îi este teamã”. Parodia nu salveazã omenia,

nici (pe) România. Cartea de faþã, cu alianþã de spirit, cu

referinþe culte, cu trimiteri inspirate, este un eveniment

editorial ºi de culturã. Indubitabil.
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29.05.2022: Noe e cu noi!
Aproape cã a trecut ºi luna mai. Pânã

ieri seara la ora 19 îmi pierdusem

speranþa în ploaia ce trebuia sã vinã ca

sã ne salveze recoltele afectate de secetã

ºi de uscãciunea provocatã de cãldurile

mari din aceastã sãptãmânã. De aceea

am udat rãsadurile ca sã le salvez. Abia

dupã ce am terminat a început sã plouã

dintr-o margine de nor care-ºi lãsase

potopul pe Bucureºti unde, împreunã cu vijelia, a provocat pagube

(informaþie de la TV). Dupã 20:30 ploaia s-a înteþit biniºor (sunt

greu de mulþumit, chiar ºi de Cel de Sus, pentru cã am cheltuit

mult pe rãsaduri în aceastã primãvarã). Adevãrata ploaie, din

fericire liniºtitã ºi fãrã vânt puternic, a început pe la ora 24.

Fulgere multe la Cornul Caprei ºi ceva tunete îndepãrtate. Turna

cu gãleata, sã sature tot pãmântul însetat. Dimineaþa, deºi nori

extinºi pe cer, a fost liniºte în târg, dar multã lume a amânat

deplasarea de teama ploilor pe care meteorologii le anunþã în

continuare. Sã vinã, cã nu ne supãrãm! În afarã de rãsaduri,

care în continuare sunt cãutate, se aflau ºi multe ghivece cu

flori atrãgãtoare. Preþurile au mai scãzut puþin (0,8-1 leu/fir/

alveolã sau 0,2 lei/fir de pe brazdã). Deºi tentante calitativ, se

observã saturaþia pieþei. În plus, nu se pot planta din cauza

pãmântului moale ºi îmbibat de apã. Ca ºi mine, cei mai mulþi

au plantat în întregime suprafeþele de teren din curþi ºi grãdini.

S-au ieftinit însã cireºele (8-10 lei/kg) ºi cãpºunile (10 lei/kg),

dar ºi cartofii noi (2,5-3 lei/kg). O vânzãtoare îl atenþiona pe

un client care cumpãrase 10 kg sã-i þinã la loc întunecos ºi rece

ca sã nu se strice. Nu l-a convins, dar eu ºtiam cã sunt perisabili

de anul trecut. E bine sã cumpãrãm cantitãþi mici pentru cã

peste o sãptãmânã vor fi mai mulþi ºi mai ieftini ºi mai proaspeþi.

Castraveþii 5 lei/kg iar roºiile – acum chiar româneºti – cu 12-

8-6 lei/kg la sfârºit, cele mai ieftine având aspect neconform

(creþe, cu verziturã centralã). Brânzeturile au avut ºi ele succes.

Aici se întâmplã situaþia reversibilã: iei roºii, trebuie sã iei ºi

brânzã ºi viceversa. Covrigi se gãseau, dar cu 12 lei/ºirul de

50 buc. Mierea de salcâm recentã 20 lei borcãnelul. Lumânãrile,

18 lei/kg. Ne trebuie ºi ele. Mazãre pãstãi (prima apariþie): 10

lei/kg. Ca sã nu mã dezic, mãcar de colecþie, am luat ºi o sapã

completã (inclusiv coada) cu 50 lei. Prima ofertã a fost 70 lei,

dar vãzând cã ezit, a scãzut preþul vertiginos. „Pentru tine,

mã!”, cum mi-a zis Mia (sau Mya?!), bruneta vânzãtoare.

Atuurile sunt urmãtoarele: sapa e uºoarã, design delicat,

ergonomic ºi din oþel bun (ucrainean, dinainte de rãzboi), iar

Mia, veselã ºi rubicondã. Buzele roºii ºi culoarea cafenie a

obrajilor bucãlaþi te invitã la regrete. Uneori, târgul are ºi o faþetã

nostalgicã. Aºtept o altã ploaie, de completare, sã spele ºi pãcatele

lumeºti. Tata Noe e cu noi, nu vã fie fricã!

12.06.2022: ªpriþul, cireaºa ºi gogoaºa
Dacã tot n-avem voie sã muncim azi, cãci ielele nu ne-ar ierta,

atunci târgul este varianta optimã sã ieºim din case ºi sã rezolvãm

probleme de aprovizionare curentã. Puþin îngrijorat de prognoza

din ultimele douã zile care iar a îngãlbenit harta întregii þãri pânã

disearã la ora 22, m-am pregãtit pentru orice situaþie posibilã.

Dar pe la noi n-a mai ajuns ploaia necesarã momentului agricol.

