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Albumul

Florentin POPESCU

Am citit despre...
Scriitori, în viziuni grafice (XIV)

de Mihai Eminescu

Albumul? Bal-mascat cu lume multã,
În care toþi pe sus îºi poartã nasul,
Disimulându-ºi mutra, gândul, glasul...
Cu toþi vorbesc ºi nimeni nu ascultã.

ªi eu intrai. Mã vezi rãrindu-mi pasul.
Un vers încerc cu pana mea incultã.
Pe masa ta aºez o foaie smultã,
Ce de când e nici n-a visat Parnasul.

Spre-a-þi aminti trecutele petreceri
Condeiu-n mânã tu mi-l pui cu silã.
De la oricine-un snop de paie seceri,

Apoi te uiþi râzând la câte-o filã:
Viclean te bucuri de-ale noastre-ntreceri,
Privind în vrav prostia immobilã.

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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Titus Vîjeu
Un “apropiat poet de departe” - ªtefan Baciu

Nicolae Dan Fruntelatã
Primarul absolut

Nicolae Scurtu
Câteva ºtiri noi despre Gellu Naum la Comana
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Luminiþa Cornea
Note la fiºa biobibliograficã a lui Virgil Cioflec

Dintr-un anumit punct de vedere se poate afirma cã Istoria desenatã a literaturii
române de Dragoº Morãrescu este un regal grafic. ªi asta fiindcã – chiar dacã lucrarea
a fost realizatã dupã o sugestie venitã din afarã – lungul câmp de desfãºurare (lung
atât ca întindere cronologicã, fiind vorba de o „istorie”, cât ºi ca diversitate a
chipurilor) i-a permis autorului sã-ºi punã în valoare virtuþi artistice pe care, probabil,
nici el nu ºi le bãnuia.

E adevãrat, nu era un începãtor în materie de portretisticã (ceva mai înainte
vãzusem la el o mapã întreagã cu figura lui V. Voiculescu în diverse variante; nu ºtiu
dacã îl va fi cunoscut, probabil cã da), dar acum ºi-a dorit sã dea o lucrare care sã-l
reprezinte ºi prin care sã intre ºi în istoria artelor plastice, nu numai în cea a literaturii
sau, deopotrivã în amândouã.

Sã poposim în continuare în „expoziþia” de portrete pe care ne-o propunea
Dragoº Morãrescu în anul 2003.

Valeriu Anania, pe atunci încã în viaþã (desenatorul îl va fi întâlnit în diverse
locuri ºi în varii împrejurãri) a fost vãzut ca un ins sobru (cum, de altfel ºi pãrea la
prima vedere), cu niºte ochi mari, privind cu gravitate cãtre un interlocutor nevãzut
sau poate cãtre universul lui interior. Cel care ne-a dat una dintre cele mai valoroase
ediþii comentate ale Bibliei are sprâncene groase ºi stufoase, aidoma mustãþilor ºi
bãrbii bogate ce îi acoperã partea de jos a figurii.

Sobrietatea inspirã respect ºi te trimite numaidecât cu gândul la un intelectual
doldora de cunoºtinþe, lãsând parcã sã se înþeleagã ceea ce mulþi nu ºtiu, nefiind,
fireºte, iniþiaþi în lumea celor sfinte.

Dragoº Morãrescu n-a fost doar grafician ºi pictor, ci un artist care a lucrat în
diverse tehnici: gravurã, linogravuri, litografii, metaloplastie, evident picturã
de ºevalet ºi altele.

Având, cum s-ar spune, pe lângã toate acestea ºi o vocaþie latentã, e drept, de
editor, artistul ºi-a „împodobit” Istoria ilustratã ºi cu o serie de linogravuri ilustrând
case, mai ales bucureºtene, în care au trãit ºi au lucrat scriitori importanþi (mai
înainte publicase o mapã cu 30 de gravuri intitulatã Bucureºti, Case memoriale –
1974; Bucureºtii caselor de scriitori, linogravuri – 1990, V. Voiculescu, 8 litografii
– 1975, Aspecte bucureºtene, 24 de litografii º.a.).
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Tudor Vladimirescu
de Theodor Aman

La 16/28 martie 1821, Tudor Vladimirescu, îndreptându-se spre Capitalã, a fãcut un popas la
Bolintin Vale de unde a adresat o proclamaþie „prea cinstiþilor boeri, neguþãtori ºi cãtre toþi
locuitorii din oraºul Bucureºti” prin care le amintea cauzele ºi scopul pentru care „tot norodul
s-a ridicat la luptã”.

„Cãtre toþi dumnealor prea cinstiþi boeri, cãtre toþi negustorii ºi cãtre toþi locuitorii din oraºul
Bucureºtilor, atât cei de loc, cât ºi cei strãini câþi locuiesc acolo.

Fraþilor oameni,
ªtiu cã vã este auzitã ºi cunoscutã cererea ce face tot norodul Þãrii Româneºti (cel de Dumnezeu

pãzit) pentru dreptãþile cele folositoare la toatã obºtea. Care dreptãþi din vechime le avea mila
hãrãzitã de prea puternica împãrãþie stãpânitoarea noastrã. iar de la o vreme încoace, din pricina
unirii pãmântenilor boeri cu cei dupã vremi trimiºi domni, cu toþii s-au stricat, avându-le numai
pentru folosul lor, precum prea bine vã este ºtiut ºi nici acum mai sus numiþii nu voiesc a împlini
cererea pentru slobozenia dreptãþilor.

De aceea toatã Adunarea Norodului, care este pânã acum peste ºaisprezece mii, dupã ce au
cuprins toate cele cinci judeþe ot prez. Olt, apoi trecând Oltul, cuprins ºi pânã la Piteºti ºi Ruºii de
vede, iar o aripã de o sumã mare de oameni s-au pornit de supt poala muntelui, care au sã meargã
pânã la Focºani.

Iar Adunarea cea mare astãzi au ajuns la Bolintin, dintre carii o samã s-au trimis la marginea
oraºului cãtre Cotroceni ºi o samã la Ciorogârla Domneascã, care toþi trag la Bucureºti, unde este
ca sã se adune toatã þara, cu mic cu mare ºi acolea au sã astepte pânã când vor sosi trimiºii oameni
credincioºi ai prea puternicii împãrãþii ca sã cerceteze jalnica lor stare ºi sã le facã dreptate ºi
orânduialã bunã.

Pentru care pornire, de la opt ale urmãtorii i-am înºtiinþat, ca pe o parte era gãsiþi conacu
trebuincios, iar pe de altã parte sã-mi trimiteþi din toate iznafurile câte un om cu adeverenþã în scris
catre încredinþãtorul ºi nici o urmare vãz cã nu aþi fãcut, ci fiindcã acum cu mila ºi ajutorul prea
bunului Dumnezeu au sosit la marginile oraºului, iarãºi dupã datoria bisericeascã ºi mireneasca,
veri de ce neam ºi lege va fi ºi pãmânteºti, vã sfâtuiesc ca în grabã sã-mi daþi rãspuns în scris de
toate iznafurile ºi de toþi mici si mari, precum ºi a toþi ostaºii câþi vã aflaþi în Bucureºti ºi vã hrãniþi
dintr-aceastã þarã, a sã ºtim de voiþi binele de obºte sau nu.

Oricare va fi la un glas ºi întru unire cu creºtinescu norod, ce este pornit numai pentru dreptate,
acela se va numi patriot. Iar vericarea se va împotrivi binelui obºtesc, acela ca un vrãºmaº se va
socoti. Pentru care vã încredinþez cã toþi cei care se vor uni cu obºtescu norod ºi vor fi întocmai cu
dânsul nicidecum nu vor rãmâne cãiþi. Iar care împotrivã va urma, în veac se va cãi.

Teodoru
1821 martie 16.”

200 de ani de la miºcarea naþionalã ºi socialã
condusã de Tudor Vladimirescu

PROCLAMAÞIA DE LA BOLINTIN
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Starea de
frontierã

Determinarea datã de coordonate geografice a revenit
acut în discuþie pe continentul european din cauza ultimelor
evenimente: ieºirea unuia dintre state din Uniune, apariþia
unei pandemii ce a obligat la restricþionarea, iar uneori
chiar închiderea temporarã a circulaþiei, gestionarea
fenomenului migraþiei, a terorismului, dar ºi relativizarea,
în plan moral, a frontierei dintre bine ºi rãu. Vin acum
provocãri pe mãsura generosului proiect european, chiar
dacã unii vãd în evenimentele neplãcute pe care le trãim o
devoalare a utopiei unei societas perfecta, iar alþii doar o
etapã mai dificilã, dar surmontabilã. E nevoie de un

echilibru emoþional ºi raþional, precum ºi justa înþelegere a spiritului vremii, fãrã capitulare în faþa
lui, dar ºi fãrã ignorarea acestuia, chiar dacã interesele celor mai puternici economic vor influenþa
urmãrile.

Se vorbeºte mult ºi chiar se justificã anumite caracteristici ale noastre, rezultate din poziþionarea
pe harta fizicã, dar ºi a mentalitãþilor. O lume aflatã la intersecþia Europei Centrale, Europei de Est ºi
Balcanilor, dar fãrã a aparþine clar uneia dintre aceastea. Un limes ºi o identitate aflatã la confluenþe
culturale, tehnologice ºi spirituale (limba latinã, dar confesiune majoritar ortodoxã), trãind într-o
stare de frontierã de la începuturi ºi pânã astãzi, când deºi ºtim cã sincronizarea cu valorile occidentale
(în ale cãror structuri suntem integraþi formal) nu este doar un imperativ, ci singura cale justã, totuºi
este surprinzãtoare ºi adesea dezamãgitor de lentã asumarea acestora.

Mircea Streinul (1910-1945) este un poet, prozator ºi jurnalist care într-o viaþã scurtã reuºeste
sã devinã, în anii treizeci, un adevãrat creator de ºcoalã literarã, ajungând ºeful grupãrii „Iconar” din
Bucovina integratã României Mari, ce avea un caracter de recuperare identitarã a comunitãþii româneºti
care, deºi majoritarã, suferise din partea stãpânirii austriece o anumitã desconsiderare culturalã. Încã
dn timpul studiilor liceale ºi universitare de teologie de la Cernãuþi, Mircea Streinul se dedicã total
cauzei sale publicând antologii, articole ºi volume individuale în care, împreunã cu grupul sãu,
dorea sã facã o sintezã între tradiþie ºi modernitate literaturii române din Bucovina, bucuros cã dupã
veacuri întregi se poate exprima liber, nedespãrþit de þarã printr-o frontierã, dar ºi nemulþumit de
sprijinul primit de provincie de la autoritãþile centrale, mult sub potenþialul ei de dezvoltare. Se
stinge din cauza tuberculozei, iar ca autor este trecut la „index” pentru adeziunea sa la legionarism,
dar ºi pentru cã opera (mai ales proza) fãcea referire la un spaþiu ce fusese rãpit de statul sovietic. A
fost numit un poet al „goticului bucovinean”, având o poezie de atmosferã, suprarealistã, mai mult
în dorinþa de înnoire, decorul fiind unul silvestru, cu puternice note onirice care-l apropie de poeþii
germani Rilke ºi Trakl (din care a tradus): „În noapte unii cautã mersul stelelor/ Ca fântânarii izvorul
nou în prund/ Ascultã-n plante ora veche a lumilor/ sub joase crengi ºi sub frunziºul scund/ Când
limpezi sunã dimineþile în plaur (spunându-ºi fiecare, bunã, numele)/ atunci culeg zodierii stele de
aur/ ºi pe tejghea de azur îºi fac toþi sumele” (Pahar cu rouã).

Cam ce a fãcut la începutul secolului în Bucovina Mircea Streinul, va face, la un alt nivel ºi
pentru douã culturi, în Voievodina, în mica localitate de graniþã Vârºeþ, Petru Cârdu (1952-2011),
la sfârºitul aceluiaºi veac ºi puþin dupã. Exponent al minoritãþii române din Banatul sârbesc, poet,
dramaturg, publicist cultural ºi mai ales traducãtor, dupã studii de filologie la Belgrad ºi de istoria
artei la Bucureºti, se aruncã cu voluptate în promovarea grupãrii din jurul editurii KOV (Comuna
Literarã Vârºeþ) pe care o preia de la Vasko Popa ºi o transformã într-o editurã de prestigiu european.
Realizeazã în paralel evenimente ºi serate literare cu cei mai de seamã autori ai momentului, o revistã
literarã ºi instituie un premiu de poezie. Imensul sãu merit rezidã în puntea pe care a realizat-o între
culturi, dar ºi prin manifestarea unei individualitãþi etnice a comunitãþii române, prin racordarea
acesteia la estetica europeanã. A transformat un spaþiu de frontierã într-o zonã de întâlnire culturalã.
A tradus masiv din românã în sârbã (este unul dintre cei mai importanþi ambasadori ai culturii
române în Serbia) ºi invers, chiar în ani în care anumiþi autori erau în România interziºi. Poet bilingv,
Petru Cârdu a scris în limba românã versuri postmoderne marcate de un spirit ludic ºi o simbolisticã
a sarcasmului. Foloseºte adesea tehnica colajului ºi o demetaforizare care oferã o originalitate
aparte, în care emoþia este sublimatã într-o primã instanþã: „Am vãzut ºi n-am vãzut./ Am dat fuga
deodatã între douã stele./ Tu nu mi-ai scris nici un rând/ despre cutremurul ce-a ieºit pe fereastrã./
Zac în aerul tãu ce mã-ntreabã:/ cine fuge noaptea pe fereastrã,/ cine-ºi goneºte tãlpile/ pe-un drum
de sârmã ghimpatã/ .../ Iar voi ce mai faceþi,/ încã mai sunteþi:/ cãlãtori de-a pururi pe spinarea
umbrei.” (Cãlãtori de-a pururi).

Prinºi între douã þãri ºi douã spaþii, cel al limbii natale ºi al limbii oficiale, apoi între ingineria
socialã a totalitarismelor ºi mitologia progresului, parcursul celor doi poeþi poate fi o dovadã de
transformare a stãrii de frontierã, pe care le-au impus-o timpurile, într-o stare a regãsirii identitare cu
valorizarea ei în prezent. Prin deschidere, responsabilizare ºi conºtientizarea faptului cã nici unul
dintre noi nu suntem punctul terminus, ci doar un moment al istoriei.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel DragneaRezervarea pentru locul acesta de la masa
amintirilor cu ºi despre scriitori aparþine unei poete
lãsatã sã se rãtãceascã între amintiri rãmase în file
prãfuite de cãrþi, în volume care nu ºtiu sã rãzbatã singure peste ani, sã cucereascã
impresii, mulþumiri sau aplauze. Pe aceastã poetã am cunoscut-o într-un anticariat
online din Bucureºti. Eu priveam atent cãrþile care îmi tot apãreau în faþa ochilor,
asemenea manechinelor pe podiumul prezentãrilor de modã, parcã încercând sã-mi
atragã fiecare atenþia pentru a vedea diferenþele care ar putea sã le departajeze în
clasamentul preferinþelor mele. Eu mergeam mai departe printre coperte, unele
îmbãtrânite, parcã resemnate în raftul lor virtual, altele parcã cerând o a doua ºansã
la lecturã ºi apreciere. Undeva, printre toate aceste volume, cãrora li s-a oferit ºansa
de a deveni vizibile internauþilor, pe o policioarã, printre alte câteva zeci de titluri
am observat unul care mi-a atras atenþia în tot acest periplu pe internet, unde navigam
în tãcere. Eu cãutam fãrã glas, cartea era „Fãrã chip”. ªi, oprindu-mã la ea, am luat-
o cu mine, parcã eram prieteni de-o viaþã. Acasã a început sã mi se destãinuie cu
toate frumuseþile ei de carte abandonatã pe nedrept: „Eu nu mã apropii cu râul,/ cu
mine luându-te./ Fiece drum sã te afle/ cu paºi dezlegaþi./ Ca nici o atingere sã nu-
mpuþineze tãria/ deplinei alegeri,/ eu nu mã apropii ca râul.// Eu un cuvânt îþi
întind,/ ca ziua dintâi,/ când dragostea/ sta abia ascunsã-n poruncã./ Neantul avea
chipul nopþii în care respiri,/ ºi-acum ca ºi-atunci,/ de-a valma cu sorii ºi fiarele.//
Îþi spun doar: – ce-aproape-i! –cã poþi sã reintri/ în amintirea strãveche ºi rece,/ în
miez cu grãdina în care-ntâlnirea/ ºi-acum cu nesaþ se petrece…”

ªi, totuºi, chipul acesta are un nume, cândva istoric literar, doctor în filologie,
cândva... o poetã: Ovidia Babu. Ea a ºtiut cum sã tremure în propriul ei vers, a ºtiut
sã construiascã minunate edificii lirice sculptându-le cu ustensilele unui talent
aparte, lãsând la vedere imagini de un real modernism. Iatã cã ºi dupã 40 de ani,
aceste imagini sunt vii ºi proaspete, atrãgându-ne atenþia cã exact ceea ce cãutãm
astãzi ca model de vers autentic congruent cu prezentul, el s-a scris la un moment
dat, ca în poemul „Legãmânt”, dar s-a uitat: „Jur sã nu intru în frunzã,/ în mãruntaiele
pietrei sã nu mã aºez,/ mã leg în fugile apei sã nu fiu,/ zadarnic pe toate sã le
priveºti,/ în nici o cãlãtorie în jur, rotitor-ascunziºul/ sã nu mi-l gãseºti./ (Tot trup
îngroºat!/ - fie polenul,/ fie roua o altfel de carne...)// Dar, mai deplin decât despãrþirea
de tine ºi ele,/ vinã rãpirea dintre aceste cuvinte,/ luminii, în cel mai departe vãzduh/
sã-i ies înainte.”

Poezia Ovidiei Babu este deosebit de cerebralã ºi, având aceastã luciditate
poeta se poziþioneazã într-o defensivã care-i conferã o oarecare liniºte datã de o
aparentã resemnare. Ovidia Babu ºi-a triat emoþiile, ºi-a strâns cu atenþie trãirile
care au contat pentru ea în ecuaþia aprecierii vieþii ºi lumii. Gândurile ei exprimate
în versuri devin portavocea care evidenþiazã o experienþã filologicã amplã, bine
gestionatã ºi reflectatã în poeme, cum ar fi de pildã „Întâlnire”: „Sã spun de rãdãcina
zãpezii,/ sã spun de suflarea care cerne cununi,/ sã spun de vãpaia ce ruºineazã
lumina,/ ºi tu sã te-afunzi alergând spre locul de nuntã,/ drumu-i prea lung/ ºi
alunecos, pe trepte-n cuvinte...// Mai este o cale – pe dinafarã – de întâlnire:/ fie, tot
eu,/ dar pe altã oglindã aºeazã-mã,/ aºa, ca o salcie-ntoarsã,/ cu plânsul anapoda,/ ºi
felul rãsfrânt ca sã mi-l dibui mai lesne,/ apei de-acum scoate-i malurile...”

Ovidia Babu a ºtiut sã alinieze cuvintele ca pe niºte corpuri cereºti unice ºi
misterioase care alcãtuiesc o constelaþie perfectã a poeziei. Poetã a senzorialului,
Ovidia este cea care descrie aparent detaºatã emoþiile ºi senzaþiile clipei trãite,
necunoscutul devenind un teren de joacã lucidã în care interogaþiile ºi rãspunsurile
devin deosebite metafore care se legitimeazã natural în cetatea poeziei:
„Încremeneºte – îþi spun - / sau înveleºte-te toatã cu pleoapa!/ Aºa, înziditã, de
neînþeles pentru alþii, tu ciudãþenie fã-te,/ ºi nu pune încã vreun nume acestei
atingeri./ Cãci chipul clipei pe care o numeri încã nu-l ºtii;/ ziua de mâine abia o sã
þi-l arate,/ când va veni o albinã, polenul frunþii sã-þi strângã,/ sau în puhoiul din
coastã un zimbru s-adulmece,/ ori, ars, cerul gurii când osebit va tãcea/ de urmã de
molimã ori urmã de stea.// ...Vei ºti atunci cã azi ai trecut printr-o floare,/ printr-un
zid c-ai trecut,/ printr-o ciumã,/ sau prin sãrbãtoare.”

Aºezatã pe valiza ei plinã cu gânduri ºi vise, cu aºteptãri ºi iluzii, prea puþini au
observat-o aºteptând sã fie chematã sã mai recite o datã pe peronul poeziei. Prea
puþini îºi mai amintesc de ea, de creaþiile ei care tind sã devinã tot mai rapid poeme
– ca titlul uneia dintre cãrþile sale – fãrã chip. Eu am vãzut-o ºi am chemat-o sã ne
citeascã pe peronul poeziei.

...apei de-acum
scoate-i

malurile...
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(urmare din pag. 1)

Am citit despre...
Scriitori, în viziuni grafice (XIV)

Aºa, bunãoarã, Tudor Arghezi are o paginã întreagã –
jumãtate este ocupatã de Casa de la Mãrþiºor (linogravurã)
– un „subiect care i-a inspirat pe mulþi artiºti, datã fiind
arhitectura clãdirii, dar ºi peisajul în care se încadreazã,
pe când partea de jos a filei e ocupatã de portretul celui
care a surprins lumea literarã a timpului cu ale sale Flori
de mucegai. Greu de spus în ce perioadã a vieþii a fost
desenat Arghezi de cãtre Dragoº Morãrescu. Pare sã se fi
întâmplat pe la jumãtatea vieþii, când maestrul purta o
mustaþã parcã altfel decât cea cu care ne-am obiºnuit din
unele imagini de la senectutea acestuia. Deºi e schiþat
din puþine linii – ºi acelea foarte subþiri! – chipul
scriitorului este uºor recognoscibil ºi în niciun caz nu
poate fi confundat cu altcineva.

Cezar Baltag (1939-1997), poetul dar ºi eseistul ºi
mai ales traducãtorul Istoriei religiilor a lui Mircea Eliade
este vãzut din profil, sugerând un ins studios, aplecat
asupra unor file de dincolo de rama portretului. ªi aci, ca
ºi în alte cazuri, atenþia artistului s-a fixat pe ochii
pãtrunzãtori ºi deosebit de vii ai personajului.

De o dublã prezenþã se bucurã ºi Ion Barbu (1895-
1961): pe de o parte un portret vãzut din profil, iar pe de
alta casa scriitorului (linogravurã), din strada Doctor
Carol Davila nr. 8, astãzi muzeu memorial.

E adevãrat, autorul poemului Dupã melci, o mare
figurã a literaturii interbelice ºi a celei postbelice, o
prezenþã „pitoreascã” la Capºa, i-a inspirat pe mulþi

graficieni ai vremii. Cu toþii s-au concentrat asupra
pletelor ºi mustãþilor poetului, dar Dragoº Morãrescu face
excepþie. El l-a vãzut pe Ion Barbu din profil ºi la o vârstã
ceva mai tânãrã decât ceilalþi. Fireºte, nici lui nu-i puteau
scãpa, artistic vorbind, mustaþa stufoasã ºi pletele, însã
ele sunt trasate cu o anume delicateþe, mai degrabã
sugerate decât „copiate” ca dupã o fotografie. Pe Dragoº
Morãrescu l-a interesat privirea scriitorului. E o privire
iscoditoare, neliniºtitã, dornicã de noi ºi noi descoperiri
– poate în matematicã, profesia lui de la Universitate,
dar mai degrabã în chipul ºi în sufletul colegilor de la
cafenea.

Ingenios plasat pe paginã de stânga, chipul poetului
priveºte spre pagina urmãtoare (cea pe care se aflã
linogravura casei lui), ca ºi cum ar spune: „Vedeþi, acolo
e cuibul meu literar!...”
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
Primarul
absolut

În a doua parte a anului
care a trecut (2020),
Biblioteca „Sud” s-a
îmbogãþit cu o lucrare de
valoare deosebitã, în fapt, o
cercetare istorico-
sociologicã de anvergurã,
intitulatã Constantin ªt.
Bolintineanu – Portretul
unui ctitor. Autorul ei este
Vasile Grigore, istoric având
o activitate academicã deja
cunoscutã, ºeful de ºcoalã al

ACTIB (Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu), fundaþia culturalã din oraºul Bolintin-
Vale, care adunã un grup de entuziaºti, preoþi, profesori,
jurnaliºti, scriitori, oameni ce au continuat opera unor
înaintaºi precum Carbarãu-tatãl ºi
Carbarãu-fiul printr-o activitate
ºtiinþificã ºi editorialã cum existã în
foarte puþine locuri din România.

Noua carte a lui Vasile Grigore este,
de fapt, un elogiu pentru un om-
simbol. Parcurgând-o cu creionul în
mânã, ca orice filolog înrãit, am
numit acest simbol: Primarul
absolut.

Eroul sãu, Constantin ªt. Bolinti-
neanu, a fost, de-a lungul vieþii sale,
primarul absolut  al unei comune
mari cât o þarã micã – Þara
Bolintinului, cum o numeºte Vasile
Grigore –, ctitorul a tot ce s-a
înfãptuit ºi s-a visat aici în anii din
crucea a douã secole de modernizare
a României: secolele al XIX-lea ºi al
XX-lea.

Citind aceastã carte exemplarã
astãzi, în zilele noastre buimace ºi
bântuite de o crizã, ce devine
cronicã, a administraþiei locale ºi
naþionale, m-am bucurat ºi m-am
întristat în acelaºi timp. M-am
bucurat cã au existat asemenea bãrbaþi, care au fãcut din
vocaþia zidirii, a jertfei chiar, pentru comunitatea lor, un
crez de viaþã ºi de muncã. ªi m-am întristat pentru cã i-
am contrapus imaginea aceleia a unor primari de azi (o
parte din ei, desigur, nu vreau sã absolutizez), care cred
cã a fi edil nu înseamnã nimic mai mult decât a-þi pune
tricolorul pe burta uneori proeminentã ºi a-þi construi pe
timpul mandatului o bunãstare proprie, sfidând bunul
simþ.

Dar sã trecem la esenþa cãrþii. Vasile Grigore ne
vorbeºte, într-un limbaj de roman clasic, despre un bãrbat
din stirpea Bolintinenilor, din neamul marelui Dimitrie,
unul dintre ctitorii literaturii române, neam de boiernaºi,
nu de mari boieri (Doamne, ce frumos se raporta
Constantin ªt. Bolintineanu mai mult la moºnenii lui
decât la cei din clasa boierilor!), dar iubitori de þarã ºi
de carte. Viitorul primar absolut, Constantin, s-a nãscut
în familia lui ªtefan Bolintineanu, un tatã cu 13
(treisprezece) copii, opt bãieþi ºi cinci fete.

Dupã un capitol de genealogie purã (Vasile Grigore
are aceastã patimã frumoasã a genealogiei, „ºtiinþa
rãdãcinilor” – ehei, ºi în câte alte profunzimi ar putea
pãtrunde în cãrþile sale viitoare, pentru cã le anunþã de
pe acum!), autorul face o „fiºã de cadre” pentru omul
care a mutat comunitatea lui în miezul civilizaþiei
europene.

Pentru cã a ºtiut cum, pentru cã a avut cu ce, pentru cã
a avut o pregãtire complexã ºi mai presus, pentru cã ºi-a
iubit profund locul natal. Specialist în finanþe, absolvent
al Colegiului „Sf. Sava” din Bucureºti, e posibil ca el sã
fi fost studentul Bolintiniano, înscris în 1861 la cursurile
ªcolii de Mine din Paris.

Ce departe e acest portret de acela al unor
administratori de mari oraºe, de mari zone urbane, din
zilele noastre, oameni care au „studiat” câteva luni la un
f.f. (asta înseamnã „fãrã frecvenþã”) ºi s-au vopsit cu câte
o diplomã la o universitate obscurã!

Constantin ªt. Bolintineanu a fost inspector general
în Ministerul Finanþelor, în 1896 tipãrea o voluminoasã
lucrare în domeniile administrativ, financiar ºi juridic,

apoi a fost consilier comunal al Bucureºtilor, în perioada
când primar era Barbu ªtefãnescu Delavrancea ºi ulterior,
a ajuns director al Societãþii de asigurãri „Universala”
de pe strada Doamnei, în a cãrei conducere se mai aflau
Nicu Fleva, Constantin Vernescu, Barbu ªtefãnescu
Delavrancea, August Treboniu Laurian.

Ajunge, oare?
În privinþa opiniilor politice, Constantin Bolintineanu

a fost liberal, membru al P.N.L. ºi mason. Sã ne înþelegem,
liberal de atunci, când liberalii adevãraþi puneau temelia
României moderne, aceea „prin noi înºine”, iar masonii
erau, înainte de orice, naþionaliºti români.

C.ªt.B. a fost primar al comunei Bolintin Vale între
1888-1891, a revenit în octombrie-decembrie 1902 ºi
apoi din august 1907 pânã în iunie 1917. Dupã noiembrie
1916, când trupele germane ale lui Mackensen au ocupat
Bolintinul, primarul Bolintineanu a refuzat sã-i ajute pe
ocupanþi ºi a delegat rãspunderile ajutorului sãu.

În timpul rãscoalei din 1907 i-a sprijinit cât a putut pe
þãranii lui, cunoscut de ei ca „nea Costicã”, omul care-i
putea apãra de lacomii vremii.

Ce voia el ca primar? ªcoalã,
educaþie, acces la civilizaþia
europeanã. În 1908, la iniþiativa
lui, se constituie Societatea
„Îndrumarea” pentru
„deºteptarea conºtiinþei morale
prin conferinþe, ºezãtori ºi
spectacole cinematografice
instructive”.

În 1911 fondeazã Societatea de
Asistenþã ªcolarã ºi Orfelinat
„Iubire de neam”. Cel mai
important dintre toate proiectele
sale a fost „Asociaþia Culturalã
de Educaþie Civicã
Bolintineanu”, înfiinþatã în
1920, cãreia primarul absolut îi
va lãsa, prin testament, întreaga
lui avere.

Civilizaþia româneascã are
vocaþia sfinþirii locurilor prin
punerea unei peceþi eterne
numite troiþã. Nu e un monument
somptuos, e o cruce de lemn cu
semnul Trinitãþii, aºezatã la
marginea istoriei. Poate mai
durabilã, prin semnificaþia ei,

decât cetãþile ºi palatele domnilor.
Povestea acestui om, a primarului absolut, este troiþa

Bolintinului dintotdeauna. Autorul acestei cãrþi
memorabile, Vasile Grigore, adaugã poveºtile multor
locuri ºi zidiri din arealul bolintinean. Mici întreprinderi,
ºcoli, biserici, fântâni, semne de civilizaþie din sudul
românesc, simboluri marcând epocile.

Unul dintre acestea este „ªcoala veche”, monumentul
care este pe cale de a renaºte ºi prin efortul intelectualilor
luminaþi din oraºul de azi.

Finalul cãrþii cuprinde toate documentele, toate
înscrisurile pãstrate în arhive despre activitatea
primarului absolut.

Un model aproape de perfecþiune, un model creat parcã
în imaginaþia înaripatã a unui istoric ºi creator adevãrat.
Dar evocând un om real pânã la ultima expresie, pânã la
ultima fibrã. De citit, de înþeles, de urmat, poate, numai
de cãtre aceia care mai simt româneºte...

Martori ai unui veac dement

Hai sã convenim cã totul a început în urmã cu aproape
o sutã de ani. Veacul al douãzecilea pornise cu semnul
unui prim mãcel mondial în urma cãruia s-a nãscut ºi
speranþa pentru naþiile obosite de istorie ale Europei.

Pentru noi, românii, folosiþi ca monedã de schimb ºi
ca pod aruncat în aer de armatele cardinale, au fost ºi
trandafirul de minune din Palatul Trianon ºi curcubeul
Marii Uniri la care tânjeam de veacuri.

Dar totul a trecut repede de tot. A venit deceniul al
patrulea, nori negri s-au ciocnit pe cerul continentului
blestemat, nazismul ºi bolºevismul, laºitatea tradiþionalã
a Occidentului sãtul au întunecat toate zãrile.

ªi au fost trãdãri, ºi au fost holocausturi – sã fie clar,
acest substantiv îngrozitor trebuie folosit numai la plural
– continentul ºi apoi,  toatã lumea a fost iar aruncatã
într-un mãcel mondial mai mare ca primul, mai cinic,
mai ticãlos.

Þara mea, micã ºi tristã, dar plinã de umor, cum zicea
genialul Bacovia, a fost, din nefericire, în ochiul
ciclonului.

A încercat sã respire, sã-ºi apere interesele ei, sã înoate,
a trãit miracolul refacerii trupului ei maltratat de
ribbentropi ºi molotovi, dar ºi mai târziu, de churchilli
ºi roosevelþi. Iertaþi faptul de a-i fi transformat în
substantive comune, dar asta reprezintã ºi un calificativ
istoric al faptelor lor!

Noi am fost ºi-om hi! Aºa zic maramureºenii înþelepþi,
dar atât de cãlcaþi în picioare de istorie. Vom hi, oare?

Dupã acest al doilea mãcel, am trãit cum am putut,
cum ni s-a dat voie sã trãim.

Cine mai ºtie astãzi cum a fost, de ce a fost? Istoricii
au fãcut legãmântul timpului, ei trebuie sã aºtepte vremea
când pot mãrturisi. Singurii care pot vorbi imediat, „la
cald”, cum se zice, sunt scriitorii ºi gazetarii. Ei au trãit
acolo, în miezul timpului, au spus adevãruri ori au minþit
la comandã, ca sã supravieþuiascã; ei pot, dupã un timp
foarte scurt, sã se mãrturiseascã în faþa conºtiinþei lor ºi
în faþa timpului care nu iartã pe nimeni.

Am scris aceastã introducere, lungã ºi poate, de
neînþeles pentru cititorii mai tineri, pornind de la cartea
unui scriitor ºi gazetar cunoscut în veacul trecut, mai
puþin amintit în începutul nostru de veac, pe nume Ion
Bucheru. Cartea lui (în douã volume), apãrutã la Editura
Semne, cuprinde memorii ºi este intitulatã Un om sub
vremi – mãrturii din douã secole, douã orânduiri ºi o
neorânduialã.

Viaþa ºi profesia mea de gazetar s-au intersectat târziu
cu acelea ale lui Ion Bucheru, deºi biografiile noastre au
semne de apropiere vizibile. Suntem amândoi copii de
învãþãtori olteni, am intrat în gazetãrie prin porþile unei
reviste care ne-a marcat tinereþea ºi cariera – „Viaþa
studenþeascã”, am trecut prin experienþe oarecum paralele
pânã la maturitate ºi, hai sã spunem adevãrul, pânã la
pensie.

Ion Bucheru mãrturiseºte, pe parcursul a douã volume,
o desfãºurare de viaþã ºi de profesie care echivaleazã,
fãrã nicio exagerare, cu o cronicã de autor a unui timp
dens, ciudat uneori, încãrcat de argumente de
necontestat, de nume de oameni, de întâmplãri pe care
le-a trãit.

Aceasta este cheia unei astfel de cãrþi, vocaþia de
martor. Un gazetar inteligent, lucid, un om cultivat ºi
plin de ambiþie în acelaºi timp, vine la bara istoriei ºi
mãrturiseºte.

Un vechi cunoscut al meu, criticul literar Marian Popa,
trãitor azi în Germania, îmi spunea în urmã cu mai mulþi
ani: „Bãtrâne, scrieþi despre vremea voastrã, aceastã
epocã are nevoie de martori ºi de mãrturii!” Aferim, coane
Mariane, iatã cã mãrturiile apar!

Bucheru îºi povesteºte viaþa, dar, mai presus de asta,
de orgoliile lui,  de încercarea lui, care excede uneori, de
a se considera factor hotãrâtor al întâmplãrilor, îºi
povesteºte epoca pe care a trãit-o „la cea mai înaltã
tensiune”, vorba unui titlu al unui scriitor maghiar
proletcultist, Nagy Istvan.

Cartea lui Bucheru pleacã din interbelic, se sprijinã
pe cultul pãrinþilor sãi (Doamne, ce frumos scrie despre
tatãl lui, directorul ºcolii de la Tâncãbeºti!), apoi urcã
spre anii formãrii, trece în plinã epocã a consolidãrii
„democraþiei populare”, dar miezul memoriilor este
perioada de gazetãrie, de om de televiziune, de martor la
revoluþia din decembrie 1989 ori ce-o fi fost ea, de
gazetar derutat de epoca de dupã ’89, când presa a oscilat
bezmetic între adevãr ºi manipulare.

V-aº recomanda sã citiþi cu osebire capitolele în care
Ion Bucheru scrie despre activitatea lui de director de
casã de filme. Oameni, poveºti, interdicþii, izbânzi ºi
eºecuri. Caractere, dar ºi legende demitizate. De
asemenea, capitolul despre activitatea la Televiziune,
dar ºi acela despre evoluþia unor personaje cel puþin
ciudate ale mass media postrevoluþionare meritã parcurse
cu atenþie.

Da, cartea lui Ion Bucheru este un document pentru
înþelegerea unei epoci, a unei atitudini, a unor
compromisuri cu istoria pe care oamenii unui timp le-au
fãcut ºi le-au asumat.

Da, omul e sub vremi. Dar important este sã recunoascã
asta, sã se mãrturiseascã în faþa contemporanilor sãi. Ion
Bucheru o face cu toatã convingerea. Cartea lui e
puternicã, scrisã cu mânã de scriitor ºi gazetar trecut prin
toate ºcolile ºi experienþele veacului sãu.

Vreau sã repet, în finalul acestor însemnãri, cã
întâlnirea mea cu Ion Bucheru, în redacþia Televiziunii
„România de Mâine”, s-a produs târziu, când eram
amândoi aproape de finalul carierei jurnalistice. ªi m-a
convins deplin, cu profesionalismul lui ºi cu ambiþia lui
nestinsã de a construi ceva în domeniul unde lucra,
televiziunea.

Ion Bucheru a mãrturisit, în cartea lui recentã, despre
un veac. Eu mãrturisesc despre el ca memorialist, gazetar,
scriitor ºi chiar ca om. Drept care subscriu,
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Flash-back

Un “apropiat poet de departe”Un “apropiat poet de departe”Un “apropiat poet de departe”Un “apropiat poet de departe”Un “apropiat poet de departe”

Titus Vîjeu

(continuare în pag. 5)

Într-o zi din primãvara anului
1984 am primit la redacþie un
mesaj de gratitudine din partea
marii actriþe clujene Silvia Ghelan,
deþinãtoarea unui amplu registru
dramatic pus în luminã de-a lungul

mai multor decenii de scenã prin roluri atât de diverse, de la

Clitemnestra din Ifigenia în Aulida de Euripide la personajul
principal din comedia lui Branislav Nusici Doamna Ministru,
de la Mutter Courage de Bertolt Brecht la Amanda Wingfield
din piesa lui Tennessee Williams Menajeria de sticlã ºi de la
Solange din Maºina de scris a lui Cocteau la Rosa din comedia
napolitanã a lui Eduardo de Fillippo Sâmbãtã, duminicã ºi luni.

Propusesem ascultãtorilor noºtri de radio un profil dedicat
unei actriþe uluitoare despre care fostul meu profesor de istoria
teatrului contemporan, Horia Deleanu, scrisese aceste cuvinte
menite sã-i fixeze efigia scenicã: „Luciditate ºi emoþie, luciditate
corectatã prin emoþie, emoþie corectatã prin luciditate. Sunt
ipostaze ºi exerciþii de care nu poate face abstracþie nici un actor
contemporan.”

Gândurile pe care le dedicasem distinsei actriþe îmi fuseserã
declanºate – poate subconºtient – de un poet pe care-l auzisem cu
câteva zile mai înainte la postul „concurent”, Europa liberã ºi în
care autorul o evoca pe „tulburãtoarea Silvia Ghelan” cu glasul
sãu aflat la mii de kilometri distanþã. Staþia de la München aducea
în Europa melancolia unui poet ce trãia de mulþi ani departe de
þarã. Aº zice chiar la capãtul lumii. ªtefan Baciu nu mai era de
mult poetul tânãr ce-ºi însufleþise la mijlocul anilor treizeci cititorii
cu suflul adolescentin al poemelor sale de început. Devenise tot
mai trist ºi mai grav realizând faptul cã s-ar putea sã nu-ºi mai
revadã þara ºi Braºovul iubit. În Honolulu, Oceanul nu izbutea
sã-i vindece sufletul carpatin. Cãlãtoriile în Europa, în compania
soþiei, poeta Mira Simian, descendentã a aristocratei familii
vâlcene cu acest nume îl þineau departe de þarã datoritã
inflexibilitãþii regimului politic de la Bucureºti. Era fericit dacã în
drumurile sale europene putea descoperi dovezile unei culturi ce
refuza sã disparã sub ghilotina ideologicã. Într-un turneu
întreprins de teatrul clujean în Italia vãzuse se pare Visul de D. R.
Popescu în regia lui Vlad Mugur, cu Silvia Ghelan în rol titular.
O Silvie (chiar astfel se numea ºi personajul) care-i pãruse
„tulburãtoare” ºi pe care o evoca în versurile sale.

Cu o inconºtienþã pe care nici azi nu mi-o pot explica am pomenit
în profilul schiþat la Radio România actriþei clujene de gândul acela
celebrator al unui autor cãruia, neavând cum sã-i rostesc numele
„odios” pentru oficialitãþile româneºti, l-am numit „un apropiat
poet de departe”, sperând ca eventualii cenzori sã nu strãbatã platoºa
oximoronului. Cert este cã în dimineaþa aceea la Cluj, actriþa se
aflase în faþa aparatului de radio. Sunt sigur cã ascultase ºi mesajul
liric de la Europa liberã ce-i fusese dedicat cãci în rândurile pe
care mi le-a adresat nu a þinut sã afle cine este „apropiatul poet de
departe”. Mai mult ca sigur ºtia cã e vorba de ªtefan Baciu.

M-am gândit atunci ce minuni colosale ne oferã eterul. Undeva
în Hawai un poet român exilat rosteºte la microfonul unui
casetofon sau în membrana telefonului versurile pe care la mii de

kilometri un redactor la Radiodifuziunea Românã le aude la ceas
de searã târzie, retrimiþându-le într-o formã voalatã spre sensibila
destinatarã clujeanã care, (culmea!) fãrã a fi anunþatã de emitent
le ascultã în liniºtea casei sale, într-un moment de cumpãnã al
existenþei, despre care aveam sã aflu din paginile unui jurnal pe
care marea actriþã îl ataºase în plicul ce poartã ºtampila din
23.03.84 a oficiului poºtal 16 din Cluj-Napoca. În suplimentul
Flacãra pentru minte, inimã ºi literaturã din 9 martie 1984 al
revistei social-politice condusã de impetuosul poet Adrian
Pãunescu era gãzduit un interviu acordat lui George Arion de
cãtre artista care tocmai fusese pensionatã în pofida voinþei sale
(dar prin voinþa Comitetului Oamenilor Muncii) din Teatrul
Naþional din Cluj-Napoca. Mai bine de patru decenii slujise
aceastã scenã cu fervoare, contribuind la aºezarea ei printre cele
mai importante scene româneºti ºi europene, iar la împlinirea
vârstei de ºaizeci de ani, grupul de maºiniºti, contabili ºi – probabil
– tineri actori speriaþi cã nu-ºi vor putea încasa cecurile gloriei la
timp votase pentru alungarea din teatru a – poate – celei mai
importante personalitãþi artistice de aici.

Era momentul sã treacã totuºi peste aceastã nedreptate: „Sã fie
oare chiar vieþile mele acelea pe care le interpretez? M-am întrebat
nu o datã, în nopþile mele de nesomn. Am avut atâta timp sã mã
întreb. Am jucat în roluri de femei cu vieþi grele. Dar mi-au fost
scumpe aceste vieþi. Chiar când ele însemnau negãsirea unui
drum în viaþã.”

Viaþa ei fusese întotdeauna scena. Mai ales dupã ce-ºi pierduse
fiul, în vârstã de doar opt ani ºi soþul avea sã i se înstrãineze tot
mai mult. A rãmas singurã cu scena care, atunci, la începutul lui
1984 îi fusese ºi ea furatã...

Poate e din nou momentul sã încerc a afla dacã acolo, la capãtul
lumii, poetul ªtefan Baciu, mereu cu gândul întors cãtre þarã, va
fi presimþit cumpãna aceasta din viaþa „tulburãtoarei Silvia
Ghelan” folosind undele hertziene pentru transmiterea unui mesaj
de solidaritate intelectualã. Viaþa „poetului tânãr” de cândva,
devenit „poet pribeag” pânã la moarte, l-a condus cãtre cultivarea
unor valori umaniste în care preþuirea colegialã ºi manifestarea
prieteniei prin sprijinirea creaþiei celorlalþi
deveniserã corolarul unei existenþe erante.

Pãrãsind în 1946 postul de ataºat de
presã al Ambasadei României la Berna,
intuind schimbãrile politice radicale ce
aveau sã-i cuprindã þara, ªtefan Baciu avea
sã devinã „ataºatul de presã al stelelor”
(„Ich bin der Sterne Pressattaché”),
cutreierând lumea Americii Latine
(Argentina, Peru, Venezuela) ºi Americii
Centrale ori Caraibiene (Nicaragua,
Guatemala, Costa-Rica, San Salvador,
Santo Domingo, Cuba, Haiti), cu un prim
punct de staþie în Brazilia. Aici îºi va începe
cariera didacticã universitarã ºi va realiza
cele douã esenþiale antologii despre patriile
poetice pe care Ruben Darío le aºezase
sub semnul lui „el modernismo”.

Cele douã volume din Antologia
poeziei latino-americane ºi Antologia
poeziei surrealiste latino-americane sunt
ºi azi referenþiale. A consacrat studii unor
autori sud-americani, cel mai vestit fiind
peruanul Cesár Vallejo, cu care avea multe
consonanþe. Fãrã toate aceste preocupãri
culturale, exilul l-ar fi aºezat probabil – ca
în poemul lui Rilke – captiv „în carcera
sumbrã” a înstrãinãrii.

Statele Unite ale Americii – care-l adoptaserã pe Mircea Eliade
dupã „rãtãcirile” postbelice europene – aveau sã-l gãzduiascã pe
teritoriul lor ºi pe ªtefan Baciu. Dupã un scurt stagiu la Seattle,
capitala statului Washington, el avea sã se stabileascã pe viaþã în
insulele Hawai. Devenit profesor la departamentul de limbi strãine
al Universitãþii din Honolulu, poetul român avea sã-ºi petreacã
ultimele trei decenii din viaþã în oraºul aflat în golful Mamala de
pe insula Oahu, a treia ca mãrime din cele nouãsprezece bucãþi de
pãmânt ce alcãtuiesc arhipelagul din Oceanul Pacific. Din
hawaianã numele capitalei se traduce prin „port liniºtit”. Iar mele
poate fi înþeles drept cântec ºi prin extensie drept poezie. Acest
substantiv exotic avea sã devinã titlul revistei pe care ªtefan
Baciu a editat-o, cu sprijinul exclusiv al soþiei sale, omagiatã
într-un volum de amintiri (Mira – 1979) care se alãturã celorlalte
creaþii memorialistice (Franctiror cu termen redus – 1968, Sub
Tâmpa, în Honolulu – 1973 ºi Praful de pe tobã – apãrut în
1980 ºi difuzat de autor pe lungimile de undã ale postului de
radio Europa liberã). Într-unul din numerele acestei reviste
(noiembrie 1969) ªtefan Baciu mi-a fãcut onoarea de a-mi traduce
un poem în limba portughezã (Suprafeþe – Superfiçoies). Bucuria
celui prezentat de editor drept „poet of the newest generation

(who) studies drama in Bucharest” a fost sincerã. Aveam douãzeci
ºi unu de ani ºi un eminent autor aflat peste mãri ºi þãri îmi
aducea bucuria de a-mi fi tradus versurile dedicate de mine unui
mare artist, pictorul avangardist Hans Mattis-Teutsch. Sunt
convins cã el însuºi trãise – la o vârstã ºi mai crudã – aceastã
emoþie în clipa în care-ºi vãzuse poemul Eu tãlmãcit în nemþeºte
în paginile revistei Klingsor, publicaþie braºoveanã de europeanã
circulaþie în epocã. De altfel pentru mine Baciu era el însuºi un
Klingsor, un minnesänger vrãjitor, gata oricând sã-ºi bucure cu
generozitatea lui semenii.

Numãrul 13 al revistei Mele prezentatã drept Carta
Internacional de Poesia, Noviembre de 1969, respectiv
International Poetry Letter – November 1969, este dedicat integral
lui Hans Mattis-Teutsch (1884-1960), nãscut la Braºov ºi cu
studii la Academia Regalã din München, ilustrat în primele decenii
ale secolului XX în cuprinsul diverselor miºcãri de avangardã
(fauvism, post-impresionism, constructivism ºi, mai cu seamã
expresionism). Profesor cu îndelungatã activitate la liceul
industrial din oraºul natal, pictorul a avut o primã mare expoziþie
la Bucureºti în 1920, în climatul cultural efervescent apãrut dupã
instaurarea României Mari. Component al grupului ce activa în
jurul revistei Contimporanul, Hans Mattis-Teutsch s-a impus
publicului iubitor de avangardã, alãturi de artiºti precum Victor
Brauner, Marcel Iancu ºi M. H. Maxy. Peste ani Saºa Panã avea
sã-ºi aminteascã felul în care-l descoperise în paginile publicaþiei
lui Ion Vinea printr-un desen numit Compoziþie, „o gravurã în
linoleum” ce acompania „poeme de Tristan Tzara, Scarlat
Callimachi” ºi alþi autori. Era numãrul de revistã în care fusese
tipãrit „violentul ºi oportunul Manifest activist pentru tinerime
(JOS ARTA / CÃCI S-A PROSTITUAT! etc., etc.) ºi în imediatã
vecinãtate Domniºoara Hus – domniºoara lui Ion Barbu ºi a
tuturor celor îndrãgostiþi”.

Din acel remember încredinþat de Saºa Panã confratelui
„publisher-editor” ªtefan Baciu aflãm cã la sfârºitul anului 1924,
la expoziþia internaþionalã de artã avangardistã organizatã de
Contimporanul erau expuse zece sculpturi în lemn de Hans

Mattis-Teutsch, „statuete de proaspãtã ºi personalã inspiraþie”.
La Maison d’Art funcþiona la sediul redacþiei din strada Corabiei
(azi Georges Clemenceau, dupã rãboi numitã Gabriel Péri).

Artistul expusese în 1921 alãturi de Marc Chagall la Paris ºi la
Berlin împreunã cu Arhipenko ºi Paul Klee. ªi dupã cum avea
sã-i fixeze efigia Marcel Iancu în paginile multilingve din Mele
„Teutsch’s art was one of the most «pure» and direct in painting
and sculpture gaining from those early years a very personal
character and strong expresion”.

Un text bilingv (francezã-englezã) aparþine lui Michel Seuphor,
cel ce purta în pseudonimul ales (le nom de plume) anagrama lui
Orfeu (Orpheus). Într-o viaþã ce acoperã practic secolul XX
(1901-1999) acest pictor belgian ºi reputat critic de artã al
avangardei ºi-l amintea pe Teutsch ca pe un om „bon comme la
pain” în varianta galicã, „good as bread is good” în cea anglo-
saxonã.

Lucian Boz, alt longeviv (1908- 2003) care la data apariþiei
revistei trãia în Australia, dupã ce cunoscuse experienþa rãzboiului
în Franþa (rezistenþa, internarea în lagãrul de la Drancy) este

ªtefan Baciu, un poet care ºi-a petrecut douã
treimi din viaþã într-un exil dureros

Silvia Ghelan
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prezent cu un text mai vechi (1930) apãrut în Facla ce-l înfãþiºeazã
pe artistul braºovean drept „un inovator întru ale modernismului.
În timp ce mulþi pictori au rãmas la expresionism, crezând cã
aceasta e formula ultimã, dl. Teutsch desfoeºte perspective noui,
conducându-se dupã îndemnul unor chemãri înalte proprii”.

