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Scriitori, în viziuni grafice (XV)
de Grigore Vieru

Lui Titus Vîjeu

Frate,

Am vãzut þãri bogate

în care-aº fi rãmas

la fel de sãrac.

Frate,

e plinã lumea de punþi

pe care trebuie sã le treci

înfrãþindu-te cu dracul.

Frate,

eu pot muri oricând,

dar nu ºi oriunde.

Eu nu pot muri

decât cu chipul rãsfrânt

„în acest geniu al ierbii

care e roua”.

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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Alexandru Cazacu
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nu-i aºa?”
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Constanþa Crudu
Cinci veacuri de la “Scrisoarea lui Neacºu
din Câmpulung”

O istorie desenatã a literaturii române (2003), realizatã de Dragoº Morãrescu (al cãrui

comentariu l-am început în nr. 11-12 al revistei „Sud”), prezintã un dublu interes: întâi fiindcã

luãm cunoºtinþã cu viziunile grafice ale autorului asupra lumii literare de ieri ºi de azi, apoi

fiindcã, dincolo de desenele propriu-zise intuim ºi anume preferinþe ale graficianului.

Se înþelege aproape de la sine cã o istorie „desenatã” exhaustivã (care, la o adicã, sã cuprindã

totalitatea scriitorilor) ar fi depãºit, probabil, puterile acestui grafician, un astfel de demers, la

care nu s-a recurs pânã acum, neputând fi finalizat decât de cãtre un grup de artiºti – ceea ce nu

ºtim dacã se va întâmpla vreodatã.

Prin urmare, Dragoº Morãrescu este ºi el, ca orice desenator, subiectiv, fãrã criterii de

selecþie foarte limpede precizate. Nu e, de aceea, de mirare cã „catalogul” domniei sale figureazã

scriitori din mai toate timpurile, singurul criteriu dupã care au fost selectaþi fiind acela cronologic,

dupã anul de naºtere al celui imortalizat.

Rãsfoim în continuare albumul propus ca un mic dicþionar alfabetic de unde rãmãsesem în

episodul trecut (litera B) ºi zãbovim în faþa litografiei prin care artistul a imortalizat casa-muzeu

Bacovia din Bucureºti, aflatã undeva prin apropierea Pieþii Eroilor Revoluþiei, pe strada ce

poartã astãzi numele marelui poet. Prima constatare: Dragoº Morãrescu a încercat sã imprime

imaginii un anume mister. Copacii de pe trotuarul din faþa locuinþei strãjuiesc, conturaþi într-o

tuºã groasã, de un negru intens, modestul gard din faþa clãdirii.

Casa însãºi lasã impresia a ceva desprins de pe altã lume. Arhitectura ei simplã, cu geamlâcuri

ºi o copertinã, de mici dimensiuni, deasupra scãrilor, parcã lasã sã se bãnuie cã dincolo de ziduri

se aflã ceva nedesluºit ºi care se cere a fi descoperit. Nori conturaþi în linii groase, sporesc

atmosfera de tainã ºi de necunoscut.

Pe pagina din dreapta vedem ºi chipul poetului, dând impresia cã a fost cuprins de o stare de

visare ºi de oarecare somnolenþã privind cãtre casa de pe pagina de stânga.

Portretul a fost realizat din linii subþiri, parcã trasate cu sfialã ºi ne prezintã figura oarecum

„clasicã” ºi arhicunoscutã publicului. Desenul ne aminteºte de poziþia uºor aplecatã a capului de

la statuia realizatã de Constantin Popovici la Bacãu, dezvelitã în cadrul ediþiei  I a Festivalului

„George Bacovia” din 1971. În treacãt, mãrturisesc cã am participat la acel moment ºi-mi

amintesc ce rumoare a produs în rândul celor câteva mii de locuitori prezenþi la festivitate.

Însãºi doamna Agatha Grigorescu-Bacovia, soþia poetului, a avut atunci o reacþie de moment,

rãmasã de neuitat: „Ãsta nu e soþul meu! E o blasfemie!” a strigat ea foarte tare, revoltatã, iar

vorbele ei au rãsunat în întreaga piaþã centralã a oraºului.