Aglomeraþie încã de la prima orã, aºa cã am revenit mai târziu

pentru cã lista mea de cumpãrãturi era micã. În afarã de levãnþicã

proaspãtã, toate mãrfurile erau la fel ca acum o sãptãmânã. Doar

preþurile erau diferite, respectiv mai mici la unele sortimente.

Astfel cartofii noi cu 2 lei/kg sunt convenabili pentru târg. Direct

de la producãtori (de la mama lor, în Lunguleþu) se vând en-gros

cu 1,2-1,5 lei/kg. La TV-uri ni se spune cã în aceastã primãvarã

tocmai cartofii s-ar fi scumpit cu 40%, ceea ce mi se pare un

neadevãr. S-or fi scumpit la magazinul din colþ sau din zonele

centrale, dar nu ºi în (unele) pieþe, ca la noi în târg, unde preþul

maxim a fost de 2,5 lei/kg cei vechi în luna mai. ªi asta în

condiþiile scumpirii exagerate a combustibililor. Iar cei noi s-au

ieftinit constant. Zvonuri cu interes. ªi roºiile timpurii s-au

ieftinit, ajungând ºi la 3 lei/kg (pentru ciorbe). Doar cireºele s-au

menþinut la 10-12 lei/kg, pentru cã au fost puþine. Ploile din

ultima vreme au afectat producþia ºi, în plus, nu mai sunt

culegãtori. Iar noi, cei ca mine, începem sã avem temeri la urcat

în pomi. Aºadar, producþia a cam rãmas neculeasã, la dispoziþia

pãsãrilor ºi a capriciilor vremii. La fel, cãpºunile autohtone

cultivate în câmp au fost afectate de ploi ºi recolta compromisã.

În rest, multe legume ºi zarzavaturi, încã mere care nu ne mai

atrag, rãsaduri de sezon (varzã, conopidã, ceapã de apã ºi praz).

La fiare erau expuse vizibil cãrþi. Cu doar 3 lei am luat una pe

care anul trecut îmi cerea 10 lei. Preþ de maculaturã. Acum,

destul de mulþi îºi doneazã cãrþile sau le aruncã cu sacii. Bunicii

le-au strâns într-o viaþã, dar nepoþii nu mai citesc, aºa cã la ghenã

cu ele! Erau ºi ghivece cu flori frumoase ºi relativ ieftine. Ne

plac, dar nu ne mai atrag. Acum curþile sunt pline de flori de orice

fel. Au început sã înfloreascã ºi teii, aºa cã le inspirãm parfumul

plãcut ºi sãnãtos. Se cheamã „aromaterapie”. La teiul meu de

lângã drum e coadã la rupt crengi. O tradiþie neplãcutã, dar n-am

ce face. În târg l-am vãzut pe Gigi papucarul care, la locul lui

adãpostit într-un colþ lângã gogoºãrie, servea un ºpriþ complet (o

sticlã întreagã, sã se dreagã!). Nu vânduse nimic (70 lei/pereche),

dar era, ca de obicei, în formã. Mi-a spus cã în acest an nici

cireºe nu a vândut. Le-a dat degeaba pentru cã au fost atinse de

manã pentru cã nu le-a tratat la timp. E aºa cum v-am spus! Ca

ºi la mine. Aºa cã am cumpãrat, pentru nepoþi, un kilogram cu 10

lei. A meritat, au fost bune, fãrã „carne”. Deºi Rusalii, nu au mai

venit cãluºarii ºi nici bãtrânii lãutari prin cartier. Or fi murit ºi ei,

ducând acolo, departe, definitiv, tradiþiile. Fãrã sã mai sper, aºtept

totuºi, disearã, ielele. Cine mai crede în [i]ele? În sate se mai

pãstreazã obiceiul de a împãrþi orez cu lapte, cu cireºe alãturi ºi

altele. Halimos, vericule!

26.06.2022: Târgul mireselor expirate

(naftalinate)
De abia a trecut solstiþiul de varã (21 iunie, marþi) care are

acum ºi o zi mondialã – Ziua Soarelui – ºi ne confruntãm deja cu

temperaturi caniculare mult mai devreme decât normalul statistic

meteorologic. Dacã adãugãm ºi lipsa totalã a precipitaþiilor avem

tabloul secetei pedologice instalate în zonã. Înflorirea rapidã a

florii soarelui ºi înspicarea masivã a porumbului preocupã

fermierii. Grãdinarii udã însã continuu ºi legumele sunt pline de

rod. Mana nu a afectat încã nicio plantã, chiar netratatã. Drept

urmare, în târg sunt cantitãþi mari de legume, zarzavaturi ºi fructe.

Cartofii noi se vând cu maximum 1,5 lei/kg. De aceea e greu de

explicat de ce se tot vehiculeazã (chiar ieri) la TV-uri cã sunt

scumpi în pieþe. Roºiile, la fel de multe, au preþuri mici (3-4-5

lei/kg) ºi au rãmas pe „tarabe”. Castraveþii (3 lei/kg), ceapa nouã

3-3,5 lei/kg întregesc tabloul. Alte legume sunt la fel de accesibile.