Un poem al autoarei de limbã germanã Verona Bratesch (1922-
1991) îl introducea pe cititor „in dem Atelier des Malers M.T.”.
Poem scris la dispariþia artistului (Nach dem Tod des Künstlers).
Un spaþiu al creaþiei în care totul pare stins, mai puþin gândirea
sa, încã prezentã.

„Etwas aber beseelte, empfindsam den Raum: seine
Gedanken.”

Este atelierul din strada Lungã 143 în care în vara anului1968
intram eu însumi ghidat de prietenul meu Mihai Nadin, autor al
unor studii dedicate pictorului ºi editor al Ideologiei artei în limba
românã. Aceastã profesiune de credinþã a marelui artist apãruse
iniþial la Potsdam (Kunstideologie – 1931), iar dupã bune decenii
devotatul sãu exeget avea sã o prezinte ºi cititorului român.

Îmi amintesc faptul cã am fost primiþi cordial de Mattis-Teutsch
János, fiul lui Hans, el însuºi pictor cu operã meritorie ºi pãrinte
al unui alt artist de mare talent Waldemar Mattis-Teutsch, în grija
cãruia se aflã atelierul ºi opera bunicului sãu.

La plecarea lui Mattis-Teutsch din Braºov nu e doar un
memorabil text critic, dar ºi un veritabil poem închinat celui care
„putea aduna pânzele colorate pentru a le încredinþa focului ºi a
le reîntoarce/ în sunete ºi luminã, în statura/ verticalã de unde
credeam cã ne vin/ dupã ce þi-au sãrutat palmele.”

Sensibilitatea cu care tânãrul (pe atunci) scriitor braºovean
Mihai Nadin, astãzi reputat profesor al unor mari universitãþi
americane se apropiase de opera lui Hans Mattis-Teutsch avea
sã-l determine pe însuºi ªtefan Baciu sã porneascã în Elegia...
pe care i-o consacra concitadinului (Elegía en negro, blanco y
humo para Mattis-Teutsch) de la observaþia lui Mihai Nadin
(„Fue una primavera triste aquella del año en que murío”) cãci,
cu adevãrat acea primãvarã a anului 1960 fusese una tristã, de
parcã s-ar fi prãbuºit un brad ce încerca totuºi sã se ridice („1960.
En Braºov./ Un pino en – el horizonte!/ Cayendo./ Y después se

levanta/ sobre un cielo blanco/ indeciso”.
Pentru poetul pribeag moartea lui Hans Mattis-Teutsch fusese

perceputã ca pierderea unei ancore, a unei solide legãturi cu
oraºul de sub Tâmpa la care visa de ani buni.

Îl urmãrea o copilãrie fericitã. La fel, adolescenþa petrecutã
aici, marcatã spectaculos de debutul poetic cu Poemele poetului
tânãr apãrut în 1935. Avea doar ºaptesprezece ani ºi urma sã
primeascã Premiul Fundaþiei Regale ºi Premiul Societãþii
Scriitorilor Români...

G. Cãlinescu remarca felul în care noul poet slãveºte copilãria
hoinarã. Sã fi intuit marele critic în ispita eranþei premoniþia unui
destin pribeag ce urma sã se configureze câþiva ani mai târziu?

Scrise la „ºaisprezece ani, nici o lacrimã dulce ca o turtã.
Fiecare cuvânt sobru, fiece gest aritmetic calculat”, poemele lui
ªtefan Baciu pãstrau acea tensiune adolescentinã venind parcã
de-a dreptul din versul lui Rainer Maria Rilke: „Ce tânãr sunt!
M-aº dãrui cu-nfiorare/ oricãrui zvon ce calea mi-o aþine!”

Dar fãrã a bãnui cã viaþa îl va obliga sã-ºi aminteascã ºi alte
versuri, mai întunecate, ale autorului „elegiilor duineze”: „Nu
lãsa soarta sã-þi nege copilãria,/ fidelitatea acestei cereºti, inefabile

vârste care,/ ce chiar pe captivul pierind în carcera sumbrã,/ încã-
l susþine, pânã la capãt. Cãci dincolo de timp/ ea stãruie-n inima
voastrã...”

Cãrþile ce-au urmat surprinzãtoarei plachete de debut Poeme
de dragoste – 1936, Micul dar – 1937, Drumeþ prin anotimpuri
ºi Cãutãtorul de comori – ambele din 1939, Cetatea lui Bucur
– 1940, Muzica sferelor – 1943, Cântecul mulþimii – 1944,
Caiet de vacanþã – 1945 dovedeau constanþa unei cariere lirice.
Dupã numirea ca ataºat de presã la Ambasada României la Berna

în 1946 avea sã aleagã (ca ºi ºeful misiunii diplomatice din þara
cantoanelor, sociologul ªerban Voinea, fratele de mamã al
scriitoarei Henriette Yvonne Stahl) un exil pe care, fãrã îndoialã,
nu-l bãnuise a fi definitiv.

Pentru niºte oameni de stânga oneºti precum cei doi
comunizarea României sub dictatul armat al Moscovei reprezenta
o ofensã adusã ideii de democraþie pe care socialiºtii români o
respectaserã ºi o apãraserã în timpul anterioarelor dictaturi, carlistã
ºi antonescianã. Perspectiva instaurãrii unui „marxism oligarhic”
de care se temuse ºi pe care-l cercetase încã din prima sa tinereþe
ªerban Voinea avea sã fie combãtutã ºi de ªtefan Baciu, mai ales
dupã stabilirea sa la Rio de Janeiro când, în calitate de corespondent
special al influentului jurnal Tribuna do Imprensa a cãlãtorit
intens prin þãrile Americii Latine, aflate într-un moment de
radicalizare politicã. Interesantã rãmâne atitudinea sa faþã de liderii
revoluþiei cubaneze, pe care i-a întâlnit chiar înainte de preluarea
puterii. Fusese „amic al lui Fidel Castro/ pe vremea când era bãiat
bun” (v. Declaraþie de principii), iar pe Ernesto Che Guevara îl
ºtia de asemenea, din Mexic. Mai târziu, când carismaticul Che
l-a invitat la Havana sã vadã „cum se împuºcã la zid” opozanþii,

Coperta revistei MELE

O traducere semnatã de ªtefan Baciu

Sumarul numãrului consacrat lui H. Mattis-Teusch

n-a ezitat sã refuze a-l cânta pe revoluþionarul argentiniano-
cubanez adorat de mai toþi intelectualii de stânga ai lumii, în
frunte cu Sartre ºi cu „castorul” sãu mult iubit, Simone de
Beauvoir „Yo no canto al Ché/ como tampoco he cantando a
Stalin” („Nu-l cânt pe Che/ cum nu l-am cântat nici pe Stalin”).
ªi în timp ce Titus Popovici publica la Bucureºti o carte entuziastã
despre Cuba – teritoriu liber al Americii, ªtefan Baciu denunþa
„cortina de fier de deasupra Cubei” (Cortina de hierro sobre
Cuba).

O atare atitudine refractarã faþã de un proces politic ce
cuprinsese America Latinã l-a pus în pericol pe autorul român,
nevoit sã pãrãseascã Brazilia ºi sã se stabileascã în SUA, iniþial
la Seattle, apoi în insulele Hawai. Aici a trãit cu intensitate o
tulburãtoare experienþã culturalã despre care vorbesc paginile
revistei sale ºapirografiate, realizatã cu un efort colosal ºi fãrã alt
sprijin financiar decât banii rupþi din salariul sãu de profesor. De
la bun început (1965) ºi pânã la sfârºit (1992) publicaþia a gãzduit
sute de autori români ºi strãini, în ideea de a promova culturi
moderne, cu focalizare pe contribuþia româneascã la patrimoniul
culturii universale. Sper ca recenzia numãrului din noiembrie
1969 consacrat lui Hans Mattis-Teutsch sã dovedeascã aserþiunea.

În volumul autobiografic Un braºovean în arhipelagul
Sandwich-Hawaii (titlul propus de autor era Un ºagunist în
arhipelagul Sandwich-Hawaii) apãrut în 1994 la editura
Eminescu, ªtefan Baciu mãrturiseºte experienþa sa îndelungatã
în arhipelagul paradisiac sus pomenit unde însã, borgesian,
adevãrata imagine edenicã nu i-a fost impusã de realitatea
geograficã ci de proiecþia livrescã a bibliotecii.

Paradoxal, cu cât universul acesta al cãrþilor se dilata din ce în
ce mai mult, sufletul poetului îºi restrângea trãirea la patria pãrãsitã
(corespondenþa sa dovedeºte ºi ea aceastã iubire nealteratã pentru
România, pe care o opune RSR, acronimul Republicii Socialiste
România) ºi reîntoarcerea gândului în oraºul copilãriei petrecute
în casa familiei ºi a adolescenþei ºaguniste când dialoga de la egal
la egal cu tânãrul profesor de francezã Octav ªuluþiu, el însuºi
autor al unei cãrþi despre Braºov (1937), dar ºi cu mai junele
dascãl de filosofie Emil Cioran a cãrui ultimã staþie mai înainte de
a pãrãsi pentru totdeauna România fusese chiar oraºul acesta
carpatin. De aceea opera literarã a lui ªtefan Baciu a devenit un

veritabil poligon al memoriei,
în care oameni ºi locuri se
intersecteazã continuu. Îl
urmãrise probabil adevãrul
unui proverb hispanic „Dios
escribe recto con lineas
tuertas” („Dumnezeu scrie
drept cu linii strâmbe”) pe
care-l memorase cândva. Sau
versurile neuitate ale lui
Georg Trakl, tragicul poet
austriac pe care-l tradusese în
româneºte, înaintea
rãzboiului: „Se întoarce
pribeagul ºi rãtãceºte de-a
lungul malului înverzit,/ Îl
leagãnã gondola neagrã prin
oraºul în ruine”.

Puþinii rãmaºi din familie
dupã moarte, respectiv sora
sa Ioana ºi devotatul ei soþ
doctorul Ovidiu Mãrgineanu,
au fãcut tot ce era necesar,
înfruntând inerþia autoritãþilor,
pentru amenajarea în „casa
galbenã” de lângã poarta
Scheilor ridicatã dupã Marea
Unire de profesorul Ion
Baciu unui mic muzeu al
Familiei. Fosta mea
profesoarã de istoria teatrului,
Ioana Mãrgineanu, specialistã
în dramaturgia germanã
modernã, a izbutit sã
recupereze obiecte ºi
manuscrise ale fratelui sãu

mai mare, exilat în îndepãrtatele insule ale Pacificului. În felul
acesta ªtefan Baciu se întorcea simbolic acasã.

Când s-a stins, la 7 ianuarie 1993, acolo, la capãtul lumii, de
unde primeam scrisorile ParAvion cu însemnele departamentului
de limbi europene al Universitãþii din Honolulu cred cã, aidoma
pribeagului lui Trakl, aflat „departe de imnici pãstori”, poetul
simþise cã „întotdeauna se reazimã noaptea cea albã de deal/ unde
plopul se-nalþã în sunete argintii / unde-s pietre ºi stele”.

Iar colina aceea era pentru el Dealul Melcilor din oraºul iubit
de sub Tâmpa, mereu evocat în poemele sale.

Cãci, dacã din gloria literarã nu rãmâne decât „praful de pe
tobã” – cum mãrturisise în memoriile cu acest titlu, apãrute în
îndepãrtatul Hawai, dintr-o viaþã de om rãmâne mai cu seamã
copilãria, niciodatã negatã, mereu revãzutã ºi adãugitã în trãirea
poetului ca-ntr-o succesiune de ediþii de lux.

Iar atunci, când s-a stins sub policandrele palmierilor de pe
malul Pacificului, va fi rostit, pentru ultima oarã, precum Rainer
Maria Rilke: „ce departe e jocul!”.
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Adrian
Munteanu

ADRIAN MUNTEANU (n. 21.08.1948, Braºov) este poet, actor ºi organizator de evenimente culturale, membru fondator al grupului „Caii Verzi de pe
Pereþi” din Braºov. Din 2008, este membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi membru al Asociaþiei Scriitorilor de Limbã Românã din Quebec. Absolvent al
Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã, la Constanþa, a lucrat ca profesor, instructor cu probleme de teatru la Casa Municipalã de Culturã din Braºov, director
al Clubului cultural de la Uzina de Autocamioane „Steagul Roºu” Braºov, iar în ultimii 22 de ani a funcþionat ca redactor la Societatea Românã de Radiodifuziune,
Studioul Regional de Radio Târgu Mureº. Din 2008 conduce editura Arania. A debutat editorial cu trei cãrþi de basme în versuri, Seri cu licurici: Seminþele
(1999), Darurile (2001) ºi Bunãtatea (2002), cuprinzând 365 de poveºti originale. Realizând un scenariu din aceste poveºti, a întreprins în 2003, un lung turneu
de reprezentaþii pentru copii în Canada. Din anul 2004, scrie sonete, publicând 7 asemenea volume, în ºapte ani consecutivi. În prezent, susþine o intensã activitate
de recitaluri de sonete, în þarã ºi în strãinãtate, conturând formula de performance poetry. În 2017, a întreprins  un lung turneu în SUA ºi Canada, cu 13
reprezentaþii, participând ºi la „Sãptãmâna Internaþionalã de Culturã Româneascã” de la Hamilton. Turneul peste Ocean a fost continuat ºi în 2018. Volumul „7"
a fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Braºov, în 2011, iar în 2012, a primit Premiul European de Poezie NUX la Târgul Internaþional de Carte de
la Milano. În prezent, deþine peste 20 de premii naþionale de interpretare teatralã, de scenariu dramatic ºi de regie de teatru. Opera sa este dedicatã cu predilecþie
sonetului: Tãcerea clipei (Sonete 1), 2005, Casa fãrã ziduri (Sonete 2), 2006, Sonete 3, 2007, Ferestre în cetate (Sonete 4), 2008, toate apãrute la editura Arania,
Braºov, Femeie!… (Sonete 5), editura Minerva, Bucureºti, 2009, Orele Tãcerii (Sonete 6), editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2019, volumul „7", editura Arania,
2011, Parole sussurate dall‘istante/ Sonetele Clipei (vol. în românã-italianã, traducere de Eugen D. Popin), Arania, 2012, Odihna Zborului (soneforisme),
editura Arania, 2014, Fluturele din fântânã (antologie), editura eLiteratura, Bucureºti, 2015, romanul-jurnal Povestea premiului Nux, eLiteratura, 2018, Paingul
Orb, editura Arania, 2020. Îndrãgostit iremediabil de sonet, Adrian Munteanu îºi concepe opera ca un spectacol de lumini ºi umbre dedicat acestei specii lirice,
cãreia îi exploreazã obsesiv noi posibilitãþi semantice, actualizându-i temele, împrospãtându-i mijloacele de expresie. În cele 14 versuri ale sonetului sãu, vom
întâlni efluvii sentimentale, senzualitate dar ºi anxietatea ºi revolta contemporanului atent la realitatea din jurul sãu. În fatidicul an 2020, poetul ne-a propus
Sonetoterapia, postând în mediul on line câte un sonet propriu în fiecare zi. Ecourile entuziaste, ca ºi în cazul spectacolului Paingul orb, tot on line, au probat
preferinþa publicului pentru poezia armonioasã, de înaltã spiritualitate ºi virtuozitate prozodicã. (Victoria Milescu)

SPUNE-MI, IUBITO!

Spune-mi, iubito, unde-þi e popasul?
În cuib zãnatec, în amurg de cearã?
Unde-þi aºezi piciorul sã nu piarã
Urma fierbinte ce-mi ucide ceasul?

Cum ai învins râvnirile de fiarã
Ce-au despicat pãdurile cu pasul,
Ca sã-mi aplec genunchiul, sã-mi fac masul
La umbra coapsei tale de fecioarã?

Lasã-þi coroana-n iarba sângerie,
Bea din potirul brumelor nectar
ªi din cãuº de patimi apã vie,

Arde-þi veºmântul pe nãvalnic jar,
Sã te zidesc curatã-n temelie,
Aceeaºi Anã, pe un nou altar.

UMPLE, IUBITO,
CU VIN VECHI POTIRUL

Umple, iubito, cu vin vechi potirul,
Cãuºul tainei, limpezit de muze!
Alintã apa dulce din havuze
Ce-a adormit cu trudã trandafirul!

Aºterne masa cu-n surâs pe buze,
Aºeazã pâinea ºi vegheazã mirul
Ademenind spre trup încins zefirul
Aromitor al zorilor lãuze.

Aprinde focul, nu-l lãsa sã piarã,
Aruncã lemne pe altar! Apoi
Miresme dulci ne vor zidi. Spre searã

Vom dezbrãca veºminte. Drepþi ºi goi
Ne vom topi ca un palat de cearã
În flacãra dintru adânc de noi.

VEGHEZ SFIALA OREI
la Psalmul 5

Veghez sfiala orei dimineaþa,
Râvnind sã-nalþ, umil, o rugãciune,
Dar spaima clipei mute mã supune,
Poveri în trup îmi sãgeteazã viaþa.

Doamne, îndreaptã-mi calea, sã-mpreune
Mâinile mele ce-au uitat dulceaþa!
Celui puternic sã-i aºterni povaþa.
Topeºte-i ura din rostiri nebune!

Atinge-l ca pe-un fur de lunã plinã
ªi îi smereºte graiul de-nceput,
Ca sã-l primeºti de-a dreapta fãrã vinã.

Dã celui blând un veºnicit sãrut
ªi adu-mi, Doamne, mirul tãu la cinã,
Sã mã-nveleascã taina, ca un scut!

MAI SUNT

Mai sunt pe-alocuri turme ºi fâneþe,
Un glas de tulnic încã mai rãzbate
ªi doinele se mai aud prin sate,
Cu-aceeaºi sfântã, tainicã tristeþe.

Mai semãnãm, ca sã avem bucate
ªi spicele se coc visând tandreþe,
Printre pãduri adorm poteci rãzleþe
ªi se mai þes ºtergarele brodate.

În înserare greierii mai cântã,
Câte un cal mai paºte ierburi moi,
O rândunicã încã se avântã

ªi-un vis ascuns se naºte din noroi.
Dar roua clipei pe obraz se zvântã
ªi-o lacrimã s-a rãtãcit în noi.

ALTARE DE IEDERÃ

Apele mari vor potopi câmpia,
S-or prãvãli gemând eliberate,
Vor frânge umbre în zadar vegheate,
Dar n-or putea sã-mi stingã crud fãclia.

Râuri de foc vor pârjoli palate,
Vor linge buza norilor ºi glia,
Dar n-or surpa din locul ei vecia
Iubirii mele îndelung visate.

De eºti un zid, þi-oi ridica altare
De iederã þesând veºmânt regal;
De eºti o poartã voi intra-n uitare,

Sã-þi simt rãcoarea-n trup robit pe mal,
Ca sã rãmâi în mine ca o mare
Cu þãrmuri blânde ºi nãvalnic val.

ÎN UMBRA ZILEI

În umbra zilei aripa se-mplântã
ªi-acoperã uimirile cu pana.
Un strigãt stins îmi sfredeleºte rana
Iubirilor ce nu mã mai frãmântã.

Lumina stinsã-ºi leapãdã sutana
Pe cumpãna ce-n lacrimã se-avântã.
Talaz fugar pe mal se ia la trântã
Cu liniºtea ce-mi pustieºte dana.

În iarbã-ngenunchez ºi-mi cer iertare
Cãrãrilor ce le-am urcat pieptiº.
Un fir de iarbã-nfige în uitare

O sabie cu-nsângerat tãiº
ªi pasãrea rãmasã-n aºteptare
Îmi tãinuieºte-adâncul din frunziº.

ARCAªUL NEGRU

Sãpând adânc din sânge-n amintire,
Arcaºul negru un cuvânt ocheºte,
Sã-mpovãreze jertfa ce-mplineºte
Cu truda tainei templul de iubire.

A-ncãlecat ºi în galop loveºte
Vocala smulsã fãrã-mpotrivire.
Între copite a surpat zidire
De cuget blând ce în adânc dospeºte.

Turbatã tânguire de durere
Revarsã slova suptã-n aprig vânt.
Împrãºtiat în zãri, fãrã avere

ªi doborât de-a-ntregul la pãmânt,
Verbul cel searbãd s-a fãcut tãcere,
Acoperit cu-ndoliat veºmânt.

FLUTURELE DIN FÂNTÂNÃ

Eu, fluturele-alunec în fântânã.
Ce spaimã hâdã-n trupul meu, plãpândul!
N-am timp sã-mi chinui timpul întrebându-l
Ce vaier lung pe-antene se îngânã!

N-am cal de foc pe care, adãpându-l,
Sã-l fac sã urce-n slãvi pe ghizduri pânã
ªi-ar împietri copita pe o rânã,
Ca sã þâºneascã-n aer pur cu gândul.

Ce–i pânã jos, ce tihnã necuratã,
Unde e luciul, unde-i un nãvod,
Sã frâng în el cãderea doar o datã?

Nu tremurã nimic sub lânced pod...
Pe fund nu-i apã, nu e nici o patã...
Plonjez în gol ºi mã strivesc de glod.

ALERGÂND

Aceasta e a orelor aromã,
Când s-a pierdut o clipã fãrã vlagã,
Trudindu-mã s-ating cu palma-ntreagã
Aceeaºi zare palpitând în comã.

Prind geana ierbii, ºoapta ce mi-e dragã,
Tot ce-a rãmas surprins de axiomã,
Prigoana umbrei, trupeºã fantomã
Învinsã-n goana zorilor, dulceagã.

Sunt toate doar o dârã fumegândã,
O rãmãºiþã-n scalpul unui gând
Cu dinþi de lut ºi pururea la pândã.

Mã voi trezi mereu agonizând,
Rânjind parºiv, iubindu-mã-n osândã
Tot alergând de mine, alergând.

ZVÂCNIRI MURDARE

Zvâcniri murdare, scârba ce mocneºte,
Modesta umbrã fadã a trãirii,
Tãiºul viu al vorbei ºi-al privirii
Pe gardul clipei vagi mã rãstigneºte.

Sã fug, sã strig, din mult prea plinul firii,
Sã mã ascund de ura ce sporeºte?
N-ar fi mai bine s-o înfrunt, orbeºte,
Sã mã arunc în lama primenirii?

Sã trec prin toate, cu priviri avide,
Cum aº tãia în carne de poem.
Un pas mai mult ºi zborul se decide.

Sfârºeºte frica de un surd blestem
ªi-o poartã cãtre mine se deschide.
Sã nu mã tem! Deloc. Sã nu mã tem!

CÂND SÃ PARCHEZ
antisonet 2

Când sã parchez în faþa casei mele,
Vãd locul ocupat ºi nu m-ajutã
Privirea calmã. Intru în derutã.
A fost o zi cu-o sutã de belele.

Vine vecinul, cel bolnav de gutã.
– A cui e rabla? zic, pornit pe rele.
Simt cã mã ia pe loc cu ameþele.
– Sunt musafiri la numãrul o sutã.

– ªi chiar la mine s-au gãsit sã steie,
Sã nu-mi pot pune roata lângã scãri?
– Câte bordeie-atâtea obicee!

Îmi vin în cap o mie de-ntrebãri.
Din portbagaj apuc nervos o cheie...
Doi sturzi în pom se þin în dezmierdãri.
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Familia Graure ar fi avut o cu totul
altã viaþã, dacã n-ar fi fost necesar sã
se mute în Ardeal. Altã viaþã ar fi avut
preotul Ioan Graure cu preoteasa Ioana
ºi fiicele lor, Luminiþa ºi Elena! Dacã
n-am fi fost obligaþi sã pãrãsim locurile
natale ale pãrinþilor ºi bunicilor noºtri!

Privind în urmã, mã gândesc la
copilãria ºi la adolescenþa mea care au
fost furate de regimul comunist:
trecerea cu domiciliul prin patru sate,

parohii unde tata a funcþionat; am început ºcoala primarã într-un
sat, în clasa a II-a am trecut la altã ºcoalã, în alt sat, apoi în clasa
a IV-a pãrinþii m-au aºezat la ºcoala din Blaj, unde, copilul ce
eram, cu greu m-am obiºnuit. În general, la sfârºit de sãptãmânã
plecam din Blaj acasã, la Cergãul Mic sau apoi la Biia, iar în
vacanþa mare (douã luni) la Giurgiu (la Remuº sau la Oinacu), la
bunici. Dacã sunt întrebatã care este localitatea mea natalã, nu
ºtiu ce sã rãspund. Probabil a fost ºi un lucru bun: m-am obiºnuit

cu toate, cu bune ºi cu rele. M-am adaptat la toate. Am amintiri de
peste tot. Poate cele mai puternice sunt cele din lunile de varã
petrecute la bunicii de pe malul Dunãrii, la bunicii materni din
Remuº ºi la bunicii paterni din Oinacu, care ne iubeau mult.
Doamne, cât sufereau cã ne vedeau atât de rar!

Cum sã nu-mi amintesc? Se spune cã mâncarea din copilãrie
nu se uitã niciodatã. Ei bine, la mamarea (bunica) de la Oinacu,
mâncam la mãsuþa joasã cu trei picioare (ca în Moromeþii lui
Marin Preda), cu scãunele rotunde, tot cu trei picioare.  Încãpeam
bine toþi nepoþii, cinci sau ºase când venea, mai rar, veriºoara din
Bucureºti. Mamarea ne iubea nespus, ne fãcea, din ce avea,
mâncarea pe care noi o consideram cea mai bunã. Gãtea la o
bucãtãrie afarã, amenajatã rudimentar, dar cu tot ce avea nevoie:
focul din vatrã, unde încet-încet, prepara mâncarea pe gustul
fiecãruia. Îmi amintesc de peºtele uscat fript pe grãtar la foc de
coceni din porumb, pus în apã ºi cu mãmãligã era o minunãþie.
Ce credeþi cã mai aveau bunicii de la Oinacu? Porumbei. Foarte
mulþi porumbei pentru care era amenajat un adãpost la înãlþime,
ca un fel de turn. Le dãdea sã mãnânce exact cum le dãdea sã
mãnânce gãinilor ºi celorlalte orãtãnii. Uneori, când eram noi,
nepoþii, acolo, erau prinºi doi-trei porumbei, tãiaþi, curãþaþi dupã
toate regulile gospodãreºti, apoi fripþi pe grãtar. Mamarea ne
servea asemenea bunãtate cu mujdei ºi cu pâine caldã ori cu
mãmãligã tãiatã bucãþi cu un fel de aþã mai groasã pe care o pãstra
atârnatã de un stâlp al bucãtãriei. Ce vreþi o mai grozavã bunãtate!

La Remuº, stãteam mai mult, pentru cã bunicii erau pensionari
ºi nu aveau niciun fel de pãmânt pe care sã-l mai munceascã, în
afarã de o grãdinã de zarzavat. ªi mamarea de la Remuº gãtea la
o bucãtãrie de varã, afarã, unde avea un cuptor, ca ºi la Oinacu,
la care sãptãmânal fãcea pâine. Dupã ce scotea pâinea din cuptor,
ne dãdea la fiecare câte un coltuc. Doamne, ce bunã era pâinea
caldã! Lângã cuptor avea instalatã o gazierã (un fel de lampã cu
suport pentru vase care funcþiona cu petrol) la care fãcea pe
îndelete (niciodatã nu se grãbea cu mâncarea, nici nu avea cum
pe gaziera aceea) bucatele pentru ziua respectivã. În fiecare zi
fãcea mâncare. Aici eram patru nepoþi. Dacã rãmânea mâncare,

care trebuia pãstratã pentru a doua zi, era dusã în pivniþã. Frigider
pe vremea aceea nu se pomenea, cum, de fapt, nu era nici curent
electric, deºi satele acelea se aflau la câþiva km de Giurgiu. Uneori,
în câte o varã, bunicii mei pãstrau în pivniþã gheaþã din iarna ce
trecuse, special învelitã în paie. Era folositã la rãcirea bãuturilor
ceea ce pe noi nu ne interesa, dar ce bucurie ne cuprindea când
observam cã mamarea se pregãtea sã ne facã îngheþatã. Însã era
muncã multã ºi grea cu prepararea îngheþatei, deoarece trebuia sã
amestece mult conþinutul îngheþatei într-un vas în care se afla
gheaþa. Alte vremuri!

Acum, când gãsesc prin sertare ori diferite dosare acte vechi,
îngãlbenite, rupte pe la colþuri, mã gândesc la perioada când au
fost scrise. Cele mai multe au înscris anul. Nu întotdeauna perioada
înscrisã este cea realã. De curând am descoperit actul/certificatul
de botez al tatãlui meu eliberat de parohul Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului” din Oinacu (vezi foto: Certificat de botez
Ioan Graure). Data naºterii este 10 mai 1922, dar certificatul a
fost eliberat „astãzi 7 decembrie 1954", cu sigiliul parohiei în
care este inscripþionat „jud. Vlaºca”, deºi în textul certificatului

este trecut, în loc de judeþ, Raionul Giurgiu.
Între timp. avusese loc reorganizarea
administrativã a þãrii. Certificatul a fost
eliberat desigur la cererea tatãlui meu. În
decembrie 1954, tata se afla de vreo trei luni
eliberat din închisoare. Avea licenþa în
Teologie, pe baza cãreia solicitase ºi obþinuse
aprobarea Mitropolitului Ardealului, Nicolae
Bãlan, de a fi hirotonit preot pe seama unei
parohii din Transilvania, ceea ce s-a întâmplat
în martie 1955, la Sibiu. Pentru completarea
dosarului ce trebuia depus la Mitropolia
Ortodoxã din Sibiu, tata avea nevoie de
certificat de botez (ortodox). Desigur, copia
certificatului a rãmas împreunã cu actele de
studii la Mitropolia din Sibiu, iar certificatul
în original se pãstreazã ºi astãzi în arhiva
familiei. Oamenii trec, hârtiile/actele rãmân!
(foto Ioan ºi Ioana Graure, miri, 1948).

Atunci, în primãvara anului 1955, tânãrul
preot stabilit cu familia aproape în nordul
þãrii, aproape de Cluj, s-a simþit oarecum
îndepãrtat de trecutul închisorii comuniste.
A uitat? Sigur, nu. Destul de repede ºi-a dat
seama cã Securitatea nu-l lasã în pace, poate
mai puþin în Nãoiu (unde a stat doar doi ani),
dar evident în Cergãul Mic, ºi, mai ales, în
Biia, unde era apropiat sufleteºte de preotul
Nicolae Grebenea, deþinut politic cu mulþi
ani de închisoare. Ajuns la Tãrlungeni,
perioada de sufocare spiritualã devine tot mai
accentuatã, ceea ce s-a transmis ºi corpului.

Astfel corpul preotului Ioan Graure a fost cuprins de microbul
cancerului care l-a doborât dupã unsprezece ani de la instalarea
în parohia Tãrlungeni.

Preocupãrile pãrintelui Ioan Graure erau deosebit de variate.
Pe lângã munca în parohie, oficierea slujbelor religioase, treburile
gospodãreºti de pe lângã casã (de exemplu, aveam întotdeauna
porc pentru Crãciun), munca cu stupii etc., îºi gãsea timp ºi
pentru studiu. Lectura pentru pregãtirea predicilor era pe primul
loc. Familia pãstreazã caiete întregi cu predici, cu schiþe de predici,
diverse însemnãri, idei pentru predici, unele datate cu anul când
au fost scrise, altele nu. Acorda un timp îndelungat pregãtirii
sãptãmânale a acestora, lucra meticulos ºi ordonat, pãstra
însemnãrile, iar în anii urmãtori le îmbogãþea, relua sau renunþa
la unele pãrþi.

Preocupãrile ºi lecturile teologice au fost mereu pe primul
plan. Continua sã scrie ºi sã publice în revista Telegraful român,
oficios al Mitropoliei Sibiului. Participa la toate adunãrile preoþilor
din Protopopiatul Braºov, unde îºi spunea opinia. Printre
manuscrisele rãmase de la preotul Ioan Graure, am descoperit
douã file cu însemnãri interesante, de fapt ciorne pentru
participarea la o asemenea adunare. Nu ºtim dacã au fost spuse
sau au rãmas doar pe hârtie. Redãm în continuare aceste însemnãri
(datând de prin anii 70) pentru ineditul lor ºi pentru interesul cu
care au fost scrise:

„Integralitatea recepþiei senzoriale în credinþã
Se ºtie cã o trãire sufleteascã, pentru a fi completã, deplinã,

trebuie ca la ea sã participe, sã ia parte toate simþurile. Acesta este
ºi motivul pentru care strãmoºii noºtri, înaintaºii noºtri, în
înþelepciunea lor, ne-au lãsat frumosul obicei, ca la orice bucurie
pe care o trãim, pe lângã alte acte, sã ºi ciocnim paharul cu ceilalþi
comeseni. S-a simþit adicã nevoia ca bucuria care era trãitã prin
pipãitul paharului, luându-l în mânã, prin privirea lui ºi prin
mirosul ºi gustul lui pe care le simþim bându-l, sã fie completatã
ºi prin ciocnirea paharului, trãind astfel bucuria ºi prin auz.
Simþul auzului pânã acum nu luase parte la aceastã trãire
sufleteascã. Deci, ca bucuria sã fie deplinã, trebuie sã ia parte

Luminita
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O VIAÞÃ SUB SABIE (VIII)
File de monografie:

(Va urma)

toate simþurile.
La români, ciocnirea paharelor între ele (spre deosebire de alte

popoare care ciocnesc cu paharul în masã, ceea ce denotã
individualism) simbolizeazã ºi unitatea sentimentelor în trãire a
tuturor celor care iau parte la bucuria respectivã.

În parantezã, menþionãm cã la agapele, pomenile de dupã
înmormântãri, poporul cu bunul sãu simþ a fãcut obicei ca sã se
abþinã de la ciocnirea paharelor, ca bucuria deci sã nu fie deplinã,
pentru cã dintre cei prezenþi atunci lipseºte, prea de curând, cineva,
cel mort. Unitatea ºi solidaritatea celor rãmaºi cu cel mort ºi cu
familia îndureratã e totuºi simbolizatã prin ridicarea colivei ºi
atingerea de ea a tuturor participanþilor, iar cei care nu au loc sã
atingã/ sã punã mâna pe colivã, ating cu degetele haina celor care

au prins coliva, prin aceasta þinând legãtura comunitarã/solidarã
cu toþi.

ªi rugãciunea este o legãturã sufleteascã. Dar ca aceastã trãire
sufleteascã sã fie completã trebuie sã ia parte la ea toate simþurile.
Este de mirare cum în sfânta noastrã bisericã s-a þinut seama de
aceastã necesitate psihologicã. Prin cântare / predicã, se satisface
simþul auzului, prin vederea icoanelor, a picturii pereþilor, prin
imaginea lumânãrilor aprinse se satisface simþul vãzului; prin
arderea tãmâiei ºi a lumânãrilor se satisface simþul mirosului;
prin cinstea datã icoanelor ºi Sfintei Evanghelii, prin sãrutarea
lor, prin semnul Sfintei Cruci, se satisface simþul pipãitului, iar
prin Sfânta Cuminecãturã, prin gustarea anafurei, se satisface
simþul gustului. Dacã avem în vedere valoarea integralã senzorialã
a slujbelor, putem considera cã rugãciunea trãitã integral, cu tot
sufletul, are ºi valoare psihologicã, deci chiar ºtiinþificã. Legãtura
credincioºilor cu biserica noastrã este ºi pentru aceastã integralitate
senzorial-psihologicã.”

Tatãl meu a menþionat, în continuarea acestei însemnãri,
motivarea biblicã, afirmând: „Cã doar nu gândim numai cu mintea.
Chiar Moise ºtia de gândirea prin inimã: „Vãzând însã Domnul
Dumnezeu cã rãutatea oamenilor s-a mãrit pe pãmânt ºi cã toate
cugetele ºi dorinþele inimii lor sunt îndreptate la rãu în toate zilele”
(Facerea 6, 5). ªi Sfântul Apostol Pavel face trimitere tot la
„cugetele inimii” când scrie evreilor: „Cãci cuvântul lui Dumnezeu
e viu ºi lucrãtor ºi mai ascuþit decât orice sabie cu douã tãiºuri, ºi
pãtrunde pânã la despãrþitura sufletului ºi duhului, dintre
încheieturi ºi mãduvã, ºi destoinic este sã judece simþirile ºi
cugetãrile inimii” (Evrei 4, 12).

Pentru exemplificare, desigur, pãrintele Ioan menþioneazã afirmaþia
unei femei din Tãrlungeni, Maria Munteanu: „La noi, de când intru
pe poarta bisericii, simt cã mã rog, cãci mirosul de tãmâie, cum
ajunge pânã acolo, mã transpune la rugãciune; în bisericã, când intru
ºi vãd icoanele ºi lumânãrile cum ard, aud cântãrile bisericeºti simt cã
rugãciunea a pus stãpânire pe sufletul meu.”

Certificat de botez preot Graure

Ion ºi Ioana Graure, miri, 1948
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXVII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Longeviv (26 noiembrie 1926 – 22
ianuarie 2015), Tudor Opriº a fost o
prezenþã activã, de peste cinci decenii în
viaþa culturalã ºi ºtiinþificã din România,

lãsându-ne moºtenire o vastã ºi variatã bibliografie, care însumeazã
peste o sutã de volume, mare parte fiind tipãrite în mii de exemplare,
nu puþine dintre ele (cele cu caracter ºtiinþific) fiind traduse ºi
publicate în mai multe limbi europene.

Concomitent cu activitatea sa de
scriitor ºi de om de ºtiinþã, Tudor Opriº
a fost poate cel mai mare animator
cultural ºi sprijinitor al tinerelor talente
(în cadrul unui cenaclu, „Sãgetãtorul”,
pe care l-a înfiinþat ºi l-a condus mai
bine de patru decenii). În plan editorial
aceastã muncã s-a materializat, între
altele, în volumele „Reviste literare ale
elevilor”, „500 de debuturi literare” ºi
„Istoria debutului literar al scriitorilor
români în timpul ºcolii”.

Astãzi încã nu sunt deloc puþini cei
care ºi-l amintesc cum pânã mai deunãzi
îl întâlneau în câte o redacþie, la un
cenaclu, la o manifestare literarã sau
chiar pe stradã.

Dãruit de Dumnezeu cu o sãnãtate
fizicã demnã de toatã admiraþia, dar ºi
cu ceea ce am putea numi o neostoitã
vioiciune a spiritului, Tudor Opriº s-a
aflat întotdeauna ºi pretutindeni în
miezul evenimentelor culturale, atât în
calitatea lui de profesor cât ºi în aceea
de ins dornic sã ajute, sã-ºi spunã
cuvântul, sã punã umãrul la o faptã
frumoasã. ªi ele, aceste fapte au fost cu
miile, dacã nu cumva chiar cu sutele de
mii. Nici nu putea fi altfel de vreme ce
omul era ubicuu, organizator de tabere ºcolare ºi nu numai,
fondator de publicaþii, editor nu numai al cãrþilor lui, ci ºi ale
altora (antologii, prefeþe, comentarii critice etc. etc.).

Timp de mai bine de patruzeci de ani Tudor Opriº ºi-a lãsat
amprentele sale culturale pretutindeni pe unde a trecut – de la
ºcolile de prestigiu bucureºtene (unde a oficiat de la catedrã) ºi
pânã la cutare sau cutare instituþie culturalã în care simþea cã se
poate petrece ceva benefic în viaþa urbei.

Într-o mai veche intervenþie criticã, Emil Manu vorbea de o
„Generaþie pierdutã” (1940-1955), care din cauza vremurilor
neprielnice (rãzboiul, apoi tranziþia cãtre stalinismul impus de
tancurile sovietice) nu s-a putut afirma aºa cum ar fi trebuit sã se
întâmple în timpuri normale. «În acei ani – noteazã Ovidiu
Papadima în „Cuvântul de prezentare” care însoþeºte recenta
apariþie editorialã (Tudor Opriº, Versuri alese 1940-2003, ediþie

definitivã, Bucureºti, 2020), cei
mai mulþi reprezentanþi ai
generaþiei sale n-au acceptat
compromisul, rupând contactul cu
momentul istoric. În acest fel ei
nu ºi-au putut transmite mesajul
la timpul potrivit, frângându-ºi
aripile, deturnându-ºi talentul sau
reluând exerciþiul mult mai târziu,
reparaþiile posterioare nescutindu-
le opera de desincronizãri
estetice… Douã manuscrise lirice,
premiate în 1944 ºi 1947, n-au
putut fi onorate editorial din cauza
conjuncturilor politice
defavorabile: agitaþiile anului 1945,
anul încheierii rãzboiului ºi
prefacerea, dupã 30 decembrie
1947 „data rãsturnãrii monarhiei”
a Academiei Române într-un organ
politic menit, în domeniul literaturii
sã impunã oficial modelul sovietic
ºi doctrina realismului socialist».

Victimã a reformei
învãþãmântului din acea perioadã,
Tudor Opriº nu ºi-a mai putut
susþine nici doctoratul proiectat cu
G. Cãlinescu (îl va lua mai târziu
cu Ovidiu Papadima), refuzând cu
demnitate (era fiu de general – asta

nu dãdea bine la dosar) sã se alinieze „academicianului A. Toma”
ºi lui Dan Deºliu, laureat al Premiului de Stat. Tudor Opriº a fost
nevoit sã se refugieze în învãþãmânt, unde a predat ºtiinþele fizico-
chimice ºi biologia, cãtre care avea, ca ºi spre literaturã, chemare.
Începând din 1950 ºi-a îndreptat energiile cãtre sprijinirea tinerelor
talente literare (a înfiinþat primul cenaclu reprezentativ al copiilor
(1950) ºi al adolescenþilor („Sãgetãtorul”, 1967), a coordonat
suplimentul „Preludiu” al „Scânteii tineretului”, a iniþiat concursul
naþional „Tinere condeie”, conducând taberele naþionale ale

Tudor Opriº, un poet recuperat
din „Generaþia pierdutã”

elevilor ºi editând peste optzeci de antologii literare din creaþia
lor.

În treacãt fie spus, târziu, dupã anul 2000 îmi mãrturisea cu
legitimã mândrie cã peste douã sute de membri actuali ai Uniunii
Scriitorilor ºi câteva zeci de ziariºti au trecut pe la „Sãgetãtorul”,
bucurându-se de sfaturile ºi îndrumãrile lui.

ªi ce ironie a sorþii!: în ziua când a fost înmormântat la
Cimitirul Bellu nici mãcar unul dintre aceia n-a fost prezent
acolo spre a-ºi lua adio de la profesorul lui…

Revenirea ca poet în viaþa literarã a lui Tudor Opriº (altfel „o
celebritate”, dar nu literarã, ci în domeniul biologiei, cu o
bibliografie copleºitoare în domeniu!) s-a produs abia în 1985
cu vol. Omul cu iubirile, acceptat la publicare dupã ºase refuzuri
(„inexplicabile”, mãrturisea autorul). «Cartea – scria Tudor Opriº
–, apãrutã în excelente condiþii grafice ºi cu o emoþionantã prefaþã
semnatã de marele critic Vladimir Streinu… s-a bucurat de un
nesperat succes. Tirajul de 8000 de exemplare s-a epuizat în
câteva zile… iar critica a considerat-o „o reabilitare a unui mare
poet ostracizat”, fiind „unul din cele 8-10 volume fundamentale
de versuri ale literaturii române”».

Într-adevãr, prefaþa lui Vladimir Streinu a fost emoþionantã,
fiindcã iatã ce putem citi acolo, între altele: „Tudor Opriº face
parte din generoasa familie a trubadurilor cu sufletul ca un cristal
de rouã ºi cu ochii arºi de mirajul unei iubiri sublime. (…) N-a
fost niciodatã generos cu roadele inimii sale, deºi Cãlinescu,
Vianu, Camil Petrescu, Arghezi, Bacovia – ca sã nu amintesc
decât pe câþiva din castelanii la poarta cãrora ºi-a cântat versurile
– l-au primit cu bucurie ºi cu mare cinste, ca ºi subsemnatul, de
altfel (…) Farmecul acestei cãrþi rãmasã poate în afara iureºului
experimentelor ºi inovaþiilor ce se vânturã azi ºi pe care profesorul
Opriº le-a înþeles ºi le-a apãrat ca mentor – constã în limpezimea,
puritatea, sinceritatea, nobleþea ºi omenescul iubirii ridicate la
rang de fior cosmic, în limba ei româneascã nesiluitã de-o
remarcabilã bogãþie plasticã ºi de o incontestabilã eleganþã ºi
elevaþie intelectualã. Sunt calitãþi „clasice” pe care nici timpul,
nici gustul nu le oxideazã ºi care ne fac sã ne apropiem cu emoþie
ºi receptivitate de aceastã Cytherã la þãrmul cãreia toþi am jinduit
sau jinduim sã facem popas”.

În mare mãsurã acest volum (pe care l-a tipãrit acum fratele
scriitorului, romancierul ºi regizorul Mihai Opriº, cãruia îi
mulþumim ºi pe aceastã cale pentru gestul sãu) are ºi o valoare
testamentarã. El conþine, pe lângã poezii ºi o bibliografie completã
a scrierilor lui Tudor Opriº, pentru prima oarã fiind consemnate
ºi cãrþile cu caracter ºtiinþific.

O apariþie de referinþã, necesarã, binevenitã ºi totodatã un act
de dreptate postumã.

Ion C. ªTEFAN
Domnul Ion Pãtraºcu este un scriitor talentat ºi perseverent,

cu evidente înclinaþii rafinat culturale.
Mã refer la faptul cã, timp de zece ani, a publicat în revista

Curtea de la Argeº articole informative ºi educative despre
activitãþile sale multiple ca diplomat român, pe diferite meridiane
ale lumii. Astfel, cu sprijinul domnului academician Gheorghe
Pãun, redactorul ºef al acestei prestigioase reviste, el a devenit,
dintr-un memorialist convingãtor, un adevãrat scriitor, stãpânind
treptat arta comunicãrii artistice.

Iatã un câºtig real pentru istoria literaturii române ºi, mai ales,
pentru noi, cititorii sãi constanþi, atât în paginile revistei, cât ºi în
cadrul volumelor tipãrite separat pânã acum, dintre care amintesc:
Peregrinãrile unui diplomat, Mozaic diplomatic, Un ageºean
prin lume, Popas în China, Povestiri persane ºi altele, fie semnate
singur, fie în colaborare cu alþii, reunind ºi materialele publicate
în revistele Pietrele Doamnei, Românul australian, Constelaþii
diamantine, Dacia Eternã ºi alele.

Volumul recent, La pas prin satul global, adunã materialele
apãrute în revista Curtea de la Argeº, în ultima perioadã, reaºezate
tematic, reunite sub acest titlul inspirat, deoarece – dupã cum
afirmã domnul academician Gheorghe Pãun, în articolul
introductiv Un român prin satul global – „Un român din Argeº-
Muscel, nãscut ºi crescut într-un sat cu nume blând – Galeº (
…), plecat de mic prin lume, mai întâi la ºcoalã, apoi ºi dincolo
de hotarele României – diplomat de cursã lungã, ºi în timp, ºi în
meridiane ºi paralele traversate pe planiglob”, revine în patria-
mumã pentru a ne dãrui bogãþia experienþei sale, cunoºtinþele
acumulate, relaþiile diplomatice ºi culturale între personalitãþile
române ºi cele ale culturii universale.

Aºa a ajuns Ion Pãtraºcu o figurã remarcabilã printre literaþi,
deºi el, modest ºi realist, dupã cum îl ºtim, afirmã: „Cu tocul în

mânã, nu am fost nici un leu paraleu ºi nici un vânãtor de vise”.
Dar opiniile apãrute în diferite reviste culturale, ori cu prilejul

lansãrii cãrþilor sale, exprimate de academicienii: Mircea Maliþa,
Dan Rãdulescu, Florin Constantiniu ori Gheorghe Pãun; de
scriitorii ºi criticii literari: Florentin Popescu, Doru Bobi, Denisa
Popescu, Mihail Diaconescu, Mona Vâlceanu, Lucian Costache;
de universitarii: Gheorghe Ghiþescu ºi Mihai Brãslaºi dovedesc
deplin ºi cu trainice argumente gradul înalt de comunicare artisticã
la care a ajuns domnul Ion Pãtraºcu.

Reaºezate tematic, articolele din acest volum se referã la
Misterioasa Indie, Paºi prin Maroc, Tot pe drum, pe drum, dar
ºi la câteva teme cu predilecþie culturale: Centenarul Unirii,
Seniori ai ºtiinþei ºi culturii, Ianuarie eminescian, prezentând
un caleidoscop de interferenþe între evenimentele externe ºi cele
interne.

Recitite, deoarece prima datã am luat cunoºtinþã cu ele în
paginile revistei, aceste scrieri ne dau prilejul unor aprecieri de
ansamblu. E de remarcat caracterul sistemic al fiecãrei apariþii,
îmbinarea între intern ºi extern, prin referiri la mari personalitãþi
naþionale ºi universale, interferenþa dintre informare ºi estetic,
caracterul patriotic al fiecãrui material.

Articolele cuprinse în culegere se referã la unele aspecte ale
politicii româneºti pe meridianele lumii ca: Din cronica relaþiilor
româno-siriene, Secvenþe indiene, La curþile sultanilor marocani,
La fraþii din Bucovina ºi Basarabia ºi altele.

Întâlnim ºi numeroase relaþii pe linie cultualã: Cu gândul pe
Valea Nilului, Mircea Eliade în India, Expoziþia internaþionalã
de picturã în acuarelã.

Autorul ne invitã sã vedem cu ochii lui, sã admirãm lucrãrile
lui Constantin Brâncuºi în India.

Alte referiri au un caracter general: Arc peste timp în diplomaþia
româneascã ori Eminescu pe Valea Nilului.

Desprindem o continuã pendulare: de la concret la abstract, de
la amãnunt la generalizare, de la politica diplomaticã la cea a unor
legãturi directe între diferitele personalitãþi ale lumii...

Citite ºi recitite, intervenþiile domnului Ion Pãtraºcu ne oferã
adevãrate pagini narative, cu un adânc fior patriotic ºi cu o
responsabilitate temeinicã asupra celor constatate ºi afirmate.

Om cult, perseverent ºi cu o gândire rafinatã, Ion Pãtraºcu a
devenit, în urma acestei colaborãri îndelungate cu domnul
academician Gheorghe Pãun ºi cu cititorii Revistei Curtea de la
Argeº, un scriitor apreciat de cititorii de pretutindeni.

Ceea ce m-a uimit propriu-zis (ºi m-a derutat parþial) este
faptul cã, de curând, întâlnindu-l cu prilejul unor lansãri de carte,
el mi-a mãrturisit cã se aflã la un final, cã se va opri din scris,
adicã a sfârºit ceea ce ar fi avut sã ne spunã. Aceleaºi idei le
regãsim ºi în mãrturiile din acest volum.

Este pentru prima datã când se dovedeºte a nu fi ºi un diplomat
literar deplin, fiindcã scrisul nu are vreo limitã, nici vârstã, nici
mãcar popasuri.

Aceastã contradicþie provine din faptul cã diplomatul, devenit
literat, va resimþi, curând dupã aceastã formã de retragere
(nestrategicã), dorinþa de a scrie mai departe, fiindcã actul de
creaþie este de naturã divinã, iar dumnealui va urma îndemnul
conºtiinþei sale artistice.

Da, Domnule Diplomat al Cuvintelor, ajuns aici, vã sfãtuiesc
sã treceþi de la creaþia tematicã la cea a compoziþiei literare propriu-
zise!