Doar vinetele româneºti au preþul mai mare (7 lei/kg), dar sunt

proaspete ºi la prima ieºire pe piaþã. Morcovi proaspeþi, la legãturã

precum ºi multe zarzavaturi tot la legãturã (leuºtean, mãrar,

cimbru) sau kilogram (dovleceii). Printre toate, legãturi de

sunãtoare (1 leu/leg., iei mai multe, obþii bonus, ca ºi mine). Sunt

aduse tocmai de pe la Roata, cãci la noi pe câmp, în zonele ºtiute

de mine, nu am mai gãsit. Aºa cã, doar cu 5 lei, tot ceai sã bei, din

farmacia naturii. Erau ºi alte prezenþe, mai voluminoase: pepeni

verzi (3 lei/kg) ºi galbeni (7 lei/kg). Iar despre fructe numai de

bine. Cireºe pietroase cu doar 8 lei/kg în cantitãþi mari, viºine

(tot 8 lei/kg) doar la un vânzãtor ºi nu prea arãtoase. Rãsaduri

pentru toamnã de calitate la pachete de 30 fire cu 5 lei (ceapã de

apã, praz) ºi cu 0,3 lei/buc. cele de varzã. Manufacturate înºirate

de-o parte ºi de alta a strãzii pe sute de metri (am remarcat

maldãre de salopete second-hand la niºte cetãþeni mai bruneþi).

Brânzeturi multe, gogoºi calde (2 lei/buc.) mai mici ca în centru

unde fiind mai întinse, costã 3 lei/buc. ªi multe, multe altele

(printre ele ºi linguri de lemn, topoare, toporaºe ºi chiar o bardã)

care gãsesc mai greu cumpãrãtori. Cu un ochi format vezi destule.

Cereale multe, aparent la aceleaºi preþuri mari (60 lei sacul de

aproximativ douã duble maximum). La fiare am gãsit-o pe Nuþa

lui Dudum într-o stare euforicã pe când tocmai mima proba unei

rochii de ocazie care i se potrivea de ziceai cã este coana Manda

de la circ. A acceptat cu plãcere sã-mi pozeze dupã ce ºi-a adãugat

o coroniþã luatã din grãmada de þoale vechi de alãturi pe care le

vindea o prietenã de-a ei din cartier. Poate voi câºtiga premiul

Pulitzer cu aceastã pozã, mai ºtii? O surprizã de încheiere a fost

prezenþa lui Katy cu cãþelul ei, Amos (are pedigri, zice ea). Acesta

pãrea interesat sincer de florile din ghivece peste care-ºi ridicase

un picior. Ca sã vezi! Am fotografia. Ce zi plinã! Ca a d-lui

preºedinte al nostru care bifeazã toate summit-urile, invitat fiind

(chiar la toate, bre?!) ca sã sprijine cauzele altora. D-aia nu mai

are timp ºi de problemele þãrii care se afundã într-o vizibilã crizã

profundã pentru care guvernanþii sãi nu au nici-o soluþie. Noi

încã avem noroc cu târgul ºi preþurile lui acceptabile, cu toatã

inflaþia, seceta ºi scumpirile zilnice. În plus este varã. Sã nu

uitãm aceastã varã a lui 2022 cu rãzboi alãturi de noi. Spre searã,

niºte nori erau vizibili spre nord ºi mi-au trezit speranþe (ulterior

spulberate). Unul avea nasul lui Putin ºi deasupra, spre înalt, o

ciupercã uriaºã turtitã. Iatã cã ºi cãldura prea multã nu este bunã.

O poþi lua razna.

3.07.2022: Rugãciuni sau blesteme?
Blestem peste România: secetã extremã în marile zone

cerealiere, respectiv Bãrãgan, Dobrogea ºi estul Moldovei. Ploile

cu fenomene extreme (vijelii etc.) doar prin nord-vest ºi centru,

la munte ºi în zona deluroasã. Acesta-i tabloul meteo al verii,

început devreme cu temperaturi caniculare (peste 35 de grade C)

ziua ºi cu minim 20 de grade noaptea la care se adaugã celebrul

I.T.U. de peste 80%. Greu de suportat de oameni ºi de tot ce e

viu. Pe la noi nu a mai plouat din 6 iunie. Pãmântul s-a uscat,

plantele sunt ofilite, porumbul ºi floarea soarelui sunt deja

compromise. Porumbul, de exemplu, are spic, dar nu ºi ºtiulete.