Aveþi toate ºansele ºi încã nu este târziu! Vã aºtept!
(Ion Pãtraºcu, La pas prin satul global, Biblioteca Revistei

Curtea de la Argeº, Editura Printech, Bucureºti, 2020.)

Profil Despre globalizare prin literaturã
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Neagu Udroiu

Cochetasem cândva cu
scrierea de texte pentru gazete,
dar nu mi-a trecut prin cap cã ar
veni o vreme în care aº putea sã
trãiesc din ce scriu. ªi totuºi asta
s-a întâmplat. Terminasem
facultatea numitã azi de ºtiinþã
a metalelor, revenisem în Dealul
Spirii hotãrât ca muncitorul de
altãdatã, cu diplomã de inginer
la mânã, sã mã exprim pe cât
eram în stare sã respir în larma
halelor uriaºe, a serviciilor
tehnice seducãtoare. N-a fost sã
fie: o ofertã venitã peste mânã

m-a descoperit pregãtit sã dau halatul
de fiecare zi pe o cãlimarã ºi un toc
sprinþar. Nu m-am cãit niciodatã de
gestul la offside comis cam fãrã
acoperire. Dar, cert, puteam s-o dau în
barã. Dacã nu m-aº fi dovedit în stare
sã depãºesc gardurile numeroase ºi
parcã din ce în ce mai dese risipite pe
pista de alergãri pe care mã angajasem
fãrã a fi probat veleitãþi de alergãtor de
cursã lungã cerute de meseria strãinã
mie la acea vreme?

Explicaþia reuºitei, dacã a fost, atât
cât a fost, poate fi formulatã într-o propoziþie simplã: am avut
profesori buni! La ora respectivã, presa noastrã depãºise vârsta
când la Bucureºti ora exactã era potrivitã de bãtãile orologiului
din Turnul Spaski. Fuseserã rechemaþi (la ei ) în þarã toþi cei
rãmaºi la noi varã de varã. Încetase obiceiul de a publica in
integrum editorialele din Pravda. Nu mai publicam in extenso
discursurile rostite la tribuna ONU de cãtre Andrei Ianuarevici
Vâºinski. Câteva comutãri în structurarea presei de la noi lãsau
urme. Ziarul nostru cu cel mai mare tiraj devenise citibil ºi lumea
îl aºtepta convinsã cã are pentru ce. Sigur, va mai trece timp pânã
ce îºi vor diminua gabaritul articolele oglindind întrecerile în
producþie („întreceri, întreceri/ ciocane ºi seceri...”). Dar apãreau
pagini întregi încredinþate condeielor scriitoriceºti, pline de idei
ºi ademenitoare la lecturã. Corespondenþii proprii din strãinãtate
ne regalau cu savuroase reportaje de la faþa locului. Celelalte
cotidiane centrale preluau stilul seducãtor la modã. A dispãrut o
revistã de actualitate internaþionalã scrisã de alþii ºi doar tradusã

pentru noi (se numea chiar „Timpuri noi”). Pe locul rãmas gol s-
a instalat revista „Lumea”, splendidã publicaþie de reflectare a
realitãþilor externe. Încredinþatã spre gestionare unui publicist de
renume, profesorul universitar George Ivaºcu, „Lumea” a bãtut
orice record în materie de atractivitate tematicã ºi publicisticã. A
apãrut în epocã revista „Magazin”, dupã care lumea ºedea la
coadã la chioºc precum la mãcelãrii. Un succes rãsunãtor a avut
de la primele numere „Magazin istoric”, legatã între altele de
vivacitatea coordonatorului, Cristian Popiºteanu. Ca sã nu mai
vorbim de marºul triumfal al revistei „Contemporanul”, aflatã
sub îndrumarea aceluiaºi George Ivaºcu. Semnau numãr de
numãr autoritãþi culturale precum Tudor Arghezi (paginat pe
prima paginã dreapta sus), George Cãlinescu (coloana sa venea
în josul paginii întâi, pe dreapta), Tudor Vianu, George Oprescu,
D. Suchianu, Catrinel Oproiu.

La ziarul de tineret, unde mi s-a gãsit loc în redacþie, mã
ocupam de problematica industrialã, culoarele convocau lume
diversã. Erau încã la treabã cei atraºi în gazetãrie la vârstã fragedã.
Lidia Popescu, Petru Ispas, Victor Constantinescu, Jordache
Bodea, Lucreþia Lustig, Iosif Sava, Carol Roman. Ani de zile au
robotit la scoaterea ziarului condeie scriitoriceºti aflate la început
de carierã: Al. Mirodan, Radu Cosaºu, Florin Mugur, Teodor
Mazilu, Nicolae Þic, Fãnuº Neagu, Ion Bãieºu, Pavel Aioanei,
Ilie Purcaru, Mihai Caranfil, ªtefan Iureº, Florenþa Albu. Pe
mãsurã ce vârsta le-a bãtut în geam s-au dus care încotro. Unii
direct în cãrþile de ºcoalã. Sau, mai sigur, în istoria literaturii.

Când ºi când apãreau în paginã, alãturi de ei ºi noi, ai casei,
nume de vârf ale scrisului românesc: Eugen Barbu, Marin Preda,
Demostene Botez, de tot tinerii Nichita Stãnescu, Grigore Hagiu,
Gabriela Melinescu, Cezar Baltag, Ilie Constantin, Adrian
Pãunescu, Constanþa Buzea.

Stau ºi mã întreb: cum sã nu te simþi dator sã stai cu ghiozdanul

Unde sunt iernile de altãdatã?!

pe genunchi ºi sã cauþi a nu pierde nimic din ce poate însemna o
strofã de învãþãturã pentru tine?

Dacã ar fi sã desemnãm prin vot popular decanii din diferite
etape, la „Scânteia tineretului” aceºtia puteau fi consideraþi în
timp Mihnea Ghiorghiu – la începuturi – mai apoi Dumitru
Popescu, Anghel Paraschiv, Nicolae Dragoº, Nicolae Dan
Fruntelatã. Am motive sã îi privesc respectuos.

Se va întâmpla sã ajung la un moment dat în redacþia ziarului
„Scânteia” ca publicist comentator. Era rangul profesional cel
mai înalt, fiind coleg de linie cu Ioan Grigorescu, Victor Vântu,
Romulus Cãplescu. Trudiserã ºi aici nume importante din
publicistica noastrã: Dan Hãulicã, Nicuþã Tãnase, Vasile
Nicorovici, Sergiu Fãrcãºan, ªt. Zidãriþã, George Radu Chirovici.
Pentru mine am taxat aceastã ºansã echivalentã celui promovat
de la „echipa under 19" direct în lotul de seniori, aº zice chiar în

„lotul probabililor”.Urmãrisem din imediata apropiere schimbarea
gãrzii la Buckingam-ul din centrul Casei Presei de mai târziu.
Tinereþea câºtigase teren. La externe au apãrut Viorel Popescu,
Radu Bogdan, Dumitru Tinu, Valentin Pãunescu, alãturi de mai
experimentaþii Vasile Oros, Nicolae Plopeanu, Nicolae N. Lupu.
La economic ºarjau George Cercelescu, Petre Nedelcu, Viorel
Sãlãgean, Ioan Erhan, Ion Teodor, Dan Constantin, Corneliu
Cârlan, Cristian Antonescu, Ilie ªtefan. În publicistica socialã
erau afirmaþi Sergiu Andon, Gh. Mitroi, Mihai Ionescu, Const.
Priescu, Dumitru Titus Popa. Cronicile culturale sclipeau sub
semnãturi de marcã: literarã – Constantin Stãnescu, Natalia
Stancu; muzicalã – Smaranda Oþeanu; plasticã – Marina Preutu.

Eseistul de pagina I era însuºi redactorul ºef – Dumitru
Popescu. Îl puteai considera concurat de Paul Everac, foarte
prezent pe teme social-cetãþeneºti.

Ei bine, vã întreb: aveai la îndemânã un meniu bogat; nu era
pãcat sã treci pe lângã el ignorându-l?

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (VIII)
Galaxia GÜTENBERG

29 martie 1973
Notã foarte importantã

Doresc sã consemnez faptul cã în anul acesta –
1972-1973 – când s-a zis cã am avut o iarnã blândã,
fãrã ger prea mare ºi mai ales zãpadã puþinã, când s-a
ajuns în luna martie ºi se aºtepta sosirea primãverii
ne-am pomenit cu un viscol puternic începând de la 4
martie 1973 ºi care a durat 4 zile.1 Avalanºa a fost
foarte mare. S-au înzãpezit toate cãile de comunicaþie,
atât în regiune, cât ºi în þarã. Comunicatele Institutului
Meteorologic ºi presa ne-a adus la cunoºtinþã cã totul
este paralizat în Oltenia de sud, în toatã Muntenia ºi
apoi toatã Moldova.

La Bolintin Vale s-au produs greutãþi în ce priveºte
legãtura cu Bucureºtiul. Nu s-au putut þine cursurile
în zilele 7-8 martie ºi nici la 5-6 martie decât sporadic.

Comitetul de partid, prin secretarul sãu, Stoica
Marin2 ºi primarul comunii, Rãdoi Mihai, au luat
mãsuri de deszãpezire, constituindu-se un
comandament local de luptã împotriva acestei
calamitãþi. Este de consemnat cã la apelul fãcut în
mai multe pauze la staþia de radioficare a tov. Anghel
Niculescu, locþiitor de secretar ºi Directorul Cãminului
Cultural, sute de cetãþeni au ieºit la deszãpezire. S-au
folosit ºi mijloace mecanizate de la Centrala petroliferã
ºi alte unitãþi din Bolintin Vale.

Acþiunea a avut un succes deosebit.
Pe strãzi s-au creat munþi de zãpadã.
Populaþia, în aceastã vreme, a fost aprovizionatã

bine cu alimente ºi pâine pentru cã unitãþile
cooperativei au fost gãsite cu stocuri de alimente
suficiente încât nu s-a simþit lipsa. Notez cã la
alimentarea cu pâine au fost unele greutãþi, dar de
rezolvat.

La 23 martie 1973 s-a þinut o ºedinþã de lucru a
Comitetului de partid în care s-a relatat cum s-a muncit
în perioada viscolului ºi a luptei contra zãpezilor mari
care în unele locuri ajunsese la aproape un metru. De
altfel, s-a estimat cã apa cãzutã prin zãpadã ar mãsura
150 litri pe m.p. S-au adus mulþumiri tuturor
instituþiilor, lucrãtorilor ºi populaþiei care a ieºit la
lucru în urma apelului fãcut.

În ºedinþa de lucru a comitetului de partid s-a luat
în discuþie planul de mãsuri pentru prevenirea
inundaþiilor care pot fi iminente – topirea zãpezilor
se va face repede – þinând seamã cã pãmântul este
saturat de apã.

1 Prin Decret semnat de Nicolae Ceauºescu, preºedintele
Consiliului de Stat, la 14 martie 1973 se instituise starea de
necesitate „în unele judeþe afectate de cãderile masive de zãpadã
ºi viscol”, extinsã la 16 martie asupra altor judeþe. („Steagul
roºu”, an XXV, nr. 7373, sâmbãtã 17 martie 1973, p. 1.)
2 Stoica Marin ºi modul de intervenþie al autoritãþilor din Bolintin
Vale erau oferite ca exemple pozitive în articolul Sã dãm cuvântul
faptelor eroice, în Ibidem, p. 1, 3.

Fragment extras din jurnalul prof. Ion I. Carbarãu,
aflat în curs de publicare la Editura Sud.

Ion I. Carbarãu

La apelul secretarului de partid s-a hotãrât ca sã se
caute în câmp vechile urme ale unor ºanþuri de scurgere
a apei în locul de la Argeº, punctul Crivina.

Aceastã acþiune s-a realizat ºi la iniþiativa cetãþenilor
din cartierul Bãleanu, care sâmbãtã 24 martie 1973,
în numãr de peste 350, au sãpat un ºanþ de scurgere a
apei în acest sector ca sã se scurgã locul de apa care
bãlteºte în locul zis „În Ogradã”, în lungime de peste
600 m. Afarã de faptul cã organele de partid ºi de stat
au condus opera de desecare, dar au fost mulþi þãrani
care s-au angajat sã intervinã la lucru. Notez aci pe
locuitorul Niþã Oprea, pensionar, comunist, care
cunoscând direcþia în care se îndrepta vechiul ºanþ de
desecare a ajutat ºi mobilizat multã lume. Þãranii –
tineri, bãtrâni, femei – au ieºit la aceastã acþiune
obºteascã ºi repede au rezolvat sarcina ce ºi-au propus
sã o facã.

În ºedinþa de lucru a Comitetului de partid s-a arãtat
cã sunt foarte multe greutãþi la Malu Spart, unde o
mare suprafaþã de teren s-ar putea sã nu fie folosit
pentru agriculturã din cauzã cã bãlteºte o mare cantitate
de apã. Trebuie sã luãm mãsuri ca ºi acolo apa sã fie
scursã cãtre Argeº, continuându-se vechile ºanþuri de
scurgere.

Aºa cã iarna blândã, cum s-a spus, a devenit grea
ºi asprã cãtre sfârºit, fapt care aduce mari greutãþi în
campania însãmânþãrilor de primãvarã.
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NOI
CONTRIBUÞII

LA
BIOGRAFIA

LUI
DIMITRIE

VÂRBÃNESCU
Biografia ºi opera pictorului, graficianului, traducãtorului ºi

publicistului Dimitrie Vârbãnescu (n. 5 octombrie 1908, Giurgiu
– m. 2 mai 1963, Paris) se cuvin a fi cercetate cu mai multã
rigoare întrucât acest creator reprezintã un caz special între
personalitãþile exilului românesc.

Apreciat de Lucian Blaga pentru cã a realizat schiþe de decor la
piesa Fapta ºi de Tudor Arghezi care i-a publicat în revista Bilete
de papagal, în 1928, un elegant ºi sintetic portret al lui Urmuz1,

semnat cu
p s e u d o n i m u l
Icewan.

Restituim, aici,
trei epistole ale
doamnei Suzanne
Vârbãnescu, soþia
pictorului Dimitrie
V â r b ã n e s c u ,
trimise lui Eugen
C e r n ã t e s c u 2 ,
prieten ºi un foarte
bun cunoscãtor al
operei acestui
giurgiuvean aºa de

valoros ºi, totuºi, atât de izolat.
Epistolele acestea, deºi conþin o accentuatã notã de curtoazie,

au fost trimise în România dupã 1968, când Suzanne Vârbãnescu
realizase întâia Expoziþie de picturã ºi graficã ~ noiembrie –
decembrie 1968, la Bucureºti, în cadrul Ateneului Român.

Aceastã expoziþie s-a constituit într-un eveniment recuperator,
iar apoi s-a deschis ºi în oraºul natal al pictorului, Giurgiu,
Brãila, Galaþi ºi la Muzeul de Artã din Craiova.

Istoricul ºi criticul de artã Petru Comarnescu, în cuvintele
preliminare la catalogul acestei expoziþii, semnaleazã noutatea
artei lui Dimitrie Vârbãnescu, apreciind elogios universul artistic
al acestui creator excepþional.

*
Paris, le 15 décembre 1969

Cher ami Eugène,

Je ne voulais pas vous écrire avant d’avoir rencontré les
Chesnais. Ils vous attendent avec impatience et seront heureux
de vous faire un certificat d’hébergement quand vous le désirez.

Jacques Chesnais se remet lentement d’une zona, mais enfin
il a un moral excellent. Ce sont des gens charmants et attachants.

Je suis allée chez eux avec Radu Ionesco3 et ensuite la soirée
s’est terminée chez Simone Benielli ou elle nous régalait d’une
choucroute au champagne formidable.

Inutile de vous dire que la soirée a été gaie, et Jacques Chesnais
riait de bon coeur. C’était un plaisir. Il est courageux et il sait
rester jeune.

Que vous dire. Que les fêtes approchent et je vois partir en
Savoie chez mes soeurs.

Envoyez-moi de vos nouvelles et racontez-moi un peu ce qui
se passe à Bucarest.

Pour terminer je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Que tous vos voeux se réalisent que votre santé continue à être
bonne et je vous embrasse affectueusement.

Suzannne

[Monsieur Eugene Cernatesco, 14 strada C.A. Rosetti, 14,
etaj 9, sector 1, Bucarest, Roumanie; Suzanne Varbanesco, 10
Rue Beaugrenelle, 75 Paris, 15].

*
Paris, 15 decembrie 1969

Dragã prietene Eugen,

Nu am vrut sã vã scriu înainte de a fi întâlnit familia Chesnais.
Ei vã aºteaptã cu nerãbdare ºi sunt bucuroºi sã vã facã un certificat
de gãzduire când doriþi.

Jacques Chesnais se restabileºte dupã o zona [zoster]; are un
moral excelent. Sunt oameni încântãtori ºi calzi. Am fost la ei cu
Radu Ionescu ºi apoi seara s-a terminat la Simone Benielli, unde
ne-a rãsfãþat cu varzã acrã ºi o ºampanie formidabilã. Inutil sã vã
spun cã seara a fost veselã ºi Jacques Chesnais râdea din toatã
inima. Era o plãcere. El este curajos ºi ºtie sã rãmânã tânãr.

Ce sã vã mai spun. Sãrbãtorile se apropie ºi eu o sã plec în
Savoia la surorile mele.

Daþi-mi veºti despre dumneavoastrã ºi povestiþi-mi puþin
despre ce se întâmplã la Bucureºti.

În final vã doresc un an bun ºi fericit. Toate dorinþele sã se
împlineascã, sã aveþi în continuare o sãnãtate bunã ºi vã îmbrãþiºez
cu afecþiune.

Suzanne

*
Paris, le 16 septembre 1970

Cher Eugène,

Depuis mon retour en France, début septembre, je n’ai guère

séjourné à Paris et je suis bien en retard dans mon courrier. Ceci
n’est pas une bonne excus et puis le temps passe de plus en plus
vite, alors ça, c’est une vraie „vérité”.

Il y a quelques jours j’étais chez les Benielli. Nous avons
beaucoup parlé de vous. Ils ont une chambre indépendante à
vous tenter quand vous viendrez à Paris.

Avez-vous reçu un petit paquet il y a un mois et ½ environ
qu’ils vous ont envoyé pour un ami?

Je vous donne leur nouvelle adresse: 11, rue Pérignon, Paris
15e. Un petit mot de votre part pour leur dire si vous avez reçu ce
petit paquet leur fera plaisir, j’en suis certaine.

J’espère que votre santé continue à être bonne et qu’il ne fait
pas encore très froid chez vous. Ici novembre et décembre ont
été presque toujours ensoleillés; c’est un vraie bénédiction. J’en
ai profité pour avoir une bonne grippe, pour tousser etc.

Pour me remettre complètement je vais aller passer les fêtes
chez mes sœurs en Savoie. L’air frais me manque beaucoup à
Paris.

A mon retour je m’occupe de votre certificat d’hébergement
avec les Chesnais. Ce sera le bon moment pour venir au
printemps.

Cher Eugène, donnez-mois de vos nouvelles. Passez de bonnes
fêtes. Portez-vous bien et que la Nouvelle Année vous apporte
totu ce que vous désirez.

Je vous embrasse affectueusement,
Suzanne

[Monsieur Eugène Cernatesco, 14 strada C.A. Rosetti, 14,
etaj 9, sector 1, Bucarest, Roumanie; Suzanne Varbanesco, 10
rue Beaugrenelle, 75, Paris, 15].

*
Paris, 16 septembrie 1970

Dragã Eugen,

Dupã întoarcerea mea în Franþa,
la începutul lui septembrie, nu an
stat deloc la Paris ºi sunt deci în
întârziere cu corespondenþa. Asta
nu e o scuzã bunã ºi apoi timpul
trece din ce în ce mai repede, asta
da este un „adevãr” adevãrat.

Acum câteva zile am fost la
familia Benielli. Am vorbit mult
despre dumneavoastrã. Ei au o
camerã separatã care v-ar tenta când
veþi veni la Paris.

Aþi primit un mic pachet, acum
aproape o lunã ºi jumãtate, pe care
vi l-am trimis printr-un prieten?
Vã dau noua lor adresã: Str[ada]
Pérignon nr. 11, Paris,
arondismentul 15.

Câteva cuvinte din partea
dumneavoastrã pentru a le spune
dacã aþi primit acest pacheþel le-ar face plãcere, sunt sigurã de
asta.

Sper cã sãnãtatea dumneavoastrã este în continuare bunã ºi cã
nu este frig la dumneavoastrã. Aici noiembrie ºi decembrie au
fost aproape mereu însorite; este o adevãratã binecuvântare. Am
profitat ºi am fãcut o gripã zdravãnã, cu tuse etc.

Pentru a-mi reveni complet voi petrece sãrbãtorile la surorile
mele în Savoia. Aerul proaspãt îmi lipseºte mult la Paris.

Când mã voi întoarce mã voi ocupa de certificatul
dumneavoastrã de gãzduire împreunã cu familia Chesnais. Ar fi
bine dacã aþi veni în primãvarã.

Dragã Eugen, daþi-mi veºti despre dumneavoastrã. Petreceþi
sãrbãtorile cu bine. Sã fiþi sãnãtos ºi Anul Nou sã vã aducã tot ce
vã doriþi.

Vã îmbrãþiºez cu afecþiune,
Suzanne

*
[Paris, 13 ianuarie 1976]

Cher Eugène,

Bonne et heureuse année et surtout bonne santé. Que 1976
vous apporte joie et sérénité. Que faites-vous? Donnez-moi de
vos nouvelles. Nous parlons des vous avec Jeanne Michaud et
avec Jean Garon. En ce moment j’éxpose mes tapisseries et je
me suis mise à peindre!!

Je vous embrasse chaleureusement,
Suzanne

[Monsieur Eugène Cernatesco, strada V.A. Urechia, nr. 8,
sector 6, Bucarest, Roumanie; Suzanne Varbanesco, 10 rue
Beaugrenelle, 75015, Paris].

*
[Paris, 13 ianuarie 1976]

Dragã Eugen,

Un an nou bun ºi fericit ºi mai ales multã sãnãtate. Anul 1976
sã vã aducã bucurie ºi liniºte. Ce mai faceþi? Daþi-mi veºti despre
dumneavoastrã. Vorbim de dumneavoastrã cu Jeanne Michaud
ºi cu Jean Garon.

În acest moment îmi expun tapiseriile ºi m-am apucat de pictat.
Vã îmbrãþiºez cu cãldurã,
Suzanne

Originalele acestor epistole inedite se aflã în biblioteca
profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

ÎNTREGIRI LA
BIBLIOGRAFIA LUI
I.A. BASSARABESCU

Biografia ºi bibliografia profesorului, prozatorului,
traducãtorului, publicistului ºi memorialistului I.A. Bassarabescu
(n. 7 decembrie 1870, Giurgiu – m. 29 martie 1952, Bucureºti)
necesitã noi ºi temeinice reevaluãri, din timp în timp, spre a
constata valoarea intrinsecã a operei sale literare.

Autor de scurtã respiraþie epicã, predominând schiþa, povestea
ºi nuvela, evocator al unei lumi „ce se petrece” cu o uimitoare
repeziciune, reprezentant major al „micului romantism”, I.A.
Bassarabescu a fost apreciat de Nicolae Iorga, E. Lovinescu, G.
Ibrãileanu ºi G. Cãlinescu.

Iar, mai recent, istoricul literar Teodor Vârgolici i-a elaborat o
monografie clasicã, inteligent conceputã ºi scrisã ºi i-a restituit o
parte din opera sa.

Plicul scrisorii lui Dimitrie Vârbãnescu

Scrisoarea lui Dimitrie Vârbãnescu, verso

Scrisoarea lui Dimitrie Vârbãnescu, faþã
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1 Urmuz, Algazy & Grummer în Bilete de papagal, [1], nr. 16, duminicã, 19 februarie 1928, p. 1–2. În acest numãr se publicã ºi portretul lui Urmuz realizat de Icewan, pseudonimul lui Dimitrie
Vârbãnescu (pag. 3), precum ºi o notã explicativã ce aparþine lui Tudor Arghezi (pag. 4).
2 Eugen Cernãtescu (n. 24 decembrie 1897, Craiova – m. 25 octombrie 1991, Bucureºti), publicist, traducãtor ºi memorialist. A fost preþuit de colegii ºi confraþii sãi. A fost ataºat de presã la Legaþia
României de la Paris.
3 Radu Ionescu (n. 1 februarie 1930, Bucureºti – m. 14 decembrie 2005, Bucureºti), istoric ºi critic de artã. Discipol al maestrului George Oprescu. Excelent cunoscãtor al artei româneºti.
4 Însemnarea aceasta se reproduce din cãrþulia Biblioteca pentru Toþi – 40 de ani de culturã. Consideraþiile cãrturarilor noºtri asupra ei. [Bucureºti], Editura „Universala” Alcalay & Co., [1935],
p. 7–8 + 1 foto bust a lui I.A. Bassarabescu.
5 Victoria Ana Tãuºan, Relief. Versuri. Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1981, 110 pagini.
6 Lygia Alexandrescu, a doua soþie a lui Gellu Naum. A fost o preþioasã colaboratoare a poetului ºi bunã cunoscãtoare a operei soþului sãu.

Literatura lui I.A. Bassarabescu, la o lecturã atentã, capãtã
nuanþe ºi valenþe din cele mai interesante ºi mai actuale.

Opera lui I.A. Bassarabescu se citeºte ºi se reciteºte cu o realã
încântare, refuzând, astfel, sã cadã în desuetudine.

Autorul este un abil creator de mici dimensiuni, mânuieºte, cu
siguranþã, arta dialogului ºi ºtie sã capteze atenþia cititorului
îndrãgostit de lumea literaturii.

Aceste gânduri mi-au fost sugerate de o însemnare a lui I.A.
Bassarabescu privitoare la rolul ºi semnificaþia Bibliotecii pentru
Toþi, care a fost ºi a rãmas una dintre cele mai importante instituþii
culturale ale României.

La solicitarea poetului ºi prozatorului Vasile Demetrius, director
un timp al acestei colecþii, I.A. Bassarabescu trimite urmãtoarele
gânduri4, în care aduce un elogiu absolut prozatorului Duiliu
Zamfirescu întrucât a publicat toate romanele din „Ciclul
Comãneºtenilor” în Biblioteca pentru Toþi.

*
Cunosc ºi preþuiesc aceastã bibliotecã încã din anii adolescenþei

mele, când romantismul lui Macedonski ºi al lui Traian
Demetrescu se îmbina cu realismul lui Teleor, lãsând sã se
desluºeascã din ce în ce mai bine o literaturã durabilã, prin
contribuþia sãnãtoasã a convorbiriºtilor lui Titu Maiorescu,
precum ºi aceea a colaboratorilor lui Hasdeu la Revista nouã ºi a
sãmãnãtoriºtilor de sub conducerea d[omnu]lui N. Iorga.

Biblioteca pentru Toþi descoperea un câmp tot mai larg de recoltã.
Duiliu Zamfirescu a þinut atunci sã dea o pildã de dezinteresare

fãrã seamãn, þinând sã-ºi publice romanele, de la început, în
aceastã bibliotecã dezbrãcatã de fast, dar bine înveºmântatã în
surtucul voios al muncitorului harnic.

N-o fi câºtigat el, atunci, bani mulþi. Nici nu i-a fost acesta
þelul. Dar, ajutat de Biblioteca pentru Toþi, a izbutit sã puie sub
ochii maselor nobleþea sufletului nostru naþional, reprezentat prin
cele douã aristocraþii tradiþionale: boierul ºi þãranul.

Dacã numai atât ar fi înfãptuit aceastã bibliotecã ºi tot ºi-ar fi
creat drepturi neclintite la recunoºtinþa noastrã.

Dar ea e stupul viabil, în cãsuþele cãruia stãruie mierea agonisitã
din toatã producþia geniului ºtiinþific ºi literar, românesc ºi strãin.

ªi pentru aceasta, cred cã i se cuvine mult mai mult.
I.A. Bassarabescu

CÂTEVA ºTIRI NOI
DESPRE GELLU NAUM

LA COMANA
Biografia poetului, prozatorului, dramaturgului ºi

traducãtorului Gellu Naum (n. 1 august 1915, Bucureºti – m. 29
septembrie 2001, Comana, judeþul Giurgiu) a fost cercetatã, pânã
acum, de excelenþii istorici ºi critici literari, Ion Pop ºi Simona
Popescu, care au investigat, cu rigoare, itinerarul fizic ºi creator
al ultimului mare scriitor din gruparea suprarealistã.

Poetul Gellu Naum, cu ascendenþe aromâne ºi greceºti, era un
consecvent ºi atent cunoscãtor al literaturii din Franþa, unde s-a
instruit ºi format în vederea susþinerii unui doctorat, pe care, din
motive încã necunoscute, nu l-a finalizat.

A scris ºi a publicat în revistele avangardiste din România,
alãturi de Virgil Teodorescu, Gherasim Luca, Paul Pãun ºi Dolfi
Trost, încercând o revigorare a lexicului poetic ºi a imaginii
artistice.

Se impune, cu unele dificultãþi, în peisajul literar interbelic dar
literatura publicatã, de el ºi de confraþii sãi, nu e cititã, iar când e
cititã e neînþeleasã.

În anul 1962 îºi cumpãrã o casã în satul Comana, din judeþul
Giurgiu, ºi se retrage aici spre a scrie, a medita, a traduce ºi, de
asemenea, spre a primi vizitele unor prieteni ºi confraþi români ºi
strãini.

Existã, aºadar, în fondurile publice ºi particulare, o sumã de
epistole trimise din Comana colegilor ºi prietenilor sãi, în care
sunt evocate secvenþe din viaþa poetului Gellu Naum la Comana.

Elocvente, în acest sens, sunt ºi cele trei epistole expediate
poetei Victoria Ana Tãuºan (1937-2011) ºi istoricului ºi criticului

literar Marin Bucur (1929-1994), care s-au bucurat de preþuirea
poetului de la Comana ºi care se caracterizeazã prin laconismul
ºi insolitul unor sintagme.

Anii petrecuþi de Gellu Naum ºi soþia sa, Lygia Alexandrescu,
la Comana (1962-2001), au fost fructuoºi, ani de meditare ºi de
muncã enormã în ordinea spiritului.

*

Plicul scrisorii lui Gellu Naum

[Bucureºti], 6 februarie 1982
Vã mulþumesc pentru mirificul RELIEF5 care mi-a prilejuit,

aici ºi acum, o cãlãtorie spre spaþiile delfice ale Poeziei.
Gellu Naum

[Doamnei Victoria Ana Tãuºan, Strada Avrig, nr. 9/19,
apartament 97, Bucureºti, III, cod 73333; Expeditor – Gellu
Naum, Strada Aviator Petre Creþu, nr. 64, Bucureºti, I, cod 71328].

*
[Comana], 13 aprilie 1083
jud[eþul] Giurgiu

Reîntorºi dupã o lungã absenþã, vã reamintim cã ne aflãm la
Comana unde vã aºteptãm oricând, cu mare drag.

Lygia6 ºi Gellu Naum

P.S.
Trenul spre Giurgiu, din gara Progresul. În gara Comana

oricine vã poate arãta locuinþa noastrã care nu e departe de garã.

[Victoria Ana Tãuºan, Strada Avrig, nr. 9-19, apartament 97,
Bucureºti, cod 73333; Expeditor – Gellu Naum, Comana, judeþul
Giurgiu, cod 8282].

*
[Comana, 29] iunie 1984

Dragã surioarã ºi iubite prieten, dupã atâtea ploi (în afarã ºi
înãuntrul nostru) nu credeþi cã o întâlnire la Comana ne-ar risipi

un pic norii de pe frunþi?
Ligia ºi cu mine vã aºteptãm oricând cu inimile deschise (între

timp mi-au cãzut dinþii ºi mi-am pus alþii...)
Vã îmbrãþiºez,
Gellu Naum

[Marin Bucur, Strada Avrig, nr. 9-19, apartament 97, Bucureºti,
cod 73333; Expeditor – Gellu Naum, Comana, judeþul Giurgiu,
cod 8282].

Originalele acestor epistole inedite se aflã în biblioteca
profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

Dedicaþie Tudor Arghezi pentru Urmuz
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ETNO-LOG

Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Redescoperind cosmologiile
tradiþionale

Oamenii au
c o n t e m p l a t
dintotdeauna cerul,
dar aceastã orientare a
privirii ºi a gândurilor
spre înalt nu era un

gest instinctiv, o formã de destindere sau o rutinã golitã
de sens, ci o activitate foarte serioasã, cu funcþii concrete
în viaþa practicã a comunitãþilor tradiþionale, dar ºi în
organizarea statelor antice înalt civilizate, precum
Egiptul sau China.

Înainte de a fi codificate pe hãrþi astronomice,
cosmologiile au fost populare, exprimând modalitãþi
preliterate de a lega pãmântul de cer ºi spaþiul de timp ºi
de a norma viaþa dupã rânduiala nepieritoare a Sacrului
„de deasupra” ºi „de dincolo” de raza privirii, însã a
cãrui prezenþã era absolut fireascã, în fiecare moment ºi
loc, printre oameni, Sacrul fiind echivalent cu „realitatea
prin excelenþã”, aºa cum scrie Mircea Eliade în Sacrul ºi
profanul (traducere din limba francezã de Rodica Chira,
Editura Humanitas, Bucureºti, 1992, p. 14).

Interesul pentru cosmologiile tradiþionale ºi, în
cadrul lor, ºi pentru astrologiile ce le par dubioase multor
contemporani (mai ales din cauza dezvoltãrilor ºi a
popularitãþii de care se bucurã în cultura New Age) este
remarcabil printre cercetãtorii occidentali, fie ei filosofi,
istorici ai religiilor, ai culturii ori ai mentalitãþilor,
clasiciºti, medieviºti, geografi, antropologi sau etnologi.
Acest lucru ne apare evident când parcurgem bogata
bibliografie a cãrþii lui Nicholas Campion, Astrologie ºi
cosmologie în religiile lumii, un tratat sintetic al celor
mai importante idei din domeniu, apãrut la New York
University Press în 2012 ºi publicat în 2018 la Editura
Pro Cultura din Bucureºti, într-o excelentã traducere din
limba englezã realizatã de Alexandra Purnichescu ºi
coordonatã de Alina Pelteacu. Aflãm, de pe ultima filã a
ediþiei româneºti, cã Nicolas Campion este lector la
Facultatea de ªtiinþe Umaniste ºi Artele Spectacolului
din cadrul Universitãþii Wales Trinity Saint David din
Marea Britanie, predã cursuri de „Cosmologie ºi culturã”
ºi este director al Centrului Sophia pentru Studiul
Cosmologiei în Culturã al aceleiaºi universitãþi.

Una dintre distincþiile majore utilizate de
universitarul galez în tratatul lui este aceea între
cosmogonii „haotice” ºi „cosmice”, pe care o preia din
Sacrul ºi profanul de Mircea Eliade: cele din prima
categorie conþin mituri ale provenienþei lumii dintr-un
element originar „fãrã formã, ceva anume/ nimic” din
care se dezvoltã spontan ºi gradual „divinitãþile
creatoare, curgerea timpului prin zi ºi noapte ºi, în cele
din urmã, fiinþele umane” (Campion, p. 46), pe când cele
de al doilea tip prezintã geneza ca act deliberat al
Dumnezeului creator.

Raportându-ne la aceastã clasificare a lui Mircea
Eliade, cosmogonia popularã româneascã, exprimatã mai
ales de legende, dar regãsindu-se ºi în colinde sau cântece
epice, ar putea fi plasatã la mijloc, între ordinea cosmicã
ºi spontaneitatea haoticã, pentru cã este înfãptuitã de un
Dumnezeu atotputernic, dar apare, totodatã, ºi ca rezultat
parþial al întâmplãrii ori al intervenþiei ariciului, un fel
de „meºter mitic” precreºtin.

O variantã a legendei cosmogonice româneºti,
publicatã sub semnãtura lui I. Ferestrãuariu în „Albina”
Bucureºtiului, nr.26/1938 ºi preluatã de Tony Brill (în
Legende populare româneºti, 1994, vol. I, p. 130-133)
include majoritatea secvenþelor narative pe care le
gãsim rãspândite în celelalte variante, mai „sãrace”.
Iatã, pe scurt, conþinutul acestei legende:

Dupã ce modeleazã cerul „ca un ceaun”,
Dumnezeu vrea sã-l aºeze peste pãmânt, „cum ai
rãsturna ceaunu pi-un fund”, dar pãmântul este prea
mare ºi nu încape sub cer. Ariciul îl învaþã pe Creator
sã-l încreþeascã în munþi ºi vãi, spunându-i cã astfel
va avea ºi apa pe unde sã curgã. Dumnezeu îl ascultã
ºi de data aceasta, face pãmântul prea mic. Ariciul
îi spune sã-i mai întindã marginile. Dumnezeu
ascultã din nou ºi înþelegem cã realizeazã un pãmânt
concav, pentru cã apoi, ca sã nu se umple de apã,
Creatorul îi stabileºte ºi stâlpii de susþinere, patru
peºti mari, supravegheaþi de „Sinion Stâlnicu”.
Apoi, Dumnezeu face curcubeul, ca sã soarbã apa
„de prin iazuri”, când plouã prea mult.

În secvenþa urmãtoare, Dumnezeu vede cã e
întuneric ºi face soarele ºi luna din douã inele
divine, unul de aur ºi unul de argint, pe care le
azvârle pe cer. Dupã ce-l desparte pe soare de lunã,
sora lui, pe care acela voia s-o ia de soþie, hotãrãºte
sã facã ziua ºi noaptea ºi ia douã gheme de aþã, unul
cu aþã albã ºi unul cu aþã neagrã, ca sã le contopeascã
într-un singur ghem, cu fir rãsucit, alb cu negru, de
pe care „sã se depene ziua ºi noaptea”. Ca ajutor la
realizarea ghemului „o luat tot pe arici, ca pi unu
ci-l avé mai credincios”. Însã a trecut o nuntã ºi
ariciul, tânãr („bãitan”), a vrut sã joace ºi el puþin ºi
a lãsat ghemele în „coºarcã”. „De la o vreme”,
Dumnezeu a vãzut cã vine spre el doar un fir negru
ºi a gãsit ghemele încâlcite, iar pe arici, „asudat
tot”, l-a surprins venind de la nuntã. Drept pedeapsã,
Atotputernicul l-a „blagoslovit” pe arici sã joace fãrã
voia lui, de câte ori aude cântând, oricât de „scârbit” sau
„trudit” ar fi, ºi cum a spus Sfântul, aºa a rãmas.

În cadrele aceleiaºi scheme narative, mitul
cosmogonic comportã numeroase variaþiuni, printre care
unele în care crearea lumii devine tangentã cu
escatologia, întrucât instituirea timpului diurn ºi nocturn
se face odatã cu izvodirea soarelui ºi a lunii ºi cu
despãrþirea definitivã a celor doi fraþi, pentru a împiedica
incestul ce ar fi dus la multiplicarea surselor de luminã ºi
de cãldurã ºi astfel, la pârjolirea pãmântului. Cel care se
opune cãsãtoriei dintre soare ºi lunã, prevenind
dezastrul, este, nu întâmplãtor, tot ariciul.

Cântecele epice despre Soare ºi Lunã (cele douã
corpuri cereºti de a cãror existenþã ºi miºcare astronomicã
depind toate ritmurile telurice ºi biologice) ne introduc
într-o imagerie cu o densitate simbolicã uimitoare pentru
cunoscãtorii folclorului ºi ai literaturii vechi: „Foaie de
cicoare,/ În prunduþ de mare/ Iatã cã-mi rãsare/ Puternicul
Soare./ Dar el nu-mi rãsare,/ Ci va sã se-nsoare;/ Cã mi-a
tot umblat/ Lumea-n lung ºi-n lat,/ Þara Româneascã/ ªi
Moldoveneascã/ Lungiº,/ Curmeziº,/ Mãre, nouã ai,/ Tot
pe nouã cai;/ Patru-a ciumpãvit,/ Cinci a omorât/ ªi tot
n-a gãsit/ Potrivã sã-i fie/ Vro dalbã soþie;/ Fãr’ de mi-a
gãsit/ ªi mi-a nemerit,/ La nouã argele,/ Nouã feciorele,/
În prunduþ de mare,/ Pe unde rãsare./ A mai mititicã,/ Ca
o floricicã,/ În mijloc ºedea,/ La lucru lucra,/ Pe toate-
ntrecea;/ Cã ea tot þesea,/ Þesea,-nchindisea,/ ªi ea se
numea/ Ileana/ Simzeana,/ Doamna florilor/ ª-a
garoafelor,/ Sora Soarelui,/ Spuma laptelui (...)”. Am citat
începutul unei variante notate de G. Dem. Teodorescu
pe 6 august 1883, de la marele lãutar brãilean Petrea
Creþul ªolcan. Prezentarea in extenso a subiectului în
context naþional ºi universal apare în volumul lui Ion
Taloº, Cununia fraþilor ºi nunta Soarelui. Incestul

zãdãrnicit în folclorul românesc ºi universal (Editura
Enciclopedicã, Bucureºti, 2004).

În spiritul gândirii mitice, unificatoare, ariciul poate
fi vãzut ca un „soare mai mic”, atunci când se strânge
„cum îi bulzu’”, asemenea unei sfere pline de þepi
(„raze”), pentru a se apãra de duºmani (analogie observatã
întâia datã de George Coºbuc), aºa cã nu e de mirare cã
þepii lui erau folosiþi în leacuri populare pentru alungarea
frigurilor. Pe lângã arici, alte zale din lanþul
simbolismului cosmologic activ în folclorul românesc
sunt mãrul, cununa de spice, colacul de Crãciun ori hora
„încinsã” de oamenii satului pentru a celebra dansul
soarelui prin „jocul” vieþii.
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Ion Andreitã,

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

Citesc romanul “Bursa de
iluzii” (Editura EIKON, 2018) al
scriitoarei Magda Ursache – ºi
nu ºtiu cum se face cã, tot
înaintând în lectura acestei cãrþi
de excepþie, trãiesc tot mai acut
sentimentul apropierii de o altã
carte de excepþie,

„Decameronul”, lui Boccaccio. Un sentiment neaºteptat, un
paradox care mã împinge la descifrarea, la înþelegerea acestei
ciudate analogii.

S-o luãm iavaº-iavaº… Scriitorul florentin Giovanni
Boccaccio (1313-1375) a trãit pe vremea aºa-numitei Ciume
Negre, Bubonice, care, între anii 1347 ºi 1351 – în patru ani,
aºadar – a ucis în Europa 25 de milioane de oameni (pânã la,
zice-se, jumãtate din locuitori, fiind nevoie de douã secole pentru
ca populaþia continentului sã ajungã din nou la nivelul de dinainte
de 1347). Trãitorii acelui timp erau convinºi c-a venit sfârºitul
lumii. (Moartea neagrã a luat viaþa unor importante
personalitãþi ale timpului. Nãprasnicei maladii i-a cãzut victimã
ºi frumoasa Laura, iubita-muzã a lui Petrarca, a cãror iubire
a devenit legendarã).

În aceastã perioadã de moarte ºi disperare, Boccaccio scrie
– între anii 1348-1353 – faimoasa lui carte „Il Decameron”.
Subiectul cãrþii: zece personaje tinere, ºapte femei („graþioase
doamne” care cunosc arta amorului) ºi trei bãrbaþi (la fel de
bine documentaþi) se refugiazã într-o vilã din apropierea
Florenþei unde, pentru a scãpa de contaminare ºi obsesia
morþii, se pun pe petreceri, conversaþii, banchete, dans, zaiafet.
Totodatã, timp de zece zile (fãrã a pune la socotealã vinerea
ºi sâmbãta, dedicate religiei – !) fiecare din cei zece (nobili,
negustori, þãrani, cãlugãri) spune (zilnic) o poveste; despre
orice, dar mai ales despre iubire sub toate aspectele sale,
amoruri, în care sexul înoatã ca peºtele în apã. Se adunã
astfel o sutã de poveºti/nuvele, pe care Boccaccio le strânge
harnic într-o carte, alcãtuind un important document despre
viaþa ºi obiceiurile din Italia secolului al XIV-lea.

Dar sã ne întoarcem la timpul nostru. Sã ieºim de sub
umbrela florentinã a lui Boccaccio ºi sã încercãm sã ne
adãpostim sub pãlãria bavarezã a lui Iohannis. Vom constata,
fãrã mari investigaþii, cã între Ciuma secolului XIV ºi
Covidul-19 al secolului XXI sunt o droaie de asemãnãri. În
primul rând, gradul mare de contaminare (Covidul
adãugându-ºi zilele acestea o tulpinã suplimentarã
„englezeascã” mult mai periculoasã) ºi puterea mare de
ucidere (Covidul, aparent, cu mai puþine victime, dar virusul
este încã novice, la început de drum; ce va urma, sã batem în
lemn). Existã, însã, ºi o deosebire esenþialã: Vechea ciumã,
adusã tot de prin cele Asii, a afectat doar continentul, Europa
– ciuma noastrã de astãzi, deghizatã în Covid, ciuma-Covid-19,
atacã la nivel planetar; nici un continent nu-i scapã, nici o þãriºoarã,
micã, mare, bogatã sau sãracã.

Trecând, acum, la cele douã cãrþi – „Decameronul” ºi „Bursa
de iluzii” – petrecute într-un timp de identitarã restriºte – vom
observa ºi aici unele asemãnãri (fie formale, fie de fond) ca ºi,
fireºti, deosebiri. (S-ar putea deschide aici o parantezã în ceea ce
priveºte timpul acþiunii: Giovanni Boccaccio scrie în plinã
desfãºurare a pandemiei; Magda Ursache scrie în pragul mai
apropiat sau mai depãrtat al apariþiei/declarãrii (oficiale) a
pandemiei; deloc neobiºnuit: avantaj Magda, pentru spiritul
vizionar. Am închis paranteza).

Personajele lui Boccaccio se adunau într-o casã (vilã) unde s-
au pus la poveºti. Personajele Magdei Ursache se adunã ºi ele
tot într-o casã („Casa cu absidî”) sediul Asociaþiei Uniunii
Scriitorilor din Iaºi. În timp ce boccaccienii (nobili, negustori,
þãrani, cãlugãri) povesteau ºi petreceau ca sã uite de pericol,
magdalienii, toþi scriitori de elitã, au o preocupare mult mai
importantã: ei fac parte dintr-un juriu chemat sã hotãrascã
acordarea premiilor pe acel an, ale Asociaþiei scriitoriceºti
respective: cine sã fie fericiþii câºtigãtori la cele câteva secþiuni
de creaþie: poezie, prozã, teatru, publicisticã-eseu, criticã ºi istorie
literarã. În „Decameronul”, zece personaje îºi încruciºeazã elegant
floreta cuvintelor gingaºe – timp de zece zile. În „Bursa de iluzii”
sunt numai cinci personaje principale, alãturi de alte câteva, care
mânuiesc spada cuvintelor când dure, când, uneori, mieroase –
vreme de numai ºapte zile. Sã fie o aluzie, cumva, la Zilele
Facerii, în care Dumnezeu a creat cerul ºi pãmântul, munþi ºi
ape, florã ºi faunã, inclusiv omul, dându-i pe mânã totul? – timp
în care juraþii noºtri abia reuºesc sã cadã de acord asupra
beneficiarilor celor câteva pârlite premii („la noi premiul e cât un
scuipat în Bahlui”)?! Sã le urmãrim, în arena Bursei.

Celor cinci personaje principale – Dumitrel, Camil, Iris, Rodiana
ºi Popoacã; în odinea intrãrii în scenã – li se adaugã, cum spuneam,
alte ºase pesonaje, foarte importante ºi ele: Iancu Pãun, Eva
Rogojan, Hada, Fronea, Leon ºi Profesorul Teu. Fiecare, bine
individualizat, dupã vorbã, dupã port, dupã temperament ºi
caracter, dupã faptã (ºi rãsplatã). O veritabilã menajerie de sticlã,
nu de fragilitatea tennesseewilliams-ianã (deºi, rãsar unele ecouri:
vezi povestea de iubire dintre Maria Lia ºi Camil) ci o menajerie
de sticlã afumatã, ciobitã, de mahala (literarã) cu ºtaif, mai
apropiatã de „Gaiþele” lui Alexandru Kiriþescu (vezi duetul
Fraulein – Rodiana) – sub bagheta fermecatã a Magdei Ursache,
autor ºi regizor (ea însãºi, uneori, personaj, cu numele real, în
„piesã”, fie ºi prin simplã evocare). Am zis „menajerie de mahala”,
întrucât observ cã Magda Ursache radiografiazã o actualã imagine
social-culturalã a ceea ce constatase, cu un secol ºi jumãtate mai
înainte, Mihai Eminescu: „Nimic nu întrece mahalagismul ieºean,
nici vorbãria goalã înrãdãcinatã la Junimea, nici discuþia cam
trivialã pe care onorabila societate, de câtãva vreme, o face sã
înfloreascã faþã de toate producþiile literare”. Or, eroii „Bursei de
iluzii”, tocmai asta fac. Ei sunt prozatori, poeþi, critici ºi istorici
literari, oameni de radio ºi televiziune, dascãli universitari,
surprinºi într-un moment de rãscruce, de tensiune, al vieþii lor –

Iluzii la Bursa vieþii
– de la „Ciuma lui Boccaccio” la

„Covidul lui Iohannis” –
atât personale, cât mai ales profesionale: debarcarea, cu arme ºi
bagaje (apucãturi, metehne, trãdãri, turnãtorii, abuzuri, hoþii,
lãcomie, minciunã) din vechea societate comunistã (a „eticii ºi
echitãþii socialiste”) în noua societate, capitalistã (a libertãþii totale
ºi dreptãþii depline) – mai exact, în largul perimetru, de peste un
deceniu, al originalei noastre tranziþii. În fapt, în romanul Magdei
Ursache îºi încruciºeazã spadele tot zece atleþi ai cuvântului
(Rodiana este secretara cu cafelele) printre care scapãrã, din
când în când, douã fulgere de foc pedepsitor/purificator: Paul
Goma ºi Luca Piþu – împlinind astfel numãrul apostolilor biblici.

Romanul „Bursa de idei” poate fi citit în douã feluri, în douã
registre suprapuse: la o primã vedere/lecturã, ca o frescã tragi-
comicã a unor întâmplãri din viaþa ºi activitatea unui grup de
scriitori, stârnind, ca la o comedie, umor, ironie, zâmbete (poate
ºi ceva grimase); la o privire mai profundã, însã, penetrantã,
romanul se dovedeºte a fi o dramã, poate chiar drama, starea-

limitã în care a ajuns literatura românã, cultura în general. Acest
ultim registru este modul în care trebuie înþeleasã ºi apreciatã
aceastã carte-semnal-de-alarmã, avertizare a unor pericole ce
ameninþã nu doar cultura românã, spiritualitatea, ci însãºi fiinþa
româneascã, esenþa ei. Sigur, trebuie avut în atenþie (ºi) cine
citeºte, cui se adreseazã aceastã carte; de fapt, tot ceea ce scrie
Magda Ursache. Iatã, în propria ei mãrturisire, opinie francã ºi
limpede, împãrtãºitã nu demult în revista „Actualitatea literarã”
(din Lugoj) nr. 105/sept.-oct. 2020, pag. 14, în eseul „Sfaturi de
folos unui prozator tânãr”: „Totdeauna, însã, scriu numai pentru
cititori neapãrat cultivaþi, avizaþi”. Luându-ºi ºi un aliat
convingãtor, în susþinerea punctului de vedere: „Cum le spune
Aura Christi, cititori complice, pentru care nici aluzia livrescã,
nici efectele de text filologic nu-s strãine”.

ªi, totuºi, cu toatã aceastã (obligatorie) însuºire elitistã (în
sensul curat al cuvântului; cã-þi vine sã strigi aidoma lui Vlahuþã:
Unde ni sunt elitiºtii? – adevãraþii elitiºti, cãrturarii acestui neam
viteaz, nu îngâmfaþii, cominterniºtii, globaliºtii, trãdãtorii de astãzi,
ce se dau drept spuma þãrii) – însuºire presupusã în oarecare
câtime cititorilor, romanul este accesibil cititorului mediu, doritor
de literaturã adevãratã; „favoare” datoratã mãiestriei artistice a
autoarei, artei cuvântului impecabil, ºi inconfundabil, al Magdei
Ursache.

Coborând în mijlocul personajelor, dar pãstrând un ochi
deasupra mesei de poker, observi ardoarea cu care fiecare partener
de partidã îºi susþine ciracul. Nu înainte de-a-i elimina din joc pe
cei ce-ar fi putut merita o astfel de recompensã, dupã niºte
regulamente absurde ºi opinii stupide: dacã au mai primit premiu
în ultimii trei ani, dacã au fost premiaþi ºi de alte instituþii etc. etc.
Popoacã, îmbãlsãmându-ºi limbajul cu exces de diminutive
(secundiþã, vodcuþã, târzior, cãrþiºoare, o lecuþã, soþioarã
bolnãvioarã; cam tot ce-i vine la îndemânã din DEX) – tic? sau
falsã umilinþã împãciuitor-rãzbãtãtoare? – un fel de maestru de
ceremonii al partidei – se luptã sã-l impunã între premianþi pe
primarul Sergiu Coºarcã (de la care, dacã nu curge, tot picã: o
casã, o slujbã, o aprobare etc.) autorul unui roman a cãrui valoare
artisticã o deconspirã Iris, citând: „Bã, Sulicã, ne-am cãcat în
baftã dacã pleacã Nelu-n Germania. Rãmânem cu dânsa-
ntrânsa”. (Dar manevrele lui Popoacã îl vor aduce, câºtigãtor, la
potou, pe primar, care declarã, la festivitatea de premiere, cã se
simte flatulat (adicã, flatat) de onoarea fãcutã. Lupte se dau ºi
pentru promovarea poetei Filomela (sau „Filomiþa”) din a cãrei
plachetã de versuri citeazã tot Iris: „De ce sã-i spun penis, de ce
/ când pot sã-i spun”… – ºi, de jenã, Iris „pronunþã cu tremã,
piulã”. Confruntãrile continuã pentru multe alte nume, spre
impunerea cãrora teribilele sãbii se dovedesc a fi, deseori, de
mucava.

Un personaj cu totul aparte este Rodiana („Vevericioara” –
dupã cum o „alintã” Popoacã) – secretara Asociaþiei Scriitorilor,
care-ºi spune „povestea” ce-o frãmântã (à la Decameron) zilnic,
fiecare debutând cu aceeaºi expresie, în inconfundabilul grai
moldovenesc (pe care, tocmai pentru a-l scoate în evidenþã,
autoarea îl consemneazã cu litere italice). Iat-o pe Rodiana, cea
din prima zi: „Pi‘z dai seama? Eu stau cu moºnegii ºi cu babilii

pentru douã-trii milioani ºî mulatra ceia mustãcioasã di sus
pânã jos, bomba sexi di smoalã ºî di cãrbune, cã-i scoasã ca
din iad, ia 3000 de verziºori sã se prostitueze – ptiu! – sî pozeze
goalã, cu mâna-ntre picioare. Îs o tipã mai  tare dicît ea, n-am
probleme cu sutienele. ªî uite cã eu îmi strâmb limba cu numili
ãstora de se dau scriitori în concurs, nu Nadina”. Remarcile ei,
pe parcursul celor ºapte zile, de o suculenþã mereu proaspãtã, au
o autenticitate nãucitoare. Aº mai cita doar felul cum îi vede
Rodiana pe scriitorii pe lângã care slujeºte: „Ia sã vãd – oups! –
cu ce animale samãnã fiecare. Hada, am zîs, c-un bou. Eva –
un râs nãpârlit. ªefulicã (Popoacã – n. n.) i-un maimuþoi.
Celãlalt, nãsosu, un rechin. Doamna cu cãþelu? (Iris – n. n.)
Aiasta-i mai degrabã din florã decât din faunã. Dumitrel
Mitrofan îi ca un hultan. Leon – ursul panda cu ochelari. Camil?
Camil e un vulpoi cu ochii verzi ºi cruzi. (...) Iancu, dã, e pohtitor
di cobîlþãire cu „vevericioara”, da nici o Viagrã di putut nu l-ar
mai...”. Pi‘z dai seama?

Evenimentul – oricât ar pãrea, ºi-ar fi, de ambiguu, superficial,
ridicol, pãtimaº, ilar – se constituie, totodatã, ºi într-un aºa-zis
moment al adevãrului, în care sunt deconspirate turnãtorii
îngrozitoare, nedreptãþi strivitoare de vieþi, fracturãri profesionale
cu sechele de nevindecat, cameleonism, oportunism. Popoacã,
scuzându-se cã el turna din datorie patrioticã (Dumitrel simte
din plin pe pielea lui raºcheta patrioticã a acestuia) îi aratã, acuzator,
cu degetul, pe Scândurã ºi Cavaleru: „Erau în stare ãºtia doi sã-
ºi toarne ºi ofiþerii de legãturã”.

Porniþi pe o reevaluare a scriitorilor contemporani, ºi nu numai,
Popoacã „îl executã” pe Marin Sorescu la Tele Next, spre
satisfacþia lui Hada, critic literar, care în „regimul celãlalt”
(„Guºa micã!”, îi atrage atenþia Pãun) îl propunea la Nobel.
„Fronea, cu o viperã în gurã, are ceva de zis despre
idolatrie. S-a sãturat de Poetul Nepereche, de monstrul
sacru naþional, de gipsuri poleite…”. Eva Rogojan,
profesoarã universitarã („Îi am la mânã pe toþi. Le rup
gura la toþi”.) o dã afarã din Universitate pe Iris, colegã
de catedrã. O micã parantezã… deschisã. ªtim, din
propria-i relatare, cã însãºi autoarea, Magda Ursache, a
suferit acest tratament: eliminatã din Filologia ieºeanã,
apoi – efectul diabolic al dominoului? – ºi din redacþia
unei reviste, interzicându-i-se dreptul de a publica, a fost
eliminatã din viaþa publicã timp de 13 ani. De fapt,
asemãnarea cu Iris (personalitate puternicã, mod de-a
gândi, de-a acþiona) pânã la un anumit nivel, nu este
întâmplãtoare. În revista ºi articolul citate mai devreme,
scriitoarea Magda Ursache mãrturiseºte, solicitând
„imunitate ficþionalã”: …„mã joc cu biografemele
contemporanilor mei, în Bursa de iluzii”. Dar, atenþie:
…„nu mã citiþi ad litteram, cãutând cheia”. Pentru cã,
adaug eu, chiar dacã ai descoperi-o, cheia descoperitã nu
se potriveºte întocmai pe uºa prin care vrei sã intri. ªi,
totuºi. Prin anumite personaje, Magda Ursache
împãrtãºeºte din opiniile sale, puncte de vedere, sentinþe,
întâmplãri. Personajul Leon, de exemplu, povesteºte cum,
dupã ce relatase într-o revistã („Convorbiri”) faptul cã-n
Universitate erau turnãtori ºi securiºti, „l-au chemat la
biroul Consiliului ºi i-au cerut sã dezmintã... Leon, a
„dezminþit”, cu mâna la chipiu: „Raportez cu sinceritate,
ca Tudor Postelnicu, fost strungar, cã nu ºtiu. Ce ºtiu

sigur e cã mã simt în securitate”. În realitate, este vorba de o
întâmplare petrecutã în tulburãtoarea viaþã a cuplului Magda ºi
Petru Ursache. Petru Ursache, profesor la Universitatea din Iaºi,
cãruia apropiaþii (inclusiv soþia) îi spuneau cu, dragoste, Bãtrânul,
este cel care a trãit delicatul moment, pe care-l redau prin cuvintele
Magdei Ursache, transcrise din volumul „Supravieþuiri în Post-
Moralia” – în dialog cu Adrian Alui Gheorghe – Editura Eikon,
2018 (pag. 208): „Ce s-a amuzat (Petru Ursache – n. n.) când
decanul D. Irimia l-a chemat la sediu, ca sã-ºi retragã acuzaþia cã
ar fi informatori în Universitate! (…) I s-a cerut sã dea dezminþire
în ziarul „24 de ore”. Bãtrânul a dat. Dar ce dezminþire! „Dacã
vrem sã respectãm strict adevãrul adevãrat, trebuie sã spun cã în
Universitate mã simt în securitate”.

În „Bursa” existã încã un moment al adevãrului care trebuie
lãmurit. Citez (pag. 247): „Fereascã Dumnezeu sã te fi luat Secu
în cãtarea puºtii: denunþul. Vinovaþii de denunþuri ne-au distrus
carierele. ªansele lor creºteau direct proporþional cu neºansele
noastre. Savu (un personaj din roman – n. n.) are dreptate: „M-
am obºnuit cu ideea cã prietenii s-au turnat între ei, dar sã-l ºi
sãrut (ca Hristos) pe cel care m-a vândut la Secu?”. În volumul
citat adineauri („Spravieþuri în Post-Moralia”, pag. 142) Magda
Ursache, la capãtul unor speranþe ºi idealuri distruse, al unor
suferinþe greu de imaginat, îºi asumã acest adevãr ºi declarã –
imbatabil: „Bãtrânul Goethe a spus cã: „a ierta înseamnã a-i oferi
celuilalt ocazia de a mai greºi o datã”. Mãrturisesc: a-i ierta pe
aceia care i-au fãcut rãu Bãtrânului, de la cei trei A, Arvinte,
Andriescu, Adãscãliþei, care au speriat lumea universitarã de pe
Bahlui, la Nicu Creþu, e prea dificil pentru mine. Nu mã rãzbun
pe ei, dar nu-i uit ºi nu-i tac”. În sprijinul/spiritul acestei afirmaþii,
Magda Ursache evocã un moment aflat în recentul volum ce-i
aparþine, „Ridicã-te, Gyr, ridicã-te, Crainic!”, Editura Eikon,
2020 (pag. 345). La întrebarea preotului duhovnic, Pr. Prof.
Univ. Ioan C. Teºu (cel care a ajutat-o sã depãºeascã drama de
dupã moartea lui Petru Ursache) – citez: „Cum staþi cu iertarea,
doamna Magda?”, aceasta rãspunde: „Rãu, Pãrinte, dar monahul
Nicolae Steinhardt m-a încurajat sã nu uit, pentru cã anume
vrãjmaºi nu pot fi iertaþi. Mi-e imposibil sã mã rog pentru ei.
Rugãciune pentru cãlãi nu poate face oricine”.

În romanul „Bursa de iluzii” existã, se desfãºoarã pe un paralel
fundal clar-obscur, þesute cu cuvinte din alt dicþionar, douã
poveºti de dragoste: Iris – Dumitrel ºi Maria Lia – Camil. Douã
poveºti insolite, pentru a cãror cercetare literarã s-ar cuveni (se
cuvine) o abordare separatã, un articol de sine stãtãtor.

…Revenind la analogia din debut, amintesc adevãrul cã
fanaticul cãlugãr Girolamo Savonarola, considerând cartea
„Decameronul” ultrapericuloasã pentru bunele moravuri ale epocii,
a cerut sã fie arsã în public. (Manuscrisul, desigur, pentru cã aºa
circula opera, care a vãzut lumina tiparului peste mai mult de o
sutã de ani, 1470). Târziu, în timpul modern, „Decameronul” a
fost cercetat, analizat, comentat; dupã el s-au turnat filme, între
care cel regizat de faimosul Paolo Pasolini, în 1971.

Pe când regizorul care sã se aplece asupra cãrþii Magdei
Ursache? Bursa este/rãmâne deschisã.
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Parfumul trecutului...Cãluºul, tradiþie ºi actualitate
Constanþa CRUDU

Povestiri din vremea dropiei de Cãtãlin Lungu (Editura
Proilavia, Brãila, 2015) este un volum de prozã în care autorul îºi
asumã dificila misiune de a reconstitui istoria unui þinut ºi a
locurilor care îl definesc, apelând la datele precise, extrase din
documentele istorice, dar ºi la relatarea unor situaþii imaginare,
cu iz de legendã.

În cuvântul de întâmpinare, autorul prezintã þinutul care urmeazã
a alcãtui miezul prozelor, ca fiind „al contrastelor roditoare,
pãmântul Bãrãganului este strãin de truisme ºi insuficienþã...
tovarãº de veºnicie cu apele Dunãrii”; Brãila – aflatã permanent
în centrul atenþiei, este numitã „iubita pruncã a Bãrãganului”.

Ceea ce surprinde în aceste proze, fãcându-le dificil de încadrat
într-un gen anume, este modul de expunere: tonul obiectiv,
specific reportajului, alterneazã cu poezia frazelor a cãror vibraþie
arhaicã aminteºte de paginile sadoveniene. Surpriza porneºte de
la titluri; Salcia lui Mihail se dovedeºte a fi însãºi Brãila, ocrotitã
de Arhanghelul Mihail, care „închipuie tainic imaginea unei sãlcii,
îºi pleacã cu dor ramurile pe malul fluviului de care, aºa cum s-
a rânduit, va fi legatã pe vecie”. Orologiul oraºului devine un
element care, indicând ora oraºelor de provenienþã a minoritarilor
etnici, aratã cã „faþetele timpului sunt diferite, dar nu despãrþite
(Orologiul). Povestirea Pântecele dintre ape aduce în memorie
trecuta existenþã a coloniei penitenciare Salcia în care se întâlneau
deþinuþii din serii ºi generaþii diferite, „o întâlnire fãrã cuvinte,
complet mutã, dar care adunã în sine un buchet de trãiri curate,
care cu siguranþã le erau complet strãine torþionarilor”.

Interesantã este conceperea titlurilor, care nu dezvãluie mai
mult decât este necesar, nu riscã sã anuleze surpriza, de pildã
Otis tarda (câtã muzicalitate!) este denumirea ºtiinþificã a dropiei
–pasãrea simbol al Bãrãganului, iar Chinovia – legenda acvilei
prezente în stemã.

Prozatorul nu þine sã se alinieze manierei moderne în ceea ce
priveºte stilul sau temele, preferând sã abordeze acel ton vetust,
sfãtos, amintind uneori de Sadoveanu, alteori de reportajele
literare ale lui Geo Bogza, netrecând cu vederea amãnuntele,
reconstituind minuþios atmosfera unor epoci îndepãrtate,
împletind fragmentele descriptive ºi narative cu profunde reflecþii
asupra a tot ce înseamnã existenþa spiritualã a omului dintotdeauna.

Corneliu VASILE

Acum, în preajma aniversãrii inegalabilului nostru poet, Mihai
Eminescu, este firesc sã ne îndreptãm atenþia spre eruditul critic
ºi istoric literar Stan V. Cristea, care publica în anul de-abia
încheiat, 2020, volumul „Eminescu ºi Teleormanul. Un caz
pentru istoria literarã”.

Poet ºi publicist, monograf ºi bibliograf, Stan V. Cristea a
fost, de asemenea, interesat de fenomenul literar sudist, dovadã
în acest sens fiind lucrãrile referitoare la activitatea unor prozatori,
poeþi ºi publiciºti din spaþiul amintit.

Cãrturarul nãscut la Sfinþeºti, localitate teleormãneanã, nu putea
sã nu fie preocupat de tradiþiile acestui areal, aºa cum reiese din
studiul monografic „Tradiþia cãluºului în judeþul Teleorman. De
la ritual la spectacol”, a cãrui primã ediþie din 2008 a avut atâtea
ecouri, regãsite în diverse articole din reviste literare unde aceastã
„filã din istoria culturii teleormãnene” este consideratã „un
monument al cãluºului”, menþionat de specialiºti într-o suitã de
studii ºi lucrãri ºtiinþifice aparþinând unor cercetãtori români sau
strãini, în care cãluºul, „obicei, ritual, spectacol” este privit ca
„parte integrantã a vieþii spirituale româneºti”.

În 2020 Stan V. Cristea revine cu o a doua ediþie, completatã
cu rezultatele cercetãrilor pe teren din 2010 ºi 2016, a demersului
ºtiinþific despre cãluºul teleormãnean, obicei inclus de UNESCO
din 2005 în Patrimoniul oral ºi imaterial al umanitãþii. Cãluºul,
aceastã manifestare folcloricã ce ajunge pânã la noi din timpuri
strãvechi, s-a pãstrat în Teleorman ca obicei, dar ºi ca spectacol,
prin existenþa formaþiilor artistice de bãrbaþi ºi de copii.

Bibliografia consultatã este impresionantã, sute de dicþionare
ºi enciclopedii, lucrãri de etnologie, etnografie, folcloristicã ºi
coregrafie, lucrãri din domeniu ce fac referiri la localitãþi din
judeþul Teleorman unde s-a pãstrat Cãluºul, materiale complexe
urmãrind structura cãrþii: originea, evoluþia, participanþii/ceata,
recuzita, ritualul ºi concluzia deloc încurajatoare despre
destructurarea, din pãcate, a acestui joc ºi în judeþul cercetat,
speranþa cã obiceiul va fi conservat.

Autorul avanseazã multe idei privind originea cãluºului, obicei
calendaristic de varã, practicat în preajma sãrbãtorii Rusaliilor, optând
dintre teoriile emise pentru provenienþa dintr-un „dans solstiþiar
solar trac, cu implicaþii ludice, medicale, rãzboinice ºi cathartice”.

Ca orice joc, Stan V. Cristea descrie Cãluºul prin elementele
sale constitutive. Dacã acceptã originea tracã, avanseazã ideea cã

denumirea strãveche vine de la un element de recuzitã ºi anume
beþele jucãtorilor având în vârf efigii de cai.

În ceea ce priveºte numãrul dansatorilor, ceata era compusã
dintr-un numãr impar, de 7 sau 9 bãrbaþi tineri, însã acest era
diferit de la sat la sat. Aveau întotdeauna un conducãtor de joc
denumit vãtaf, un stegar ºi în majoritatea cazurilor un personaj
pitoresc, Mutul, câþiva lãutari, cu instrumente, variate de la sat la
sat. Se remarcau prin aspectul sãrbãtoresc pãlãriile negre cu
panglici roºii sau tricolore, cãmaºa albã, iþari, opinci cu ciucuri ºi
clopoþei, brâu cu mãrgele, pinteni cu zurgãlãi, iar în mâini beþe
groase cu panglici la mânere.

Interesant de urmãrit este desfãºurarea jocului în mai multe
secvenþe: jurãmântul ºi legarea steagului cu plante magice precum
usturoi, pelin, ce se desfãºura într-un loc tainic ºi conform unui
ceremonial; jocul prin care cãluºarii îndeplinesc funcþii ritualice
pe la curþile oamenilor, în centrul satului, începând cu rãsãritul
soarelui pânã la apus, însoþiþi de un alai numeros condus de Mut:
plimbarea, suita, hora din final, eventual ritualul de vindecare,
plata. Dansul propriu-zis, cu cele zece figuri avea caracter de
spectacol, caracterizat prin dinamism, virtuozitate, exuberanþã,
dansatorii sãreau, zburau, pluteau, abia atingând pãmântul.

Demn de menþionat este cã formaþiile de cãluºari participau la
spectacole ocazionale, fapt consemnat chiar în 1572 (încoronarea
lui Rudolf al II-lea de la Habsburg), 1599 (serbarea datã în onoarea
fiicei lui Mihai Viteazu, Beatrice, de cãtre Sigismund Bathori), în
1645 (nunta fiicei domnitorului Moldovei, Vasile Lupu).

Toate acestea duc la concluzia cã volumul, de o deosebitã
densitate, atestã efortul autorului în ceea ce priveºte documentarea,
cercetarea, aplicarea de chestionare, discuþiile cu foºti cãluºari
deþinãtori ai unor preþioase informaþii, procurarea unui amplu
documentar fotografic privind Cãluºul în Teleorman între 1929
ºi 2000, printre care cele cu Cãluºarii din Frumoasa la turnarea
filmului „Moromeþii” în 1987, hãrþile ilustrând rãspândirea ca
obicei (1840-2020) ºi ca spectacol al formaþiilor artistice (1935-
2020), în þarã ºi peste hotare, documentarul sinoptic referitor la
acest joc în satele din judeþul studiat în perioada 1840-2020.

(Stan V. Cristea, Tradiþia cãluºului în judeþul Teleorman: de
la ritual la spectacol, ediþia a doua, Craiova, Editura Aius, 2020.)

O poetã autenticã:
DOMNIÞA NEAGA, Floarea de lotus

Carmen FOCªA

Prefaþa, intitulatã „Poezia unei iubiri nostalgice”, este scrisã
de spaniolul Diego Vadillo, iniþiator, împreunã cu Tudor
ªerbãnescu, al proiectului cultural internaþional „Poesia grafica”,
din care face parte ºi autoarea. Urmeazã un „Cuvânt de
mulþumire” pentru contribuþia materialã la apariþia cãrþii, adresat
celor doi, traducãtoarelor Dana Vasile ºi Daniela M. Popescu,
primarului comunei Vedea, judeþul Teleorman, Aurel Drãghici ºi
familiei autoarei. Pe coperta IV sunt referinþele critice semnate
de Liviu Comºia (iubirea este centrul poemului, ca o adiere de
luminã stelarã), Ion Þicalo (ilustrare a propriei existenþe pe baza
unei divergenþe ireconciliabile) ºi Elena Buicã (poeta este
înzestratã cu vocaþia complexitãþii). În finalul cãrþii este prezentatã
biografia poetei, nãscutã la Urluiu, comuna Bogdana, judeþul
Teleorman, cu studii filologice la Piteºti ºi trei cãrþi de versuri ºi
un ghid ortografic. Este consemnatã ºi apariþia în nouã antologii
literare, majoritatea publicate la Alexandria ºi Târgoviºte ºi în
revistele de culturã Argeº, România literarã, Tomis, Sud,
Fereastra, Caligraf, Bucovina literarã, Ramuri. S-au aplecat
asupra versurilor sale criticii Stan V.Cristea, Constantin Carbarãu,
Anghel Gâdea º.a. De asemenea, a obþinut distincþii la concursuri
de creaþie literarã.

Partea I, „Rãdãcini”, cu un motto despre nostalgia trecutului
de Ludwig Wittgenstein, include „floarea de lotus”, intrinsecã
poetei, în piesele „Visul”, „Poem de iarnã”, „Timpul iubirii”,
frecvente fiind elementele tradiþionale: satul, decorul naþional,
pãrinþii, cu reflectarea formalã în rimã liberã ºi împerecheatã. Ca
simbolisticã religioasã ºi spiritualã, în cultura  orientalã, de fapt
de la vechii egipteni pânã la Brahma ºi hinduism, floarea de lotus
însemnã renaºtere, puritate, seninãtate, iubire ºi compasiune,
altruism, vindecarea de suferinþã. În poezia „Avatar”, se repetã
obsesiv sintagma „þãrâna trupului meu”, asociatã cu amfore,
obiecte de cult, iar în final definitã ca „Hranã perpetuã/ Pentru o
veºnic visatã,/ Roºie, floare de lotus”.

Partea a II-a, „Zbaterea spre luminã”, cu un motto îndemnând
la o ardere personalã care sã lumineze petrecerile altora, include
ºi alte piese unde floarea de lotus este amintitã sau este imaginea
centralã. Astfel, „departe de forfota pãmânteanã”, poeta ºi-a trimis
gândurile „Spre a deveni flori de lotus/ adevãrate...” Imagini
întunecate: „plâng luceferi” sau „ºi mumiile gem” apar în poezia
„Contemplare”. Rãutatea ºi lipsa de empatie cu ceilalþi oameni

sunt distructive ,în poezia moralizatoare „Anonimat”, unde este
blamat egocentrismul contemporanilor. Poeta resimte dureros
neputinþa de a deveni luminã („Istorie”) ºi ar dori sã se rãtãceascã
total de sine („Destinaþie”).

Partea a III-a, „Pasãrea de foc”, cu motto de Omar Khayyam,

despre strãlucirea (eternitatea) stelelor, în timp ce alþii „îºi vor
înãlþa case din cãrãmizile lutului nostru”. Aici, deºi împotriva
firii, El ºi Ea s-au unit („Vis de iubire”), dragostea fiind condiþia
supremã a împlinirii, departe de întunericul din preajmã, în final

cerând: „Plãmãdeºte-mã din albastra/ Floare de lotus/ A sângelui
tãu!” („Trãire”). Iubitul, ca sã nu-l piardã, poeta l-a ascuns sub
pleoape („Umblu prin univers”). „Bulgãre fumegând de
meteorit”, poeta îl îndeamnã sã lase poarta deschisã, cãci ea va
veni dimineaþa la fereastrã („...A iubi e rostul meu...”). Ca în
multe creaþii lirice româneºti, sentimentul se asociazã cu imaginea
naturii. Pe acest fundal, pãdurile se desfrunzesc, se vãd plecând
cocorii, în vreme ce aºteaptã chemarea lui („Desfrunzire”).

Partea a IV-a, „Trepte în spiralã”, are un moto  în versuri de
Nichita Stãnescu, care a gândit un mod „atât de dulce” de a se
întâlni douã cuvinte: „sus flori”, „jos iarbã”. Dupã toamna din
partea anterioarã a cãrþii, acum poeta aspirã cãtre primãvara cu
fluturi, ramuri înverzind,flori de tãmâioarã, miei albi, muguri, ºi
se gândeºte la iarna care o bântuie ºi o dezgustã („Anotimp”).
Sufletul „se face mugure ºi fluture ºi frunzã”, iar poeta va aþipi
„Într-o blândã floare de lotus,/ La marginea lumii...”
(„Metamorfozã”). Douã poezii au ca decor capitala Italiei, Roma,
evidenþiindu-se atât monumentele antice romane de mare
rezonanþã alãturi de trãirea sentimentului iubirii („Varã la Roma”
ºi „Ti amo, Roma”).

Partea a V-a a cãrþii se intituleazã „Sãmânþã între douã imperii”
ºi are un motto de Firdusi, despre ruºinea cãpeteniei care în
aceastã lume este în robie. Poezia care poartã acelaºi titlu cu
cartea are un final optimist: dupã secetã, ploaia, când „începuse a
se deschide albastru/ Floarea de lotus”. De observat cã diferitele
culori pe care aceastã floare le poate avea simbolizeazã stãri
diferite: alb – puritatea, roºu – pasiunea, albastru – cunoaºterea,
violet – mistica ºi roz- iluminarea, dar în general floarea de lotus
este simbolul renaºterii, aºa cum din întuneric apare a floare
frumoasã ºi spectaculoasã. Domniþa Neaga foloseºte cromatica
aceasta în diferite piese lirice, pentru a augmenta diferite stãri
sufleteºti. Cu pãrere de rãu, uneori imaginea apare ca îndepãratatã
sau imposibilã, ca în piesa „Premoniþie”, în care poeta  simte  cã
protagoniºtii se vor despãrþi, cã El o va uita, „Cã niciodatã nu
vom fi/ Flori de lotus gemene”. În altã poezie este evocatã
încercarea de salvare „De frânghia singurãtãþii sumbre,/ Spre a
trãi iluzia, cumva!”(Doar un mit”). Poeziile „Un gând”,
„Viscolire”, „Colind” includ recurenta imagine a florii de lotus,
în diferite ipostaze: albã, sau „înfloritã în plinã iarnã”.

Cartea de poezie a Domniþei Neaga dezvãluie sensibilitatea
unui suflet creativ, cu vaste cunoºtinþe culturale, literare, artistice,
demonstrând capacitatea de a exprima stãri afective fundamentale,
în primul rând iubirea, singurãtatea, tristeþea, dar ºi încrederea în
viitor. Este o poetã autenticã, versurile compuse aducând o notã
de prospeþime ºi ataºament faþã de valorile umane, nu numai la
nivel zonal, dar ºi ca punct distinct al literaturii române de azi.
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Magda
Ursache ºi
personajul
Magda U.

Foarte prezentã în spaþiul literar contemporan, Magda
Ursache lasã impresia cã joacã rolul unui judecãtor pus
pe mari fapte de reparaþie moralã. Cred cã este ceva mai
mult; nu joacã rolul, ci îºi asumã naivitatea sã judece
imposibilul. „Omul” îºi imagineazã totul, dreptate ºi
drepturile omului, fraternitate, egalitate, cooperare,
adevãr, libertate, fericire, bine, rãu. Ei bine, totul existã
în imaginaþia sa prodigioasã ºi a cãuta adevãrul în istorie,
drepturile omului în societate, fericirea în lovitura de
stat a numitului Lenin, poporul perfect în aventurile
utopice ale unui Hitler sunt pagini rãstãlmãcite dupã
Platon, Morus, Campanella, Marx, Iisus Hristos în Predica
de pe Munte. Tocmai astfel de rãtãciri alcãtuiesc mare
parte din substanþa ideaticã a literaturii dintotdeauna.
Iat-o pe Magda Ursache revoltându-se în permanenþã,
dând în clocot sub capacul unui ceaun înfierbântat,
lansând mii ºi mii de acuzaþii împotriva nedreptãþilor de
tot felul, împotriva slugãrniciei, temenelelor scriitoriceºti
cãlcate de potcoavele unui cizmar/dictator, zisul
Buxtehude sau Ceaºcã sau Ceucescu. Asemenea unui
nou nenea Iancu Caragiale, dacã primul a ratat, vai lui,
comunismul, urechile prozatoarei recepteazã monstruos
toate zgomotele, tropãiturile, râgâiturile fireºti ale unei
lumi cu muzica dezacordatã, interpretatã în cor de
prozatorii, poeþii, înaintemergãtori în slujirea cu
devotament a tiraniei, demnã de o epopee comico-cinicã
„Þucaliada”. Ceea ce este nou la Magda Ursache poartã
numele personajului Magda U. din romanul „Bursa de
iluzii”, care transformã în dramatis personae pe toþi
aliniaþii la zid ºi alienaþii la balamuc de fostul regim,
îndurat cu stoicism de unii, însã nu de artiºti, ai
cuvântului în primul rând. Romanul Magdei Ursache
este o cufundare a personajului Magda U. în infern, în
psihozã, în totala deziluzie, în lumea ca un ospiciu, infinit
de departe de lumea ca o bibliotecã a lui Borges.

Antieroii sunt, în limitele acestui roman, câþiva
membri din juriul pentru acordarea Premiilor Asociaþiei
Scriitorilor Iaºi din anul 2004, exactitatea cifrei fiind,
consider eu, parodicã, cum parodic este întreg universul
ideatic al „Bursei de iluzii”. Cartea cuprinde jurnalul
celor ºapte zile de bãtut apa în piuã, de acordat ºi de
neacordat cutare sau cutare premiu, care, bineînþeles, în
cele din urmã va ajunge la cine nu trebuie. Nu aceste
fapte sunt importante, dimpotrivã, în fiecare zi Dumitrel,
Camil (Petru Popescu), Rodiana (Bunghez), Iris, Popoacã
îºi monologheazã/povestesc/se spovedesc, îºi varsã urile,
frustrãrile, se autoapreciazã hiperbolic, acuzã pe toatã
lumea. Unele întâmplãri sunt de un tragism extrem, altele
de o murdãrie omeneascã la fel de brutal devoalatã, scoasã
de sub preº, limbajul personajelor este de o abundenþã
trivialã fãrã limite, Magda U., personajul martor
atotºtiutor, nu are frâne, sub iluzia cã nimeni nu o aude,
în schimb este cititã sub formã de carte. Cu o memorie
neverosimil de încãpãtoare, Magda U. aude ºi nu uitã,
nu poate sã uite, este bolnavã de neuitare. Ce aude? Ce
o terorizeazã? Altceva decât pe un pur ºi simplu om. Ca
un muzician cu ureche perfectã înnebunit de foºnete,
ºoapte, vibraþii incomplete, lipsã de perfecþiune datoratã
limitelor umane sau instrumentului neacordat sau defect,
Magda U. este terorizatã de zgomotele ideologice,
filozofice, lingvistice, o alieneazã prostia omeneascã,
limitele moralei, limitele speciei, limitele puterii de a fi
om. Personajele îºi deverseazã cupiditatea, înfrângerile,
rãul lichefiat în alcoolism, neputinþa umanã de a se opune,
de unde mulþimea de ticãloºii din patrimoniul a zeci de
personalitãþi literare devenite personaje. Magda Ursache,
scriitorul , ºtie totul despre conþinutul unei creaþii literare
sau alta, dar mai cunoaºte, de data asta ca personaj, totul
despre dependinþele, decãderile, prostiile, vânzãrile,
nemerniciile scriitorilor cu nume propriu real. Aflãm din
roman amãnunte uluitoare, care þin de istoria literarã, de
neînþelegerea literaturii, prin cãrþi care îºi au limitele de
biete obiecte ºi de martore ale unei conºtiinþe

scriitoriceºti limitate sau bolnave sau interesate. Într-o
lume idealã, precum cea prorocitã de utopii, inclusiv de
cea comunistã, aceºti scriitori ar fi zei, sfinþi, fiinþe
paranormale, în schimb, în jungla distopiei, sunt turnãtori
mizerabili, ticãloºi capabili sã omoare prietenul ºi sã se
vândã duºmanului pentru un profit cât de mic. Parodiind
totul, ideologie, trufia talentelor, acoperãmântul jegos
al lipsei de talent, Magda Ursache propune, în final, un
„În loc de glosar”, unde înregistreazã cuvinte deformate
de câteva spirite din aceeaºi familie a geniilor rebele,
sarcastice, paradoxale. Nu voi repeta numele autorilor,
ceea ce scriitoarea o face ºi e treaba ei. Glosarul este o
capodoperã aliniatã alfabetic: aborigeniu, academnician,
acrititudine, activiþel/activiþicã, (pânã-n) brânzele dalbe,
bonjurãturã, curvotecã, marxturbat, sexcurist, sifilizaþie,
universicuritar ºi aºa mai departe, dublând nãzdrãvãniile
lingvistice sau rãstãlmãcirile propuse de scriitoare pe
cont propriu, precum câteva din sutele: „Ai rãscolit toatã
noaptea biblioteca dupã începuturi, deºi tu eºti specialist
în sfârºitologie”, „Pi’z dai seama?”, „Ca un fãcut, Victor
Socaciu ghitãrea.”, „Plânge, i-a intrat steaua Kremlinului
în ochi”, „Andru a fost premiat întru slava (veche) a
proletculturnicilor”, „Tu ce preferi, Dex? Micii sau
hamburgherii? Micii? Ai gust politic incorect, bãiete”,
„Temãtori de bãsãul (dupã Psaltirea slavo-românã a lui
Coresi, bãsãu înseamnã mânie) lui Bãsescu”...

Pamflet distopic, spectacol lingvistic luxuriant,
demolare brutalã a moralei colaboraþioniste, a
intrigãriilor pentru glorie goalã, de provincie
handicapatã, Magda Ursache ne oferã, cu bunãvoinþã,
totuºi, de altfel singura, o cheie: mottourile fiecãrei zile
sunt extrase din nenea Iancu, alte superbe perle dintr-un
sfârºit de veac în Bucureºtiul în nici un caz al lui Ion
Marin Sadoveanu.

Da, Magda Ursache are dreptate, dacã, repet, dreptatea
este o ficþiune, când mãrturiseºte cã romanul nu cuprinde
o naraþiune cu cheie, nu se referã la întâmplãri, persoane,
epoci istorice, revoluþii ºi repere cronologice (unii spun
patruºopt, alþii optºnouã), ci este un exerciþiu ficþional.
Cine semneazã avertismentul? Magda U, personajul, nu
autorul. Ambiguitatea este totalã. Atunci lansatorii
cuvintelor din glosar (Paul Goma, ªerban Foarþã, Luca
Piþu, Ion Rotaru, Bogdan Ulmu, Radu Cosaºu, Gellu
Dorian etc.) sunt persoane reale sau personaje ficþionale?
Magda Ursache se joacã ºi ne obligã pe noi, neficþionalii,
sã îi intrãm în diabolica horã a bursei de iluzii.

(Magda Ursache, Bursa de iluzii, Editura Eikon,
Bucureºti, 2018.)

Florentin Popescu în
delict de vârstã – 75 de
ani imputabili timpului,

nu scriitorului
Lumea scriitorilor a fost întotdeauna foarte agitatã

din cauze multiple. Câteodatã apare nu se ºtie de unde
câte un scriitor de bine care limpezeºte apele ºi devine
prietenul tuturor, peste vremi ºi vremuri, un scriitor cu
uºa deschisã ºi netrântitã cuiva în faþã. Am cunoscut astfel
de trântitori de uºi, nu înºir aici nume penibile, de altfel
de oarecare circulaþie, de maeºtri în astfel de reprobabile
atitudini.

Florentin Popescu este exact omul binedispus sã
cultive contrariul, el îþi zâmbeºte, te întreabã de sãnãtatea
literarã ºi este cel mai interesat dacã ai mai publicat o
carte, pentru cã pe celelalte, fii sigur, þi le cunoaºte. Îþi va
comunica foarte repede diagnosticul; mult mai rar,
necunoscuþilor, le sugereazã cã trebuie sã se lase de o
treabã, dacã nu au, în palmã, zaruri de izbândã. În ani ºi
ani, de jur împrejur i s-au alãturat grupuri ºi grupuri de
prieteni literari, prieteni care cautã întotdeauna acel
sprijin competent de gãsit numai în opiniile ºi condeiul
unui specialist. Cuvintele sale au devenit deja legendã
urbanã: „Eu v-am citit pe toþi!” Mai mult de atât, aceºti
„toþi” însumeazã sute ºi sute de articole critice de

întâmpinare, sub tutela cãrora luatul în seamã se
mândreºte precum un campion cu laurii ºi cupele de
învingãtor.

Filolog cu studii serioase, poet talentat ºi prozator,
critic ºi istoric literar, monografist, jurnalist cultural,
reporter, epigramist, memorialist, mitolog cu peste 50 de
ani de studii ºi perseverenþe în biblioteci, în redacþii ºi la
mese de scris, în þarã, în Orientul Apropiat, de la Ninive
la Babilon, Florentin Popescu este cel mai cunoscut,
vânturat ºi recunoscut scriitor prin cercurile condeierilor
de elitã din Muntenia, Oltenia, Dobrogea, cu mare respect
la Iaºi ºi Chiºinãu. I-au trebuit încãlþãri de basm, opinci
de oþel ºi multe peniþe neobositului cãlãtor pe atâtea
drumuri ºi între paginile atâtor cãrþi. Absenþii din
sumarele sale înseamnã în mod concret „absenþi din
catalogul literar”, deci lipsesc din pleiada acelora care
alcãtuiesc masa criticã a prozatorilor, poeþilor, a
oamenilor de litere contemporani, a creatorilor de idei ºi
opinii literare, de opere literare, de demnitate literarã.

Adevãratã forþã a naturii încuiatã într-un copil nãscut
într-o zi de 3 aprilie 1945 în satul Lera, comuna Corbu,
azi comuna Chiojdu, judeþul Buzãu, cântãreþ dominator,
cocoºeºte, încã din oul ºcolãresc, Florentin Popescu s-a
fãcut mereu remarcat, chiar dacã nu în permisa linie întâi
a fostului regim politico-ideologic sau al descreieratelor
interese literare, ci în miezul tare al celor mai puþini ºi
mai capabili sã-ºi construiascã ºantierele pentru
monumentul literar dincolo de culisele relaþiilor, în mod
creativ, scriind ºi publicând, cu o fabuloasã putere de
muncã, carte dupã carte, atât ale sale cât ºi, ca redactor la
diferite edituri, ale altora. Din propria creaþie este autorul
a peste o sutã de titluri, de la versurile din „Obsesia
pãsãrilor”, (volum de debut, 1970), „Diligenþa cu pãsãri”
la „O istorie anecdoticã a literaturii române”, „Dicþionar
de mitologie orientalã”; de la, sã spunem, „Antologia
poeziei religioase româneºti”, „Antologia poeziei
româneºti de dragoste” pânã la seria de interviuri ºi
comentarii „Seniorii literaturii noastre” (deocamdatã trei
volume masive), „Eu v-am citit pe toþi” (deocamdatã
ºapte volume), minunatele ºi causticele ºi strãlucitoarele
„Povestiri din anul cocoºului”, „Unsprezece povestiri ºi
o ficþiune”. Nu în ultimul rând, inclusiv în numeroasele
apariþii din seria „Portrete în peniþã” scoate la vedere
într-o uriaºã loggie aproape întreaga galerie a scriitorilor
din sudul României de prin anii 1970 pânã azi.

Cititor prea dedicat ºi perseverent, Florentin Popescu
uitã cam des cã el însuºi este un amplu creator ficþional
ºi un poet cu impresionante viziuni. Îl caracterizeazã,
frumos ºi implicat, o exageratã grijã de plantaþiile altora
în loc, mai egoist, cum se întâmplã, sã-ºi cultive,
voltairean, propria grãdinã. În aceastã situaþie, cam repetã
gesturile lui George Enescu, care interpreta muzica altora
ºi uita sã îºi ducã la bun sfârºit propriile capodopere,
însã respectând tezaurul creat ºi propus spre interpretare
de titanii muzicii! Florentin Popescu îi respectã pe toþi
colegii de breaslã turbulentã, adunându-i, cuminþindu-i
în jurul unui sãu ºi îndemnându-i sã se destãinuie ca
reprezentanþi ai spiritualitãþii estetice.

Spune într-un loc Marea Doamnã a conºtiinþei, Magda
Ursache, fostã elevã a Liceului din Buzãu: „Mã întâlnesc
cu colegul meu de liceu ºi în credinþa cã viaþa e un pretext
pentru scris, cã scrisul e un mod de a supravieþui. Altfel
spus, existenþa ca existenþã, zile goale fiind cele fãrã
scris-citit. ªi-nainte mult mai este, Florentin!” Cu mâna
pe inimã repet: Aferim!

Precum supranumitul prin culisele colegiale Don
Florio, un alt frumos Don Quijote al bibliotecilor, al
redacþiilor de reviste literare, al cenaclurilor, al
întrunirilor scriitoriceºti, cu nesfârºite dialoguri ºi
schimburi de cãrþi, este prietenul ºi cronicarul scriitorilor
contemporani, în afara sofisticatelor ierarhii istorice, la
fel trebuie sã îl aplaudãm (cu toate cã împricinaþii, în loc
de aplauze, preferã sã scrie ºi sã citeascã), sã îl respectãm
ºi sã recunoaºtem în Florentin Popescu o mare ºi împlinitã
personalitate a culturii române la începutul celui de al
III-lea mileniu, o personalitate despre care vom auzi în
continuare numai veºti despre isprãvi de pominã, cum
deja ne-a obiºnuit, pentru cã niciodatã nu e timpul pierdut
pentru scris ºi citit!

Numai soarele ºtie cu adevãrat sã fie fierbinte, ºi
pâinea. Îmi place sã cred cã, în zodia soarelui mioritic,
Florentin Popescu este o pâine mare ºi bunã.

Serban
Codrin
,

Poeþi ai sudului (XVI)
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Membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România

CELE TREI MARI PROVOCÃRI ALE CIVILIZAÞIEI UMANE DE
IERI, DE AZI ªI DE MÂINE: FOAMETEA, BOLILE, RÃZBOAIELE

Motto: Numeroºi gânditori ºi
profeþi au concluzionat cã:
foamea, epidemiile, rãzboaiele,
deveneau o parte integrantã a
planului cosmic al lui Dumnezeu
sau a naturii noastre imperfecte.
La începutul Mileniului Trei am
reuºit sã cunoaºtem cum am putea
împiedica foametea, epidemiile ºi
rãzboaiele ºi în mare parte din timp
am reuºit asta, bineînþeles au fost
întotdeauna ºi eºecuri notabile. În

faþa lor ne mulþumim sã ridicãm din umeri ºi sã afirmãm: „Bine,
aºa este în lumea noastrã imperfectã”, sau „Facã-se voia
Domnului”. (Yoval Noah Harari, Homo Deus, Un breve histoire
de l’avenir, Ed. Albin Michel, 2015.)

De-a lungul civilizaþiei umane, foametea a devenit inamicul
public numãrul unu, care a generat sãrãcia biologicã cu efecte
devastatoare, tragice pentru milioane de oameni, dar, consideratã
ca fiind „beneficã” ºi o cerinþã vitalã a planului de control
demografic, susþinut de adepþii ocultei globaliste. De la apariþia
formelor de asociere a oamenilor în grupuri mai mici sau mai
mari, preocuparea prioritarã a fost de a gãsi soluþii pentru a asigura
hrana zilnicã cu „sudoarea frunþii” fãrã însã a produce perturbãri
ecosistemului din care fãceau ºi ei parte. Treptat, oamenii s-au
adresat Marelui Creator, spiritelor naturii, entitãþilor angelice,
sfinþilor, ori au inventat instrumente, instituþii, sisteme sociale
care, sã-i protejeze de foamete, sãrãcie ºi de urgia stihiilor naturii.
Istoria omenirii abundã în momente dramatice când foametea a
împins oamenii la gesturi disperate de canibalism, violenþa extremã,
revolte sângeroase. Sãrãcia creeazã cu certitudine ºi alte probleme
de sãnãtate, generând apariþia unor maladii care s-au transformat
în pandemii, scurteazã speranþa de viaþã chiar ºi în unele þãri
bogate. Când sãrãcia ia proporþii, ameninþã armonia socialã
favorizând bolile, suferinþele ºi conflictele armate, afecteazã serios
drepturile omului care se traduc în respect pentru viaþã ºi demnitate
umanã. Periodic, foametea mai loveºte ºi azi multe regiuni ale
planetei, însã cauza identificatã, mai întotdeauna, rezidã în proastã
guvernanþã, în deciziile politice marcate de corupþie ºi mai puþin
din vina calamitãþilor naturale, singura graniþã posibilã dintre
violenþã ºi non-violenþã este motivaþia, iar corupþia este o formã
de violenþã pentru cã motivaþia ei este înºelãciunea, minciuna,
este o faptã violentã prin natura ei.

Paradoxul civilizaþiei umane care a pãºit în secolul XXI este cã
astãzi se moare de prea multã mâncare decât din lipsa ei, se moare
de bãtrâneþe decât de boli infecþioase, iar oamenii care se sinucid
fiind victime ale depresiei sunt mai numeroºi decât victimele
soldaþilor, teroriºtilor ºi criminalilor reunite.

„Fiinþa umanã medie riscã sã moarã mai degrabã de un exces
de Mc Donald, decât de secetã, Ebola sau atentatele Al Qaida.”
(Yuval Noah Harari, op. cit.) Sãrãcia, foametea, bolile, violenþele
de tot felul, sunt ameninþãri la adresa democraþiei, produc
dezechilibre sociale ºi ecologice, genereazã adversitãþi ºi rivalitãþi
între state bogate ºi sãrace, declanºeazã procese necontrolate de
migraþie a populaþiei sãrace, cãtre þãri cu o prosperitate afiºatã în
mod arogant ºi indecent.

„Dacã observãm peste tot diferenþe uriaºe între cei mai sãraci ºi
cei mai bogaþi, democraþia trebuie sã acþioneze, sã-i ajute pe cei
sãraci pentru a beneficia de drepturile ºi libertãþile lor. Iatã de ce
este bunã politica, iar noi îi putem descoperi temeiul spiritual.
Avem nevoie de cooperare interguvernamentalã ºi multilateralism,
pentru cã acum ºtim ce se întâmplã pretutindeni.” (Stephane
Hessel, Dalai Lama, Declarons la paix! Pour un progres de l’esprit,
Ed. Indigene, 2012).

Recent OIT (Organizaþia Mondialã a Muncii) prin vocea
directorului general, Guy Ryder, într-un interviu acordat Agenþiei
chineze de ºtiri XINHUA, declarã cã: „La nivel global se
recunoaºte performanþa Chinei din ultimii patru ani de a scoate
din sãrãcie câteva milioane de persoane. Este un succes fãrã
precedent. China s-a declarat conºtientã cã eliminarea sãrãciei
este principalul obiectiv al strategiei de securitate naþionalã ºi o
preocupare majorã a executivului.”

Banca Mondialã a avertizat încã din luna octombrie 2020 cã:
„pandemia de covid-19 a împins între 85 ºi 115 milioane persoane
în plus în lume la extrema sãrãcie, estimând ca în 2021 sã se
ajungã la 150 milioane”.

Problema sãrãciei, care genereazã foamete, boli, instabilitate
economicã ºi politicã, corupþie, nemulþumiri ºi revolte sociale, s-
a aflat încã de la înfiinþarea ONU pe agenda Programelor de
dezvoltare durabilã care imaginau ºi soluþii, dar insuficiente pentru
a schimba decisiv starea de lucruri din þãrile afectate, cu precãdere
din Africa, America Latinã, Asia.

Interesant cã majoritatea programelor aveau în vedere alocarea
de sume importante pentru a fi puse la dispoziþia guvernelor
þãrilor afectate în scopul aducerii la îndeplinire a Proiectelor
aprobate din domeniile: agriculturii, infrastructurii, educaþiei,
sãnãtãþii, protecþiei mediului etc. Din pãcate, de multe ori aceste
fonduri erau direcþionate de guvernele în cauzã în mod preferenþial
ºi oneros, spre firme ºi persoane aflate în anturajul puterii,
formându-se adevãrate reþele de interese nelegitime ºi o oligarhie
politico-financiarã coruptã, atotputernicã, care controla pârghiile
puterii fãrã sã dea socotealã în faþa propriilor cetãþeni privind
modul de cheltuire a acestor fonduri destinate dezvoltãrii durabile
ºi eradicãrii sãrãciei ºi subdezvoltãrii. Asemenea practici se regãsesc
acum la unele þãri membre UE, printre care ºi România, unde o
clasã politica iresponsabilã ºi coruptã direcþioneazã fondurile
europene destinate proiectelor de modernizare a infrastructurii,
inclusiv administrative, cãtre clientela de partid ori rudelor ºi
prietenilor apropiaþi, fapt pentru care þara noastrã este plasatã
printre cele mai corupte ºi birocratice din UE.

Dacã aruncãm o privire în agenda ONU-2020 pentru dezvoltare
durabilã vom înþelege mai bine direcþiile de acþiune la nivel planetar
pentru eradicarea sãrãciei ºi subdezvoltãrii, în condiþiile în care 3
miliarde de persoane trãiesc în regiuni agricole afectate de lipsa
apei, care indirect se reflectã în lipsa hranei, apariþia diverselor
boli ºi conflictelor locale. În contextul crizei declanºatã de
pandemia de covid-19 (sanitarã, economicã, alimentarã ºi
educaþionalã), Secretarul General al ONU pledeazã pentru un
„New Deal” internaþional, adicã: „un contract social la nivel
internaþional ºi naþional, axat pe educaþie, acces la economia
digitalã ºi noi mãsuri de protecþie socialã ºi de muncã echitabilã”.
De asemenea, îndeamnã omenirea sã „facã pace cu natura”, iar
„puterile, resursele ºi oportunitãþile sã fie mai bine împãrþite la
nivel mondial ºi mecanismele guvernãrii sã reflecte mai bine

realitãþile de azi. Pentru atingerea acestor obiective trebuie sã
integrãm principiile dezvoltãrii durabile în toate deciziile ce se
iau, astfel încât reluarea economiei mondiale sã se facã de o
manierã a asigura o dezvoltare incluziva.”