Adio boabe! Orzul s-a recoltat ºi a rezultat o producþie foarte

slabã. Grâul îl urmeazã: spic mai mic, boabe mai puþine ºi mai

mici, paie puþine. Am vãzut ce-a ieºit din prima parcelã de 25

ari recoltatã pe 30 iunie. Doar câþiva saci. Plantele din grãdini

trebuie udate la fiecare douã zile. Dacã mai existã apã în pânza

freaticã (în puþuri). În multe zone se raþionalizeazã apa. Au

secat bãlþi ºi râurile mici. ªi suntem doar la începutul verii. ªi

nici nu ºtim totul. În târg oamenii fac ce ºtiu: vând sau/ºi

cumpãrã. Abundenþã de legume ºi fructe de sezon. Roºii pe

alese cu 3-5 lei/kg. Cartofi super cu 1-1,5-2 lei/kg. Castraveþi

cu 3 lei/kg ca ºi ceapa nouã (româneascã). Dovlecei cu 2 lei/kg

pe alese, morcovi 4 lei/kg. Cei la legãturã (1,5 lei) care sunt

veºtejiþi de cãldurã nu sunt preferaþi (sunt umflaþi cu apã tratatã

în exces). Am pãþit ºi eu acum douã sãptãmâni. Roºiile au

rãmas nevândute pentru cã s-au copt ºi în grãdinile noastre.

Mãcar acum sã ne scoatem investiþia din primãvarã. Pãstãi de

fasole latã: 8 lei/kg, ca ºi celelalte sortimente. În sfârºit multe

fructe de sezon: cireºe pietroase din mai multe soiuri cu 8 lei/

kg (meritã banii, vã spun). La fel, cu 8 lei/kg viºinele proaspãt

culese (se vede dupã codiþã). Pepenii verzi (2 lei/kg) ºi galbeni

(5 lei/kg) s-au vândut ºi ei. De poftã ºi tot iei. Flori la ghivece

care au încã muºterii. Varza nouã cu 2 lei/kg maxim (cu 1 leu/

kg cea recoltatã acum 10 zile). Rãsaduri de tomate pentru toamnã

în solar, dar ºi de castraveþi la alveolã (1,5 lei/fir). Rãsad de

praz, varzã de toamnã ºi ceapã de apã. De toate pentru toþi.

Târgul rãmâne o oazã de aprovizionare la preþuri acceptabile

faþã de cele din marile magazine sau cele de cartier. Situaþia

dezastruoasã din agriculturã, cauzatã de seceta profundã care

are începuturile încã din 2021, creeazã probleme fermierilor

români. La nivel de guvern nu a fost vãzutã vreo preocupare

majorã. S-au dat asigurãri cã nu sunt probleme ºi cã avem

rezerve, iar producþia agricolã va fi suficientã ºi nu vom avea

crizã alimentarã. Realitatea e alta ºi acum se observã rezultatele

lipsei irigaþiilor care ar fi atenuat deficitul de precipitaþii. Or,

sistemul naþional de irigaþii a fost neglijat, lãsat în paraginã ºi

chiar distrus în ultimii 30 de ani. Vedem (la TV) alaiuri de oameni

pe câmpuri unde preoþii fac slujbe de îndurare a cerurilor. Sã fim

serioºi. Mai bine ar aduce blesteme celor care nu s-au preocupat

de problemele agriculturii în contextul schimbãrilor climatice

vizibile. Dacã lumea mai crede în astfel de formule arhaice, mai

bine s-ar uita la luna nouã de azi care ne spune – dupã formã ºi

poziþie – cã nu e rost de ploaia necesarã. Ca încheiere, o veste

tristã: a murit Didina (Curt Didina, 12.11.1956 – 26.06.2022),

cea care bântuia cimitirul, biserica ºi târgul în fiecare duminicã ºi

cerea milã spunând cã e bolnavã. Nu o mai vãzusem în acest an,

nici pe ea ºi, evident, nici pe Ochiosu, câinele ei credincios care

o însoþea. Din întâmplare am vãzut cortegiul funerar slab

reprezentat faþã de cum se obiºnuieºte la ei în spoitorime. Era

sãracã ºi singurã (fetele prin Spania). A fost gãsitã moartã pe

canapeaua de lângã cãsuþa ei într-o dimineaþã, de un vecin. Azi,

la ora 12:30 i-am vãzut curtea, cãsuþa ºi pe Ochiosu ascuns sub

o mãsuþã. Se vedea cã suferã ºi de dorul pentru stãpânã, dar ºi de

bãtrâneþe ºi singurãtate. Avea albeaþã la un ochi ºi-i tremura

lãbuþa dreaptã. Sigur îºi va urma stãpâna. Iubiþi animalele ºi veþi

fi rãsplãtiþi de afecþiunea lor. Iatã exemplul. L-am lãsat pe Ochiosu

sã pãzeascã uºa încuiatã ºi cu lacãt, curtea pãrãsitã cu bãlãrii ºi

puþul vechi (fost al proprietarului, Petre Basamac, un alt nume

uitat). O lume de acum total dispãrutã. Didi, ai fost unicã în

Bolintin!