Pentru aceasta este nevoie urgentã sã fie luate, urmãtoarele
mãsuri:

– Solidaritatea ºi coordonarea mondialã sunt vitale;
– Mobilizarea finanþãrilor pentru a construi un viitor ºi a pune

economiile pe o cale durabilã;
– Alinierea tuturor eforturilor pentru relansarea Programelor

de dezvoltare durabilã, orizontul lui 2030 ºi Acordului de la Paris
privind schimbãrile climatice;

– Punerea în practicã a mãsurilor necesare în materie de
protecþie socialã, recalificare profesionalã, pentru o tranziþie spre
locuri de muncã noi, verzi.

Ca de obicei, proiecþiile ONU spre viitor sunt „cai verzi pe
pereþi”, fãrã a avea o viziune clarã ºi a-ºi aduce aportul de expertizã
în gãsirea celor mai fezabile soluþii la problemele cu care se
confruntã omenirea. Structurile sale executive s-au transformat
într-un organism birocratic ºi anchilozat, puternic politizat, fapt
pentru care pe bunã dreptate administraþia Trump a refuzat
continuarea finanþãrii. ªansa ca ONU sã rãmânã un organism cu
vocaþie universalã este reformarea sa profundã ºi o nouã viziune
în pas cu evoluþiile apãrute în sistemul de organizare spiritualã a
societãþii omeneºti în era noilor tehnologii ºi IA care a revoluþionat
întregul sistem de gândire ºi guvernanþã a lumii. Pentru Dalai
Lama, ONU a devenit „o organizaþie a guvernelor ºi nu a
oamenilor. Am spus în numeroase rânduri cã lumea este a
oamenilor, nu a regilor, nu a liderilor spirituali, nici a oamenilor
de afaceri. De la popor pentru popor, iatã un adevãrat sistem
democratic! Este cel mai bun. Funcþionarea ONU este împiedicatã
de sistemul lor de guvernare nedemocratic, amestecul SUA ºi a
altor membri ai Consiliului de Securitate prin veto pentru a bloca
iniþiative generale, este insuportabilã. Aº dori sã vãd organizaþia
ca fiind formatã din reprezentanþii popoarelor, nu ai guvernelor,
oameni buni, care într-adevãr sã reprezinte omenirea alãturi de
Secretarul General, mai ales în situaþii de crizã”, iar Stephane
Hessel þinea sã sublinieze cã: „este nevoie de un comitet ONU
compus din oameni înþelepþi pe care puterea i-a emancipat ºi sunt
interesaþi de binele omenirii, care sã cearã abrogarea dreptului de
veto în Consiliul de Securitate ºi de o nouã generaþie care sã iasã
în stradã peste tot în lume ºi sã strige: Nu mai putem tolera modul
în care suntem guvernaþi. Vrem un guvern cu adevãrat
democratic.” (op. cit.)

Occidentul ºi þãrile dezvoltate economic ºi tehnologic sunt
ocolite de sãrãcie, foamete, boli ºi conflicte?

Bineînþeles cã NU!
Dacã pânã mai ieri vorbeam de sãrãcie, foamete, pandemii ºi

instabilitate politicã ºi economicã cu precãdere în þãrile lumii a
treia, iatã cã, dupã criza economico-financiarã din 2008, statisticile
europene indicã cifre îngrijorãtoare cu privire la existenþa unui
numãr tot mai mare de persoane care se afla în pragul sãrãciei,
fapt pentru care periodic UE alocã fonduri pentru distribuirea
lunarã de alimente de strictã necesitate familiilor nevoiaºe prin
intermediul administraþiei locale. Aceste semnale alarmante vin
sã se suprapunã peste criza sanitarã, economicã ºi socialã generatã
de pandemia de covid-19 care a gripat motorul dezvoltãrii
economice europene ºi mondiale, cu efecte dezastruoase, ce a
implicat creºterea gradului de îndatorare publicã, reducerea
semnificativã a PIB-urilor, tulburãri pe pieþele bursiere ºi monetare
internaþionale.

În ciuda promisiunilor ºi declaraþiilor încurajatoare formulate
de Comisia Europeanã ºi Consiliul European, mecanismele de
funcþionare a instituþiilor europene însãrcinate cu sprijinirea
programelor de relansare economicã sunt în continuare blocate
de norme ºi reglementãri birocratice, cât ºi de unele poziþii
obstrucþioniste ale unor membri ai UE. Pe acest fond de confuzie
ºi tensiune fiecare þarã membrã se gândeºte serios la soluþii de
avarie pentru ieºirea din acest impas, conform principiului „scapã
cine poate”, sens în care cântãresc cu multã atenþie posibilitãþile
de repoziþionare pe tabla de ºah geopoliticã, geoeconomicã ºi
geostrategicã a Europei stabilind noi alianþe în interiorul UE,
bazându-se pe relaþiile de bunã vecinãtate. Actuala stare de
precaritate economicã în care au ajuns societãþile occidentale
dezvoltate se datoreazã unor politici pãguboase de încurajare a
consumului, împrumuturilor pentru nevoi personale cu buletinul,
politici care au îmbolnãvit ºi sãrãcit în mod indirect un numãr tot
mai mare de persoane, atât în SUA, cât ºi în þãrile europene.
Astãzi plãtim factura lãcomiei, lipsei de cumpãtare ºi
superficialitãþii în cunoaºterea modului de funcþionare a
mecanismelor lumii, care ne-au atras în turbionul crizelor de tot
felul ºi paradoxului cã în þãrile dezvoltate supra-alimentaþia sã
devinã o problemã care se adãugã la îngrijorãrile legate de sãrãcie
ºi foamete. Spre exemplificare arãtãm cã în 2014 peste 2,1 milioane
persoane erau supraponderale, faþã de 800 milioane care sufereau
de subnutriþie; în 2010, foametea ºi subnutriþia au ucis un milion
de persoane, pe când obezitatea generatoare de diabet ºi boli
cardiace, a fãcut trei milioane de victime. În 2030, dacã situaþia se
menþine la acelaºi nivel, vom avea jumãtate din umanitate suferindã
de obezitate ºi ceea ce este mai grav este cã aceasta va afecta
copiii ºi tinerii. Pe mãsurã ce omenirea traverseazã o perioadã de
tranziþie spre o civilizaþie bazatã pe noile tehnologii ºi IA ar
trebui ca aceste probleme sã se reducã, dar din pãcate asistãm la
un adevãrat derapaj al lumii care riscã sã cadã în haos ºi anarhie,
menþinând un sistem economic care s-a lepãdat de orice fel de
protecþie, care se poate transforma într-un capitalism prãdãtor
dominat de giganþii IT, IA ºi cei care administreazã reþelele sociale.
Aceºti capitaliºti vor controla ºi direcþiona destinul omenirii atât
în privinþa modelului de viaþã ofertat, dar ºi a modului de construire
a economiei viitorului care se va baza pe economia numericã ºi
mai puþin pe activele existente pe piaþã. Tot mai mulþi futurologi
ºi filosofi se întreabã dacã nu cumva acestea sunt semnele
Apocalipsei, care anunþã sfârºitul lumii.

Sanctitatea sa, Papa Benedict al XVI-lea, în lucrarea „Lumiere
du Monde”, Ed. Bayard, 2011, sublinia cã: „Sunt sceptic faþã de
aceste interpretãri. Apocalipsa este o carte misterioasã ºi are
numeroase disensiuni. Ceea ce este frapant în ea este cã în mod
precis, în momentul când crezi cã a venit sfârºitul, totul reporneºte
de la început.”

Pentru a concluziona la acest punct, trebuie sã menþionãm cã la
începutul Mileniului III popoarele trãiesc o revoluþie de o
dimensiune de neînchipuit, fie ea economicã, ecologicã ºi spiritualã,
care va influenþa ºi modul de a privi sãrãcia, foametea ºi conflictele,
oamenii de ºtiinþã considerând urmãtoarele decenii ca fiind
hotãrâtoare pentru supravieþuirea planetei. În 2010, în Omilia

Papei Benedict al XVI-lea, de la Fatima, a afirmat cã: „Omul a
declanºat un ciclu al morþii ºi terorii, pe care nu reuºeºte sã-l
întrerupã... Lumea poate nu va dispare, dar ar putea lua o nouã
direcþie. O societate bolnavã, în care sunt în creºtere problemele
psihice, resimte dorinþã arzãtoare de salvare ºi mântuire.”
Demersuri, proiecte, iniþiative vizând eradicarea sãrãciei, a
foametei ºi pandemiilor, le regãsim în cãrþile sacre ale Orientului
ºi Occidentului, cât ºi în lucrãrile unor personalitãþi marcante ale
Iluminismului, dar ºi în strategiile pentru dezvoltare durabilã
elaborate de institute de cercetãri ºi academii. S-au înregistrat
progrese în obþinerea de soiuri de cereale ºi legume rezistente la
dãunãtori ºi la schimbãri bruºte climatice, în ideea de a produce
materie primã suficientã pentru industria agro-alimentarã, care sã
susþinã proiectele de amenajare a unor terenuri aride care sã fie
transformate în câmpii mãnoase. Este posibil ca folosind nano-
tehnologiile, mutaþiile genetice, noi tehnici de identificare ºi
valorificare a rezervelor de apã din pânza freaticã, zone deºertice
ale planetei sã devinã adevãrate oaze de verdeaþã ºi plantaþii de
citrice, banane, cafea, nuci de cocos, curmale, care vor îmbunãtãþi
nivelul de trai al populaþiilor aflate astãzi în pragul subnutriþiei.
Deja guvernul ºi companii de prestigiu din China au lansat un
amplu program de dezvoltare durabilã pentru Africa, având în
spate suportul financiar al Bãncii Centrale ºi a unor fonduri de
investiþii.

Dar, pentru a reuºi acest proiect, strategii chinezi concep planuri
de a combate ºi anihila în primã instanþã corupþia politicã ºi
instituþionalã din aceste þãri, pregãtind în paralel o nouã generaþie
de tineri autohtoni, educaþi în spiritul armoniei cu natura,
respectului libertãþii ºi demnitãþii umane, a compasiunii ºi a lucrului
în interesul comunitãþii ºi pentru binele comun. Este o mare
provocare pentru China, þinând seama de instabilitatea politicã ºi
de proasta guvernare practicate de clanurile care s-au perindat la
conducerea acestor þãri ºi la prezenþa pe teritoriul lor a unor
grupãri teroriste înarmate ºi bine organizate, care întreþin o
atmosferã de teroare ºi insecuritate, practicând pirateria maritimã
ºi luarea de ostatici.

Cu toate mãsurile de eradicare a acestor fenomene, este greu sã
prevezi sau sã controlezi efectele violenþei, dupã cum s-a vãzut în
Irak, Siria, Libia, Afganistan, Yemen, Nigeria, Mali, Somalia º.a.,
însã ne punem nãdejdea ºi speranþa cã aceastã formã de dictaturã
va dispare într-o zi ºi lumea va pãºi într-o erã a cooperãrii ºi
întrajutorãrii paºnice, când oamenii vor practica omenia, prietenia
ºi fraternitatea de rasã.

Problema eradicãrii sãrãciei ºi dezvoltãrii durabile, s-a aflat ºi
pe agenda lucrãrilor G-20 ºi a Consiliului ªefilor de guverne ai
þãrilor membre OCS (Organizaþia de Cooperare Shanghai,
30.11.2020), prin videoconferinþã, unde premierul rus, Mihai
Michustin a declarat cã: „Este necesar sã parafãm parametrii preciºi
pentru a uni strategiile naþionale ºi proiectele multinaþionale, astfel
ca OCS sã serveascã drept legãturã esenþialã în formarea unui
spaþiu de liber-schimb ºi cooperare în beneficiul mutual ºi pe
baze egale în Eurasia, OCS având un potenþial puternic pentru a
asigura dezvoltarea economicã durabilã ºi securitatea regiunii.
OCS acordã importanþã mare economiei digitale, introducerii
tehnologiilor moderne, dezvoltãrii infrastructurii de transport ºi
cooperãrii regionale. Cu participarea OCS, UEE (Uniunea
Economicã Eurasia), Asociaþia Naþiunilor Asiei de sud-est ºi a
altor blocuri regionale, suntem în mãsurã sã construim un
parteneriat eurasiatic extins, un spaþiu de dezvoltare ºi securitate
comun.”

Rusia doreºte în mod activ sã asocieze UEE la RCEP, care deja
pune în luminã avantajele liberului schimb ºi integrãrii regionale,
„creeazã oportunitãþi suplimentare în particular economiilor mai
puþin dezvoltate ale Asiei” (Joachim von Amsberg, vice-preºedinte
Banca Asiaticã de Investiþii în Infrastructurã).

Epidemiile ºi bolile infecþioase, al doilea inamic al umanitãþii.
La început de Mileniu III, în ciuda progreselor înregistrate de

bio-nano-tehnologie, epidemiile cu care a debutat secolul XXI:
Sindromul Respirator Acut Sever (2002-2003) cu formele sale
evoluate din 2008; gripã aviarã din 2015; gripã porcinã 2009-
2010; Ebola, 2014 ºi pandemia de covid-19 ºi ameninþarea cu un
nou val de rujeolã, au scos în evidenþã fragilitatea sistemului
sanitar la nivel mondial, lipsa unor protocoale pentru coordonarea
mãsurilor de combatere ºi propagare a viruºilor la nivel naþional
ºi internaþional, o comunicare defectuoasã între structurile cu
atribuþiuni, lipsa materialelor ºi echipamentelor necesare dotãrii
spitalelor ºi populaþiei, mãsuri excesive ºi ineficiente de îngrãdire
a drepturilor ºi libertãþilor individuale ºi colective.

Ultima pandemie a produs pe lângã un numãr impresionant de
contaminãri ºi decese, perturbãri la nivelul economiei mondiale
soldate cu prãbuºiri ale pieþelor bursiere, intrarea în faliment a
unor companii de transport, îndeosebi cele de pasageri, scãderi
dramatice ale PIB-urilor, tulburãri pe pieþele financiare ºi valutare,
etc. Într-un cuvânt, economia lumii s-a oprit o clipã ºi s-a resetat
orientându-se spre zona economiei digitale, a monedelor virtuale
ºi dezvoltãrii la scarã largã a noilor tehnologii, IA ºi roboticii.
Cred cã pandemia de covid-19 a fost declanºatorul marii resetãri
a lumii ºi pregãtirea pentru a trece pragul, inclusiv psihologic,
cãtre o nouã etapã a istoriei civilizaþiei umane ºi anume civilizaþia
post-umanã, a combinaþiei om-maºinã (IA). Dupã „trezirea” din
pandemie, vom constata cã s-au produs o serie de schimbãri
ireversibile în habitatul cu care eram obiºnuiþi, reflectate ºi în
modul în care vom privi ºi înþelege mai bine sensul vieþii ºi
nevoia de a ne schimba comportamentul social ºi de viaþã cotidian,
sã preþuim mai mult viaþa, valoarea relaþiei sociale ºi implicarea
voluntarã în sprijinul comunitãþii, dezvoltând calitãþi umane cum
sunt: compasiunea, toleranþa, integritatea pe temeiul valorilor ce
aparþin eticii seculare, nu în mod necesar religiei. Experienþa
traumatizantã a pandemiei va duce la un progres evident al
spiritului, spre o ºtiinþã a spiritului ºi la o democraþie spiritualã.

Dar, pentru a nu dramatiza efectele covid-19, vã propun sã
evocãm douã momente din istoria civilizaþiei umane care au fost
marcate de pandemii cu efecte devastatoare: 1330 „pesta neagrã”
ºi 1918 „gripa spaniolã”.

Anul 1330 rãmâne în memoria istoriei ca fiind atins de o boalã
teribilã, „pesta neagrã”, apãrutã în Asia Centralã ºi de Est, care s-

(continuare în pag.19)
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a rãspândit rapid în toatã Asia, Europa, Africa de Nord, iar în mai
puþin de 20 ani a atins ºi America, fãcând între 75-200 milioane
de victime, aproape un sfert din populaþia eurasiaticã. Aceastã
pandemie nu a fost un eveniment unic ºi izolat, nici cel mai rãu
flagel din istoria omenirii, ci a fost urmat de alte epidemii care au
fãcut ravagii în America, Australia, Mexic, însã viaþa a mers
înainte, iar daunele provocate au fost reparate printr-un efort
colectiv ºi prin mintea iscoditoare a omului, care prin cunoaºtere
a ajuns sã inventeze vaccinuri ºi scheme de tratament post-
pandemie.

Un alt moment memorabil l-a constituit pentru Europa „gripa
spaniolã, care în câteva luni s-a transformat în pandemie, infectând
jumãtate de miliard de persoane, cu 50-100 milioane de victime
în mai puþin de un an (1918), în comparaþie cu rãzboiul mondial
(1914-1918) care a ucis 40 milioane de persoane.

Mai aproape de zilele noastre, la începutul anului 1980, SIDA
ucidea 30 milioane de oameni, iar alte milioane au rãmas cu
sechele grave fizice ºi psihice. S-a scris ºi s-a comentat mult de-a
lungul vremii cã unele din aceste boli au fost create în laborator
ºi rãspândite în anumite zone ale planetei cu scopul de a reduce
creºterea demograficã, îndeosebi în þãri din lumea a treia, unde
nu existã programe de planning familial, o suprapopulare a
planetei punând serioase probleme privind: poluarea, consumul
de apã ºi energie, hranã, îmbrãcãminte, bunuri de larg consum
(electrocasnice, autoturisme, biciclete, consumabile pentru
gospodãrie, cosmetice etc.). Se pare cã nimic nu este întâmplãtor,
cã evenimentele au timpul lor critic pentru maturare, apar ciclic
anunþând schimbãri înscrise în Cartea Vieþii, urmând un anumit
plan, conceput de Inteligenta Supremã a Universului odatã cu
realizarea Marii Creaþii a lumilor vizibile, invizibile ºi entitãþilor
non-organice. De altfel, învãþãturile profeþilor ºi filosofilor biblici
fac referire la evenimente ºi încercãri la care va fi supusã civilizaþia
umanã pe parcursul evoluþiei sale, subliniindu-se cã: „nimic nu
este nou sub soare, ce este sus, este ºi jos, ceea ce a fost, o sã mai
fie, totul este efemer ºi deºertãciune”.

În încheiere la acest punct, putem concluziona cã pe mãsurã ce
eforturile ºtiinþifice vizând prevenirea pandemiilor vor fi
încununate de succes, ele vor declanºa conflicte politice, iar
adevãrata bãtãlie se va deplasa din laboratoare cãtre parlamente,
tribunale ºi în stradã, anunþând de fapt o luptã crâncenã pentru
tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moarte, toate eforturile
urmând a fi orientate pentru dobândirea fericirii eterne.

Despre fericire, Epicur arãta cã: „Adoraþia zeilor este o pierdere
de timp, nu este viaþa dupã moarte, iar fericirea individualã este
singurul scop al vieþii”, iar filosoful britanic Jeremy Bentham
(secolul XVIII-lea) declarã cã: „fericirea generalã este obiectivul
unic ºi demn al statului, a pieþei, a comunitãþii ºtiinþifice. Oamenii
politici trebuie sã asigure pacea, oamenii de afaceri prosperitatea,
iar savanþii sã studieze natura, nu pentru marea glorie a regelui,
þãrii sau a lui Dumnezeu, ci pentru ca tu ºi eu sã ne bucurãm de o
viaþã fericitã.” În secolul XX fericirea unui popor era mãsuratã în
PIB-ul þãrii, însã în viitor, chiar economiºti reputaþi sugereazã
înlocuirea PIB-ului cu BIB-ul (Fericirea Interioarã Brutã), iar în
secolul XXI, cu dezvoltarea noilor tehnologii ale informaþiei ºi
extinderea IA la toate domeniile, se va impune de la sine o nouã
modalitate de a defini fericirea, de a o mãsura în alþi termeni, care
vor depinde mai mult de aºteptãrile noastre ºi mai puþin de
condiþiile obiective.

„Dacã ºtiinþa are dreptate cã sistemul nostru biochimic determinã
fericirea, atunci unica manierã de a asigura o satisfacþie durabilã
este de a pãcãli acest sistem, adicã de a manipula biochimia umanã
prin folosirea diverselor medicamente pentru creºterea concentrãrii
mentale, pentru controlul insomniei ºi fricii... Viitorul ne va pune
în faþã manipulãrile genetice, pentru a ajunge la o fericire
controlatã.” (Yuval Noah Harari, op. cit.).

Omul secolului XXI, cãutând fericirea, beatitudinea ºi
nemurirea, încearcã de fapt sã se ridice la rangul de zeu, pentru cã
sunt atribute divine, picurate în ADN de cãtre Marele Creator, la
începuturi. Provocarea ºtiinþei viitorului va fi crearea de fiinþe
non-organice, adicã reþelele neuronale umane sã fie înlocuite
printr-un logiciel inteligent care ar funcþiona atât în lumile virtuale
ºi non-virtuale, scãpând de limitele chimiei organice, astfel cã IA
non-organicã ar putea cu uºurinþã coloniza alte planete, fãrã sã
mai fie cãlãuzitã de om.

Dezvoltarea rapidã a geneticii, medicinii regenerative ºi nano-
tehnologiilor, hrãnesc speranþa cã, supraoamenii viitorului ar putea
muri într-un rãzboi sau accidental, însã viaþa lor, în comparaþie
cu cea a muritorilor de rând, nu are termen de expirare.
Prelungirea vieþii aduce cu sine transformãri profunde de ordin
social ºi moral, influenþeazã evoluþia relaþiilor: pãrinþi-copii,
cãsãtoria, carierele profesionale, sistemul de asigurãri sociale ºi
de pensii, politica, religiile, credinþa. Google a numit la conducerea
fondului de investiþii Google Ventures pe Bill Maris pentru a
rezolva problema morþii. Acesta declara în 2015 cã: „Dacã mã
întrebaþi astãzi dacã va fi posibil sã trãieºti pânã la 500 de ani,
rãspunsul meu este DA.” Este bine sã ne reamintim cã în Sfânta
Biblie ºi în Cartea lui Enoh se vorbeºte despre personaje plãcute
lui Dumnezeu care au depãºit vârsta de 500 ani, Noe, Matusalem,
Lamaleh, ori bãrbaþi ºi femei care au adus pe lume copii la vârste
înaintate, însã cu voia lui Dumnezeu care le-a ascultat rugãciunile.
Care este secretul acestor longevitãþi? Rãmâne ca oamenii de
ºtiinþã sã gãseascã rãspunsuri, dar important cã existã interes pentru
studierea acestei probleme.

Rãzboaiele ºi conflictele locale, regionale ºi mondiale, a treia
ameninþare.

De-a lungul istoriei acestea au constituit o modalitate de reaºezare
temporarã geopoliticã a intereselor marilor puteri (imperii) ºi o
posibilitate ca acestea, periodic, sã-ºi împartã zonele de influenþa
ºi acces la resursele naturale ºi demografice ale planetei. A fost ºi
rãmâne o opþiune viabilã pentru acapararea ºi devorarea þãrilor
mai mici, care pentru a supravieþui în aceastã junglã de interese
devin vasale marilor puteri, cu costurile de rigoare.

„Suntem la momentul crucial al istoriei civilizaþiei umane, când
se face tranziþia de la epoca luptei pentru supravieþuirea
ameninþãrii nucleare a Homo Sapiens, la transformarea lui în
Homo Deus odatã cu pãºirea în secolul XXI, când omenirea va
lupta pentru atingerea nemuririi, amintindu-ºi cã viaþa este cel
mai de preþ dar oferit de Divinitate, de Univers.” (Yuval Noah
Harari, op. cit.) Oricare ar fi pretextele declanºãrii unor conflicte
ºi de transformare în rãzboaie, acestea nu sunt justificate „nici de
raþiuni de stat”, nici de „raþiuni de securitate naþionalã” (americanã,
rusã, germana sau altele), ci ele simbolizeazã eºecul raþiunii ºi
diplomaþiei.

Am pãºit deja în secolul XXI sub ameninþarea rãzboaielor
hibride, atipice, care îmbracã forme diverse: rãzboaie comerciale,
rãzboaie ale devizelor, psihologice, cibernetice, meteorologice,
apei ºi hranei, rãzboaie în numele religiei. De multe ori asistãm la

combinarea simultanã a diverselor forme de manifestare a
rãzboaielor viitorului. Cercetãrile ºtiinþifice cu aplicaþie militarã
ºi intelligence au reuºit realizarea unor arme ºi mijloace inteligente
de purtare a rãzboiului, care mutã confruntarea în spaþial virtual
sau în cosmos, alocãrile bugetare anuale din partea marilor puteri
reprezintã procente importante din PIB-ul þãrilor, sume care ar
putea fi orientate spre domeniile educaþiei, sãnãtãþii, protecþiei
mediului º.a. Nu voi insista asupra acestui subiect care zilnic se
aflã în atenþia mediei internaþionale, dar analizând tendinþele
evoluþiei stãrii de insecuritate la nivel planetar, putem anticipa
cã, urmãtoarele decenii omenirea se va afla sub spectrul
ameninþãrii cu izbucnirea unor rãzboaie hibride care vor
redesena harta geopoliticã a lumii.

În urmã cu câteva luni, într-un articol publicat în prestigioasa
revistã „Sud”, îmi puneam întrebarea dacã pandemia covid-19
nu mascheazã un eveniment mult mai periculos ºi anume un atac
cibernetic de amploare asupra infrastructurilor critice (bãnci,
spitale, laboratoare de cercetare în domeniul vaccinurilor,
transportului de energie, arsenalelor ºi silozurilor cu arme nucleare
etc.) din SUA ºi din alte þãri occidentale.

Evenimentul s-a produs la 13 decembrie 2020 ºi a vizat atacuri
informatice inclusiv asupra unor instituþii guvernamentale
americane ºi a bazelor de informaþii care se referã la stocarea
armamentului nuclear din mai multe þãri, codurile de acces ºi alte
date care pot crea breºe în sistemele de apãrare antirachetã, inclusiv
cele instalate pe submarine. Administraþia Trump a trecut sub
tãcere evenimentul, dar a condamnat China, Rusia, Coreea de
Nord pentru aceste atacuri în serie. Cum a fost posibil atacul
cibernetic botezat „SUNBURST” care a reuºit ca un program sã
se insereze în anumite versiuni ale platformei „ORION”, care este
un organism de supervizare a reþelelor informatice comercializate
de cãtre întreprinderea „Solar Winds”, care face parte din sistemul
de securitate ciberneticã americanã? Este un mare semn de
întrebare în condiþiile în care Pentagonul alocã anual sume
importante pentru securizarea informaþiilor. La 17 dec. 2020,
preºedintele ales, Joe Biden ºi-a exprimat îngrijorarea privind
aceastã situaþie, iar ziarul „Le Monde” þine sã precizeze cã: „Faptul
cã ministere ºi agenþii de prim rang ale SUA au fost vizate, face sã
ne temem cã o þarã s-ar putea camufla în spatele acestui atac
cibernetic. Piraþii par a fi operat sub nasul ºi barba autoritãþilor
americane acaparate de a asigura protecþia alegerilor prezidenþiale.”

Fiind la un prag de trecere spre o civilizaþie super-tehnologizatã,
a oamenilor roboþi ºi a roboþilor umani ºi a unei dinamici fãrã
precedent a progresului tehnologic, trebuie sã alegem cum folosim
aceste noi instrumente dãruite din Pomul Cunoaºterii pentru a
uºura viaþa oamenilor ºi a înþelege mai bine cum funcþioneazã
legile Creaþiei, înainte ca aceste tehnologii sã hotãrascã pentru
noi.

În mod paradoxal, cu cât acumulãm mai multe cunoºtinþe ºi
competenþe cu atât evenimentele devin mai imprevizibile,
dezordonate ºi se succed cu o repeziciune nemaiîntâlnitã, istoria
schimbându-ºi direcþia, iar cunoºtinþele dobândite de noi devin
perimate.

Recentele miºcãri extremiste din SUA sunt botezate de unii ca
neo-marxiste ºi anti-sistem, cautã sã schimbe lumea prin rescrierea
istoriei, permiþând astfel oamenilor sã-ºi reimagineze viitorul, iar
noua istorie ne va explica cã „situaþia noastrã prezentã nu este nici
naturalã, nici veºnicã”. Dar, suntem chemaþi noi ca generaþie sã
rãspundem pentru abuzurile, rasismul, discriminarea de sex,
colonizarea forþatã ºi genocidul practicat de cãtre generaþiile
trecute, prin dãrâmarea de statui ºi ºtergerea din memoria colectivã
a trecutului istoric? Faþã de aceastã „revoluþie maoist-bolºevicã”
fiecare dintre noi ºi întreaga societate, mediul academic ºi sistemul
de învãþãmânt, trebuie sã se uneascã pentru a ne asuma istoria cu
luminile ºi umbrele ei, fãrã a ceda acestui curent ideologic care
seamãnã haos ºi anarhie, producând fracturi în societate, indiferent
despre ce þarã este vorba.

Concluzia ce se desprinde din lecturarea acestui material este
clarã: sãrãcia, pandemiile, conflictele, rãzboaiele nu vor dispãrea
niciodatã, ele existând sub diverse forme de-a lungul istoriei
zbuciumate a civilizaþiei umane, fiind înscrise în Cartea Vieþii,
considerate drept regulatori necesari, care asigurã regenerarea ºi
rafinarea rasei umane ºi a ecosistemului pe Terra, permiþând ca
ciclic proiectul iniþial sã se reseteze. În ciuda progresului rapid ºi
uluitor al noilor tehnologii ºi a IA ºi introducerea lor în toate
fibrele societãþii, nu se poate realiza mai mult decât o menþinere
sub control a acestor fenomene, prin identificarea cauzelor ºi
diminuarea efectelor, printr-o limitare a propagãrii lor pe zone
întinse ale planetei.

Concluzii ºi informaþii de interes:
– În 2021 intrãm în pas alergãtor pe terenul crizelor deja

existenþe: sanitarã, economicã, financiarã, identitara ºi de încredere
faþã de instituþiile ºi organizaþiile naþionale ºi internaþionale care
manageriazã aceste crize. Este posibil ca aceastã stare de neliniºte
ºi confuzie la nivel global, sã încurajeze declanºarea de noi
conflicte ºi tensiuni între marile puteri, dar ºi între marile puteri ºi
þãri emergente în plin proces de emancipare care îºi revendicã un
scaun la masa tranzacþiilor pentru a-ºi apãra propriile interese.

– SUA post-Trump va continua sã se afunde în „mocirla statului
paralel”, care îºi va repoziþiona la butoanele puterii o elitã birocratã
ºi coruptã care se va strãdui sã lanseze un amplu proces de evaluare
a „moºtenirii” lãsatã de administraþia Trump, inclusiv de a se da
undã verde inculpãrii fostului preºedinte ºi apropiaþilor sãi. Un
prim pas s-a realizat la 13 ian. 2021, când Congresul a aprobat cu
o majoritate confortabilã punerea sub acuzare a lui Trump pentru
„instigare la asaltul asupra Congresului, soldat cu cinci morþi ºi
zeci de rãniþi”, eveniment care a zguduit America ºi ºocat întreaga
planetã. Procesul ar urma sã aibã loc dupã 20 ianuarie 2021, când
oficial Donald Trump pãrãseºte Casa Albã. Aceastã atitudine ºi
comportament ale Americii la începutul secolului XXI sunt
comparabile cu cele ale unui adolescent ºi anume: un amestec de
aroganþã ºi depresie profundã care se reflectã într-o crizã identitara
adolescentinã extinsã, completatã de oscilaþii incredibile de noi
forþe ºi de stãri iraþionale. George Friedman, politolog ºi
fondatorul agenþiei private de geopoliticã STRATFOR, în lucrarea
„The Next 100 Years” (2009) scria: „SUA abia îºi începe cãlãtoria
culturalã ºi istoricã. Pe mãsurã ce devin centrul gravitaþional al
lumii îºi dezvoltã acea culturã care, pentru început, este inevitabil
barbarã. America este un loc în care aripa dreaptã urãºte
musulmanii pentru credinþa lor, iar aripa stângã pentru felul în
care îºi trateazã femeile.” Într-adevãr, ultimele evenimente soldate
cu ocuparea prin violenþã a Congresului, simbolul sacru al
democraþiei, de cãtre susþinãtorii preºedintelui Donald Trump,
atestã, dacã mai era cazul, cã nu ne putem aºtepta în acest moment
de la America decât la bravadã ºi la nesiguranþã, întrucât voinþa ei
este puternicã, vulcanicã, iar emoþiile o duc în direcþii diferite, de
multe ori contradictorii ºi imprevizibile.

– China, cu discreþia-i cunoscutã, profitând de starea „pre-
revoluþionarã” care se poate transforma într-un început de rãzboi
civil în SUA ºi de confuzia ºi tensiunea generatã de pandemie în
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interiorul UE ºi de efectele negative ale BREXIT, continua
nestingheritã orientarea unor importante investiþii în paradisul
fiscal numit Luxemburg, îndeosebi pe piaþa obligaþiilor verzi,
marele ducat devenind placa turnantã ºi portalul de acces în Europa
a bãncilor ºi fondurilor de investiþii chineze. Preºedintele bursei
luxemburgheze, Robert Scharee, declarã în ajunul conferinþei
virtuale Horaris Asia Meeting cã: „Din ce în ce mai mulþi gestionari
ai activelor chineze se instaleazã direct la Luxemburg pentru a
atrage capitalurile chineze. Cred cã nu va trece mult timp pânã
când vom vedea fluxuri egale în sens invers, cãtre China.”

– În legãturã cu atacurile cibernetice lansate asupra ministere ºi
agenþii guvernamentale americane, inclusiv Pentagon ºi NSA
(Agenþia Naþionalã de Securitate) de cãtre grupul de piraþi intitulat
„Shadon Brokers”, Franck De Cloquement, expert în strategii
cibernetice de la Institutul de Relaþii Internaþionale ºi Strategice ºi
membru al Cyber Task Force, a þinut sã precizeze urmãtoarele:
„Dupã Wanna Cry, ºantajul cu Apocalipsa nuclearã lansat de piraþii
care au atacat ºi furat informaþii secrete de la NSA, au afirmat cã
deþin date ºi despre programele nucleare ale mai multor þãri:
China, Iran, Coreea de Nord, Rusia, iar pentru a nu fi date
publicitãþii sugereazã NSA ori terþilor responsabili sã le rãscumpere.
De asemenea, grupul pretinde cã deþine date confidenþiale furate
din reþeaua bancarã SWIT, care dacã ar fi date publicitãþii ar
produce neîncredere ºi prejudicii serioase pe pieþele financiar-
bancare.”

– În bilanþul cibernetic pe 2020 întocmit de Institutul pentru
Relaþii Internaþionale ºi Strategii ºi Cyber Task Force, se fac
urmãtoarele precizãri de cãtre Franck De Cloquement, care meritã
a fi luate în seamã de cãtre cei interesaþi:

a) anul 2020, un an pandemic, care va schimba radical datele
în materie de securitate ciberneticã pentru haosul creat în spaþiul
virtual;

b) 2020 va rãmâne în memoria colectivã ca un an negru, dar
nu numai din cauza crizei sanitare legatã de corona virus, ci
pentru cã viaþa noastrã a fost schimbatã radical ºi transformatã
într-o viaþã numericã la domiciliu, prin recurgerea la telemuncã,
teleºcoalã ºi pentru folosirea reþelelor sociale pentru a menþine
contactul cu rudele ºi prietenii în timpul deselor izolãri la domiciliu
sau introducerii periodice a carantinei parþiale sau totale;

c) previziunile noastre privind implicarea reþelelor sociale în
destabilizarea societãþilor democratice ºi a acelor algoritmi folosiþi
pentru a ne manipula colectiv ºi individual în scopuri ideologice
sau comerciale s-au adeverit;

d) s-au identificat operaþiuni criminale cibernetice din ce în ce
mai sofisticate vizând infrastructurile critice, iar ameninþãrile din
partea piraþilor au fost completate printr-o expertizã în creºtere în
materie de analizã de securitate pentru protecþie, traversând
diferitele bariere de securitate;

e) Criminalitatea ciberneticã s-a îndreptat masiv cãtre obiecte
conectate (IoT) pentru a practica spionajul ºi ºantajul þintind cu
precãdere platformele block-chain pentru tranzacþii subterane
frauduloase ºi mafiote.

– Rãmânând în zona virtualã, la 28.11.2020, „hulitul” Wuhan
a organizat Conferinþa Mondialã privind comerþul numeric, care
a atras 37 de state ºi reprezentanþi ai peste 100 de întreprinderi,
Wuhan devenind un centru promiþãtor pentru comerþul numeric,
ca de altfel întreaga regiune Hubei (cu 100 milioane de locuitori),
cu avantajele sale în termeni de producþie, ºtiinþã, educaþie.

– O problemã aproape necunoscutã ºi neluatã în seamã de Occident
este confruntarea, deocamdatã la nivel local ºi în surdinã, între teroriºtii
islamici ºi budhiºtii din Myanmar, Sri Lanka, Thailanda, Bangladeº,
care tinde sã se transforme într-un conflict religios între budhisti ºi
un islam agresiv din India, Pakistan, Afganistan, care ar putea reactiva
populaþia islamicã uigurã din China.

– Proiectul de pace pentru Orientul Mijlociu lansat de
preºedintele Donald Trump poate fi considerat evenimentul anului
2020, pentru cã a deschis calea negocierilor unor þãri arabe cu
Israelul ºi creãrii statului palestinian. Chiar dacã planul favorizeazã
interesele Israelului prin considerarea Cisiordaniei ºi Fâºiei Gaza
ca o singurã entitate ºi alipirea la statul evreu a înãlþimilor Golan
(aparþinând Siriei), totuºi planul are în vedere „un viitor stat
palestinian” care sã lege Cisiordania cu Gaza printr-un tunel, iar
cu Iordania prin cele douã poduri strategice Allbeny ºi Damaya.
Realizarea acestui demers politico-diplomatic este condiþionat ºi
de acceptarea de cãtre palestinieni a Ierusalimului drept capitala
indivizibilã a Israelului ºi renunþarea expresã la orice formã de
terorism la adresa poporului evreu. Recent Sultanatul Buthan ºi
Regatul Maroc au stabilit relaþii diplomatice cu Israel, ceea ce
constituie o victorie de necontestat a preºedintelui Trump.

– Cred în Noua Europã, în care România îºi va recãpãta
demnitatea ºi respectul, o Europã care sã nu se mai bazeze unilateral
pe economie, finanþe, acorduri politice ºi aranjamente diplomatice,
ci pe o Europa în care sã avem un set de valori comune în care sã
credem ºi pare straniu ºi de sentimente unanime care sã o conducã,
sã o orienteze, sã aducã în suflete speranþa într-un viitor mai bun
pentru noi, toþi fii ei ºi nu numai pentru ai lor, responsabilitate
individualã care sã devinã un regulator al legãturilor sociale, ale
unei reale societãþi deschise. Trebuie sã dezvoltãm aceastã practicã
a interdependentei pentru a putea înfãptui un mare „noi”, decât
un mare „tot”, deoarece aici se aflã originea violenþei ºi rãzboiului.

Doresc sã aduc în atenþia cititorilor un fapt ieºit din comun ºi
anume poziþia Le Grand College des Rites Ecossais exprimatã la
17 dec. 2020 cu ocazia prezentãrii documentului intitulat: „Privire
masonicã asupra solidaritãþii post-covid”, în care se „trag
învãþãminte din proasta gestionare a pandemiei ºi lansarea a nouã
teme de dezbatere, de la economie, la drepturi ºi libertãþi, la
principiile de acþiune publicã, sãnãtate”, subliniindu-se cã
„pandemia a pus în luminã nevoia schimbãrilor, adaptãrilor ºi
îmbunãtãþirii sistemului de guvernanþã mondial”. Interesant de
subliniat cã, în general, masoneria iese la lumina cu luãri de
poziþie ºi propuneri de reflecþie pe teme de interes major pentru
umanitate numai în situaþii foarte grave, aºa cum s-a întâmplat în
2010, în plinã crizã economico-financiarã, când împreunã cu
Biserica Catolicã a organizat o serie de seminarii-dezbateri pentru
gãsirea de soluþii adecvate pentru ieºirea din criza.

În încheiere, nu doresc sã mã refer la România, deoarece zilnic
mass-media ºi fiecare dintre noi simþim pe propria piele
„beneficiile” modului în care este administratã þara ºi dezinteresul
ºi aroganþa cu care guvernanþii trateazã problemele cu care se
confruntã cetãþenii, de la scumpiri pe toate palierele, la sãrãcie tot
mai accentuatã a cât mai multor români, pânã la marginalizarea
socialã ºi la umilinþã.

Dalai Lama ne sfãtuieºte ca în situaþii disperate sã þinem seama
de învãþãturile lui Buddha: „În orice situaþie sã-þi pãstrezi pacea
gândului în ciuda tuturor problemelor. Toate situaþiile pot fi privite
din unghiuri diferite, de aceea trebuie folositã inteligenþa cum
trebuie. Suntem prinºi într-un sistem legiferat de separare dintre
NOI ºi LOR, care ne desparte de simþul fraternitãþii universale.”

Lecturã plãcutã ºi drum drept spre lumina înþelepciunii!



1818181818 EVOCÃRI LITEREVOCÃRI LITEREVOCÃRI LITEREVOCÃRI LITEREVOCÃRI LITERAREAREAREAREARE

Ca în fiecare an, luna ianuarie este dedicatã prin excelenþã – ºi nici nu se poate altfel –
poetului Mihai Eminescu. Ne-am obiºnuit cu versul lui prezent în ºcoli, în scheciuri umoristice,
amintit chiar ºi în strofe recitate în ritm de hip-hop. ªi, totuºi, simþim cã parcã nu este de ajuns.
Îl rechemãm pe Eminescu mereu în versuri proprii, reînviem melodii clasice pe versurile lui ºi
le adaptãm modernului care ne îmbracã gândirea ºi activitãþile cotidiene, îl omagiem în concursuri

de literaturã, denumim strãzi sau
parcuri cu numele lui, ridicãm statui
care amintesc de un nume care,
indiferent de motiv, fie cã vorbim
despre inculturã, teribilism, rãutate,
imposturã sau ignoranþã, va rãmâne
acea rara avis care, indiferent de
mãrimea coliviei, nu va uita niciodatã
sã zboare. ªi, pentru cã, oricum, sunt
destul de mulþi care vorbesc mult mai
avizat despre viaþa ºi opera
eminescianã, prefer ca în conþinutul
acestui material sã fac referire la un
poet pe care nu vreau sã îl las pradã
nedreptei uitãri care se cuibãreºte parcã
prea repede ºi pe nesimþite în fiinþa
noastrã tot mai agitatã în goana dupã
succese, „mari realizãri” sociale care
nu fac altceva decât sã relaxeze orgolii
care dureazã atât cât privirile mai pot
identifica o cãrare.

Poetul despre care voi vorbi în
rândurile care urmeazã s-a nãscut în
anul 1950, iar în acest ianuarie care
tocmai a trecut ar fi împlinit 71 de ani.
Din pãcate, noi, cei care l-am cunoscut
contabilizãm opt ani de când a fost
chemat în cealaltã lume pe care o
poetizãm, o descriem pe zeci de pagini
de prozã, o lume momentan interzisã,
despre care noi, cei care încã mai pãºim
conºtient pe alei, numãrând
anotimpuri, nu ºtim, de fapt, nimic.
Bogdan I. Pascu, poetul
anotimpurilor, al naturii îmbrãcate în
simbol ºi tainã ºi-a conturat fiecare
poem plecând mereu de la o tulburare,

o bucurie, o neliniºte devenitã convulsie: „Ce bun ar fi acum somnul/ sã luneci în unda lui
leºioasã/ uºor ca un fulg cutreierând/ un spaþiu iluzoriu/ fãrã început, fãrã sfârºit/ fãrã coordonate
– fãrã un/ timp anume – fãrã trecut,/ fãrã viitor prezent deslânat/ mai ceþos ca amintirile uitate/
de bunãvoie – rãtãcite în cotloanele/ nebãnuite ale subconºtientului./ Somnul, port izbãvitor
unde/ parâmele putrede/ ale visului se destramã încet/ lãsând sã alunece în derivã/ ultimul vas
naufragiat/ al speranþelor.../ Ce bun ar fi acum somnul/ netulburat al adâncului!”

Despre poetul Bogdan I. Pascu, scriitor cu 17 lucrãri tipãrite, Horia Gârbea mãrturisea chiar
pe coperta a patra a cãrþii „Cerul de pe frunte” astfel: „Autor discret, dar perseverent, iubind
pãtimaº poezia, Bogdan I. Pascu este un practicant al liricii care mai crede în virtuþile elegiei.
El alterneazã stilul poetic oriental, în care a scris nenumãrate versuri de tip haiku ºi cel mistic
de sorginte creºtinã, lãsându-se uneori influenþat ºi de folclorul autohton. Bogdan I. Pascu are
o carierã literarã îndelungatã ºi construitã atent. Totuºi, se poate spune cã ultimele douã volume
îl reprezintã cu adevãrat ºi îl impun atenþiei cititorilor exigenþi.” Cele douã cãrþi la care face
referire Horia Gârbea sunt, într-adevãr, lucrãri lirice reprezentative pe cartea de vizitã a poetului.
În „Umbra”, apãrutã la Editura Azero din Bucureºti, poetul este deja un bun cunoscãtor al
poeziei orientale, fie cã vorbim de haiku, tanka sau renga. Chiar ºi aici, unde tehnica este foarte
strictã, în compoziþia acestor construcþii scurte, dar complexe regãsim semnãtura personalã,
amprenta poeticã specificã lui Bogdan I. Pascu. În „Cerul de pe frunte” ºi în marea majoritate
a creaþiilor pasciene, împletirea tainelor vieþii cu trãirile personale, emoþia atent lãsatã sã se
întrevadã în vers, romantismul împrospãtat adeseori  cu imagini în care clasicul se intersecteazã
cu o respiraþie liricã nouã, toate acestea ni-l aratã pe poet ca fiind un fin pãstrãtor al celor mai
bune sentimente ºi mostre de frumos: „ªi lepãdându-mi lutul prin durere/ Spre‘acel þinut
cuprins doar de tãcere/ Urca-voi scara cea închipuitã/ treaptã cu treaptã încã o ispitã/ Mai sus
ºi urcã stropul de putere/ Tot lepãdându-mi lutul prin durere./ (De-aº fi ºtiut cã‘s hãrãzit doar
þie/ Nu îmi ardeam întreaga bogãþie/ Nu perindam prãfoasele coclauri/ ªi nu tânjeam coroanele
de lauri/ Aº fi cerºit doar timpul avuþie/ de-aº fi ºtiut cã‘s hãrãzit doar þie.)/ Înneguratã noaptea
mã cuprinde/ În faldurile spaimei aburinde/ E cerul jos pãmântul o nãlucã/ ªi timpul risipit
acum pe ducã/ În suflet doar speranþa se aprinde/ înneguratã noaptea mã cuprinde.”

Trebuie precizat un aspect foarte important! Toate versurile prezente în acest material sunt
inedite, ele nu au mai fost publicate niciunde. Cu mult timp în urmã, înainte de Marea Trecere,
prietenul Bogdan I. Pascu mi-a dat spre pãstrare peste 20 de poeme în manuscris, sã le
redactez la calculator ºi sã le þin în aºteptarea unui semn. Un semn care nu a mai venit. Dar, iatã
cã dupã opt ani de absenþã de pe scena poeziei, am simþit nevoia de a-i rosti din nou numele în
pagini de revistã: „S-au înmulþit nãierii de suflete necoapte/ Prin ape tulburi trece la început de
veac/ Corabia rãbdãrii în care toate zac/ În nefiresc de‘adânca ºi nesfârºita noapte/ ªi-n plasele
þesute din gândul cel viclean/ Se-nºirã viitorul, deºert tot mai sãrac/ Prin nevãzute ape iubiri ºi
lacrimi fac/ Arc de triumf durerii cea fãrã de alean./ E cumpãna proptitã în stelele de fum/ În apa
din adâncuri cenuºi doar poposesc/ Cuvântul, nerostire a tot ce‘i nebunesc/ Pierdut e pe vecie
la capãtul de drum./ Se mai aud proroci proscriºi ce povestesc/ Mileniul de tãgadã a tot ce a mai
fost/ O lume fãrã capãt ºi fãrã de vreun rost/ Un Babilon de spaimã în neamul omenesc.”

Þinându-i cãrþile în mânã ºi citindu-le cu voce tare, din dor de el, de prietenia lui, îmi
construiesc un vis în care el intervine completând momentul poetic cu noi versuri, proaspete,
vii, care vorbesc despre dragoste, tãceri nejustificate, despre iluzii ºi oameni, despre niciodatã
îndeajunsa noapte ºi mereu neanunþata moarte. În acest paragraf de final prefer sã îl las pe el
sã vã vorbeascã despre poezie, aºa cum a mai fãcut-o în Preambulul cãrþii sale „Povara
nesomnului” apãrutã în urmã cu 22 de ani:

„Toate acestea ºi multe altele sunt plãmada trãirilor mele poetice aflate «sub povara
nesomnului» ºi a «luminii» ce vine din strãfund de suflete înveºmântate în Cuvânt. ªi ar mai
fi de spus doar câteva cuvinte despre ceea ce cred eu cã este Poezia, în rest tot ceea ce este
cuprins între aceste coperþi (…) vã aparþine, aºa cum vã aparþin acum trãirile poetului cât ºi
sufletul sãu ce se frânge pentru voi toþi cei ce mai credeþi în taina veºnicã a Iubirii ºi a Poeziei.”

Gabriel DRAGNEA

Alexandru CAZACU

Cu Bogdan I. Pascu despre dragoste,
tãceri nejustificate, în majoritatea

creaþiilor iluzii ºi oameni
Într-o amiazã de februarie a anului 1989 poliþia din San Diego-California primeºte

un apel de urgenþã în care un bãrbat anunþa un foc de armã letal. Ajunse la faþa locului
autoritãþile descoperã cã autorul apelului fusese chiar victima care se împuºcase imediat
dupã ce sunase la numãrul de urgenþã. Arma: un revolver pentru care sinucigaºul
frecventase în ultimele luni cursuri de utilizare. Victima era Sándor Márai în vârstã de

optzeci ºi opt de ani (!) jurnalist ºi scriitor
de limbã maghiarã. Cu o viaþã demnã de
romanele de aventuri: nãscut la 1900 în
zona slovacã (Košice, azi în Slovacia)a
imperiului Austro-Ungar ºi educat la
Frankfurt, Paris ºi Budapesta este unul
dintre cei mai importanþi scriitori maghiari
în perioada interbelicã (deºi a fost tentat
sã scrie ºi în limba germanã). Nu a fost
captat nici de extrema dreaptã ºi nici de
ideologia partidului comunist. Pãrãseºte
Ungaria la sfârºitul rãzboiului ºi începe o
seamã de pelerinaje în Elveþia, Italia,
Canada ºi în cele din urmã în Statele
Unite, unde va trãi suferind, vãduv,
supravieþuindu-i fiului ºi fratelui sãu,
relativ uitat (deºi colabora la secþia ungarã
a Radio Free Europe) pânã la tragica
decizie.

Într-un context nu tocmai favorabil
publicã în anul 1948 un mic roman de
nici 150 pagini ce îi va aduce o celebritate
postumã cum puþini au avut sau vor avea
parte. Cartea se numeºte „Lumânãrile
ard pânã la capãt”. A stat în topurile
vânzãrilor ºi s-a bucurat de aprecierea
unanimã a tuturor criticilor literari din

Germania, Italia, Franþa etc., bineînþeles ºi din Ungaria, fiind o adevãratã revelaþie a
anilor nouãzeci, realizându-se dupã el un film ºi o piesã de teatru.