10.07.2022: Providenþiala ploaie
La începutul sãptãmânii, canicula se instalase pe deplin în

România, devenind insuportabilã fizic ºi psihic. Veºti rele de

pretutindeni: incendii distrugãtoare, râuri ºi bãlþi secate,

raþionalizarea apei potabile în unele localitãþi. Verdictele

specialiºtilor unanime: secetã extremã. Bombardaþi permanent

cu ºtiri mediatice de coºmar din þarã (invazie de lãcuste, atacuri

de vipere ºi de viespi ucigãtoare) sau de aiurea (inundaþii

catastrofale, valuri uriaºe, alunecãri de gheþari topiþi cu numeroase

victime umane), eram stresaþi la maximum. Oamenii – cei în

(continuare în pag. 31)

Nuþa lui Dudum, fotomodel de ocazie
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(urmare din pagina 30)

Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX

COMS (Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector

1); în Bolintin Vale: de la sediul redacþiei ºi

de la Biblioteca orãºeneascã.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei

(Str. Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale,

Giurgiu), iar manuscrisele pe adresa de

e-mail: revistasud@yahoo.com.

AAAAACTUCTUCTUCTUCTUALITALITALITALITALITAAAAATEATEATEATEATEA

Revista „Sud”, Centrul Cultural „ªcoala Veche” Bolintin Vale, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu, Editura Sud organizeazã, cu sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei oraºului

Bolintin Vale, ediþia a XXXI-a a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu”,

octombrie 2022, Bolintin Vale, judeþul Giurgiu.

Concursul îºi propune sprijinirea creatorilor de literaturã din România ºi diasporã, care nu sunt

membri ai Uniunii Scriitorilor ºi nu au volume personale publicate, precum ºi mai buna cunoaºtere

a vieþii ºi operelor scriitorilor originari din zona de sud a þãrii noastre.

Ediþia 2022 a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu” se va desfãºura

sub deviza „Viaþa ºi opera scriitorilor din Sud” ºi va avea o singurã secþiune: eseu despre opera unui

scriitor din zona de sud a României.

Creatorii vor intra în concurs cu câte un eseu inedit de cel mult 12 pagini A4, cu literã Times New

Roman de 12 (37.800 caractere fãrã spaþii).

Lucrãrile vor fi trimise pânã la data de 1 septembrie 2022 pe e-mail la adresa revistasud@yahoo.com,

cu precizarea „pentru concurs”, însoþite de un CV, o fotografie a autorului ºi un numãr de telefon.

Materialul primit va fi anonimizat ºi trimis spre evaluare lectorilor din comitetul de organizare, care

fac preselecþia ºi decid ce materiale vor intra în concurs. Materialele acceptate vor fi prezentate

membrilor juriului spre evaluare.

Din juriu vor face parte personalitãþi din instituþii de învãþãmânt superior ºi culturã, membri ai

Uniunii Scriitorilor, specialiºti din instituþiile organizatoare.

Laureaþilor ediþiei li se vor acorda diplome ºi premii:

Premiul „Dimitrie Bolintineanu” – 1200 lei.

Premiul I – 800 lei.

Premiul II – 600 lei.

Premiul III – 400 lei.

Toate lucrãrile selecþionate pentru concurs vor fi publicate într-un volum colectiv la Editura Sud,

fiecare dintre autori urmând sã primeascã câte douã exemplare (gratuit). Lucrarea ce va primi Premiul

„Dimitrie Bolintineanu” va fi publicatã ºi în revista „Sud”.

Câºtigãtorii vor fi anunþaþi pânã la data de 30 septembrie 2022 pentru a participa la festivitatea de

premiere ce va avea loc în cursul lunii octombrie a.c. la Bolintin Vale. Participarea câºtigãtorilor la

festivitate este obligatorie, altfel premiile în bani ce urmau sã revinã absenþilor vor fi redistribuite

sau anulate de cãtre organizatori.

Cheltuielile de deplasare a laureaþilor la Bolintin Vale vor fi suportate personal.

Organizatorii vor asigura transportul juriului ºi laureaþilor de la Bucureºti la Bolintin Vale ºi retur.

Relaþii la telefoanele:

0726179367 – Gabriel Dragnea – Redactor ºef adjunct

0720350555 – ªtefan Crudu – Secretar general de redacþie

REGULAMENT
Concursul Naþional de Creaþie

Literarã „Dimitrie Bolintineanu”
Ediþia a XXXI-a, octombrie 2022,

Bolintin Vale

vârstã în special – au fost sfãtuiþi sã nu iasã din case în intervalul

11-17. Grãdinarii sunt obligaþi sã-ºi întreþinã culturile astfel cã

udã zilnic de cum se lumineazã. Fermierii ridicã însã mâinile a

neputinþã. Fãrã apã porumbul are frunzele rãsucite ºi nu leagã

deºi se dezvoltase bine pânã acum, când nevoia de apã e maximã.

Nici floarea soarelui, înfloritã în totalitate, nu aratã prea bine. Ce

sã mai vorbim de restul plantelor, pipernicite ºi veºtejite. În

astfel de situaþii de secetã, dacã nu se irigã, doar ploaia poate sã

mai salveze ceva. ªi iatã cã joi dimineaþa, la ora 6, ne-au trezit

niºte tunete urmate imediat de o ploaie torenþialã fãrã vijelii sau

grindinã, vindecãtoare ºi îndestulãtoare. În doar patru ore cerul

s-a eliberat de greutatea norilor. Codul roºu anunþat de

meteorologi pentru judeþul Giurgiu s-a confirmat doar prin

cantitatea mare de apã cãzutã (60-80 litri/m2). La noi, câteva curþi

au fost inundate, necesitând pomparea apei de douã echipaje de

pompieri. Pãmântul, ieri însetat la maxim, lucea de apa ce cãdea

cu prisosinþã. Am simþit o uºurare cu toþii. Ne-au revenit speranþele.

Se vãd deja pe câmp urmãrile. Chiar dacã ne bucurãm nu putem

sã nu ne întrebãm: de ce s-a ajuns sã fim la mila cerului? Se

cunosc vinovaþii! Duminicã liniºtitã ºi rãcoroasã, aºa cum trebuie.

Condiþii optime pentru târg. Marfã din belºug ºi preþuri bune.

Foarte mulþi oameni cumpãrã legume de sezon. Tomate din toate

soiurile peste tot cu preþuri de 3-4-5 lei/kg. Cartofii 1,5 lei/kg iar

la final chiar 1 leu/kg. Varza nouã 2 lei/kg, dar ºi cu 1,5 lei/kg cea

nevândutã acum o sãptãmânã. Un producãtor din Poiana vindea

cu sacul (0,8 lei/kg), pentru pãsãri, dar era destul de bunã ºi

pentru noi. Rãsaduri încã (de varzã, la alveolã, 0,4 lei/buc.), dar

ºi de conopidã, castraveþi ºi ardei. Ceapa nouã 3 lei/kg. Mulþi

pepeni. Cei verzi 1,5 lei/kg (plimbaþi) sau 2 lei/kg cei proaspãt

culeºi (codiþã verde). Încã nu au totuºi dulceaþa verii. Cei galbeni,

parfumaþi, 2,5-3 lei/kg. Doar o lãdiþã cu cireºe pietroase, 8 lei/

kg, încã foarte bune. Brânzeturi (cu 1 leu/kg mai mult ca acum o

sãptãmânã) ºi lapte, ouã de raþe ºi gãini, flori la ghivece, întregeau

oferta bogatã a zilei. La fiare trecând, mi s-au oferit de cãtre o

cumãtrã „cãrþi noi”, nedate jos din maºinã, culese de prin ghene.

I-am spus sã le pãstreze pentru data viitoare. Era deja aproape

ora 12 ºi se pregãteau toþi sã plece, împachetând ºi aranjând cu

grijã ambalajele în dube. Toatã lumea mulþumitã, dar mai ales eu,

cel care mai ºi produce, dar nu vinde. În schimb cumpãrã mãrfuri,

carã cu paporniþa ºi umple portbagajul. Impresiile ºi informaþiile

sunt gratis, cele mai proaspete dintre toate, adevãrate ºi direct de

la sursã. Cu rãzboiul din vecini ne-am cam obiºnuit ºi nu e bine.

Ciudata convieþuire politicã a celor douã mari partide rivale nu

ne aduce nimic bun, doar, chipurile, liniºte în þarã. Oricum, nu ne

întreabã pe noi ce pun la cale. În afarã de vorbe ºi promisiuni

pentru la Sf. Aºteaptã, nicio rezolvare vizibilã pentru gravele

probleme pe care le trãim. Preºedintele, mai optimist decât toþi,

ne spune cã nu se pune problema unor viitoare restricþii. D-aia

are nasul din ce în ce mai mare. În fine, simt cã nu ne va fi chiar

bine. Ultima speranþã pe aici, la noi, rãmâne ploaia. Rugaþi-vã sã

mai vinã mãcar o datã, tot aºa!

Editura Sud din Bolintin Vale publicã

volume de literaturã, istorie ºi artã ale autorilor

din sudul þãrii, care trateazã despre arealul

bolintinean ori despre autori din aceastã zonã.

Consilier editorial: Gabriel Dragnea.

E-mail: editurasud@gmail.com

Telefon editurã: 0726179367

Cãrþi publicate la Editura Sud:
Alexandru Ghiþã-Saºa, Sonete lângã somnul

tãu... ºi alte stihuri

Nicolae Scurtu, Cercetãri literare. Scriitori ºi

publiciºti giurgiuveni

Milica Dan, ªcoalã veche, ºcoalã nouã la

Bolintin Vale

Victoria Milescu, Cronicile Sudului

Gabriel Dragnea, Altharul lui Cronos

Vasile Grigore, Constantin ªt. Bolintineanu –

portretul unui ctitor

Alexandru Cazacu, O camerã single

Vasile Grigore, Despre oameni ºi ziduri.