Povestea relatatã de Márai se desfãºoarã pe durata unei nopþi în care se întâlnesc
dupã 41 de ani doi prieteni, foºti colegi de ºcoalã militarã într-o Vienã imperialã aflatã
la apogeu. Acum ambii sunt în ultimii ani ai vieþii. Unul dintre ei, Henrik (personajul
central), a devenit general ºi nu a mai pãrãsit castelul familiei din nordul Ungariei de
mult timp, stând alãturi de doica lui nonagenarã ºi reflectând. Celãlalt, Konrád, a
abandonat cariera militarã fiind un glob trotter, stabilindu-se într-un final la Londra. În
tinereþea lor vienezã au fost prieteni apropiaþi, stând în aceeaºi camerã în ciuda diferenþei
sociale. Viitorul general provenea dintr-
o familie mixtã (maghiaro-francezã)
înstãritã, cu tatãl militar, iar prietenul
sãu era fiul unor modeºti funcþionari
ce fãceau sacrificii pentru a susþine
educaþia lui. Temperamentele erau
oarecum antagoniste: Henrik dezinvolt
ºi pragmatic având ca pasiune cãlãria,
Konrád introvertit ºi reflexiv având ca
pasiune cântatul la pian (în special
Chopin). Dupã terminarea studiilor
ambii sunt militari în garnizoana unde
se afla palatul moºtenit de Henrik, care
s-a cãsãtorit cu enigmatica Krisztina,
ce pare sã rezoneze mai mult cu Konrad
decât cu soþul ei. Iar la o partidã de
vânãtoare Henrik are impresia cã
prietenul sãu a îndreptat arma spre el
cu gândul de a-l ucide fãrã însã sã-ºi
punã în practicã dorinþa, deºi putea face
asta. Pune incidentul pe seama
presupusei relaþii a Krisztinei cu
Konrad. Apoi tânãrul Konrad renunþã
la haina militarã, pleacã din oraº ºi nu
va mai întoarce decât acum, la amurgul
vieþii. Pentru asta se întâlnesc cei doi
noaptea în castelul în care fuseserã ºi
în seara de acum 41 ani toþi trei, unde
Krisztina ºi Konrád cântaserã la pian ºi
unde decorul este neschimbat. Pentru
ca Henrik sã rãzbune ºi sã i se confirme
presupunerile. Dialogul, de fapt
monologul, cãci vorbeºte doar Henrik, Konrad doar rãspunde aproape monosilabic,
chiar dacã cu tâlc, prilejuieºte autorului eseuri profunde despre prietenie, trãdare, istorie,
iubire ca într-un subtil recviem. Deºi se poate lãmuri situaþia adulterului Krisztinei
prin lecturarea jurnalului sigilat pe care aceasta l-a lãsat la moartea ei, Henrik preferã sã
arunce jurnalul nedeschis în flãcãrile ºemineului. Apoi, sub lumina unui sfeºnic în care
lumânãrile albastre ard cum ardeau ºi atunci, se salutã cu eleganþã ºtiind cã nu se vor
mai vedea niciodatã. Nici Mittel Europa în care ei trãiserã, nici femeia pe care au iubit-
o nu mai existã ºi în curând nici ei nu vor mai fi. Cu excepþia pasiunii care poate
justifica totul ºi poate dãinui întrupatã în alte întâmplãri ºi protagoniºti.

Aproape fiecare frazã din carte este încãrcat de o subtilã melancolie ºi de poezia asprã
a unei luciditãþi ce conferã textului o tensiune aparte, aspecte ce fac din acest roman o
capodoperã de talia celor scrise de Zweig, Musil ºi Thomas Mann, ce meritã evocat în
februarie, împreunã cu autorul ºi mai ales lecturat sub acordurile unei nocturne de Chopin.

O nocturnã de Chopin
în februarie
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Virgil Cioflec (1874-1948), prozator ºi critic de artã,
filantrop, colecþionar de artã ºi important om de culturã din
prima parte a secolului XX, s-a nãscut la Gherãºeni, judeþul
Buzãu, dar familia lui provenea din Transilvania. Ca mulþi
români ardeleni, membri ai familiei Cioflec din localitatea
Araci, judeþul Covasna (în limba maghiarã, numele
localitãþii este Arpatac, fostul judeþ Treiscaune) au trecut
munþii ºi ºi-au fãcut un rost îndestulãtor dincolo de Carpaþi,
în România. Nicolae Cioflec, tatãl lui Virgil Cioflec, avea o
moºie la Mârºa, în apropierea Bucureºtiului, dupã cum aflãm
din cele ce urmeazã.

Într-un articol din Telegraful român1, oficiosul Mitropoliei
Ardealului, din anul 1887, se dau informaþii despre „ideea
sublimã” a lui Dimitrie Cioflec,
învãþãtor la ºcolile române din
Braºov ºi efortul sãu de a construi
în satul natal Arpatac (Araci) o
nouã bisericã împreunã cu o casã
parohialã ºi o ºcoalã confesionalã.

„Neobositul nostru bãrbat”
Dimitrie Cioflec gãsise loc
potrivit pentru bisericã, însã locul
trebuia plãtit. „Ce era alta de
fãcut, decât sã urmeze zicerea
poetului: unde-i unul nu-i
putere”, astfel „se entuziasmeazã”
ºi cautã alþi bãrbaþi pentru
realizarea dorinþei sale. „ªi
deoarece se zice cã sãmânþa bunã
cãzând în pãmânt bun rãsare, se
dezvoltã încetul cu încetul pânã
produce fructe bune ºi gustoase,
întocmai a urmat ºi dl Dimitrie
Cioflec cu ideea d-sale”, pe care a
împãrtãºit-o verilor sãi: domnilor
Ioan Colþescu ºi Nicolae Cioflec,
ambii „ieºiþi din sânul acestui
popor” (adicã din comunitatea
satului Araci), însã „astãzi, în urma
neobositelor strãduinþe, ajunºi la
o stare materialã însemnatã, ºi de
mulþi chiar invidiatã, ºi anume: cel dintâi este comersant ºi
proprietar în Bucuresci, cel de al doilea proprietar de moºie
în comuna Mârºa, judeþul Vlaºca în România”. Ideea a
fost primitã cu cea mai mare cãldurã ºi cei trei domni
(inclusiv Dimitrie Cioflec) au plãtit preþul grãdinii, valorând
1200 florini, cu dorinþa expresã de a se ridica pe acel loc o
bisericã nouã cu o casã parohialã, precum ºi o ºcoalã
confesionalã, ceea ce era „a doua idee sublimã” a lui
Dimitrie Cioflec, cãci „una fãrã de alta nu le ºade bine ºi
astfel prima idee numai aºa este deplin completatã, când
mama bisericã cu fiica ei, ºcoala, vor existã ºi trãi în unire
ºi concordie”, adicã în bunã înþelegere ºi armonie.

Moºia de la Mârºa a lui Nicolae Cioflec a fost moºtenitã
de fiul sãu, Virgil Cioflec. Menþionãm faptul cã Nicolae
Cioflec s-a încadrat în tradiþia românilor transilvãneni care
au dat copiilor sãi nume latineºti pentru a nu putea fi traduse
în limba maghiarã, precum Romulus, Remus, Virgil, Sextil,
Ovidiu, Aurel, Cornelia.

Virgil Cioflec, director general în cadrul Ministerului
Cultelor ºi Artelor, condus, în 1918, de cãtre Octavian Goga,
avea o moºtenire de familie, atât în ceea ce priveºte averea,
cât ºi ca filantrop. Dacã tatãl sãu a oferit, în anul 1887, o
sumã importantã pentru construirea bisericii din Araci, Virgil
Cioflec, dupã patruzeci ºi ceva de ani, a donat, în data de 26
iunie 1930, Universitãþii „Regele Ferdinand I” din Cluj, o
colecþie valoroasã de tablouri ale pictorilor români, toate
lucrãrile de picturã ºi sculpturã pe care le-a achiziþionat de-
a lungul vieþii, 77 de tablouri ºi desene ºi douã busturi.
Astfel s-a înfiinþat Pinacoteca Virgil Cioflec din Cluj, care
ulterior, împreunã cu exponatele Muzeului Ardelean, a
reprezentat nucleul central de exponate ale Muzeului de
Artã din Cluj2.

Virgil Cioflec ºi soþia sa Zenaida (Zizi ºi Ciancu, cum se
alintau cei doi ºi cum erau numiþi de prietenii apropiaþi) nu
au avut copii. Ei locuiau în mare parte a anului la Mârºa,
aproape de Bucureºti, unde aveau un conac care adãpostea,

desigur, o parte a colecþiei sale de tablouri. În
atmosfera de liniºte prielnicã creaþiei de la Mârºa,
Virgil Cioflec invita oameni de culturã, personalitãþi
ale literaturii, culturii ºi politicii româneºti3.

Ca scriitor (volumul de nuvele ºi povestiri:
Mãlurenii, 1916) ºi critic de artã (albumele: ªtefan
Luchian, în 1924 ºi Nicolae Grigorescu, în 1925),
Virgil Cioflec a fost prezent, în perioada de început
de secol XX, în saloanele de artã bucureºtene,
vernisaje ºi lansãri de carte, în general, la viaþa
culturalã, remarcându-se ºi ca publicist prin numeroase
articole apãrute în revistele vremii. El a avut ºi o
corespondenþã bogatã, pãstratã, astãzi, doar în parte,

în volumele de corespondenþã ale unora dintre
prietenii sãi. Unul dintre aceºtia a fost Gheorghe I.
Kirileanu (1872-1960), bibliofil, folclorist ºi editor,
membru de onoare al Academiei Române, bibliotecar
al Palatului Regal (1909-1930). În masivul volum de
corespondenþã al lui G.I. Kirileanu4, publicat de
Mircea Handoca, gãsim scrisori (provenite de la
Biblioteca Academiei Române) cãtre Virgil Cioflec
din diverse perioade. Scrisorile adresate lui Virgil
Cioflec (p. 53-60) sunt în numãr de opt, din anii 1928,
1929, 1931, 1934, 1935, 1938, 14 iunie 1944 ºi 14
decembrie 1944.

Scrisoarea din 25 august 1935 constituie rãspunsul
lui Kirileanu la scrisoarea lui Virgil Cioflec semnalatã
ºi prezentatã de noi în revista „Sud”5, al cãrei original
se aflã la Muzeul Naþional al Literaturii Române din
Iaºi. Scrisoarea are ca principal subiect decesul
geografului ºi etnologului George Vâlsan (1885-
1935), membru al Academiei Române, ºi problema
situaþiei operei ºi manuscriselor rãmase.

Scrisoarea din 24 iunie 1929 este deosebit de
semnificativã prin faptul cã G.I. Kirileanu apreciazã
la maxim actul de donaþie fãcut de Virgil Cioflec
Universitãþii clujene:

„Mult iubite prietene,
Cu patrioticã înduioºare am citit ieri articolul dlui

Sextil Puºcariu, din care am aflat despre marele ºi
preafrumosul dar ce-l faci naþiei, hãrãzuindu-i cu
mânã largã neasemãnata comoarã artisticã adunatã
o viaþã întreagã cu atâta dragoste ºi pricepere.

Este cel mai înãlþãtor gest pe care-l face un fiu al
Ardealului în anul serbãrilor Unirii.

În niºte timpuri tulburi ºi întunecate, ca acelea pe
care ni-i dat sã le trãim, când mai toþi cei de sus sunt
stãpâniþi de o nesãþioasã lãcomie ºi de un egoism
bolnav, gestul d-tale vine ca un balsam înviorãtor.

1 Telegraful român, an XXXV, nr. 108, joi 22oct./3 nov. 1887,
p. 433.
2 Vasile Grigorescu, I se spunea ... Boierul!, în „Sud”, anul
XVII, nr. 8-9-10 (161-163), august-octombrie 2014, p. 10, 12.
3 Nicolae Scurtu, Noi mãrturii despre Virgil Cioflec ºi Mârºa, în
„Sud”, anul XXV, nr. 11-12 (236-237), noiembrie-decembrie
2020, p. 10.
4 G.I. Kirileanu, Corespondenþã, Ediþie îngrijitã, note, tabel
cronologic, bibliografie ºi indici de Mircea Handoca, Bucureºti,
Editura Minerva, 1977, 710 p.
5 Luminiþa Cornea, O scrisoare ineditã a lui Virgil Cioflec cãtre
G.T. Kirileanu, în „Sud”, anul XX, nr. 1-2 (178-179), ianuarie-
februarie 2016, p. 5.

Numai generaþiile viitoare vor putea preþui dupã
cuviinþã acest rar prinos adus pe altarul culturii artistice
a neamului românesc.

Din toatã inima te rog sã primeºti, împreunã cu dna,
mãrturisirea celor mai curate ºi sincere sentimente de
dragoste ºi de recunoºtinþã ale vechiului ºi devotatului
prieten,

G. I. Kirileanu” (B.A.R.S.R., Fondul Virgil Cioflec S
25(5)/ CXCVII.).

Textul scrisorii lui Kirileanu din 14 iunie 1944 ne
dezvãluie, printre altele, faptul cã Virgil Cioflec a avut o
bogatã corespondenþã pe care intenþiona s-o dea
publicitãþii: „Aº fi dorit sã ºtiu cu ce fel de hârþoage îþi

petreci zilele. Tot pictorul
Luchian, ori te-ai apucat în
sfârºit de corespondenþa lui
Iosif ºi a altor literaþi cu care
aþi fost în apropiate
legãturi?” (B.A.R.S.R. –
155.713). În studiul
introductiv, o adevãratã
monografie, la albumul ªtefan
Luchian, Virgil Cioflec citeazã
multe fragmente din scrisorile
primite de la pictor, fãrã a
indica vreo sursã bibliograficã,
demonstrând astfel cã
scrisorile îi aparþineau.

Textul scrisorii din 14
decembrie 1944 a rãmas fãrã
rãspuns ºi are, în final,
urmãtoarea însemnare a lui G.I.
Kirileanu datatã:

„martie 1948: La aceastã
scrisoare n-am primit rãspuns
nici la postalele în care-l
întrebam de ce nu-mi
rãspunde.

Rugând pe G. Giuglea sã
afle taina tãcerii lui, mi-a
rãspuns luna asta cã l-a

întâlnit pe Calea Victoriei înfofolit, deprimat, cu pachete
de medicamente. N-a vrut sã-i spuie adresa pentru mine
ºi a zis sã nu-i mai scriu, cã nu-mi poate rãspunde.

În ziarul Semnalul cu data de 15 mart 1948 cetesc cu
uimire ºtirea sinuciderii prin spânzurãtoare a bunului
prieten Virgil Cioflec.

Disperare, curaj sau laºitate?” (B.A.R.S.R. –
Ms.155.715)

Dupã trimiterea bibliograficã, nota editorului Mircea
Handoca, este urmãtoarea:

„În Semnalul nr. 1755 din 13 martie 1948 apãrea
ºtirea: „În strada Brezoianu, no. 29 a fost gãsit
spânzurat în baie publicistul Cioflec, în vârstã de 72 de
ani (...). Dupã cele constatate, publicistul Cioflec s-a
sinucis din motive de ordin familial”.

Iatã deci care a fost sfârºitul scriitorului ºi criticului de
artã Virgil Cioflec, susþinãtor al culturii româneºti, al
mai multor oameni de artã, filantropul, acel care a fãcut
„marele ºi preafrumosul dar... naþiei”, dãruind
Universitãþii din Cluj o adevãratã avere culturalã,
colecþia de opere de artã adunatã în decursul vieþii, dar
care a sfârºit în mizerie. Mare tristeþe!

Note la fiºa biobibliograficã a lui Virgil Cioflec
Luminiþa CORNEA

Sava Henþia - Portretul lui Virgil Cioflec, 1900 Virgil Cioflec în costum de sibian, (colecþia ACTIB)
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Se împlinesc acum, în luna lui
martie, douã sute de ani de când
la Bolintinul din Vale a poposit,
în fruntea Adunãrii norodului,
Tudor Vladimirescu, figurã
legendarã ce întruchipeazã,
deopotrivã, eroismul ºi jertfa
pentru eliberarea naþionalã ºi
viitorul neamului românesc.

Într-adevãr, dupã ce în ianuarie 1821 lansase de la Padeº
cunoscuta Proclamaþie cãtre toþi locuitorii Þãrii Româneºti,
cerându-le sã se ridice la luptã spre a nu mai fi robi la „balaurii care
ne înghit de vii” ºi sã jertfeascã „averile cele rãu agonisite ale
tiranilor”, fiindcã „ne ajunge, fraþilor, de când lacrimile de pe
obrazele noastre nu s-au uscat”, Tudor Vladimirescu se îndrepta
cu oastea sa de panduri prin Craiova, cu deviere de la Clejani spre
Bucureºti, aºezându-ºi la 16 martie tabãra la Bolintinul din Vale.

Prezenþa lui Tudor la Bolintin Vale, spune prof. Panait I. Panait,
depãºeºte cu mult semnificaþia unei simple „cantonãri de campanie”,
prilejuind o adâncire a programului sãu de revendicãri. Dupã unele
mãsuri cu caracter militar, menite a înlesni înaintarea ºi a liniºti
populaþia capitalei, acela care prin fapta ºi sacrificiul sãu va deveni
un simbol al redeºteptãrii naþionale, cum afirma Nicolae Bãlcescu,
lanseazã din Bolintin Vale o nouã proclamaþie, de data aceasta
cãtre „dumnealor prea cinstiþii boieri, neguþãtori ºi cãtre toþi locuitorii
din oraºul Bucureºti”, cãrora li se reamintesc cauzele ºi scopurile

Constantin
Bãrbutã,

DOUÃ VEACURI DE LA POPASUL LUI
TUDOR VLADIMIRESCU LA BOLINTINUL DIN VALE

pentru care „tot norodul s-a ridicat la luptã”. Acest norod, prin care
Tudor înþelegea pe toþi asupriþii de orice neam, profesiune sau
credinþã ºi care luptau pentru „dreptãþile celor folositoare la toatã
obºtea, ce din vechime le avem ºi care s-au stricat ºi înghiþit de la
o vreme încoace din pricina unirii pãmântenilor boieri, cu cei dupã
vremi trimiºi domni” (fanarioþi n.n.).

Proclamaþia de la Bolintin continua cu cererea hotãrâtã, adresatã
la „toatã lumea, mic ºi mare, parte bisericeascã ºi mireneascã”,
ori de ce neam ar fi, sã-i trimitã rãspuns iscãlit de toþi „câþi vã
aflaþi în Bucureºti ºi vã hrãniþi dintr-aceastã þarã”, spre a se
încredinþa cã sprijinã sau nu binele de obºte comun.

Încrezãtor în justeþea cauzei, forþa ºi loialitatea pandurilor sãi,
Tudor avertizeazã cã „oricare va fi la un glas ºi într-unire cu
creºtinescu norod ce este pornit numai pentru dreptate, acela se
va numi patriot, iar oricare se va împotrivi binelui obºtesc, acela
ca un vrãjmaº se va socoti”. Fãrã a mai aºtepta rãspunsul boierilor
divaniþi, Tudor ordonã plecarea de la Bolintin Vale ºi, dupã scurte
popasuri la Ciorogârla ºi Cotroceni, la 21 martie îºi face intrarea
triumfalã în Capitalã, eveniment pe care un martor ocular îl
prezintã sugestiv, arãtând cã „poporul dãdu în adevãr la el nãvalã
cu mic cu mare”.

Cu o zi înainte el lansase un nou ºi patetic apel locuitorilor de
a se uni cu obºtescul norod, cerându-le sã nu lase sã se stingã în
inimile lor sfânta dragoste cea cãtre patrie ºi sã-ºi aducã aminte
cã sunt pãrþi ale unui neam ce trebuie sã se uneascã pentru
câºtigarea „dreptãþilor noastre”.

Dezavuarea de cãtre þarul Rusiei a miºcãrilor revoluþionare a

Nota Redacþiei – materialul de faþã a fost scris în anul 2005.
Între timp, regretatul prof. Cornel Ghinea nu se mai aflã printre
noi, „Stejarul lui Ghiþã Cãtãnuþã” a fost tãiat ºi pus de foc, iar
„Plopul lui Tudor” a fost doborât de stihii...

Zona Bolintin din nordul judetului Giurgiu, inclusiv lunca
Argeº-Sabar din vestul Capitalei, a fost acoperitã, în trecut, de
vestitul Codru al Vlãsiei, extins pe o mare parte din suprafaþa
Câmpiei Române. Din acest codru legendar mai existã în amintitul

Cornel GHINEA

Plopul lui Tudor Vladimirescu

Plopul lui Tudor Vladimirescu, 30 iulie
1991, mãsurat de prof. Cornel GhineaPlopul lui Tudor Vladimirescu

Plopul lui Tudor Vladimirescu
cãzut în 15 iunie 2009; martori:
ªtefan Crudu ºi Niculina Grigore

încurajat Turcia sã trimitã trupe din douã direcþii spre Bucureºti,
cãrora Tudor nu le poate face faþã, ordonând, la 15 mai, retragerea
spre nordul Olteniei. La întoarcere a urmat tot calea pe care
venise în urmã cu douã luni, adicã prin Ciorogârla spre Bolintin
Vale ºi apoi Goleºti, de unde va fi ridicat de oamenii lui Alexandru
Ipsilanti ºi dat morþii în chip barbar.

Referitor la cea de-a doua trecere a lui Tudor prin Bolintin
Vale, prof. Panait I. Panait scrie: „Popasul din noaptea duminicii
de 15 mai s-a organizat la Ciorogârla. Conducãtorul Adunãrii
Norodului a luat toate mãsurile impuse de starea de nesiguranþã,
punând strãji ºi sentinele. În ziua urmãtoare, la 16 mai, cãtre
prânz, el era din nou la Bolintin Vale, unde a poruncit al doilea
popas. De data aceasta Tudor a dorit sã verifice capacitatea de
luptã a armatei sale, simulând ameninþarea unui corp de armatã
otomanã. Pe câmpia Bolintinului el a trãit, de fapt, ultima
mulþumire ostãºeascã, vãzând dârzenia ºi priceperea pandurilor
pe care îi comanda”...

Cei care au participat la acest exerciþiu sau bolintinenii care l-au
vãzut nu mai sunt de mult. Conform unei legende, singurul martor
al exerciþiului pandurilor lui Tudor, singurul „supravieþuitor”, ar fi
fost un plop imens care, la vreo doi kilometri de intrarea în localitate,
pe ºoseaua ce merge spre Bucureºti, strãjuia pânã în urmã cu niºte
ani câmpia. Desigur, e o legendã. Ceea ce nu-i legendã este prezenþa
lui Tudor la Bolintin Vale, proclamaþia datã de el aici, la 16 martie
1821, fapte care integreazã aºezarea noastrã într-unul din
evenimentele cruciale ale istoriei naþionale.

perimetru doi giganþi vegetali, aproape matusalemici, cunoscuþi
doar de localnici ºi de unii trecãtori ocazionali, atenþi la frumuseþile
naturii. Aceºtia sunt „Plopul lui Tudor Vladimirescu”, situat la
marginea ºoselei dintre comuna Bolintin Deal ºi oraºul Bolintin
Vale ºi „Stejarul lui Ghiþã Cãtãnuþã”, celebrul haiduc, aflat în
marginea localitãþii Tântava, pe malul stâng al Argeºului.

Plopul tremurãtor (Populus tremula), denumit în partea locului
„Plopul lui Tudor Vladimirescu”, se aflã pe un grind în stânga

râului Sabar, la circa doi kilometri est de Bolintin Vale. Este, aºa
cum spuneam, un supravietuitor al celebrului Codru al Vlãsiei,
având o vârstã de peste 300 de ani, cu o circumferinþã a trunchiului
de 740 cm, un diametru de 230 cm ºi o înãlþime care depãºeºte
24 de metri. Coroana lui, încã bogatã, se desfãºoarã pe trei mari
ramuri, pline ºi acum de frunze...
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Îmi amintesc cu ce fast se aniversa cândva, nu foarte demult,
momentul intrãrii noastre în modernitate. Borna marcatã de
Rãscoala/Revoluþia/Miºcarea condusã de Tudor Vladimirescu,
nu mai are astãzi acelaºi ecou în societatea româneascã. Totuºi,
importanþa sa pentru devenirea istoricã a naþiunii române este
dincolo de orice dubiu. Nu vom aduce argumente în acest sens,
pentru cã nu cunosc sã fie contestatã de cineva. Tot aºa, cum nu
consider necesar sã insist asupra contextului, epocii ºi mersului
acþiunii pandurilor. Pentru aceasta sunt manualele de istorie,
profesorii ºi mulþimea de lucrãri ºi articole dedicate momentului.
Interesul nostru este mai degrabã particular, iar împlinirea a

douã veacuri de la acele memorabile întâmplãri oferã un bun
pretext pentru a fi valorificat în rândurile de faþã.

La 16 martie 1821, Tudor Vladimirescu cu oastea sa se afla la
Bolintinul din Vale. Este evenimentul care reaºeazã pe harta
marii istorii a neamului aceastã micã localitate. De aici,
conducãtorul pandurilor va emite cunoscuta „Proclamaþie de la
Bolintin”, una dintre cele mai importante, dacã nu chiar cea mai
importantã dintre declaraþiile sale politice. Oricum, în epocã aºa
a fost perceputã, „Proclamaþia de la Bolintin” fiind singura dintre
cele emise de Tudor Vladimirescu care s-a vãzut publicatã în
ziarele strãine ale vremii, la Viena, Paris sau Londra.

Este suficient sã privim o hartã a Valahiei pentru a pricepe cã
traseul urmat de „apostaþi” în acea primãvarã necesitã o serie de
clarificãri. Bolintinul nu se afla/aflã pe drumul ce leagã Oltenia
(principala zonã de organizare ºi sprijin a lui Tudor) de Bucureºti,
centrul politico-administrativ al þãrii, locul de unde emana puterea.
Ca sã treacã pe la Bolintin, oastea plecatã din Oltenia spre
Bucureºti, trebuia sã se abatã din drum. Ce anume l-a determinat
pe comandantul pandurilor la o asemenea acþiune, care ieºea din
tiparele logicii militare, ale oricãrei utilizãri judicioase a resurselor
ºi chiar ale planificãrilor anterioare ºi înþelegerilor cu Eteria, este
o chestiune care a iscat numeroase discuþii în istoriografia noastrã.

Mijea primãvara lui 1821 când Tudor Vladimirescu decide
concentrarea forþelor în Oltenia, la Slatina, în vederea marºului
hotãrâtor cãtre Bucureºti. Era 6 (18) martie ºi pânã la momentul
plecãrii (10/22 martie) va aduna circa 8.000 de oameni (6.000
pedeºtri; 1.300 arnãuþi cãlãri; 700 panduri cãlãri), mai multe sute
de care cu provizii ºi echipament ºi chiar trei tunuri, dintre care
unul de mare calibru. La plecare, circa 2.000 de ostaºi se vor
desprinde pentru asigurarea comunicaþiilor. Grosul oºtirii apuca
drumul spre Bucureºti, marele Drum de poºtã al Craiovei
(Drumul Olacului), care trecea prin Talpa, Baciu-Poºta, Vadu
Lat, Babele ºi traversa Argeºul la Poºta Prisiceni (Drãgãnescu)
mai înainte de a intra în Capitalã.

Înaintea oricãrei discuþii aº dori sã þinem seamã de un aspect
cu o importanþã insuficient subliniatã: cel a calendarului. În opinia
noastrã, data calendaristicã a jucat un rol hotãrâtor în stabilirea
strategiei. Tudor Vladimirescu, de bunã seamã cã a aºteptat
îndreptarea vremii, ca drumurile sã nu mai fie acoperite de zãpadã,
temperaturile sã fie în creºtere ºi ziua mai lungã, într-un cuvânt
„sã dea colþul ierbii”. Oamenii sãi, dar mai ales sutele de animale
care însoþeau convoiul, aveau nevoie de apã ºi hranã obþinute cu
eforturi minime. Erau peste o mie de animale mari (cai, boi, vaci)
care deserveau oastea ce va ajunge la Bolintin. Prin urmare,

datelor cunoscute ale epopeii pandurilor trebuie sã le adãugãm
aproape douã sãptãmâni (12 zile în plus) pentru a le interpreta
prin prisma calendarului actual. Cei 4.000 de pedeºtri, 500 de
cãlãreþi, piesele de artilerie ºi carele însoþitoare oastei pandurilor
soseau la Bolintinul din Vale nu la 16 martie, ci pe 28 martie,
aºadar dupã echinocþiu.

Pentru a întregi cadrul general se mai impun douã precizãri –
una legatã de starea vremii, cealaltã de infrastructurã: pe 13 (25)
martie izbucnea un viscol cumplit („viforul au fost fãrã de seamã,
de nu putea omul sã umble...”) ºi trecerea Argeºului la Poºta
Prisiceni era asiguratã de un pod de vase.

Prin urmare, cauzele care l-
au putut determina pe Tudor
Vladimirescu sã schimbe
traseul, sã-ºi întârzie intrarea în
Bucureºti ºi sã treacã pe la
Bolintin, pot fi rezumate în felul
urmãtor:

– politice: veºtile despre
dezavuarea miºcãrii de cãtre
Congresul Triplei Alianþe de la
Laibach ºi, implicit, de cãtre Þar,
îl surprind în timpul marºului;
marii boieri pãrãsesc Capitala;
Tudor avea nevoie de timp pentru
a gândi ºi pregãti o nouã
strategie, care se va concretiza
în „Proclamaþia de la Bolintin”
(16/28 martie 1821), prin care
încerca sã se punã bine cu toatã
lumea;

– strategice: pe fondul noilor
veºti, evita un posibil atac în
câmp deschis între Prisiceni ºi
Bucureºti, o zonã mai puþin
împãduritã, venit din partea lui
Bimbaºa Sava sau a turcilor din
Giurgiu; asigura drumul de
retragere spre Oltenia (Drumul
de poºtã al Piteºtilor), care urma
malul stâng al Argeºului ºi trecea
prin Bolintin Deal ºi Floreºti;

– infrastructurã: existenþa unui pod fix, de lemn, peste Argeº,
între Malu Spart ºi Bolintin Vale, cãruia i se adãuga un altul,
peste Rãstoaca (Sabar), tot la Bolintin; la Poºta-Prisiceni
funcþiona un pod de vase care era strâns în caz de primejdie sau
vreme rea; datoritã vremii friguroase, iuþelii ºi adâncimii rîului,
apa Argeºului nu putea fi trecutã nicãieri cu piciorul;

– meteorologice: viscolul izbucnit la o vreme atât de înaintatã
(era totuºi sfârºitul lunii martie pe stil nou, zile în care, în ultimii
ani ne-am obiºnuit cu temperaturi în jur de 20 de grade ºi chiar
peste); traseul prin pãduri îi punea la adãpost de intemperie, în
plus, asigura un minim de hranã animalelor;

– psihologice; firea lui Tudor – un om corect, extrem de bine
pregãtit din punct de vedere al cunoºtinþelor militare, bine dotat

Vasile GRIGORE

Traseul lui Tudor Vladimirescu spre
Bolintin ºi Capitalã în martie 1821

Miºcãrile pandurilor lui Tudor Vladimirescu (dupã I. Neacºu)

intelectual, însã prudent ºi circumspect din cale afarã.
În privinþa stabilirii precise a traseului urmat spre Bolintin nu

deþinem date de amãnunt, susþinute documentar. Vom lãsa logica
sã ne ghideze. Sã spunem, mai întâi, cã grosul oºtirii era precedat
de o ceatã de 100 de arnãuþi, care aveau misiunea sã facã
recunoaºterea terenului ºi sã pregãteascã conacele. Aºadar, nu se
deplasau în necunoscut. Noua rutã trebuia sã evite denivelãrile
prea mari, care sunt numeroase în zonã ºi erau încã mai numeroase
ºi prãpãstioase în trecut; sã evite terenul deschis ºi sã înainteze
prin pãdure pentru a fi la adãpost de viscol ºi de un eventual atac

de cavalerie; drumul sã fie suficient de lat pentru a
permite trecerea cât mai compactã a coloanei. Ca o
parantezã, coloana de marº se întindea pe circa 4 Km!

Traseul, care îndeplineºte cel mai bine aceste criterii,
ar fi urmãtorul: dupã ce s-a trecut Neajlovul în aval de
confluenþa cu Drâmbovnicul în satul Vadu Lat, a avut
loc devierea de la Drumul Olacului; schimbarea de
direcþie se petrece în chiar locul unde se înalþã acum
biserica satului Vadu Lat, de unde, în loc sã meargã
spre Clejani, oastea Vladimirescului apuca drumul spre
nord, înspre satul Bucºani; traverseazã aceastã localitate,
însã nu se va îndrepta pe nici unul dintre numeroasele
drumuri spre rãsãrit, care traversau pãdurea, o datã
pentru cã unele erau doar niºte cãrãri ceva mai late ºi a
doua pentru cã toate treaceau prin adânca vale a
Ilfovãþului. Pãstrând traseul curbei de nivel, care
permitea deplasarea cea mai lesnicioasã, de la ieºirea
din Bucºani pandurii s-au îndreptat spre nord-est,
apucând pe Drumul Tãtarului din pãdurea Cãscioreanca,
care dãdea într-o margine (pe atunci) a satului Malu
Spart ºi îi scotea tocmai la podul stãtãtor peste Argeº de
la Bolintinul din Vale. Astfel, valea Ilfovãþului ºi celelalte
viroage adânci care se vãd pe hãrþile mai vechi erau
evitate, iar Drumul Tãtarului era un drum în adevãratul
înþeles al cuvântului. Harta pe care am figurat acest
traseu al oastei lui Tudor Vladimirescu sperãm sã fie
lãmuritoare (www://geo-spatial.org/download/hãrþile-
austriece-1910-reproiectate-in-stereo70, consultat
noiembrie 2014). Pe aceastã hartã linia groasã indicã
vechiul Drum de poºtã al Craiovei, iar linia mai subþire
traseul cãtre Bolintin. Semnul X, din vecinãtatea satului,
indicã locul de pe malul stâng al Argeºului unde a poposit

tabãra pandurilor la 16/28 martie 1821, unde a fost conceputã ºi
de unde a plecat vestita „Proclamaþie de la Bolintin”.
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Traseul lui Tudor Vladimirescu spre Bolintin cu desprindere de la punctul
Vadu Lat (Drumul de Poºtã al Craiovei)
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Deschidem o fereastrã cãtre lume pentru a face ca singurãtatea sã
disparã ºi sã facem loc speranþei unui viitor cu o faþã zâmbitoare, aºa
cum am visat. Suntem fãcuþi din carne ºi os, sânge ºi cuvinte. Dincolo
de noi, ca indivizi, sunt cuvintele care ne leagã, care ne dau viaþã.

Venim dintr-o þarã frumoasã, cu o culturã demnã de universalitate. Provenim dintr-o sorginte
latinã care ºi-a pãstrat originalitatea, specificitatea ºi puritatea valorilor sale morale ºi culturale.
Suntem custozi ai unor mari valori universale ºi ne-am dat contribuþia la universalitate, chiar dacã
cultura noastrã a fost mai puþin mediatizatã, mai puþin cunoscutã.

Fiecare dintre noi poartã în sine sãmânþa culturii sale ºi este dator sã o facã cunoscutã pentru
creºterea sa spiritualã. Mulþi dintre noi, în transhumanþã, trãim alãturi de alte culturi care ne
îmbogãþesc ºi ne reînnoiesc continuu. Astfel existã posibilitatea de a ne exprima liber, învãþând din
experienþele noastre, cunoaºterea sentimentului inimii cuiva care dã o scânteie din lumina sa cãtre
lumea cu care ne raportãm.

În mod minunat, CUVÂNTUL trãieºte în noi, ceea ce ne dã seninãtate în suflet ºi inimã.
Cuvântul este singura patrie ºi singura armã pe care o are poetul. Sã îl folosim în mod constructiv

pentru a creºte o lume curatã, sãnãtoasã, mai frumoasã ºi mai strãlucitoare. Pentru cã lucrurile
triste sunt în afara noastrã. Este important sã dãm lumina cuvintelor noastre!

ªi noi poeþii ºtim cum sã o facem!

ACCADEMIA di ROMANIA din ROMA
Cu ocazia Zilei Culturii Române 2021, consfinþitã prin lege în 2010 ºi sãrbãtoritã în România în

fiecare an la 15 ianuarie, data naºterii poetului, naratorului ºi publicistului Mihai Eminescu (1850-
1889), prestigioasa instituþie din capitala italianã, Accademia di Romania din Roma, a prezentat
online evenimentul literar „Versuri italiene, sensibilitate româneascã” pe pagina de Facebook a
instituþiei. Seara de poezie a fost
coordonatã de jurnalistul ºi scriitorul
Valeriu Barbu ºi s-a desfãºurat vineri,
15 ianuarie 2021, ora 18:00,
prezentând câteva dintre vocile lirice
feminine ale comunitãþii româneºti din
Italia, care scriu în limba de adopþie,
aºa cum a explicat la Radio Romania
International directorul adjunct
responsabil cu programele de
promovare culturalã ale Accademiei
di Romania, prof. asociat dr. Oanã
Boºca-Mãlin. Exponentele comunitãþii
româneºti din Roma ºi Lazio,
Lombardia sau Piemonte sunt doar
câþiva dintre compatrioþii noºtri care
scriu literaturã în italianã ºi care
publicã în Peninsulã la edituri precum
Rediviva din Milano sau din þara de
origine. O întâlnire virtualã cu poeziile
scrise de: Laura Barbu, Mariana
Cornea, Tatiana Ciobanu, Alexandra
Firiþã, Lãcrãmioara Maricica Niþã,
Iuliana Olariu, Lucia Ileana Pop, Lidia
Popa, Alina Monica Þurlea, Rodica
Vinãu, Marioara Viºan.

„Este un gen de poezie care se inspirã din experienþa emigraþiei ºi imigraþiei, care vorbeºte despre
identitate ºi diversitate culturalã, despre nostalgie pentru patrie sau despre orfani. Sunt voci poetice
recunoscute ºi prezente de-a lungul timpului în diverse cenacluri ºi întâlniri literare, aºa cã „ni s-a pãrut
corect sã acordãm spaþiu acestui fenomen cultural”, a spus în continuare prof. Oanã Boºca-Mãlin.

Motivaþia proiectului a fost descrisã dupã cum urmeazã: „Am vrut sã dedicãm aceastã searã
poeziei scrise pentru plãcerea ºi cu impulsul de a forja cuvinte pentru a înþelege emoþiile, gândurile,
experienþele ºi lecturile. Vom încerca sã înþelegem împreunã la ce emoþii corespunde expresia liricã
ºi de ce participanþii au ales sã le îmbrace în haine italiene: va fi o provocare pentru ei înºiºi, o
dorinþã de legitimitate, un gest de reverenþã afectuoasã, un joc, o manifestare a dublei apartenenþe
culturale? Vom putea (re)cunoaºte pe fiecare dintre ei ºi le vom asculta versurile. Desigur, intenþia
noastrã nu este sã fim cuprinzãtori ºi sã acoperim complet acest fenomen interesant ºi de actualitate,
ci sã deschidem cât de mult, la rândul nostru, o uºã cãtre publicul italian ºi român, cãtre una dintre
manifestãrile artistice pline de viaþã ºi constante ale comunitãþii româneºti din Peninsulã, fermi în
convingerea cã lista vocilor lirice propuse face parte dintr-o gamã mai largã de voci care, în cadrul
comunitãþii româneºti, se exprimã creativ în ceea ce Ion Barbu a numit în mod evocator joc secund.
Publicul va putea descoperi astfel de ce protagoniºtii Zilei Culturii Române la Accademia di
Romania au ales sã scrie în limba de adopþie: un gest de legitimare, de a fi recunoscut, un joc, un
exerciþiu lingvistic sau manifestarea unei duble apartenenþe culturale. Existã multe puncte de
comunitate între aceste voci”, a conchis directorul adjunct al Academiei, invitând publicul sã
(re)descopere versurile lor.

Evenimentul a fost susþinut de Institutul Cultural Român de la Bucureºti ºi sponsorizat de
Ambasada României din Italia, Radio România, Vocativ, Vocativ Plus, Il Romeno, RoZoom Press,
Gazeta Româneascã.

„Cât de mult suntem Eminescu” Scrisori virtuale... Ziua Culturii Române, 15 ianuarie 2021, a fost
organizatã de Biblioteca Românã din Torino „Grigore Vieru”, Asociaþia „Frãþia”, coordonatã de
Gherghina Tofan, Rodi Vinau ºi Alexandru Olteanu cu colaborarea artiºtilor, recitatorilor, muzicienilor
ºi autorilor români, realizând un documentar cu o mare încãrcãturã emoþionalã ºi spiritualã.

Seara omagialã dedicatã Zilei Culturii Naþionale a fost organizatã on line, vineri 15 ianuarie, pe
parcursul a trei ore, de Cenacolo di Roma prezidat de Valeriu Dg. Barbu, publicist român, poet.
Am observat o participare numeroasã (atât din þarã, cât ºi din afarã), valoroasã ºi care a oferit o
picãturã din lumina sa culturii naþionale, ca semn al apartenenþei la acelaºi izvor nativ.

ZIUA CULTURII
NAÞIONALE

Lumina cuvintelor
noastre

Apriamo una finestra verso il mondo per fare sparire la solitudine e fare spazio alla speranza
di un futuro con il volto sorridente, cosi come abbiamo sognato. Siamo fatti di carne e ossa,
sangue e le parole. Al di là di noi, come individui, ci sono le parole che ci legano, ci fano vivi.

Arriviamo di una terra bella, con una cultura degna dell’Universalità. Arriviamo dal un sorgente
latino che ha saputo conservare la sua originalità, specificità e purezza dei suoi valori morali e
culturali. Siamo custodi di grandi valori universali e abbiamo dato il nostro contributo
all’Universalità, anche se la nostra cultura e stata meno pubblicizzata, meno conosciuta.

Ognuno di noi porta in sé il seme della sua cultura ed è doveroso farla conoscere per la sua
crescita spirituale. Tanti di noi, in transumanza, viviamo accanto alle altre culture che ci
arricchiscono e ci rinnovano continuamente. Così c’è la possibilità di esprimerci liberi, imparando
dalle nostre esperienze, il sapere di sentire il proprio cuore che dona una scintilla dalla sua luce
al mondo con cui ci rapportiamo.

Meravigliosamente vive dentro noi, la PAROLA, che ci dona la serenità nell’animo e nel
cuore.

La parola e unica patria e unica arma che il poeta ce l’ha. Usiamola in senso costruttivo per far
crescere un mondo pulito, sano, più belo e più scintillante. Perché le cose triste sono fuori di noi.
Importante donare la luce delle nostre parole!

E noi poeti lo sappiamo fare!
Buona cultura!

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA
In occasione della Giornata della Cultura Romena 2021, Indetta per legge nel 2010, la festa

viene celebrata in Romania ogni anno il 15 gennaio, la data di nascita del poeta, narratore e
pubblicista Mihai Eminescu (1850-1889), prestigiosa istituzione nella capitale italiana, Accademia
di Romania in Roma, ha presentato online sulla pagina Facebook dell’istituzione, l’evento
letterario “Versi italiani, sensibilità romena”. La serata di poesia è stata coordinata dal giornalista
e scrittore Valeriu Barbu e si è svolta venerdì, 15 gennaio 2021, ore 18:00, avendo come
protagoniste alcune delle voci liriche femminili della comunità romena in Italia, che scrivono
nella lingua d’adozione come ha spiegato a Radio Romania Internazionale la vicedirettrice
responsabile per i programmi di promozione culturale dell’Accademia di Romania, prof.ssa

associata dr. Oana Boºca-Mãlin. Le
esponenti della comunità romena di
Roma e Lazio, Lombardia o Piemonte
sono solo alcune dei/delle nostri
connazionali che scrivono letteratura
in italiano e che pubblicano nella
Penisola presso editrici come Rediviva
di Milano o nel Paese di origine,
aggiunge la vicedirettrice
dell’Accademia di Romania. Un
incontro virtuale con le poesie scritte
da: Laura Barbu, Mariana Cornea,
Tatiana Ciobanu, Alexandra Firiþã,
Lãcrãmioara Maricica Niþã, Iuliana
Olariu, Lucia Ileana Pop, Lidia Popa,
Alina Monica Þurlea, Rodica Vinãu,
Marioara Viºan. “Si tratta di un tipo di
poesia che prende ispirazione
dall’esperienza di emigrazione e
immigrazione, che parla di identità e
diversità culturale, della nostalgia per
la terra natia o degli orfani bianchi.
Sono voci poetiche riconosciute e
presenti lungo il tempo in vari cenacoli
e incontri lettarari, quindi ci sembrava

giusto dare spazio a questo fenomeno culturale, dice ancora la prof.ssa Oana Boºca-Mãlin. La
motivazione del progetto è stata descritta così: “Abbiamo voluto dedicare questa serata alla
poesia scritta per diletto e con l’impulso di forgiare le parole per comprendervi emozioni,
pensieri, esperienze e letture. Tenteremo di capire insieme a quali emozioni corrisponde
l’espressione lirica e come mai le partecipanti hanno scelto di vestirle in abiti italiani: sarà una
provocazione per sé stesse, un desiderio di legittimazione, un gesto di affettuosa riverenza, un
gioco, una manifestazione della doppia appartenenza culturale? Avremo modo di (ri)conoscere
ciascuna di loro e di ascoltare i loro versi. Certo, non sta nei nostri intenti essere esaurienti e
coprire questo fenomeno interessante e di attualità, ma quanto mai aprire, a nostro turno, una
porta al pubblico italiano e romeno verso una delle manifestazioni artistiche vivaci e costanti
della comunità romena della Penisola; fermi nella convinzione che la rosa di voci liriche proposte
fa parte di una più ampia schiera di voci che, all’interno della comunità romena, si esprimono in
maniera creativa in quello che Ion Barbu definiva suggestivamente il “gioco secondo”.

Il pubblico potrà scoprire perché le protagoniste della Giornata della Cultura Romena
all’Accademia di Romania hanno scelto di scrivere nella lingua di adozione: un gesto di
legittimazione, di farsi riconoscere, un gioco, un esercizio linguistico o la manifestazione di una
doppia appartenenza culturale. I punti di comunanza tra queste voci sono in tanti”, ha concluso
la vicedirettrice dell’Accademia di Romania in Roma, invitando il pubblico a (ri)scoprire la loro
lirica. L’evento è stato appoggiato dall’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e patrocinato
dall’Ambasciata di Romania in Italia, Radio Romania, Vocativ, Vocativ Plus, Il Romeno, RoZoom
Press, Gazeta Romaneasca.

 “Quanto noi siamo Eminescu” Lettere virtuali… la Giornata della Cultura Rumena 15 gennaio
2021, è stato organizzato di Biblioteca Rumena di Torino Grigore Vieru, Associazione Fratia,
coordinata di Gherghina Tofan, Rodi Vinau e Alexandru Olteanu con la collaborazione di artisti,
recitatori, musicisti e autori rumeni, realizzando un documentario con una grande carica emozionale
e spirituale.

Serata omaggiale dedicata alla Giornata della Cultura Nazionale è stata organizzata on line, di
Cenacolo di Roma preseduto di Valeriu Dg. Barbu, pubblicista, poeta rumeno. Abbiamo notato
una partecipazione numerosa (sia dalla Romania che estero), valorosa che ha donato una goccia
de la sua luce alla cultura nazionale come segno di appartenenza allo stesso sorgente nativo.

LA GIORNATA DELLA
CULTURA NAZIONALE

Alexandra
Firitã,

Accademia di Romania -  Roma
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În cimitirul parizian Pere-Lachaise îºi doarme somnul pentru
eternitate un mare patriot român, Nicolae Penescu, care se
cuvine sã fie reamintit la 40 de ani de la moarte.

Sectorul 2, 1.1/ Lot 1, t. 6, loc de veci
n+155-P-1978 – Nicolae Penescu (Piteºti, 28
februarie 1897 – Paris, 28 februarie 1981) –

om politic.

Nicolae Penescu s-a nãscut la Piteºti la 28 februarie 1897.
Dupã studii universitare la Bucureºti ºi Paris, devine avocat. Pe drumul spre

putere una dintre primele mãsuri luate de comuniºti a fost epurarea serviciilor de
poliþie ºi de securitate. Ca urmare a presiunii reprezentanþilor sovietici din Comisia
de armistiþiu, Nicolae Penescu, ministru de interne în guvernul Sãnãtescu, a devenit
þinta numeroºilor ofiþeri ºi agenþi aflaþi în slujba autoritãþilor comuniste.

Nicolae Penescu era pe atunci secretar
general al Partidului Naþional Þãrãnesc condus
de Iuliu Maniu ºi unul din apropiaþii sãi. Dupã
înscenarea de la Tãmãdãu, Iuliu Maniu a fost
arestat la 14 iulie 1947 ºi judecat pentru „înaltã
trãdare” în procesul care începuse la 29
octombrie 1947. La audiere acesta a fost
interogat despre relaþiile sale cu colaboratorii
apropiaþi, care fãceau parte din acelaºi lot.

În urma anchetei, o parte dintre ei se
desolidarizeazã de fostul ºef, printre alþii putând
fi amintiþi Vasile Serdici ºi Nicolae Penescu. În
ciuda acestei rupturi, în noiembrie 1947
Penescu a fost ºi el condamnat de Tribunalul
Militar al Regiunii Bucureºti la doi ani de
decãdere din drepturile sociale, confiscarea
întregii averi ºi plata cheltuielilor de judecatã
în valoare de 50.000 de lei. La închisoarea
Jilava funcþiona un comitet de reeducare pentru
deþinuþi, avându-l ca preºedinte pe N. Penescu,
iar secretar fusese numit Dan Cernovodeanu.
Reeducarea consta în lectura unor cãrþi, ziare
ºi reviste, vizionarea de filme ºi mai ales
denigrarea, în scris, a partidelor ºi ideologiei
cãrora deþinuþii le aparþinuserã.

N. Penescu a fost eliberat din închisoare în
1964 ºi a reuºit sã emigreze în Franþa în
septembrie 1968, ca gest de recunoºtinþã faþã
de aceastã þarã ºi faþã de generalul Charles de
Gaulle care, în timpul vizitei sale din luna mai
la Bucureºti, urmând sfatul primului ministru francez Maurice Couve de Murville,
fost coleg la Facultatea de Drept din Paris al lui Penescu, intervine pentru a-l salva
pe omul politic român.

În perioada aceea se afla în exil un grup de vechi membri ai Partidului Naþional
Þãrãnesc, condus de N. Penescu, ultimul secretar general al partidului lui Iuliu
Maniu. Penescu era contestat de grupul respectiv pentru cã cedase presiunii
Securitãþii ºi depusese o mãrturie în defavoarea lui Iuliu Maniu ºi a celorlalþi
acuzaþi în procesul desfãºurat între 29 octombrie ºi 11 noiembrie 1947. În ciuda
opoziþiei, Penescu a fost acceptat ca preºedinte al Uniunii Românilor Liberi,
organizaþie a diasporei române.

În Franþa, dupã desfiinþarea Comitetului Naþional Român, în iunie 1978, el
pune bazele Consiliului Naþional Român cu reprezentanþi în cinci þãri europene,
în S.U.A, Canada ºi Australia. Scopul acestuia era de a face cunoscutã lumii libere
teroarea exercitatã de regimul comunist din România. Astfel, atunci când s-a þinut
la Madrid Conferinþa pentru securitate în Europa, N. Penescu însuºi a plecat acolo
pentru a prezenta un memorandum bine documentat despre situaþia din România,
acuzându-l pe Nicolae Ceauºescu ºi echipa sa cã îi distruge pe oameni, dar ºi
patrimoniul naþional.