Cronicari ai arealului bolintinean

Stanca Gianina Mehedinþu, Localitatea mea

ºi obiceiurile ei. Auxiliar didactic

Stanca Gianina Mehedinþu, Norme de

ortografie ºi punctuaþie în limba românã

contemporanã. Auxiliar didactic

Niculae Stoica, De la Miliþie la Poliþie

Floricã Dan, Bea omule, rãcoarea mea

Corneliu C. Cristescu, Poeziile inimii

Corneliu State, Viaþa, Credinþa, Familia

Constantin Colonaº, Florin Colonaº, Omul cu

ochi albaºtri

Gheorghiþa Ghiþã, Ghid orientativ –

titularizare, definitivat, gradul II: educaþie fizicã

ºi sport – învãþãmânt preuniversitar: teste

rezolvate, sisteme de acþionare, referate de

specialitate

Corneliu State, Din arhivele unei ºcoli

Nicolae Dan Fruntelatã, Jurnal sudist

Constantin Bãrbuþã, Confesiuni din viaþã ºi de

la catedrã

Titus Vîjeu, Cãrþile Sudului

Nicolae Scurtu, Cãrþi cu autografe în

biblioteca lui Nichifor Crainic

Florentin Popescu, Autori ºi cãrþi din

bibliotecile Sudului

Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie

Luminiþa Cornea, Virgil Cioflec – Contribuþii

biobibliografice
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Solutions, Iaºi

Actualitatea literarã, anul XII; nr.

118, mai-iunie 2022, revistã a Unirii

Scriitorilor din România editatã de AL

LUGOJPRESS cu sprijinul Consiliului

Local al municipiului Lugoj ºi al SIP

Timiº. Director Nicolae Silade;

Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul

XII, nr. 6-7 (129-130), iunie-iulie

2022. Director Coman ªova; Redactor

ºef Florentin Popescu.

Caligraf, anul XXII, nr. 241, iunie

2022; nr. 242, iulie 2022, revistã

editatã de Centrul Cultural Teleorman.

Redactor ºef Florea Burtan; Secretar

general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXV, nr. 6-7 (284-

285), 2022, revistã de culturã editatã

de AIUS Printed Craiova. Director

Nicolae Marinescu; Redactor ºef

Petriºor Militaru; Secretar de redacþie

Maria Dinu.

Litere, anul XXIII, nr. 5 (266), mai

2022; nr. 6 (267), iunie 2022, revistã

de culturã a Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni editatã cu sprijinul

Consiliului Local Municipal ºi al

Primãriei municipiului Târgoviºte.

Redactor ºef Mihai Stan; Secretar de

redacþie Mihail-Florin Stan.

Pro Saeculum, anul XXI, nr. 1-2

(157-158), 1 ianuarie – 31 martie 2021,

revistã de culturã, literaturã ºi artã.

Director executiv Nina Deºliu;

Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Litera 13, anul VIII, nr. 31, iulie

2022, revistã publicatã de Editura

InfoEST. Redactor ºef Mihai Vintilã;

Secretar Alexandrina Iordache.

Bucovina literarã, anul XXXIII, nr.

1-2-3 (371-372-373), 2022, revistã a

Societãþii Scriitorilor Bucovineni

publicatã cu sprijinul financiar al

Consiliului Judeþean Suceava.

Redactor ºef Alexandru Ovidiu Vintilã.

Apostrof, anul XXXIII, nr. 6 (385),

2022; nr. 7 (386), 2022, revistã a

Uniunii Scriitorilor din România

publicatã cu sprijinul Ministerului

Culturii. Redactor ºef Marta Petreu.

Biblioteca SUD-ului
George Apostoiu, Dimitrie Bolintineanu – un pelerin romantic valah, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022.

Contactul scriitorilor români cu Franþa revoluþionarã favorizeazã orientarea mesianicã a romantismului românesc.

Alãturi de lirica meditativã apare poezia de inspiraþie istoricã cu mesaje de libertate, incontestabil legatã de

contactul direct cu romantismul european. Modernitatea scrisului lui Bolintineanu se realizeazã în aceastã ambianþã

intelectualã. Exotismul oriental nu va dispare total din poezia lui. Natura devine cadrul multora dintre faimoasele

legende istorice. Ideea de libertate este prezentã în activitatea jurnalisticã a lui Bolintineanu. Pe frontispiciul

ziarului „Poporul suveran”, pe care l-a condus o vreme, el a aºezat deviza Revoluþiei franceze: „Libertate,

egalitate, fraternitate!”.

Emil Pãunescu, Fals tratat de muzeologie, vol. II, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022. La Giurgiu ºi pe unele

trasee din judeþ, în aºteptarea doritelor reforme din societatea româneascã, cu precãdere ale celor din sfera

culturii, a patrimoniului ºi a muzeelor, se pot pune în aplicare imediat idei mai vechi ºi mai noi, atunci când vor

exista concomitent conducãtori puternici ºi cu viziune, dar ºi... muzeologi. Cum aºa ceva este de domeniul

„conjuncþiilor” astrale, se pot face progrese ºi cu actualii slujitori ai Muzeului ºi cu actualii conducãtori, dacã va

exista bunãvoinþã ºi dispoziþie la mici sacrificii de ambele pãrþi. Vise?

Andrei Breabãn, Visul Mãriei Sale, Iaºi, Editura Timpul, 2021. „A scrie un roman istoric, mai cu seamã astãzi,

înseamnã sã îþi asumi un risc major. Cu atât mai mult când alegi a te hazarda sã abordezi o asemenea temã precum

aceasta din romanul de faþã. A elabora o ficþiune literarã despre viaþa lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt nu e deloc uºor,

mai cu seamã cã au rãmas pagini nepieritoare de Sadoveanu ºi Iorga în acest sens. E cu atât mai de apreciat modul

prin care autorul a gãsit modalitatea de a se îndepãrta, inteligent, de modelele uriaºe numite mai sus, delimitând ºi

alimentând un spaþiu al imaginarului extrem de generos, tocmai prin necunoaºtere.” (Constantin Dram)

Laura Ilinca, Hai sã ne rujãm împreunã, Sibiu, Editura Hermann, 2022. Ana îi opri fâlfâitul vorbelor, sãrutându-l. Nu

voia sã audã nimic, nici sã ºtie altceva în afarã de a-l savura pe Mag... Aruncã o privire pe fereastrã când merse,

grãbitã, sã schimbe muzica. Pe cer se profila silueta argintie a lunii, iar în semiîntunericul creat de lumina albastrã

a monitorului, îl zãri pe Mag observând-o atent, amãnunþit, cu ochii scãpãrãtori...

Reviste primite
la redacþie

Dan Floricã, Buchet de talente literare la Bolintinul din Vale, Bucureºti, Editura RawexComs, 2022. „Trebuie

spus cã recenta lucrare a d-lui Dan Floricã este meritorie cu atât mai mult cu cât trece în revistã creatori care fie

nu au fost comentaþi de critica literarã, fie au fost consemnaþi fugitiv în paginile unor reviste, deºi, la drept vorbind,

ar fi meritat un altfel de tratament. Unul mai generos ºi mai înþelegãtor. În fapt, dl Dan Floricã nu numai cã prin

aceastã carte debuteazã într-un gen pe care nu ºtiam cã-l cultivã (critica ºi istoria literarã), ci, mai mult, realizeazã

un fel de carte albã a haiku-ului ºi a poemului într-un vers.” (Florentin Popescu)

Oana Marinache, ªtirbey: reºedinþe, moºii, ctitorii, Bucureºti, Editura ACS, 2014; prefaþa Ioana Beldiman; cuvânt

înainte Ruxandra Nemþeanu. „Cartea de faþã, dedicatã familiei ªtirbey, urmãreºte cu precãdere patrimoniul imobiliar

deþinut de aceasta, a actelor administrative, a operelor edilitare ºi de caritate promovate de-a lungul secolului al XIX-

lea ºi al XX-lea, pe teritoriul românesc sau strãin. Ea are meritul, datorat autorului, istoricului de artã Oana

Marinache, de a fi analizate cu rigurozitate surse uitate, neglijate sau sporadic cercetate pânã acum, documente de

arhivã conexe subiectului în sine, dar care coroborate cu actele de proprietate, de tranzacþii de moºii, de stare civilã ºi

prin actele de ctitorire ale unor biserici ºi mãnãstiri, pun în altã luminã epoca relevatã.” (Ruxandra Nemþeanu)

Corneliu Vasile, Vitrina cu semnalãri editoriale, Buzãu, Editura Edithgraf, 2022. Cronicile care urmeazã sunt

scrise, în primul rând, din dorinþa de a face cunoscute cãrþile tipãrite în ultimii ani, nu cu scopul de a stabili ierarhii

literare. Autorul acestora a observat, consultând alte cãrþi de acelaºi fel, cã puþini autori ºi puþine cãrþi comentate

sunt comune în aceste lucrãri, ceea ce ar putea fi un indiciu sau un argument pentru popularitatea sau succesul lor

la cititori. Last, but not least, cât priveºte valoarea sau importanþa lor, numai timpul, nu cu celeritate, ci prin

prorogare, adicã încet, dar sigur judecãtor, o va stabili.

Titus Vîjeu, O sutã ºi una de poezii, antologie ºi prefaþã de Ion Brad, Bucureºti, Editura Academiei Române,

2021. „Poet-cãrturar, Titus Vîjeu îºi poartã cu deplinã stãpânire de sine ºi mãiestrie corabia inspiraþiei de la

frãgezimea poeziei populare la izvoarele moderne ºi chiar moderniste, fiind familiarizat cu marea poezie a lumii,

adusã de el sistematic în emisiuni radio de mare varietate ºi anvergurã. De la fireºti tresãriri blagiene, ca în

Lumina grâului, trecând pe lângã sonurile inconfundabile ale lui Nichita Stãnescu din Forma strigãtului, Titus Vîjeu

ne duce apoi pânã la ampla ºi neaºteptata panoramã, Poezia modernã.” (Ion Brad)