Datoritã vieþii ºi preocupãrilor sale N. Penescu s-a aflat în permanenþã în atenþia
Securitãþii. Dupã ce a izbutit sã emigreze în 1968 a fost urmãrit asiduu. Cu toate
acestea, acþiunile sale împotriva regimului comunist se intensificã tot mai mult. La
3 februarie 1981, pe când avea 85 de ani, primeºte la reºedinþa sa din Paris un pachet
în care se afla o aºa-zisã carte, „Memoriile lui Nikita Hruºciov”, în limba spaniolã.
Dar de fapt pachetul respectiv conþinea un explozibil trimis de Direcþia de Informaþii
Externe a Securitãþii române condusã de generalul Nicolae Pleºiþã. Cel vizat este
rãnit grav la gât, piept, faþã ºi mâini ºi, dupã câteva luni de spitalizare, moare din
cauza unor probleme respiratorii ºi, conform unor alte surse, ca urmare a unui atac de
cord. Decesul a survenit chiar de ziua sa de naºtere, 28 februarie 1981.

Pe piatra funerarã se poate citi urmãtorul fragment dintr-o poezie patrioticã a lui
George Coºbuc (1866-1918), elocvent pentru destinul omului politic: „O luptã-i
viaþa; deci te luptã/ Cu dragoste de ea, cu dor/ Pe seama cui? Eºti un nemernic/ Când
n-ai un þel hotãrâtor/ Tu ai pe-ai tãi! De n-ai pe nimeni,/ Te lupþi pe seama tuturor.”

In memoriam
Nicolae Penescu

Jean
Yves Conrad

Division 2, l. 1 / Div. 1, t. 6, concession n+155-P-1978 – Nicolae
PENESCU (Piteºti, 28 février 1897 – Paris, 28 février 1981) –

Homme politique.

Nicolae Penescu est né à Piteºti le 28 février 1897.
Après ses études universitaires à Bucarest et à Paris, il devint avocat. Au cours de leur

chemin pour arriver au pouvoir, parmi les premières mesures prises par les communistes,
ce fut l’épuration des services de police et de sécurité. À la suite de la pression des
représentants soviétiques à la Commission de l’armistice, Nicolae Penescu, ministre de
l’intérieur dans le gouvernement Sãnãtescu fut la visée des nombreux officiers et agents
désormais favorables aux autorités communistes.

Nicolae Penescu était, en effet, secrétaire général du Parti National Paysan qui était
dirigé par Iuliu Maniu et était l’un de ses proches. À la suite de la mise en scène de
Tãmãdãu, Iuliu Maniu fut arrêté le 14 juillet 1947 par les autorités communistes et jugé

pour „haute trahison” dans le procès qui commença le
29 octobre 1947. À l’audience, Maniu fut interrogé
sur ses relations avec ses proches collaborateurs qui
se trouvaient dans le même lot. Lors de l’enquête, une
partie de ceux-ci se désolidarisèrent de Maniu, parmi
lesquels on pouvait noter, entre autres, Vasile Serdici
et Nicolae Penescu. Malgré cette désaffection, en
novembre 1947, Nicolae Penescu fut condamné par le
Tribunal Militaire de la 2e Région de Bucarest à 2 ans
de dégradation sociale, à la confiscation de tous ses
biens et à payer les dépens, soit une somme de 50.000
Lei. À la prison de Jilava fonctionnait un comité de
rééducation pour les détenus, comité ayant pour
président Nicolae Penescu et comme secrétaire Dan
Cernovodeanu. Cette rééducation consistait en
lectures de livres, de journaux et de revues, au
visionnage de films et au dénigrement, par écrit, des
partis auxquels ils appartenaient.

Nicolae Penescu fut libéré en 1964 et il put émigrer
en France en septembre 1968 comme geste de
courtoisie à l’égard de la France grâce à l’intervention
du général de Gaulle qui, lors de sa visite en mai à
Bucarest, suivit les conseils de son Premier ministre
Maurice Couve de Murville, ancien collègue de
Nicolae Penescu à la Faculté de Droit de Paris.

À cette époque se trouvait en exil un groupe formé
d’anciens du Parti National Paysan sous la direction
de Nicolae Penescu, dernier secrétaire général du parti
de Iuliu Maniu. Penescu était contesté par les cercles
des anciens membres du parti, car il avait cédé aux

pressions de la Sécurité et avait déposé un témoignage défavorable à Iuliu Maniu et
envers les autres accusés lors du procès du 29 octobre-11 novembre 1947. Nicolae
Penescu fut toutefois accepté comme président de l’Union des Roumains Libres,
organisation de la diaspora roumaine.

En France, à la suite de la dissolution du Comité National Roumain, en juin 1978,
Penescu posa les bases du Consiliul Naþional Român [Conseil National Roumain] avec
des représentants dans cinq pays européens, aux USA, au Canada et en Australie. Par
l’intermédiaire de cet organisme fut porté à la connaissance du monde libre la terreur
exercée par le régime communiste roumain. Ainsi, lorsque se tint, à Madrid, la Conférence
pour la Sécurité en Europe, Nicolae Penescu se déplaça en personne à la tête d’une
délégation chargée de présenter un mémorandum documenté sur la situation en
Roumanie, Nicolae Ceauºescu et son équipe détruisant les hommes dans leur chair et
dans leur esprit, ainsi que le patrimoine national.

Selon sa biographie et ses préoccupations, Nicolae Penescu fut, en permanence, un
objectif de la Sécurité. Après son émigration en 1968, il fut suivi de façon intense par
celle-ci, ce suivi diminuant avec le temps. Malgré cela, ses actions se révélant de plus en
plus offensives à l’égard du régime roumain, elles s’intensifièrent à nouveau. Le 3
février 1981, Nicolae Penescu, à l’âge de 85 ans, reçut à sa résidence parisienne un
paquet contenant soi-disant un livre: “Memoriile lui Nikita Hruºciov” [Mémoires de
Nichita Khroutchev] en langue espagnole. En réalité, le paquet dissimulait une charge
explosive envoyée par la Direction des Renseignements Extérieurs de la Sécurité
roumaine dirigée par le général Nicolae Pleºiþã. L’explosion qui s’en suivit blessa
gravement Nicolae Penescu au cou, à la poitrine, au visage et aux mains et, après quelques
mois d’hospitalisation, il décédera à la suite de problèmes respiratoires et, selon d’autres
sources, à la suite d’une attaque cardiaque.

Ce décès eut lieu le jour de son anniversaire, le 28 février 1981.
Sur la tombe figure un poème de Georges Cosbuc (1866-1918), que l’on peut traduire

ainsi :
« La vie est une lutte. Donc tu luttes avec amour/ Contre elle, avec nostalgie/ En

attirant l’attention de qui ?/ Tu n’es rien/ Si tu n’as pas de but décisif./ Tu as les tiens./
Tu n’as personne/ Tu luttes avec l’attention de tous ».

(Traducere din limba francezã de Constanþa Crudu)

Portret Nicolae Penescu
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Pe 19 decembrie 2020 a avut loc ultimul eveniment
cultural al anului trecut, organizat sub egida Clubului
de Istorie, al revistei „Sud” ºi Editurii cu acelaºi nume.
În mod intenþionat nu i s-a dat o amploare prea mare,
date fiind precauþiile impuse de starea pandemicã pe care
o parcurgem. De fapt, s-a dorit a fi mai mult o trecere în
revistã a realizãrilor (ºi nerealizãrilor...) din 2020 ºi o
proiecþie a intenþiilor pentru anul 2021.

Deschiderea discuþiilor a aparþinut lui Vasile Grigore,
care a prezentat evenimentele ºi acþiunile în care a fost

implicatã Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu, dintre care amintim:

– Clubul de Istorie – cu desfãºurarea afectatã de
pandemie; doar cinci ºedinþe, cu un numãr redus de
participanþi;

– Evenimentul cultural din 5 septembrie dedicat
patrimoniului cultural din Bolintin Vale (în special
ªcoala Veche) ºi Stoeneºti (biserica ºi conacul
Drugãnescu); de asemenea prezentãrii volumului „Despre
oameni ºi ziduri. Cronicari ai arealului bolintinean”;

– Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã 2020
din cadrul cãreia menþionãm evenimentul din 10
octombrie, dedicat marelui ctitor Constantin ªt.
Bolintineanu; cu acest prilej s-a dezvelit o placã
memorialã amplasatã pe Primãrie ºi s-a lansat volumul
„Constantin ªt. Bolintineanu – portretul unui ctitor”;

– Participarea la Festivalul Naþional de Literaturã
„Marin Preda”, a cãrui fazã finalã s-a desfãºurat on-line
în zilele de 15 ºi 16 octombrie; Premiul revistei „Sud”a

revenit unei tinere talentate, originarã din judeþul Argeº,
pe nume Cristina Elena Simion.

Din categoria realizãrilor publicistice ºi editoriale s-
a vorbit despre revista „Sud”, din care s-au publicat
numerele de la 226 pânã la 237, cu câte 32 sau 36 de
pagini ºi despre Editura Sud, care în pofida timpurilor
grele pe care le trãieºte sectorul editorial din cauza
pandemiei a publicat mai multe volume:

1. Despre oameni ºi ziduri. Cronicari ai arealului
bolintinean, de Vasile Grigore în colaborare cu ªtefan
Crudu ºi Marian Grigore;

2. Localitatea mea ºi obiceiurile ei, de Gianina
Mehedinþu;

3. Norme de ortografie ºi punctuaþie în limba românã
contemporanã. Auxiliar didactic, de Gianina Mehedinþu;

4. Constantin ªt. Bolintineanu, portretul unui ctitor,
de Vasile Grigore;

5. O camerã single, de Alexandru Cazacu;
6. De la Miliþie la Poliþie, de Niculae Stoica;
7. Bea omule, rãcoarea mea, de Dan Floricã;
8. Poeziile inimii, de Corneliu Cristescu;
9. Viaþa, credinþa, familia, de Corneliu State.
Din categoria nerealizãrilor, nu s-a concretizat

participarea la Târgul de Carte „Gaudeamus”; el s-a
desfãºurat on-line, iar condiþiile impuse de organizator
nu ne-au satisfãcut necesitãþile.

Veºti bune au venit din Italia, unde Alexandra Firiþã
ºi autorii volumului „Metamorfozele unei comunitãþi.
Bolintinul ºi neamurile lui”, au primit prestigioase

SALONUL INVERNAL AL CÃRÞII SUDISTE
premii. De asemenea, cu ajutorul ºi implicarea lui Gabriel
Dragnea s-a reuºit þinerea la zi a saitului revistei „Sud”,
ca ºi a paginii de Facebook, cu rezultate satisfãcãtoare
pentru promovarea culturii bolintinene ºi sudiste. Spre
exemplu, saitul revistei are, pânã în acest moment, peste
400 de vizitatori unici, din toate colþurile pãmântului.

Cea de-a doua parte a întâlnirii a fost dedicatã
„Salonului invernal al cãrþii sudiste”, aºa cum avea sã se
numeascã la propunerea unuia dintre participanþi. În
cadrul acestui moment, autorii mai sus menþionaþi, cu
apariþii la Editura Sud, au vorbit despre cãrþile lor,

dezvãluind aspecte din actul creaþiei ºi au
oferit autografe.

În ultima parte s-a discutat despre
proiectele anului 2021. Aici toþi participanþii
au avut propuneri, dintre care am selectat
câteva pentru a le supune atenþiei dvs.:

– Publicarea revistei „Sud”, tot în
formatul cu numere duble ºi cu 32 de pagini;
cooptarea unor colaboratori mai tineri;
posibilã colaborare cu USR;

– Editura Sud, în mãsura atragerii
fondurilor necesare, funcþie de care îºi va
adapta programul, intenþioneazã tipãrirea mai
multor volume, dintre care: o carte dedicatã
prof. Ion Carbarãu; reeditarea „Bibliografiei
revistei Sud” (clasic ºi digital); cãrþi semnate
de d-nii Florin Colonaº, Nicolae Scurtu,
Niculae Stoica, Corneliu State etc.

– Un târg de carte itinerant, în lunile mai
ºi iunie, care sã viziteze cât mai multe
localitãþi din jurul Bolintinului;

– Prezentarea cãrþilor Editurii Sud la
Academia Românã, Biblioteca Judeþeanã
Giurgiu, Biblioteca Judeþeanã Teleorman în
luna iunie ºi la Biblioteca Naþionalã sau
Muzeul Naþional al Literaturii Române în
luna septembrie;

– Proiect pentru punerea în valoare a
Monumentului „D. Bolintineanu” – o
restaurare virtualã a acestuia;

– Continuarea ºedinþelor Clubului de
Istorie cu o tematicã permanentã de-a lungul
întregului an legatã de miºcarea lui Tudor
Vladimirescu;

– Festivalul Toamna Culturalã
Bolintineanã 2021 va fi dedicat aniversãrii
a 25 de ani de apariþie a revistei „Sud”;

– Participare la Târgul de Carte
„Gaudeamus” 2021, în luna noiembrie;

– Reeditarea evenimentului „Salonul
invernal al cãrþii sudiste”, care sã fie organizat
în luna decembrie.

Desigur, discuþiile au fost mult mai ample
decât ceea ce am putut prezenta aici, la ele

luând parte, cu intervenþii care de care mai interesante,
toþi participanþii la eveniment: Alexandra Man, Nicolae
Ciubuc, Niculae Stoica, Marian Grigore, Alexandru
Cazacu, Gabriel Dragnea, Gianina Mehedinþu, ªtefan
Crudu, Milica Dan, Vasile Valeriu Dumitrescu, Corneliu
State, Dan Floricã, Vasile Grigore.

Urmãtoarea întâlnire ne propunem sã o organizãm,
dacã totul va fi bine, pe 20 martie, de laora 13. Va fi o
reuniune mai complexã decât de obicei, cãci va fi nevoie
sã abordãm mai multe chestiuni în aceeaºi zi: ºedinþã
ACTIB cu dare de seamã ºi primire de noi membri;
împlinirea a 588 de ani de la prima atestare documentarã
a Bolintinului; împlinirea a douã veacuri de la popasul
lui Tudor Vladimirescu pe aceste meleaguri.
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„ªCOALA noastrã ne-ncetat/ S-o iubim mai avântat/ Ea ne-ajutã sã-nvãþãm/ Noi cu
dragoste-i cântãm…/ Sã trãiascã draga ªcoalã ºi iubiþii Profesori/ Sã le fim într-una
falã/ Învãþând mereu cu spor.” (versuri din „Repetiþie de concert!”, de I. Strauss)

Dintotdeauna, generaþii de harnici ºcolãrei au cântat cu drag ªCOALA lor, unde au
desluºit tainele scrisului, cititului, socotitului, ca sã ajungã „oameni mari” ºi sã le
mulþumeascã dascãlilor, învãþãtorilor, profesorilor… Foºtii elevi au dorit sã-ºi arate
recunoºtinþa ºi la rândul lor au vrut sã contribuie la reformarea ºi dezvoltarea
învãþãmântului românesc din secolul al XIX-lea.

Unul dintre ei, Spiru Haret, a fost numit pe drept cuvânt „om al ºcolii” româneºti ºi
un mare reformator al societãþii din vremea sa. S-a nãscut la 15 februarie 1851, la
Dorohoi, aici a învãþat clasele primare, gimnaziul la Iaºi, iar în 1862 a devenit elev
bursier la Colegiul Naþional „Sfântul Sava” în Bucureºti, ca elev la internat. A mers
apoi la Paris, la celebra Sorbona, a studiat matematica ºi fizica ºi a fost primul român

care a obþinut  acolo titlul de Doctor în matematicã, cu o tezã despre ºtiinþele astronomice. Revenit în România, din
1879, devine cunoscut ca „om al ºcolii”, fiind profesor, inspector ºcolar, de trei ori Ministru al Instrucþiei Publice
(Ministru al educaþiei), membru titular al Academiei Române din martie 1892 ºi vicepreºedinte al Academiei între
1904-1907.

Elevul venit din Dorohoi, din dragoste de carte ºi ºcoalã, a ajuns la mari demnitãþi sociale ºi universitare, a înþeles
cã cel mai mare bine pentru dezvoltarea ºi modernizarea ºcolii româneºti este acordarea de ºanse egale pentru elevii
din mediul rural. El este cel care a înfiinþat sistemul de burse de merit ºi internat pentru ºcolarii de la sate, înfiinþând
circa 2323 de ºcoli cât timp a fost ministru.

Spiru Haret a introdus pentru prima datã obligativitatea învãþãmântului primar, aceeaºi programã ºcolarã la oraº ºi la
sate, de asemenea dezvoltarea educaþiei fizice ºi a culturii muzicale în ºcoli. A trecut prin Parlament în vremea
ministeriatului sãu douã legi fundamentale ale învãþãmântului secundar ºi superior (1898) ºi a învãþãmântului profesional
(1899), au fost înfiinþate ºcoli pentru adulþi, grãdiniþe, cantine ºcolare. Pentru ajutorul celor de la sate a apãrut revista
„Albina”, a fost instituitã medalia „Rãsplata muncii” pentru meritele dascãlilor din învãþãmântul primar, a înfiinþat
revista „Biblioteca pedagogicã” ºi în 1905 „Revista generalã a învãþãmântului”.

Realizãrile lui Spiru Haret au la bazã o gândire progresistã, el fiind convins cã o societate predominant agrarã ºi
þãrãneascã, cum era cea româneascã la sfârºit de secol, trebuie modernizatã din interiorul ei, de cãtre instituþii adecvate,
iar una dintre acestea este ªCOALA!

Figura impunãtoare a „omului ºcolii” ne priveºte ºi pe noi, astãzi, în secolul 21, de pe soclul statuii sale, realizatã
de sculptorul Ion Jalea în 1936 ºi care este amplasatã în faþa Universitãþii Bucureºti, alãturi de alte mari personalitãþi
care au slujit ºcoala româneascã: Gh. Lazãr ºi I.H. Rãdulescu ºi de primul mare fãuritor al Unirii românilor, la anul
1600, Voievodul Mihai Viteazul.

Numele ºi renumele lui Spiru Haret dãinuieºte ºi în Cosmos. Uniunea Internaþionalã Astronauticã a dat numele
omului de ºtiinþã român – SPIRU HARET – unui crater de pe faþa invizibilã de pe Pãmânt a Lunii, în anul 1976, iar
în aprilie 2014 Spiru Haret a fost medaliat (post-mortem) pentru meritele sale deosebite în educaþie  la cea de a IV-
a Conferinþã Internaþionalã de Educaþie a Adulþilor în cadrul unei ceremonii organizate în sala mare a Primãriei Iaºi.

Oare ce ar fi gândit Spiru Haret despre ºcoala de azi „on-line”, în condiþiile pandemiei? Greu de imaginat… ªi
totuºi, un reporter frenetic, ar putea afla un posibil rãspuns… lângã craterul de pe faþa invizibilã de pe Pãmânt a
Lunii!? Dacã s-ar încumeta sã ajungã pânã acolo!

Academia lui  Diogene

Era Ajunul Crãciunului. Eram însurat de câteva luni, îmi cunoscusem soacra, dar nu
fusesem la þarã, la casa pãrinteascã a soþiei.

Ne-am hotãrât sã sãrbãtorim Crãciunul la þarã, aºa cã ne facem bagajele, luãm bilete la
personal (la halta la care coboram opreau numai personalele ºi cursele pentru muncitori)

ºi hai la garã. În Gara de Nord urcãm într-un vagon ºi acolo ce sã vezi, întâlnesc un fost coleg de facultate care
mergea la Buzãu cu prietena lui sã serbeze Crãciunul. Luase personalul pentru a nu aºtepta acceleratul care pleca
peste câteva ore ºi ajungea la Buzãu cam în acelaºi timp.

Stãm într-un compartiment ºi discutãm, ne aducem aminte de vremurile de studenþie, frumoase vremuri.
Trenul porneºte ºi, cu opriri dese, îºi croieºte drum prin întunericul ºi frigul din preajma Crãciunului.
Apoi ajungem la Ploieºti. Noi, adicã eu ºi fostul meu coleg, întrebãm fetele dacã nu vor sã le cumpãrãm ceva de

la bufetul gãrii care se afla chiar în dreptul vagonului nostru. Întrebãm conductorul cât staþioneazã trenul ºi, la
rãspunsul lui, cã aici trenul stã circa un sfert de orã, coborâm ºi ne repezim la restaurant unde cumpãrãm patru sticle
de pepsi, de, suntem cavaleri.

Ieºim pe peron ºi trenul nicãieri, privim ºi vedem cum luminile ultimului vagon dispar în întuneric. Noi pe peron
fãrã paltoane, fãrã bani, luasem cu noi doar niºte mãrunþiº pentru cele patru sticle de pepsi.

Ce sã facem? Ne întoarcem în restaurant unde chelnerul, dupã ce îºi opreºte un comision, ne ia înapoi sticlele
desfãcute ºi ne dã câþiva lei.

Stãm în faþa tabloului cu mersul trenurilor ºi cugetãm ce am putea face. Ajungem la concluzia cã el, colegul meu,
poate lua acceleratul care va sosi în circa trei sferturi de orã la Ploieºti ºi cam în acelaºi timp la Buzãu ca ºi personalul
pe care l-a pierdut, iar eu trebuie sã aºtept urmãtorul personal care va veni peste circa o orã ºi jumãtate.

Vine acceleratul ºi mã despart de colegul meu urându-ne Crãciun fericit ºi eu mã duc în sala de aºteptare sã aºtept
trenul cu care voi ajunge la soacrã-mea.

În sfârºit vine ºi personalul meu ºi fac încã vre-o orã pânã la halta unde trebuie sã cobor. Acolo soþia mea mã
aºteapta cu paltonul ºi pornim spre casã.

Mã prezintã rudelor adunate sã vadã ce„ tolomac” a luat fata lor, „tolomac” ce pierde trenul când vine la soacra
lui. Bunica soþiei mã studiazã cu mare atenþie ºi într-un moment de singurãtate cu ea îi spune: „bine mãi fatã, n-ai
putut lua ºi tu un bãiat de aici din sat, ai luat unul din toatã lumea?”. Pentru ea, care nu pãrãsise satul unde s-a nãscut
ºi a trãit toatã viaþa, toþi ceilalþi din alte pãrþi erau „din toatã lumea”, mai ales eu care, pe deasupra, eram ºi ungur.

A doua zi mergem sã mã prezinte ºi celorlalte rude care nu fuseserã de faþã la sosirea mea (probabil se plictisiserã
sã-l aºtepte pe „tolomacul” care pierde trenul când vine la soacrã-sa).

Intrãm la cealaltã bunicã ºi ea se scuzã cã nu ne poate servi decât cu iahnie de fasole pentru cã, fiind post, nu are
altceva de mâncare. Eu, cãruia îi place la nebunie fasolea accept, ba cer ºi supliment cu murãturi ºi din acel moment
am ajuns febleþea acestei bunici, ca de altfel ºi celeilalte care dupã ce mã cunoaºte bine ºi îºi dã seama cã existã
oameni buni ºi „în toatã lumea”.

Pornind de la un cuvânt drag…

Sensibilã singurãtate

de Anton Constantin

Pe mine nu mã supãrã o ºoaptã
Care a rãmas fãrã de rãspuns
Ci faptul cã-ntr-o lacrimã parcã
Ai spus cã ruga mea e-n plus!
Tãcerea e sculptatã astãzi toatã
Niciun contur nu pare de ajuns...
Pe mine nu mã supãrã o ºoaptã
Care a rãmas fãrã de rãspuns!
Þi-am lãsat inima-mi descuiatã
ªi cheia dorului arde pe ascuns
Când rãsfoiesc albumul încã-o datã
Sã-þi simt parfumul unui vis sedus...
Pe mine nu mã supãrã o ºoaptã!

Trezirea din poezie

de Ionuþ Calotã

în camera mea micã
nu mai e loc de nimic
stãpân e doar Marx
câinele ultimului meu bunic
marea de aburi curge
prin oraºul pustiit
prin ferestrele moi /
ºi noi suntem tot goi
fiarele stau ascunse
în garaje minuscule
bãtrânii elefanþi au ieºit
din veranda mea
ºi au capturat
santinelele zilei
s-a fãcut liniºte
sângele foreazã
în grinzile de metal
cineva goleºte seminþele
în cutia milei
eu mã caut pe mine
printre ºine în ruine
singurã tu
treci prin capul meu
ai luat un poem
ºi ai fãcut din el un zmeu

Ajunul Crãciunului

Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

Lumea aºa cum este

Virtual

Vasile Szolga
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Din nou constat cã truda
mea de-a scrie acest roman
neobiºnuit mã capteazã
din ce în ce mai mult. Am
mai recunoscut undeva cã
nu eu scriu aceastã carte,
ci ea mã scrie pe mine.
Cred cã este vârful de
piramidã al dãruirii de sine
– într-o nouã întrupare.
Cartea mã capteazã ºi mã
stãpâneºte, mã
p r e l u c r e a z ã ,
transformându-mã într-un
alt scriitor, superior celui

care am fost pânã acum. Nu mai bãnuiam aceastã
transfigurare, abia acum…

Cred cã va fi una dintre ultimele mele apariþii publice,
scrisã astfel. Poate cã eu însumi îmi voi da seama de
acest parcurs spre extremã ºi voi înþelege cã, mai mult
decât atât, nu mai pot. Prea am avut
mari pretenþii în realizãrile mele,
aproape imposibile de atins într-o
singurã viaþã.

Poate cã o lucrare de sinteze va fi
o culegere de articole critice,
recenzii, referiri comparative – dar
nu scrise de mine, ci de alþii despre mine. Deocamdatã
fierbeam în clocotul acestui roman de iubire, împlinitã
sau neîmplinitã. Vom vedea…

Simþeam necesitatea unei relaxãri meditative în
mijlocul naturii, împreunã cu Elise; poate cã dintr-un
dialog mai îndelung ºi sincer cu ea îmi va înlãtura o
parte dintre dilemele care mã frãmântau acum.

Mai trãisem cândva un astfel de moment, când simþeam
cã-mi fierb creierii la foc mãrunt, fãrã a reuºi sã întrupez
flacãra creatoare. Într-o astfel de situaþie, nu existã decât
douã cãi: fie sã abandonezi lucrarea, amânând-o pentru
mai târziu – într-un timp despre care nu eram sigur cã-l
voi mai ajunge; fie sã insist mai mult decât forþele actuale
îmi permiteau. Ori în aceastã a doua situaþie, o plimbare
recreativã în mijlocul naturii era binevenitã.

Parcul Herãstrãu era ca o oazã de verdeaþã situatã la
marginea oraºului; ne întâlneam acolo când aveam sã ne
împãrtãºim unele gânduri sau când eram prea obosiþi de
munca la calculator, de peste zi.

Ea era mult mai avansatã tehnic decât mine (poate chiar
ºi ca talent!) – îºi compunea versurile direct la calculator,
pe când eu, urmãrit de ideile ºi pasajele pe care voiam sã
le construiesc, mã trezeam noaptea, pe la 3-4, ºi scriam
de mânã, þinând coala pe o carte cartonatã ºi stând rãzimat
cu spatele pe douã perne. Puteam astfel sã-mi rostesc
frazele, pe care le aºezam uºor cu creionul peste faþa albã
a hârtiei; abia a doua zi reciteam ºi treceam totul în
calculator. Aceastã obiºnuinþã îmi oferea ºi câteva
avantaje: îmi murmuram frazele, ca ºi cum le-aº fi
povestit, verbal, cuiva – cititorului.

Puteam sã mã exprim domol, sã gândesc unele
fragmente anticipativ, chiar sã corectez în minte, mai
înainte de a le scrie. Apoi becul mic al veiozei îmi lumina
doar un colþ din camerã, cealaltã rãmânând în
semiobscuritate, de parcã îmi zãream uneori, în
momentele de inspiraþie, personajele continuându-mi
dialogurile cu ele, într-o intimitate creatoare, uitând
uneori sã le mai trec pe hârtie.

Dar reveneam… Alte dialoguri, de data aceasta purtate
la lumina zilei, continuau în faþa ecranului
calculatorului, unde aveam prilejul sã fac noi corecturi
sau adausuri. Ori chiar dialoguri libere, cu Elise, în care
profilam planurile viitoarelor noastre lucrãri.

De fiecare datã, ea sosea proaspãtã, îmbrãcatã elegant,
dar adecvat pentru o plimbare afarã, cu zâmbetul pe chip
ºi cu un subiect nou pentru dialog. Era atât de activã ºi
sensibilã încât mã înviora. Mi se pãrea un fel de elixir al
tinereþii întârziate, care-mi presãra în vene optimism…

ªtiam cã este o femeie în vârstã, îi apreciam anii dupã
vârsta copiilor – între care bãiatul avea în jurul a 4o de
ani, dar ea se menþinea atât de bine, printr-o neaºteptatã
revãrsare sufleteascã de bucurie, încât, pe chipul sãu,
nu-i puteam citi vârsta. Pãrea într-o tinereþe perpetuã.

Am pornit la braþ cu ea, pe aleea din stânga. Îmi plãcea
mult acest traseu intim.

—Am o mare bucurie! mi-a spus Elise: prietenul nostru
de la Paris, acel vestit Charles Bergson, pe care nu-l prea
poþi tu suferi, dintr-o gelozie nejustificatã, mi-a promis
cã-mi publicã volumul de versuri Drum de luminã, într-
o traducere impecabilã, fãcutã la editura sa. Îmi pare
bine! Îmi pare bine! Îmi pare bine! începu ea sã sarã în
sus ºi sã batã din palme, cu un entuziasm nemaivãzut.

Uite, te sãrut ºi pe tine pentru aceastã bucurie! mai
adãugã, ºi mã sãrutã pe obrazul drept, uºor ca ºi cum un
fulg de rândunicã, rãtãcit în zbor, mi-ar fi atins obrazul…
Îmi plãceau aceste sãrutãri spontane, motivate astfel.
Parcã ne întorsesem la vârsta adolescenþei.

—Aºa cã, la varã, îmi iau zborul spre Paris, unde fiica
mea Nuºa a fost detaºatã de firma la care lucreazã, pentru
vreo trei luni, cu o cazare superbã, la un hotel de patru
stele. Nu te supãra, dragule, cã am sã te las câteva luni
singur! Aºa e viaþa uneori! Mi se oferã o ºansã ºi dau
peste douã; trebuie sã profit de ele!

—Sigur cã nu mã supãr! încercai eu sã-mi ascund
supãrarea, care tocmai încolþise în inima mea.

Sperasem cã va fi o zi liniºtitã, cu un decor simplu ºi
mai multe îmbrãþiºãri, între douã persoane romantice, cu
tâmplele cãrunte. Dar n-a fost sã fi aºa: un dinte de gelozie
muºca din inima mea; ºi mã simþeam derutat, dureros,
simplu, direct. Credeam cã dacã am iubit-o atât de mult
pe Mihaela – ºi am pierdut-o, pentru un american bogat,
nu voi mai avea în viaþã un prilej asemãnãtor de gelozie.

Dar iatã cã nu se întâmpla ceea ce credeam. ªi bogãtaºii
europeni erau în expansiune.

—Nu cumva eºti gelos?
Nu puteam rãspunde nici la aceastã întrebare; era

lateralã faþã de principiile mele. Am întors iarãºi dialogul
într-o altã direcþie.

I-am relatat despre felul cum sã acþioneze mai departe,
pentru a fi primitã ca membrã a Uniunii Scriitorilor. Era
un domeniu pe care mã simþeam stãpân; avusesem o
experienþã anterioarã ºi înaintasem destul de mult în
pregãtirea dosarului ei. Nu aveam însã cum sã-i povestesc
despre întâlnirea mea cu Exigentul Judecãtor al celor
care aspirau spre Împãrãþia Luminii; i-aº fi dat un avânt
prea mare ºi nu eram sigur pe rezultatul final, deºi în
sinea mea, mizam pe succes…

Dar i-am explicat cum sã-ºi completeze dosarul în
continuare, pânã la ultimul articol scris despre cãrþile
sale, decupat dintr-un ziar sau o revistã. Singurul
inconvenient care mai persista era acela cã ea publicase,
pânã acum, prea puþin în presa literarã. Era o talentatã
încã necunoscutã, dar celelalte materiale ºi, în primul
rând, cãrþile ei, dintre care douã pagini fuseserã deja citite
de preºedintele Comisiei de Validare, erau argumentele
care o sprijineau.

Apoi ea începu sã-mi vorbeascã despre copiii ei cei
buni, cu atâta dragoste ºi înflãcãrare, încât am început s-
o admir ºi în acest domeniu: fata cea mare era specialistã
de clasã, chiar în domeniul european al informaticii;
actriþa fusese aplaudatã la scenã deschisã, la ultima
premierã – ºi mai urmau ºi altele… O ascultam, o
aprobam, mã bucuram pentru bucuria ei, deºi eu aº fi
vrut sã discutãm un subiect literar, care ne era comun.
Dar ea continuã acum s-o laude pe Corina:

—Fata mea, dar o fatã ca a mea nici nu are nimenea…
Cât am locuit împreunã (cã ai vãzut cã am vilã cu etaj?!
De ce n-ai mai venit, mã, pe la mine?, eu gãteam, fãceam
curãþenie, cã ea, sãrmana, era atât de aglomeratã cu
proiectele ei; face lucrãri moderne, dupã un sistem
franþuzesc… Crezi cã degeaba o tot cheamã ãia în Franþa?
Dar îmi dãdea bani de cheltuialã pentru amândouã…
(Câºtigã bine! Iþi imaginezi?) cã suporta aproape toate
cheltuielile vilei… Vezi, de aceea îmi rãmâneau mie bani
sã mã luxez, când mã întâlneam cu tine!

(Îmi mai vorbise despre copiii ei performanþi, dar, de
fiecare datã, aducea informaþii de ultimã orã, iar eu o
ascultam cu plãcere. De fapt, ar fi fost nepoliticos sã n-o
ascult…).

Vedeam bine cât este de elegantã, dar ea n-a avut
rãbdarea sã asimileze aceastã bucurie a ochiului meu,
fiindcã a continuat:

—Bomba zilei a fost când s-a hotãrât cu prietenul ei,
cã deja sunt logodiþi de câþiva ani, dar n-au fãcut încã
actele la primãrie, sã se mute în altã casã… Sã nu crezi cã
nu s-ar fi simþit bine la mine? Dar nici la mama lui, care
e tot singurã, într-un apartament cu trei camere, e drept
cã la bloc, nu vor sã stea… Tinerii de astãzi vor sã fie
total independenþi… Aºa cã, în locul ei, la etaj, s-a
instalat cea micã, frumuºica mamei…

Mã privea atentã, încercând sã-mi dezghioace tainele
sufletului: cã eu ce cred? Iar dacã aceasta este soluþia
cea mai bunã? Era admirabilã Elise, în iubirea pentru
copiii ei!

—Putem reveni ºi la teme literare? am întrebat-o,
profitând de aceastã pauzã prelungitã.

A tresãrit, dându-ºi seama cã acaparase nespus de mult
conversaþia. A vrut sã se scuze, dar nu i-am mai dat rãgaz.

—Am toate motivele, am rostit eu, fãrã a-i dezvãlui
motivul cel mai important, sã cred cã dosarul tãu va fi
aprobat. Pânã acum, noi, scriitorii profesioniºti, îþi
spuneam „colega” dintr-un sentiment de camaraderie,
dar, mai departe, ne vom baza pe fapte reale: eºti talentatã,
în literatura românã, ca o stea pe bolta de luminã, cum a
spus-o un poet.

—Da, frumos zis, mi se pare cã lirica e haina de
sãrbãtoare a literaturii. Mi se pare însã cã poezia a evoluat
mult mai repede decât proza ºi n-aº mai avea timp sã vã
ajung pe voi, poeþii glorioºi ai unei generaþii ambiþioase.
Deºi vãd, cã, la fel ca mine, cultivi deopotrivã ºi proza ºi
poezia… Mi-a spus-o ºi Charles, poetul francez, cã am o
alurã poeticã! De ce nu scriu versuri albe?

Acum era rândul meu sã tac, fiindcã, dacã aº fi vorbit,
mi-era teamã sã n-o supãr. Devenisem gelos, dar nu eram

sigur pe nimic… „Gelos bãtrân ºi
caraghios!” – mi-am zis, în sinea mea,
jignindu-mã mai bine pe mine decât
pe ea, la care þineam foarte mult.

Dar Elise, luând tãcerea mea drept
o lipsã de informare, a adãugat:

—M-am mai întâlnit odatã cu
Charles ºi ai lui, care sunt parteneri la Ambasada Franþei
din Bucureºti. Era foarte respectat acolo, toþi îl onorau,
inclusiv pe mine – care-l vizitasem. Am dedus cã ar fi un om
foarte bogat ºi cult. Are o fermã lângã Paris, mi se pare cã în
vecinãtate cu fosta proprietate a strãbunilor mei. E ºi patronul
unui trust de presã: revistã, editurã, difuzare… Mãi, Daniele,
capitaliºtii ãºtia ºtiu sã facã lucrurile în mare! Pe când noi,
pe când tu…

—Mã bucur pentru el ºi-l felicit! am rostit eu reþinut,
deºi nu mã bucuram deloc pentru aºa veºti ºi astfel de
comparaþii. Dar lasã-mã pe mine în pace, cu mica mea
editurã la care, mi se pare, cã ai publicat ºi tu o carte de
versuri!

M-a privit miratã, dar nu a sesizat motivul supãrãrii mele;
nici nu mi-a rãspuns cumva, ci a continuat:

—Am auzit cã e în relaþii bune ºi cu Preºedintele
Franþei…

—Uite cã nu ºtiam! Dar nici nu mã intereseazã!
—Tu acum faci haz de necaz sau numai de mine?
—Poate numai de mine!
—Nu înþeleg cum?
—Nici nu e cazul!
—Dar nu te-a invitat marele poet francez pe la el?
—Ba da, am stabilit cã, în varã, când trec pe la rudele

mele din Paris, sã-l caut! Mi-a dat adresa ºi telefonul
mobil, e-mailul… Mi-a promis cã-mi tipãreºte o carte
bilingvã, pe spesele lui… Þi-am mai spus… E un domn,
nu-mi cere nimic sã-mi facã o carte bunã… Nu ca alþii!

Aluzia era la mine, dar nu voiam sã ne certãm chiar în
Parcul Herãstrãu… Ar fi fost neplãcut în mijlocul acestei
frumuseþi…

—Ce noroc pe tine!
—Nu crezi?
—Ba da! Îþi urez succes!
—Pãi asta ziceam ºi eu; i-am propus sã traduc în

francezã ºi cartea mea de debut. Cred cã va prinde bine
tema cãrþii la ei, cã francezii sunt mult mai pasionaþi!

—Aºa zic ºi eu, dar acum uite ce-þi propun: tot ai tu de
tradus în francezã cartea aceea. Sã ne oprim aici ºi sã
plecãm fiecare pe la casa lui. Avem de lucru; unui scriitor,
care se respectã, nu-i mai rãmâne niciodatã timp suficient
pentru el… ªi nici pentru alþii… tot ce are mai bun
dãruieºte scrisului!

Ne-am despãrþit în cele mai normale condiþii aparente;
ne-am sãrutat de câteva ori pe aleea principalã, de parcã
natura îmi însoþea sentimentele – care se aflau acum într-
o cãdere liberã, nu doar cã devenisem gelos, ci ºi bãnuitor.
Întregul castel de iluzii, construit pânã acum, se
prãbuºea, dovedindu-se a fi fost de carton, pentru un
decor fugar, din care pasãrea speranþei iatã cã zbura chiar
în aceastã dimineaþã, pe deasupra frunþii mele
îngândurate, undeva spre Apusul Europei, la Paris.

„Bãtrân însingurat ºi romantic”, îmi ziceam cu dispreþ,
„te-ai îndrãgostit de-o femeie superioarã þie, care te
depãºeºte – ºi iatã, acum e gata sã te pãrãseascã! Nu
puteai rãmâne liniºtit în pacea bibliotecii tale, încãrcatã
cu visele altora, printre care începuserã sã încolþeascã ºi
visele tale?”

(Din volumul Drumuri paralele, în pregãtire la Editura
Arefeana.)

Ion C. Stefan,

Incertitudinile  viitorului
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O poetã de mare viitor este socotitã tânãra Liu Guiqin, se pronunþã
Liu Cui Cin, nãscutã în oraºul Xian, prima capitalã a Imperiului chinez,
una dintre cele patru metropole ale lumii strãvechi: Xian, Cairo, Roma
ºi Atena. Poeta locuieºte în Beijing, iar dupã studii umaniste a hotãrât
sã se dedice domeniului financiar ºi lucreazã la o mare companie de
acest gen. Poezia cotidianului, exploatatã de ea, este foarte agreatã
de cititorii chinezi ºi poeta obiºnuieºte sã publice în revistele literare
cele mai populare din marile oraºe ale Chinei. Grupajul prezentat
face parte dintr-o carte de poezie care va apãrea la Editura Rawex
Coms, Bucureºti în traducerea lui Constantin Lupeanu.

SECRETELE TOAMNEI

Ia frunza aceasta de ginkgo
Ca ºi cum ai ridica aripile pãtate ale fluturelui
Sub vântul toamnei
Ele sunt la fel ca orice frunzã îngãlbenitã
Încerc sã renunþ la cuvinte, la propria-mi

greutate
Sã fac faþã vântului toamnei  ºi sã tac, supusã
Între vântul toamnei ºi frunzele galbene
Sunt distrusã
Ruºinatã, înghit pustiul de deasupra mea ºi

propria-mi ruºine
Neliniºtitã, înainte ca praful tãu sã se aºeze
Îþi spun secretul meu înfricoºãtor
Ascunde-mã, norule amar
Merg pe vânt desculþã. Am temperaturã
Apoi o sã discut cu fiecare frunzã veºtedã

definiþia fericirii
Uite
Ce femeie cinstitã
A dezvãluit brusc
Secretul ei cu vântul toamnei ºi frunzele galbene

LOCUL NAªTERII
MELE CURGE CA O APÃ

V-aþi estompat, norii locului natal
Eu am luat cu mine o fâºie
Flãcãrile de trei picioare din locurile natale

n-au pierit nicicând
Vreascurile, gãtejile nu se terminã niciodatã
ªi nici oasele
Spui cã am în mine ochiul tãu
ªi un pârâu singuratic
ªi zidurile tale dãrâmate
Spui cã am plecat departe sau m-am despãrþit
Spui cã am sãrit în apa pustiei
Am schimbat viaþa brunã
Am spãlat oasele albe
Spui cã trãiesc în douã lumi
Descriu douã curgeri de apã potrivnice
Ai spus cã sunt posomorâtã la fel ca o piatrã
Care zace în apa tristã

DEZILUZIE

Tu te transformi cât e noaptea de lungã
Ca moleculele
În razele soarelui
Lângã balustradã
Pe þipãtul valurilor
Devii neclar, transparent
Ca un cristal
Devii deziluzie
La graniþa visului
De câte ori dau sã întind mâna

Sã-þi ating capul nobil
Ochii tãi fierbinþi
ªi buzele subþiri
Se fac instantaneu nenumãrate fãrâme de sticlã

transparentã
Care dispar pe aripa vântului
Se risipesc în lumina puternicã
Se pierd pe cerul tãcut

TRISTEÞE CU FLORI DE PÃR

Repede ºi florile de pãr se deschid
Tu stai sub pãrul bãtrân
Florile albe au cãzut, acoperind cu totul

tristeþea
Hainele acelea negre
Profil cu umbrã moartã
Ca întristarea ta greu de descris
Ochii tãi lipsiþi de luminã
Nu vãd lumina din depãrtare
Tu te zgâieºti doar la scena aceea care te doare
O singurã datã
Acolo, cineva plânge cu lacrimi ºiroaie
Acolo, cineva intoneazã un cântec
Acolo, cineva agitã tãmâia aprinsã
Întru pomenirea ta
Aceasta este cea mai dureroasã tristeþe

DRAGA MEA

Fata mea dragã
Tu eºti vântul care treci departe de drum
Duci aromele care nu pot fi explicate
Cineva a râs de tine
Te rog sã-l arunci în vânt
Te rog sã nu uiþi visul de zi
Te rog sã nu renunþi la hainele înflorate
Mâine de mâine va reveni cea mai bunã luminã

a lunii

TE ROG

Te rog sã nu mori de rana sufletului
Sufletul seamãnã cu o ranã plesnitã
Te rog sã aþipeºti în rana sufletului
Sã nu cumva sã plângi în ranã
Sau sã te-mbeþi
Rana nu-þi va vedea ochii în lacrimi
Ea nu te va vedea cât eºti de distrus
Ea nu ºtie decât sã sângereze
ªi sã coaguleze sângele
Te rog, în rana sufletului
Brodeazã o floare sclipitoare
ªi cere-i unei fete neºtiutoare
S-o poarte ºi
Sã trãiascã trepidant

Liu Guiqin Bogdan I. Pascu
***

Rotund din albastru coboarã
un straniu de limpede vis
Sãgeþi otrãvite-l doboarã
Iar golul rãmas ne-a învins.

Din muzica sferelor ninge
cu unde scãldate-n lumini
ºi ochiul acela cum plânge
ºi corul de albi heruvimi.

Altare au toþi pãmântenii
în suflete, poate ºi-n gând
acum noul val de vedenii
pe toþi îi gãseºte plângând.
Rotund numai cerul sihastrul

În lacrima ce-a mai rãmas
Spre el se înalþã pilastrul
Speranþelor fãrã de glas.

Bicicleta cu raze de lunã

Împãrþim visul în douã:
jumãtatea ta drumul strãjuit de plopi,
noaptea ºi foºnetul ierburilor
îmbrãþiºând poveºtile de dragoste
necunoscute lumii ºi mãnunchiul
de raze de lunã;
jumãtatea mea: silueta unei fete
pe bicicleta cu raze de lunã în loc de
spiþe, pedalând înspre inima mea
ce bate nebuneºte amintindu-ºi
chipul tãu argintat de pulberea lunii.
Împãrþim visul în douã
jumãtate amintire
jumãtate speranþã
sub lumina lunii
pedalând pe bicicleta de vis.

ªerpoaicã de argint

ªerpoaicã de argint lumina fuge
Pe trupul tãu de lacrimã ºi dor
Din amintire gândul te împunge
Se curmã clipa în vis aiuritor.

Cutremurat, sub zodii de-ntuneric
Îþi pipãi umbra rãtãcitã-n fum
Aºtept un rãsãrit uºor eteric
Sã-þi afle calea pe poteci de scrum.

Statuie de-ai fost egipteanã
În racla fericirii te-ar fi pus
Tu eºti fãptura însã pãmânteanã
Sãgeata dorului iarãºi te-a strãpuns.

ªerpoaicã de argint, topitã luna
Te mângâie aºa cum vreau ºi eu
Aº scrijeli pe trupul tãu doar bruma
Despre iubire unicul meu zeu.
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Cred cã fiecãruia dintre cei care lucrãm în domeniul
ºtiinþelor istorice ni s-a întâmplat, la un moment dat, sã
deplângem lipsa unor documente, mai cu seamã cele
referitoare la epoci mai vechi, aºa cum bunãoarã este cea
medievalã româneascã. Am privit atunci cu invidie
cãtre alþi europeni, admirând rigurozitatea ºi respectul
dovedit de acele popoare faþã de mãrturiile scrise ale
devenirii lor. ªi totuºi, dacã þinem seama de locul
geografic în care ne aflãm ºi de contextul politico-
social în care am evoluat, poziþia arhivelor noastre nu
este dintre cele mai rele. Au ajuns pânã la noi zeci de
mii de documente din Moldova ºi Þara Româneascã
anterioare anului 1600, pe când bulgarii, de exemplu,
cu tot trecutul lor imperial, au doar câteva la ei în þarã,
cât sã le numeri pe degetele de la o mânã. Pe lângã
cele pãstrate la noi în þarã, o mulþime de documente
româneºti se aflã în arhivele din strãinãtate, aºa cum
este, de exemplu, cazul bibliotecilor mãnãstireºti de
la Muntele Athos, unde s-au identificat pânã acum
peste 30.000 (http://romaniathos.uaic.ro).

Cauzele dispariþiilor vechilor hrisoave sunt dintre
cele mai diverse: neglijenþã, furturi, distrugeri
voluntare sau accidentale, condiþii improprii de
pãstrare etc. Ne închipuim poate cã toate aceste
nenorociri sunt de domeniul trecutului, cã în epoca
noastrã nu mai sunt posibile, cã am devenit mai
responsabili în privinþa prezervãrii mãrturiilor istorice.
Într-o oarecare mãsurã aºa este, însã ne aflãm încã
departe de momentul în care sã putem afirma uºuraþi
cã „ne-am lecuit”.

Vom aborda în aceste rânduri cazul unor
documente medievale a cãror urmã s-a pierdut recent,
în ultima decadã a secolului trecut, adicã spre anul
2000. Ele priveau niºte sate al cãror trecut se aflã încã
în ceaþã, deºi au ocupat un loc important nu numai în
istoria localã, ci ºi în cea naþionalã. Dintre toate
aºezãrile pe care le vom regãsi în documentele
menþionate mai sunt astãzi vii în toponimie numai
Stoeneºti ºi Drugãneºti (comuna Floreºti-Stoeneºti,
judeþul Giurgiu), celelalte dispãrând între timp. Aici
au fost „moºteni”, adicã având proprietãþi provenite
de la strãbuni, din neam, personaje istorice remarcabile,
precum marele vornic Gheorghe Rodoº din
Drugãneºti, ucis în 1673 pentru cã aspira la tronul
Þãrii Româneºti, marele spãtar Toma Cantacuzino,
vãrul lui Constantin Brâncoveanu, ori strãmoºi ai
familiei Bolintineanu.

La Arhivele Naþionale Istorice Centrale (ANIC) din
Bucureºti se pãstreazã un perilipsis (inventar) de
documente ce provin de la familia Bolintineanu. Acest
perilipsis, împreunã cu alte sute de acte, a fost
achiziþionat de instituþie în vara anului 1955 de la Maria
Tolea din Târgoviºte. Explicaþia prezenþei acestor
mãrturii în posesia respectivei doamne este simplã: Maria
Tolea era urmaºa lui Manolache Bolintineanu, trãitor la
începutul veacului al XIX-lea, frate cu Dinu
Bolintineanu, ctitorul bisericii din Bolintinul din Vale.
Cei doi fraþi Bolintineanu îi aveau strãbuni, în secolul al
XVII-lea, pe Grãjdan pitar ºi pe soþia sa, Marica, fiica lui
Nedelco din Stoeneºti ºi Drugãneºti. Iatã aºadar ºi
explicaþia deþinerii de cãtre Bolintineni a unor hârtii
referitoare la aceste sate. Însã cum Pârvu Mutu, fiul lui
Grãjdan ºi al Maricãi, va renunþa la aceste proprietãþi în
favoarea boierilor Drugãnescu (vezi V. Grigorescu, N.
Beldiman, Bolintin, cartea oraºului, Bucureºti, Editura
Oscar Print, 2017, p. 72), în posesia Bolintinenilor va

mai rãmâne doar perilipsisul, cãci actele originale, dupã
cum era legea vremii, trebuia înmânate noului stãpân.

Documentele cumpãrate de la doamna Maria Tolea
au fost puse la dispoziþia cercetãtorilor încã din anii 70,

însã perilipsisul abia în anul 2000 a atras atenþia cuiva.
Subliniem faptul cã niciuna dintre persoanele pe care le
vom menþiona în continuare nu figureazã printre cele
ºapte semnate în foaia de folosire a perilipsisului pãstrat
în Colecþia Achiziþii Noi, MMDCCLXIII/30. L-am
întâlnit însã pe eminentul arhivist Marcel Dumitru Ciucã,
unul dintre autorii care s-au ocupat de publicarea
inventarului documentelor din Colecþia Achiziþii Noi
(Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1,
Bucureºti, 2002, întocmit de Marcel Dumitru Ciuca,
Silvia Vãtafu-Gãitan; vol. 2, Bucureºti, 2008, întocmit
de Marcel Dumitru Ciuca, Silvia Vãtafu-Gãitan, Mirela
Comãnescu, Laura Niculescu).

Cu niºte ani în urmã apãrea în mediul digital saitul
de prezentare al comunei Floreºti-Stoeneºti. Vizitându-
l, am avut surpriza de a întâlni amintit aici unul dintre
documentele din perilipsis: „Satul Stoeneºti este
menþionat în anul 1583, în documentele moºiei
Cucurbãteºti ºi Scãiºi.” (https://floresti-stoenesti.ro/

despre-comuna/prezentarea-comunei.html). Din sait mai
aflam ºi cã sursa informaþiei, era domnul „State Corneliu,
profesor în cadrul ºcolii numãrul 2 Floreºti-Stoeneºti,
pentru sprijinul acordat prin acceptarea publicãrii acestui
articol”.

Domnul profesor Corneliu State este cunoscut
cititorilor „Sud”-ului, cãci face parte din Redacþia
revistei ºi este unul dintre cei mai activi membri ai
Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu. Domnia sa este autorul mai multor lucrãri
de istorie localã, din care au avut privilegiul de a se
„inspira” unii amatori, inclusiv în privinþa temei
articolului de faþã. De la dumnealui am aflat cã a vãzut
ºi conspectat respectivul act într-un „registru” de
documente ale moºiei Stoeneºti aflat în posesia preotului
Napoleon Nãstase. Consultarea condicii avusese loc în
anii 70, pe când îºi întocmea lucrarea de grad didactic.

Indirect, despre existenþa „registrului” am aflat ºi
din însemnãrile profesorului Ion Carbarãu. Pregãtind
pentru publicare uriaºa arhivã a profesorului Carbarãu,
am descoperit un material intitulat „Istoricul raionului
Titu”, purtând menþiunea „aceste notãri au fost scrise
cu prilejul întocmirii monografiei raionului Titu la care
am luat parte”. Textul nu este datat, însã de bunã seamã
cã este anterior datei de 16 februarie 1968, când au fost
desfiinþate raioanele ºi reînfiinþate judeþele.

În privinþa subiectului care ne intereseazã prof. Ion
Carbarãu scrie: „Prima ºtire despre satele comunei
Stoeneºti dateazã din 1583, când Petre Voevod, fiul lui
Petraºcu Voevod ºi nepot al lui Radu Voevod a dat în
stãpânire lui Crãciun, Neagu-Nicoarã ºi cetei lor moºia
Curcubãneºti ºi Scãioºi. Aºa se numeau locurile din
comuna Stoeneºti.”

Deºi nu ne spune nimic despre sursa informaþiei,
avem motive întemeiate sã credem cã se afla tot în
„registrul” deþinut de preotul Napoleon Nãstase. De
altfel, profesorul ºi preotul erau cunoºtinþe apropiate,
relaþie confirmatã de numeroase dovezi pãstrate în arhiva
Carbarãu, aºa cum sunt, de exemplu, cele referitoare la
activitatea A.R.L.U.S., în cadrul cãreia Ion Carbarãu era
secretar general, iar Napoleon Nãstase era responsabilul
cercului Stoeneºti.

Prin urmare, cu niºte decenii în urmã preotul
Napoleon Nãstase deþinea o condicã de documente
medievale referitoare la istoria satelor Stoeneºti ºi
Drugãneºti. Posesorul ei era nãscut în anul 1912, fiind
unul dintre cei zece copii ai cârciumarului Ion Nãstase
ºi ai Ioanei. Cãsãtorit cu Elisabeta (Lizica), învãþãtoare
în sat, vor avea o fiicã, agronom, care la rându-i are un
fiu, medic stomatolog. Preotul Napoleon Nãstase (zis
Mielu) a început sã slujeascã la biserica din Stoeneºti în
anul 1939, unde rãmâne pânã în 1977, timp în care, pentru
o perioadã, va ocupa ºi funcþia de protopop. Din acest an
se mutã la Bucureºti, pe strada Dr. Lister ºi slujeºte la
biserica Caºin. Decedat în anul 1999 ºi înmormântat în
cimitirul din Stoeneºti, preotul va lua cu el secretul
„registrului”, de care, cu toate eforturile, nu am putut
afla ce s-a ales, dacã se numãra sau nu printre exemplarele
din uriaºa bibliotecã pe care a luat-o cu sine în Capitalã.

Deºi era localnic, nãscut în Stoeneºti, „registrul” cu
documentele satului nu provenea din moºtenirea familiei
preotului Napoleon Nãstase, ci din arhiva bisericii unde
slujise ºi al cãrei ctitor fusese, în 1838, cãminarul Scarlat
Stoenescu, proprietar al moºiilor Deleni, Cãºcioare ºi
Stoeneºti (Vasile Grigore, Despre oameni ºi ziduri.
Cronicari ai arealului bolintinean, Bolintin Vale,
Editura Sud, 2020, p. 504-512, 1095-1122).

(continuare în pag.29)

Câteva desluºiri în privinþa unor
documente medievale dispãrute referitoare

la satele Drugãneºti ºi Stoeneºti
Vasile GRIGORESCU

ANIC, Colecþia Achiziþii noi,
MMDCCLXIII/30, faþã
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În afara hrisovului citat ºi a altuia, din 18 martie 1711
de la Constantin Brâncoveanu, nu ºtim ce mai conþinea
„registrul”. Suntem în schimb în mãsurã sã publicãm
perilipsisul pãstrat la ANIC, Colecþia Achiziþii Noi,
MMDCCLXIII/30, al cãrui conþinut este în cea mai
mare parte inedit ºi care, aºa cum am mai spus, provine
din arhiva familiei Bolintineanu.

Dacã ar putea exista vreo urmã de îndoialã asupra
existenþei reale a documentelor menþionate în
perilipsis, ea este spulberatã prin descoperirea unuia
dintre originale, despre care vom face vorbire la timpul
potrivit.

„Perilipsis de cãrþi domneºti ºi zapise pentru
Drugãneºti, Berileºti ºi Stoeneºti”, dupã cum este
denumit la ANIC, este scris pe hârtie ºi este datat circa
1770-1780. Foaia, scrisã faþã-verso, cu cernealã neagrã,
se aflã într-o stare destul de proastã, fiind ruptã pe
margini ºi la îndoituri. Documentele inventariate în
perilipsis au fost numerotate la ANIC, însã cu unele
omisiuni pe care le vom semnala. În privinþa transcrierii,
am reprodus între paranteze drepte lecturile incerte ºi
completãrile noastre din locurile ilizibile sau rupte.
Acolo unde documentele sunt datate cu vãleatul, am
pus anul corespondent între paranteze drepte.

Nr. 1: „7092 (1584). [Carte de la Petru Cercel
voevod] sinã Petraºco voevod, a lui Crãciun ºi a lui
Neag pentru Curcubãtariul ºi pentru Scãiº.”1

Nr. 2: „Fãr de vãleat cã l-au ºtersu. A lui ªerbu i cu
muiarea lui Neacºa [...] Drugãneºti.”

Nr. 3: [1626 decembrie 30] „O carte a lui Alixandru
voivodã, sinã Radului voevod, a Neagului [cu] fraþii
lui den sat den Drugãneºti, pentru ocina den Berileºti
den drept 4000 de aspri.”2

Nr. 4: [1623-1627, în domnia lui Alexandru
Coconul] „[Car]te a lui Alixandru vodã, sinã Radul
vodã, a Savei cãlugãrul pentru [ocinã] în hotarul
Berilescu, partea Barbului jumãtate [...]3, i partea Dobrii,
fata Tertului den Stoeneºti toatã.”4

Nr. 4b5: „[7110]6 (1602) april 2 [...] ºi iar au cumpãrat
Sava cãlu[gãrul] [...]bana den Stoeneºti, fata [...] drept
[...].”

Nr. 5: [1594-1601, în domnia lui Mihai Viteazul]
„[Carte] a lui Mihaiu vodã, lui Neagu pentru [ocinã] den
Stoeneºti, partea lui [...]7 ce se chiamã Berileasca, drept
[1000] de aspri ºi iar lui Neagu [º]i de la Opriºu drept
1000 de aspri ºi iar un rãzor de la [...], aspri 150 ºi alt loc
de la Theodor, drept aspri 200 ºi alt [...] drept aspri 150 ºi
alt loc de la Radul drept aspri 100 [...] drept aspri 150.” 8

Nr. 6: „[Cart]e a lui Bãsãrab vodã slugii dumnealui
Stanciului vãtahul cu frate-sãu [...] ºi nepotã-sãu Opriºu
pentru Lãzureale.”

Nr. 7: [1585-1591, în vremea domniei lui Mihnea
Turcitul] „[Cart]e a Mihnei vodã a lui Neagu den
Stoeneºti drept aspri 1000.” 9

Nr. 8: „[...]dului vodã bãtrânã fãr de nici o [...].”

(urmare din pagina 28)

1 În Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 361, p. 26: „1584 (7092) f.l.z. – [Petru Cercel], voevodul Þãrii Româneºti, fiul lui Pãtraºcu voevod, dã carte lui Crãciun ºi Neagu pentru
Curcubãtariul ºi Scãiº. Menþiune, MMDCCLXIII/30 (nr. 1)”. La indicii volumului ambele sate sunt localizate în judeþul Vlaºca.
2 Originalul, respectiv hrisovul slavon pe pergament din 1626 decembrie 30, este publicat în Documenta Romaniae Historica. B. Þara Româneascã, vol. 21 (1626-1627), nr. 170, p. 308-310, în care
„Alexandru Coconul voievod întãreºte lui Neag ºi lui Stanciu din Drugãneºti ocine în Stoeneºti ºi Lacul Lung”. Aici s-a citit greºit „partea Viruleascã”, în loc de Berileascã sau Berileºti, ca ºi „ªerbeºti”
în loc de ªtirbeºti. Hrisovul original se pãstreazã la Muzeul Olteniei din Craiova. Ediþii: Catalogul Documentelor Þãrii Româneºti din Arhivele Statului (CDTR), vol. 3 (1621-1632), Bucureºti, 1978,
nr. 409; Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 995, p. 73.
3 Pare cã scrie „thl”, însã este în margine, rupt ºi ºters; era poate ºi o cifrã.
4 Ediþii: CDTR, vol. 3 (1621-1632), Bucureºti, 1978, nr. 408; Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 996, p. 73.
5 Nu e numerotat. Se aflã chiar pe îndoiturã; ºters în bunã parte ºi cu rupturi importante.
6 Vãleatul poate fi altul: 7100 se descifreazã bine, apoi este ºters; pare a fi 10 sau 5, sau mai mult de 10
7 Este la început de rând. Poate fi un cuvânt sau sã nu fie scris nimic. Este posibil ca însãºi partea lui Neagu sã se numeascã Berileascã.
8 Ediþii: Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 469, p. 34.
9 Ediþii: Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 374, p. 27.
10 Ediþii: CDTR, vol. 2 (1601-1620), Bucureºti, 1974, nr. 863, p. 435, unde este redat astfel: „1618 (7126) [ian-mai], f.z. Cartea lui Alexandru voievod, fiul lui Iliaº voievod, pentru ocina de la
Stoeneºti, partea Tatului, din partea Stoichiþii, fratele acestuia, partea Berileascã [cumpãratã] cu 250 de aspri.”; Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 825, p. 60, unde pentru luna
se da intervalul „ianuarie-mai”.
11 Ediþii: Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 331, p. 24, sub forma – „1580 (7088) f.l.z. – Mihnea Turcitul, vv. Þãrii Româneºti, întãreºte lui Petco logofãt ºi Luca parte în
Stoeneºti.”
12 Ediþii: Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 172, p. 13.
13 Aflat pe îndoiturã; rupt ºi ºters.
14 Petriman din Drugãneºti era boier hotarnic pentru mãnãstirea Strâmbul (Gãiseni), în vremea lui Alexandru Coconul, alãturi de Roman portar ºi Tudor, amândoi din acelaºi sat (hrisov din 29 mai
1624, în Documente privind Istoria României. B. Þara Româneascã, sec. XVII, vol. 4, nr. 428, p. 414-415).
15 Ediþii: Colecþia Achiziþii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. 1, nr. 989, p. 73.

Nr. 9: „Leat 7126 (1618); o carte a lui Alixandru vodã,
sinã Ili[aº vodã] pentru ocina de la Stoeneºti, partea
Tatului [...] în Stoeneºti, den partea Stoichiþii, fratele
Tertu[lui] [...] Berileascã, drept aspri 250.”10

Nr. 10: „Leat 7088 (1579-1580) o carte a Mihnii
vodã, lui Petco logofãt ºi Luca [...].”11

Nr. 11: „Leat 7055 (1546-1547) o carte a Mircii
vodã, lui Mihãilã ºi Stoian [...] ocina de la Stoeneºti.”12

Nr. 12: „O carte a Mihnii vodã fãr de nici o
ispravã.”

Nr. 13: „Altã carte a Mihnii vodã iar fãr de ispravã.”
Nr. 14: „O carte a lui Che[sar] vornicul fãr de

ispravã.”
nr. 15: „O carte a lui Iva[...] vornicul pentru o

vacã.”
nr. 16: „[...] [...]ta[...] fecioru lu Ventilã den [...].”13

Nr. 17: „Leat 7132 (1623-1624); o carte a lui
Alixandru vodã lui Petriman14 [...] den Stoeneºti.”15

„Suma toatã a acestor cãrþi fac bani ughi 57, bani
67.”

Consecinþele negative provocate de dispariþia
documentelor menþionate în perilipsis pentru cercetarea
istoricã sunt evidente. Orice studii referitoare la
demografie, populaþie, densitatea locuirii, repartizarea
proprietãþii etc. vor fi, prin forþa lucrurilor, incomplete.
Asupra satelor respective lucrãrile de specialitate
pãstreazã tãcerea. Credem cã este interesantã ºi
ilustrativã pentru gradul scãzut de cunoaºtere, chiar ºi
în rândul cercetãtorilor de elitã, trecerea în revistã a
localizãrii acestor aºezãri în publicaþii de un indubitabil
nivel academic. Am consultat în acest scop urmãtoarele
volume: Documente privind Istoria României. B. Þara
Româneascã, Indicele numelor de locuri, veacurile XIII-
XVI, Bucureºti, Editura Academiei RPR, 1956 (în
continuare DIRBI-1) ºi veacul XVII (1601-1625),
Bucureºti, Editura Academiei RPR, 1960 (în continuare
DIRBI-2), întocmite de un colectiv coordonat de Ion
Donat; Melentina Bâzgan, Judeþele Þãrii Româneºti
pânã la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureºti,
Editura Cartea Universitarã, 2004; Dicþionarul
toponimic al României. Muntenia, vol. 1 (A-B),
Bucureºti, Editura Academiei Române, 2005 (în
continuare DTRM1), vol. 2 (C-D), Bucureºti, Editura
Academiei Române, 2007 (în continuare DTRM2), vol.
6 (R-Þ), Bucureºti, Editura Academiei Române, 2015
(în continuare DTRM6), întocmite sub redacþia prof.
univ. dr. Nicolae Saramandu.

Berileºti – pentru DRBI-1, p. 11 ºi DRBI-2, p. 24,
singurul sat cu acest nume din judeþul istoric Ilfov este
cel de lângã „Netezeºti, raionul Snagov”; Bâzgan, op.
cit., p. 197, cunoaºte numai pe cel care ºi-a schimbat
numele în „Merii Petchii, com. Nuci”, la fel ca ºi DTRM1,
p. 284.

Curcubãtariul – nu este cunoscut niciuneia dintre
publicaþii.

Drugãneºti – este corect localizat în DIRB-1, p. 51,
DIRBI-2, p. 56 ºi DTRM2, p. 296; lipseºte din Bâzgan,
op. cit..

Lãzurele – niciuna dintre publicaþii nu aminteºte
acest toponim în zona comunei Floreºti-Stoeneºti.

Scãiº – niciuna dintre publicaþii nu cunoaºte
existenþa acestui toponim în zona menþionatã.

Stoeneºti – satul cu acest nume din actuala comunã
Floreºti-Stoeneºti nu este menþionat în DIRBI-1, iar în
DIRBI-2, p. 115 îl întâlnim cu atenþionarea „probabil”;
Bâzgan, op. cit., în mod surprinzãtor, nu îl cunoaºte;

DTRM6, p. 234, în aceeaºi rubricã, pe lângã localizarea
corectã, oferã ºi date eronate, precum aceea cã a fãcut
parte din comuna Pângãleºti (care astãzi se numeºte
Schitu, judeþul Giurgiu).

Dacã din ºase aºezãri existente în acelaºi perioadã
istoricã, patru sunt complet necunoscute imensei
majoritãþi a profesioniºtilor, este clar cã orice posibile
concluzii în urma unor studii vor fi denaturate. Iatã un
teren de cercetare încã virgin, care îºi aºteaptã
exploratorii pasionaþi de istoria neamului românesc.

Mulþumim doamnelor Ioana ªerban (n. Nãstase) ºi
Gianina Mehedinþu, precum ºi domnilor ªtefan Crudu ºi
Corneliu State pentru sprijinul acordat la documentarea
acestui articol.

ANIC, Colecþia Achiziþii noi,
MMDCCLXIII/30, verso
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

10.12.2020: Mersul
pandemiei

Plouã sau ninge, altã alegere nu e în
toatã þara. Coduri ºi alerte de fenomene
periculoase (ploaie îngheþatã, polei).
Cantitãþi mari de precipitaþii mixte.
Evident cã nu sunt rele când pãmântul
le cere. Am spus adio multor proiecte.

Le las pânã la primãvarã (exemplu plantare puieþi de pomi deja
cumpãraþi). Mai sunt pregãtirile pentru sãrbãtori, pentru care am
o mare grijã. Cu cât trece timpul ºi vremea rea se prelungeºte,
vom spune adio lucrãrilor de asfaltare ºi de extindere a reþelei de
canalizare. Azi am trecut special pe str. Bãncii pe care încã nu s-
a turnat asfalt ºi unde pe cca 400 ml se „lucreazã” încã din varã.
Este perla coroanei. Pare un drum strategic, cu fundaþie de
autostradã. Aºa-i proiectul – spune bossul.
Pe Agricultori, paleþii cu pavele ocupã
carosabilul neterminat. ªantier pãrãsit
(desigur cã din cauza vremii) ce pare
bombardat. Un peisaj dezolant. Toate
ºantierele sunt în stand-by (târg, piaþa centralã,
grãdiniþã, strãzi etc.). Chiar ºi lucrãrile la capela
mortuarã „ortodoxã” s-au oprit, culmea, într-
un punct mort! Sincer vã spun: vreau sã
trãiesc ca sã vãd inaugurarea. Sunt curios sã
ºtiu cine va fi primul ei beneficiar. Cred cã ºi
voi. E penultima noastrã staþie în care se intrã
ºi iese. Urmeazã groapa veºnicã. Sper sã nu
fie înghesuialã, cãci la anul se va trãi mai rãu
ºi mulþi vor renunþa la speranþe. Regret cã
mi-am pierdut optimismul. Mi-a rãmas hazul
de necaz ºi uneori umorul negru.

13.12.2020: Înºirat – deºirat
Au fost douã zile de ploaie consistentã ºi

insistentã (în rafale chiar) care au zãdãrnicit
tãierea tradiþionalã a porcilor, cãrora le-a venit
sorocul tocmai acum, când trãim cu teama
carantinãrilor posibile oricând, þinând seama
de raportãrile îngrijorãtoare de pe canalele
media. Dacã ploaia nu s-ar fi oprit dupã
miezul nopþii, târgul ar fi fost compromis.
Am plecat dis-de-dimineaþã ca sã gãsesc
covrigi buni, cum îmi plac mie, crocanþi, bine
copþi ºi puþin sãraþi. I-am gãsit ºi am cumpãrat
o mie de bucãþi, nu numai pentru mine. La
7:15 era loc de parcare dar la ora 8:00, când
s-au prezentat ºi poliþiºtii de la rutierã,
parcãrile ad-hoc erau full. Cred cã cei mai
mulþi cumpãrãtori au venit dupã covrigi care
erau din belºug: de Bucureºti, de Buzãu, de conjuncturã ºi de
Cobia, jud. Argeº, cei mai buni dupã aprecierea mea. Dar în
afarã de cei care-i ºi produceau ºi erau oferiþi direct din dube, se
gãseau ºi pe unele tarabe pline cu de toate (adicã de la legume ºi
fructe pânã la ornamente de Crãciun) aceºtia fiind intermediarii
care iau marfã din en-gros dar încearcã sã ne abureascã zadarnic
cum cã sunt producãtori. Tot azi au sosit ºi cei cu tãmâie, coroniþe,
cuþite ºi toporaºe. Mi-am cumpãrat un arzãtor (25 lei) ca sã-l
înlocuiesc pe cel din 1977, deja vechi ºi depãºit, dar unicat pe
atunci, lucrat manual. Era pe vremea când existau mulþi meºteri
la tãiat porci, dar nu apãruserã periile de plastic. Vecinul meu,
nea Sterea lui Negreanu, zidar vestit, se pregãtea cu cel puþin o
lunã ºi jumãtate înainte de acest moment netãindu-ºi unghiile, ca
sã aibã cu ce râcâi ºoriciul. Pe atunci se tãiau porci aproape la
fiecare casã. A fost odatã când ºi iernile erau ierni, nu ca acum
când creºte iarba-n curte de Crãciun. Tot azi se gãseau ºi multe
mere, acceptabile ca preþ. Cele mai scumpe ºi atrãgãtoare la exterior
nu vi le recomand pentru cã în interior sunt „virusate” ºi ca atare
afectate calitativ, fãrã gust. O informaþie de la un mãrar din
Voineºti. Tot azi erau ºi brânzeturi, lapte, carne tãiatã ºi chiar
peºte. Iar la mici (un singur grãtar) asalt la propriu. M-am grãbit
sã plec acasã, sã prepar cârnaþii. Titlul este inspirat de la covrigii
înºiraþi pe sârmã, prezenþi în numãr mare azi ºi de la desfãºurarea
„deºiratã” a vânzãtorilor pe marginile strãzii Republicii.

20.12.2020: Ia ºi fugi! Ziua când zboarã
porcii.

O zi dupã tiparul întregii sãptãmâni: nori joºi, buhai sau
burniþã. O atmosferã apãsãtoare, tot mai greu suportabilã în
condiþii de restricþii. Mulþi sunt stresaþi vizibil ºi efectiv suferã
de depresii. În special se resimte lipsa soarelui ziua. Târgul însã
rezistã. De la prima orã este o aglomeraþie mai mare decât acum
o sãptãmânã. Greu de mers pe strada Palãncii, ºir de maºini.
Oamenii, cu saci plini de covrigi în spate sau cu sacoºe mari în
mâini aleargã mulþumiþi cã au cumpãrat ce ºi-au propus pentru
sãrbãtori. Evident cã cei mai mulþi cautã covrigi ºi mere pentru
colindul care în condiþiile restricþiilor actuale nu se mai poate

desfãºura. Oricum este un obicei care aproape a dispãrut în
Bolintin. Deci, toþi care cumpãrã o fac în virtutea inerþiei. Cei
interesaþi încã de colindat rãmân þiganii dar nu pentru covrigi ci
pentru bani. Nu cred cã vor fi primiþi de oameni pentru cã sunt
vectori de plimbat ºi transmis Covid-19. Dar târgul a fost asaltat
ºi pentru ingredientele necesare pentru cârnaþi ºi alte preparate
tradiþionale de Crãciun. Cele mai cãutate au fost usturoiul ºi
cimbrul uscat care, ca ºi covrigii, s-au vândut integral. Chiar
dacã nu se va colinda covrigii se folosesc pentru consum propriu
(ca ºi mine). La fel fructele româneºti 100%, izvor de vitamine în
anotimpul rece (în loc de medicamente sau „suplimentele
alimentare” cãrora li se face o reclamã virulentã). Azi este Ignatul,
ziua când se taie porcii. Din diverse motive (teama de noi restricþii
de circulaþie sau de carantinã localã oricând posibile) ºi eu dar ºi
mulþi alþii l-am tãiat (la propriu, nu de pe listã) mai devreme ºi l-
am ºi pregãtit. ªi în acest an am avut de lucru: cinci porci tãiaþi ºi
doi tranºaþi. Oase rupte cum se spune. Parcã ºi eu am uitat ce
vârstã am (71 ºi jumãtate). Nu mã consider exemplu, ci doar
parlagiul familiei. În fine, este încã bine. Avem ce mânca ºi bea
dar sã vedem cu cine. Cât despre preþuri am observat cã au
crescut conjunctural. Fructele prea scumpe (merele 3-4-5 lei/kg,

perele 7-8 lei/kg). Covrigii au avut preþ unic: 7 lei/ºir cu 50 buc.
Desigur cã au fost ºi legume destule la preþuri „îngheþate” dar ºi
ceva zarzavaturi. Chiar ºi tãmâie. E singurul loc unde o poþi
cumpãra. Tot acum se gãseau din belºug coroniþe din brad ºi
steluþe din hârtie coloratã, de la simple la elaborate artistic, cu
preþuri pe mãsurã (10 lei/buc. la 60-70 lei/buc., mai puþin cãutate).
Într-o asemenea zi nu au lipsit controalele, respectiv Poliþia,
Jandarmeria ºi DSV-ul. Pe o maºinã a Jandarmeriei, o inscripþie
vizibilã ne avertiza: „Lege ºi ordine”. Eu adaug (cã doar am
vãzut) ºi „ciupealã cât se poate”. La mici s-a redeschis ºi al
doilea grãtar. Cred cã pentru popota ofiþerilor ºi subofiþerilor
prezenþi în numãr mare, cum am spus mai sus. Dar ºi pentru cei
care coordoneazã târgul, cã pofta vine spre prânz. Dupã amiazã,
la ora 14 am plecat spre Bucureºti pentru cumpãrãturi. Surprizã
mare însã. Pe A1 de la Ciorogârla maºini barã la barã pânã la
Bucureºti. Am înþeles: se întorceau bucureºtenii cu porci de pe la
þarã unde plecaserã de vineri (aglomeraþie în sens invers) dupã
amiaza. O tradiþie care încã mai persistã. Îmi aduc aminte ce
controale erau înainte de ’89 ºi cu ce teamã se transporta carnea
de porc. Iatã de ce trebuie sã avem grijã de bãtrânii noºtri pãrinþi
de la þarã de care ne amintim mai ales de Ignat. Sã ne bucurãm ºi
de sãrbãtorile de Crãciun ale acestui an greu încurcat pentru toþi
românii.

27.12.2020: Un fel de bilanþ. Ce urmeazã?
Influenþat de vremea potrivnicã, asearã am fãcut pariu cu

mine însumi cã ºansele de târg de azi sunt practic nule. O ploaie
rece cu vânt tãios erau auspicii cu totul nefavorabile desfãºurãrii
minimale ale târgului. Oricum ar fi fost tot m-aº fi dus ca sã
consemnez situaþia. Ei bine, nu am nimerit pentru cã am pornit
de la o premizã subiectivã, respectiv comportamentul meu în
astfel de condiþii. Analizând retrospectiv o mai lungã perioadã,
am constatat cã târgul a funcþionat în cele mai vitrege condiþii,
exceptând perioadele când au intervenit autoritãþile. Aºa a fost ºi
azi când, sfidând ploaia rece (mi-au îngheþat mâinile), vânzãtorii
(curajoºi sau nevoiþi) au fost prezenþi „lângã borduri”. Nu mulþi
dar reprezentativi pentru genuri de marfã. Cherestegii au lipsit.

Au fost destui cu cereale ºi furaje pentru cai (deci pentru spoitori,
singurii deþinãtori de cabaline necesare sã care fiare pe orice
vreme, singura sursã de existenþã pentru „paria” þigãneascã din
cartier).

Mare ofertã de brânzeturi ºi lapte care nu prea era cãutatã ºi
de aceea vânzãtorii pãreau blazaþi. Oricum, condiþiile de igienã
au fãcut ca sã mã piardã de client cam din primãvarã. Cei mai
numeroºi erau mãrarii din zona Voineºti care etalau sub ploaie
mere diverse ºi de calitate cu preþuri cam mari, dar mult mai mici
decât în mega-uri. În rest, câþiva curajoºi cu încãlþãminte din
plastic, turcisme sau cu diverse ustensile gospodãreºti. Totul
expus rãsfirat, pe o lungime de maxim 80 metri. Surprinzãtor a
fost pentru mine o rudãreasã prezentã cu linguri de lemn ºi
tãmâie, ciuºditã pe vine. Sigur cã a împins-o sãrãcia. Aproape
toþi cumpãrãtorii pe care i-am vãzut erau din cartier. Tot ei erau ºi
puþinii consumatori la singurul grãtar deschis. La o mãsuþã, lângã
o pungã cu morcovi (3 lei/kg), un spoitor halea doi mici ºi-o tãrie
(adicã 10 lei). Imaginea m-a lãsat perplex, eu fiind sãtul de atâta
„tocãturã” consumatã în aceste zile.

Mi-au trebuit doar câteva minute ca sã trec totul în revistã,
suficient însã sã simt frigul ºi umezeala de care mi-e teamã în

ultima vreme pentru cã nu-mi permit sã rãcesc în
condiþiile pandemiei. Aºa cã am plecat cu traista
aproape goalã spre maºinã. Am pornit motorul sã
mã încãlzesc puþin. Pe parbriz, picãturile de ploaie
pãreau ca niºte lacrimi. Într-o clipã, ºtergãtoarele
au îndepãrtat aceastã realitate efemerã. Ca ºi târgul
care acum e, dar mâine cine ºtie ce „mânã”-l ºterge.
Mã cuprinde nostalgia ºi tristeþea. Simt un foc
neaprins, stins de lacrimi neplânse încã dar ºi un
bocet vag, prin ploaie prelins. Caut în zadar acel
târg care mai era pânã nu demult.

Târgul nostru a supravieþuit ºi în acest an
care a încercat greu neamul nostru negrãniþuit.
Orice bolintinean care se întoarce din strãinãtate,
întâi îºi vede familia ºi apoi merge la târg, fãrã
excepþii. Târgul este matca.

Este dificil de spus ce se va întâmpla în anii
ce vin. Sã trãim cu speranþa cã târgul va
supravieþui, sfidând vremurile.

La anul ºi la mulþi ani!

10.01.2021: Ciuciulire gratuit
garantatã

Ploaie continuã cu perspective de a se
transforma în lapoviþã ºi ninsoare. Meteorologii
ne asigurã de o schimbare în rãu a vremii dupã
prima decadã neobiºnuit de caldã pentru luna
ianuarie. Sã vinã, e totuºi iarnã. Ce facem însã cu
târgul, expus tuturor vicisitudinilor ? Iarãºi am
presupus cã nu va avea loc ºi din nou am greºit.
Indicatorul meu dat de sosirea cherestegiilor
sâmbãtã nu a fost suficient (în zonele de unde vin
ei e iarnã adevãratã cu drumuri blocate). Au venit
însã cei cu cereale ºi furaje azi dimineaþã, dupã
ora cinci, când se reia circulaþia restricþionatã. La
prima orã era destulã animaþie. Cei interesaþi,

împinºi de ploaia rece, cumpãrau fãrã tocmealã legumele expuse
în plase (cartofi, ceapã) la preþuri staþionare. Plus altele (morcovi,
sfeclã roºie ºi ridichi negre), toate cu 3 lei/kg. Erau ºi zarzavaturi
proaspete (mãrar verde, ridichi de lunã, salatã verde) dar nu la
producãtorii care acum pregãtesc recolta timpurie ºi rãsadurile în
solarii ºi sere. Un astfel de intermediar vindea numai legume ºi
fructe din import (struguri, mandarine, vinete etc.), ca la mega-
magazine. Un prieten din Brezoaele vindea pe lângã cartofi ºi
varzã crudã (1,2-1,5 lei/kg) ºi ciufuri de varzã afânatã cu 0,5 lei/
kg pentru pãsãri ºi iepuri de casã. Am luat pentru cã sunt bune ºi
pentru salatã. Am numãrat trei dube cu mere de Voineºti,
atrãgãtoare prin calitate ºi preþ (3 lei/kg). Destui cu brânzã ºi
lapte pe lângã care expuneau ºi ouã din surse necunoscute ºi
pãsãri tãiate. Dulicã din Cartojani, specializat în cereale, rezemase
niºte mãturi cu coadã lângã dubã. „Ce, stricã ?” Nu, Ilie, e
afacerea ta. Pe lângã gard, cuºti cu gãini ºi curcani oferite de
spoitori (cã vine Anul Nou pe vechi, n-aºa !?). Deschisã a fost
ºi gogoºeria dar ºi un grãtar cu mese acoperite ca sã fie finalul cu
happy-end. Nu întâmplãtor aici se þinea (mi s-a pãrut mie) o
posibilã ºedinþã de unii consilieri din comisia economicã prin
reprezentare, strâns uniþi în jurul vicelui, la distanþã centimetricã,
cât lungimea unui mic zemos. Probabil se vaccinaserã ºi
sãrbãtoreau evenimentul. Faza zilei pentru mine a fost când un
vânzãtor bine dispus i-a spus unui vecin de tarabã un bocet
versificat care s-ar fi spus la spãlatul unui mort la care participau
soþia ºi vecina care o ajuta.

Deºi cred cã e o creaþie oralã veche, încã n-o ºtiam. Aºa cã ºi
eu v-o spun vouã, chiar dacã existã cineva care sigur n-o va
agrea.

Reiau:
Vãduva: – Ce-am avuut ºi ce-am pierduut!
Vecina: – Ce-am vãzuut ºi n-am ºtiuut!
Jur cã am auzit-o la ora 11:15 în târgul nostru cu oameni

dispuºi sã facã haz în ciuda vremii potrivnice.

Vechituri la Târgul din Bolintin
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Bucureºtiul literar ºi artistic, anul X, nr. 1
(113), ianuarie 2021. Director Coman ªova;
Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul XI; nr. 106,
noiembrie-decembrie 2020, revistã a Unirii
Scriitorilor din România editatã de AL
LUGOJPRESS. Director Nicolae Silade; Redactor
ºef Remus V. Giorgioni.

Caligraf, anul XX, nr. 222, noiembrie 2020;
nr. 223, decembrie 2020, revistã editatã de
Centrul Cultural Teleorman. Redactor ºef Florea
Burtan; Secretar general de redacþie Stan V.
Cristea.

Orizont, anul XXXII, nr. 11 (1663), noiembrie
2020, revistã a Uniunii Scriitorilor din România.
Redactor ºef Mircea Mihãieº; Redactor ºef
adjunct Cornel Ungureanu.

Bucovina Literarã, anul XXXI, nr. 10-11-12
(356-357-358), 2020, revistã a Societãþii
Scriitorilor Bucovineni. Redactor ºef Alexandru
Ovidiu Vintilã.

Litere, anul XXI, nr. 11-12 (248-249),
noiembrie-decembrie 2020, revistã lunarã de
culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.
Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan;
Secretar de redacþie Pompiliu Alexandru.

Pro Saeculum, anul XIX, nr. 7-8 (147-148),
1 octombrie – 31 decembrie 2020, revistã de
culturã, literaturã ºi artã editatã de Centrul
Cultural Vrancea. Director executiv Nina Deºliu;
Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Confluenþe literare internaþionale, nr. 15,
2020, publicaþie editatã de Editura Confluenþe
(Petrila, jud. Hunedoara). Director onorific Linda
Bastide; Preºedinte onorific Manolita Dragomir-
Filimonescu; Redactor ºef Elisabeta Bogãþan.

Biblioteca SUD-ului

Stan V. Cristea, Tradiþia cãluºului în judeþul Teleorman: de la ritual la spectacol, ediþia a doua,
Craiova, Editura Aius, 2020. Abordând o asemenea cercetare, pe baza unei ample ºi bogate bibliografii
de specialitate, cu informaþii adunate din presa centralã ºi localã ori preluate de la foºti cãluºari,
coregrafi ºi animatori culturali, stârniþi fiind pe parcursul demersului ºi de îngrijorarea pe care mulþi
dintre convorbitori au arãtat-o faþã de faptul cã acest obicei s-ar putea pierde definitiv într-o bunã zi,
am reuºit – credem – sã punem în evidenþã câteva elemente importante, ºi anume: sã subliniem evoluþia
istoricã ºi sã identificãm localitãþile în care obiceiul s-a perpetuat prin ani, sã reliefãm ºi sã analizãm
structura morfologicã specificã a obiceiului, sã prezentãm procesul destructurãrii sale în ultimele
decenii, astfel încât, pe ansamblu, sã punem în evidenþã particularitãþile tradiþiei Cãluºului în Teleorman.

Ionuþ Caragea, Cod roºu de furtunã în suflet, Iaºi, Editura Fides, 2021. „Ionuþ Caragea scrie cu inima,
dar ºi cu mintea. Efluviile sentimentale sunt bine supravegheate ºi disciplinate de logicã, de o raþiune în stare
de veghe continuã, de o conºtiinþã civicã în alertã. Versurile sale au în egalã mãsurã sensibilitate ºi forþã,
inteligenþã ºi curaj. Restul e viaþã trãitã la temperatura marilor caractere.” (Victoria Milescu)

ªerban Codrin, O sutã ºi una de poezii, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2020. „În ce constã
forþa acestei literaturi a lui ªerban Codrin? În primul rând, în bogãþia ei lexicalã, în mãsura în care scrisul
acestuia este mai ales o vastã convocare a întinse zone ale limbii române nu doar contemporane. Mai apoi
trebuie observatã claritatea exprimãrilor care cristalizeazã în formulãri aforistice, îndeosebi în cazul
ultimelor douã versuri de la sonete ºi al celui care repetându-se încheie concluziv strofele ce alcãtuiesc
baladele din acest volum.” (Ion Papuc)

Aurel Rãu, O sutã ºi una de poezii, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2020. „Antologia de faþã,
deºi restrânsã faþã de volumul operei unui poet cu longevitatea artisticã a lui Aurel Rãu, are meritul cã,
fiind alcãtuitã cu spirit critic, oferã simultan un profil coerent al creatorului ºi un traseu deopotrivã tematic
ºi cronologic al poeziei sale, de la primele manuscrise (ce preced debutul în periodice, survenit în 1949)
ºi pânã la ipostazele ei de senectute.” (Rãzvan Voncu)

Mihai Merticaru, Brâul Afroditei, Râmnicu Sãrat, Editura Rafet, 2020. „Scriind sub pecetea marii
ºcoli poetice interbelice româneºti (Barbu-Bacovia-Blaga-Botta etc.), dar cu precãdere a modernismului
românesc ºi european de secol XX, Mihai Merticaru probeazã ºi prin aceastã carte valenþele lirice ale marii
simplitãþi, echilibrului, tandreþii ºi ale umorului ca bun-simþ. Relaþia poet-poezie este una de la credinþã la
imolare, la rãstignire întru cuvântul generator al învierii, al prezenþei în lumea viitoare.” (Geo Vasile)

Reviste primite
la redacþie

Victoria Milescu, Lecturi diurne. Cronici literare, Bucureºti, Editura eLiteratura, 2020. Volumul
cuprinde cronici literare care au apãrut iniþial în diverse reviste de culturã, între 1999-2020, începând cu
fosta revistã „Universul cãrþii” a Ministerului Culturii ºi Cultelor, pânã la mai tânãra revistã bucureºteanã
„Leviathan”. Acestora li se adaugã alte câteva reviste, la care autoarea a colaborat mai mult sau mai
puþin sporadic: „Viaþa Româneascã”, „Pro Saeculum”, „Curtea de la Argeº”, „Literatorul”, „Portal
Mãiastra”, „Revista Sud”, „Caligraf”, „Dunãrea de Jos” etc. Cititorul acestei cãrþi va gãsi nume de
scriitori, de edituri, de reviste care, de-a lungul timpului, au dispãrut, dar va avea ºi revelaþia unor nume
noi, edituri noi, stiluri noi. Va descoperi aspecte biobibliografice, amprenta epocii, dar ºi viziunea unui
comentator care s-a condus în cele mai multe cazuri dupã reflecþia lui Confucius: „Nu poþi sã deschizi
o carte ºi sã nu înveþi ceva”.

Adrian Munteanu, Paingul orb, Braºov, Editura Arania, 2020. palme pe geam rãsfrânte simt plãcere/
nimic nu am mai mult decât rãsuflul/ incert pe-un zbor despovãrat ca puful/ ºi adâncit mecanic în artere/
aerul pur ºi-a desumflat burduful/ ca sã pãstreze-n vid o adiere/ de taine scurse-n lacrimi efemere/ ce
tulburã în mlaºtini sumbre stuful/ poate cã-þi place noaptea care strânge/ fructele-n pomii descojiþi din
jur/ i-i-i-i cel obsedant mai plânge/ în tâmpla serii fãrã de contur/ taci din cadranul clipei curge sânge/
inel de tainã ruginit ºi dur.

ªtefan Vida Marinescu, Rãtãcirile Cronicarului, Bucureºti, Editura Semne, 2020. Multe cãrþi ºi
mulþi autori contemporani, inegale ºi inegali, valoric, ne-au reþinut atenþia ºi acþiunea criticã, programatic,
deoarece varietatea ºi diversitatea genului practicat, dar ºi stilul sau dorinþa unor creatori de a-ºi
depãºi condiþia ori de a se consacra (dacã nu se va fi întâmplat, în unele cazuri) ne-au determinat a
„sãvârºi” un act critic responsabil, în limitele potenþialului nostru exegetic.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XIX)
„Apa sfinþitã pe care o primesc credincioºii, spre binecuvântare ºi sfinþire,

conþine o picãturã din Iordanul harului iubirii lui Dumnezeu.”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, suntem în ziua de Boboteazã a anului 2021,
când v-aþi aflat la catedrala mitropolitanã din Timiºoara
ºi aþi început cuvântul de învãþãturã spunând:
„Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã ne-a învrednicit sã
ajungem ºi noi, astãzi, pe malul Iordanului la marele
pustnic Sfântul Ioan Botezãtorul”. M-a ajutat
Dumnezeu sã ajung ºi eu la
Locurile Sfinte, chiar la apa
Iordanului, în zi de sãrbãtoare a
Bobotezei. Am fost uimitã sã vãd
foarte mulþi oameni de diferite
naþii prezenþi atunci, în urmã cu
vreo ºapte ani, la râul Iordan. Dar
pe vremea Mântuitorului cum a
fost?

Înaltpreasfinþitul Ioan: În
vremea Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, se îndreptau spre Iordan,
mereu-mereu, mulþimi de oameni.
De ce? ªtim din sfintele
Evanghelii cã Sfântul Proroc Ioan
Botezãtorul îi aºtepta pe cei care
erau împovãraþi cu pãcate sã vinã
sã ºi le mãrturiseascã la râul
Iordanului, mai exact în zona
Betabara, aºa cum mãrturiseºte ºi Sfântul Evanghelist
Ioan . Într-o zi, vine din Galileea ºi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos ca sã fie botezat de cãtre Ioan în Iordan.
Prima datã, Sfântul Ioan îl refuzã, recunoscându-L pe
Hristos. Îi spune cã el are nevoie de acest botez, dar
Hristos Domnul îi zice cã trebuie sã se împlineascã
legea Domnului ºi apoi Mântuitorul Iisus Hristos se
lasã botezat în Iordan de cãtre Ioan. La ieºirea din râul
Iordan, cerurile se deschid ºi Tatãl mãrturiseºte
dumnezeirea Fiului spunând: „Acesta este Fiul Meu
cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei 3, 16-17). ªi
deodatã cu glasul Tatãlui se aratã ºi Sfântul Duh în
chip de porumbel, mãrturisind astfel întreaga Sfântã
Treime.

L. C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, în cuvântul de
învãþãturã pe care l-aþi adresat celor prezenþi, aþi a vorbit
despre rolul de înaintemergãtor al Sfântului Prooroc
Ioan.

Îps. Ioan: Existã în Vechiul Testament un verb care
a fost conjugat de toþi profeþii doar la timpul viitor.
Toþi au spus „va veni”. Subiectul era Mesia. Va veni
Mesia! Deci toþi profeþii au conjugat verbul acesta la
viitor, „va veni”. Iatã cã vine un profet, Sfântul Ioan
Botezãtorul, care foloseºte trecutul, spunând „a venit”.
Iatã ce a însemnat perspectiva Vechiului Testament,
pânã într-o zi ca astãzi.

Sfântul Ioan Botezãtorul s-a retras din fragedã
pruncie în pustiul Iordanului, pe malul Iordanului, la
Betabara, ducând o viaþã cu totul aleasã, retrasã, cu
post aspru ºi cu rugãciune. Peste post ºi rugãciune a
vãrsat Dumnezeu roua cerului. Peste Sfântul Ioan a
vãrsat Dumnezeu roua harului Duhului Sfânt, mai mult

ca peste oricare alt profet al Vechiului Testament.
L. C.: Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte, de ce oare

Sfântul Ioan Botezãtorul postea atât de aspru ºi se ruga
atât de profund? Doar putea sã trãiascã ºi el ca oamenii
din vremea sa.

Îps. Ioan: Sfântul Ioan Botezãtorul s-a dus în pustie,
la ºcoala pustiei, ca sã se pregãteascã de întâlnirea cu

Hristos, dar nu numai cu Hristos
ci ºi de întâlnirea cu Preasfântã
Treime Dumnezeu, cã într-o zi
ca astãzi s-a auzit glasul Tatãlui,
s-a vãzut Duhul Sfânt în chip de
porumb ºi Fiul. Iatã Sfânta
Treime! L-a învrednicit
Dumnezeu, dupã atâta post, dupã
atâta rugãciune, dupã atâta viaþã
sfântã, sã aibã în faþa lui prezenþa
Preasfintei Treimi Dumnezeu.

Oare nu se cade ca ºi noi astãzi,
câte zile ne va mai da Dumnezeu,
chiar dacã nu suntem pe malul
Iordanului, oare n-ar trebui ºi noi
sã ne pregãtim pentru întâlnirea
cu Hristos?! Oare de ce venim
noi mereu la sfânta bisericã? Nu
ca sã învãþãm cum sã ne pregãtim

pentru întâlnirea cea mare cu Mântuitorul nostru Iisus
Hristos? Cum ne vom întâlni cu Hristos, cu Prea
Sfânta Treime Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu
îngerii, cu sfinþii dacã buzele noastre vor fi pline de
urã, de dezbinare, de ceartã, de invidie?

Cum îl vom primi noi pe Hristos în inimã dacã ne
este plin sufletul de urã, de rãzbunare, de ceartã, plinã
de pãcate? De aceea sã luãm exemplu de la acest sfânt
care a lãsat toate în viaþa aceasta ºi s-a pregãtit doar
pentru întâlnirea cu Hristos. Eu nu zic sã vã lãsaþi
familiile, sã vã lãsaþi pãrinþii, fraþii ºi surorile, dar vã
zic: lãsaþi pãcatul! Numai de pãcat sã ne lepãdãm ºi
celelalte ne sunt îngãduite, sã trãim aici pe pãmânt,
cãlãtorind spre Patria de Sus.

L. C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, ne punem
întrebarea de ce Sfântul Ioan Botezãtorul s-a botezat
la vârsta de 30 de ani? Adicã aºa târziu, la o vârstã,
spunem astãzi, destul de înaintatã.

Îps. Ioan: Da, mergem mai departe. Credeþi cã a
fost întâmplãtor cã Mântuitorul avea 30 de ani când a
venit la botez? De ce n-a venit cu câþiva ani înainte cã
doar Sfântul Ioan, ca naºtere dupã trup, era mai în
vârstã pãmânteascã cu ºase luni decât Hristos? Sfântul
Ioan la 20 de ani era bine ancorat în viaþa pustiei
Iordanului. Cum de nu a venit cu trei-patru ani mai
înainte!?

Pânã la 30 de ani, puteai sã-þi împlineºti anumite
drepturi ºi activitãþi în viaþa socialã, dar pânã la 30 de
ani nu puteai sã vorbeºti în sinagogã, nu puteai sã citeºti
un pasaj din Vechiul Testament ºi sã-l tãlmãceºti
poporului. Deci nu întâmplãtor, ci vedeþi, pas cu pas,
ceas de ceas, zi de zi, an de an, Mântuitorul, ca om ºi

ca Dumnezeu, a îndeplinit toatã rânduiala poporului
lui Israel, pe care o dãduse din cer, neîncãlcând nicio
iotã din rânduiala Vechiului Testament. ªi iatã, la 30
de ani a venit ca sã fie arãtat lumii de Sfântul Ioan
Botezãtorul!

Sfântul Ioan a dobândit, acolo la ºcoala pustiei, prin
harul Duhului Sfânt, toate cele ce vor veni ºi vor arãta
pe Mântuitorul. Vedeþi cã nu a rânduit Dumnezeu ca
Hristos sã fie arãtat lumii de vreun preot de la Templul
din Ierusalim sau dintr-o sinagogã, ci de cea mai
autorizatã voce ºi trãire din tot Israelul care era Sfântul
Ioan Botezãtorul. Nimeni în vremea aceea nu a fost
credibil ca sã-L poatã arãta lumii ºi sã spunã cã Iisus
este Fiul lui Dumnezeu, întrupat din Fecioara Maria,
cum va mãrturisi ºi glasul Tatãlui din Cer. Nici noi nu
putem sã-L mãrturisim pe Hristos în familie, în faþa
rudelor, a prietenilor, a cunoscuþilor, dacã nu avem o
viaþã cu adevãrat autenticã de creºtin. Dumnezeu sã ne
învredniceascã pe toþi ca prin viaþa noastrã, prin faptele
noastre sã fim arãtaþi cu degetul: acesta / aceasta /
aceºtia sunt creºtini; aceºtia iubesc pe Dumnezeu ºi
vor sã se întâlneascã în duhul pãcii cu Hristos.

L. C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rugãm o
binecuvântare ºi un mesaj despre sãrbãtoarea Bobotezei,
actualizate la contemporaneitatea noastrã.

Îps. Ioan: La marele praznic al botezului Domnului
Isus Hristos, mai mult ca oricând, Dumnezeu sfinþeºte
apele. Nu mâna mea sfinþeºte apa, nici busuiocul, ci
harul Duhului Sfânt din Cer. Fiþi alãturi de preoþi prin
duh de rugãciune! Sã îl chemãm pe Dumnezeu sã fie
alãturi de noi ºi sã ne ierte.

Apa din vasele special pregãtite ºi aºezate pe o parte
ºi alta a catedralei, nu este dintr-un râu, ci este scoasã
din pãmânt de la o adâncime de peste o sutã de metri
din binecuvântatul pãmânt al Banatului.

Luaþi apã sfinþitã cu evlavie, sã gustaþi din ea,
împreunã cu toatã familia!

Prin botezul de la apa Iordanului, Mântuitorul nostru
Iisus Hristos este arãtat în chip deosebit lumii de
pustnicul de pe malul Iordanului, Sfântul Proroc Ioan
Botezãtorul, cât ºi de Tatãl ºi de Duhul Sfânt. De acum,
nimeni sã nu se îndoiascã, întrucât Hristos este cu
adevãrat Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume, S-a
întrupat din Fecioara Maria ºi S-a jertfit pentru noi ºi
pentru a noastrã mântuire. Astãzi vedem cerurile
deschise, ºi, pentru o clipã, un belºug de har se revãrsã
peste tot, sfinþind pãmântul ºi apele. Apa sfinþitã pe
care o primesc credincioºii spre binecuvântare ºi sfinþire,
conþine o picãturã din Iordanul harului lui Dumnezeu
ºi de aceea îi îndemn pe toþi sã guste din ea cu multã
evlavie ºi sã fie conºtienþi cã duc în casele lor o picãturã
din harul iubirii lui Dumnezeu.

Sã reverse Dumnezeu har peste apa aceasta, peste
toate izvoarele din þara noastrã ºi peste toþi cei care
vieþuiesc în aceastã minunatã þarã de la poalele
Carpaþilor!
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