Ulterior lucrurile s-au potolit, iar astãzi statuia poetului, devenitã de mulþi ani un fel de

emblemã a Bacãului, este mult apreciatã de localnici ºi de cãtre turiºti, fiind reprodusã pe mai
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Asumarea

alegerii
Se vorbeºte tot mai des, în lumea fluidã, hedonistã ºi

hipertehnologizatã de azi, despre însemnãtatea alegerii nu

doar la vârste fragede, ci pe toatã durata parcursului

existenþial. Numãrul mare de oferte ale oricãrui domeniu,

atât în sfera privatã, cât ºi în cea publicã, au dus chiar la

apariþia unei „neoºtiinþe a alegerii”, slujitã de asistenþi,

profesori ºi chiar „guru” care te pot consilia, educa ºi

direcþiona în identificarea cãii de urmat. În Vest, ca ºi în

Est, videocraþia, dublatã de multidimensionalul spaþiu

virtual, aduce pe lângã o democratizare cvasitotalã a

formelor de exprimare ºi o conectare imediatã cu zone ale

realitãþii unde este valorizat exclusiv succesul obþinut pe baza unor mentalitãþi/acþiuni originale

numite „out of the box”. Adicã a unei alegeri ieºite din tiparele unei gândiri comune.

Industria IT ºi a spectacolului, electronica, comerþul ºi serviciile de orice fel au oferit în ultimii

ani exemplele cele mai relevante în acest sens. Totul se bazeazã pe practicarea unui antreprenoriat

inovativ, aflat în relaþie de calibrare din mers cu potenþiala cerere generatã în modalitãþi aflate sub

auspiciile zicalei „s’il n’est pas interdit, il est autorisé”. Acest modus operandi nu are cum sã nu

devinã model general ºi sã nu influenþeze decidentul aflat în faza de alegere a unei opþiuni. Fapt pânã

la un punct firesc, cãci evoluþiile omenirii au fost întotdeauna bazate pe mari schimbãri de paradigmã

ºi mai ales pe o revizuire bazatã pe descoperirea unor noi posibilitãþi de explorare.

O anumitã nuanþã se impune a fi precizatã: dacã în Occident cartea a fost mereu un factor de

schimbare, în Orient sau în zona aflatã sub influenþa orientalã, cartea a fost mai degrabã un factor de

conservare. De aici poate ºi diferenþele în comportament cu privire la alegere între cele douã lumi.

Sandu Tudor (1896-1962 – pseudonimul lui Alexandru Teodorescu), originar din Ploieºti, a fost

o personalitate complexã: jurnalist intransigent, dar ºi proprietar de ziare, om de afaceri de succes,

aviator, poet, apoi cãlugãr ortodox, dar ºi autor de scrieri teologice extrem de bine apreciate de

specialiºti. Era un spirit viu ºi critic al vieþii sociale ºi intelectuale, fiind printre primii în epocã care se

distanþaserã de cercurile ambelor extreme ideologice: legionarismul fascist ºi stânga comunistã. Însã

numele lui rãmâne legat de miºcarea „Rugul Aprins” de la mãnãstirea Antim, unde Sandu Tudor

devenise monah (sub numele de Agaton) cu toate consecinþele ce decurgeau de aici. O grupare rezultatã

iniþial din dialogurile dintre Sandu Tudor ºi Ioan cel Strãin, un cãlugãr rus refugiat în România, ce

aduna mai mulþi intelectuali de formaþii diferite care discutau la un înalt nivel diverse teme religioase ale

bisericii rãsãritene, în special problematica aferentã isihastei „rugãciuni a inimii”. Dupã o primã fazã

iniþialã a tolerãrii grupului de cãtre abia instalatul regim comunist, urmeazã o a doua în care o mare parte

din membrii grupului sunt arestaþi. Eliberat dupã efectuarea a doi ani de detenþie, Sandu Tudor avea sã

fie din nou arestat, sfârºind martir în închisoarea de la Aiud. Lirica sa trece de la o abordare tipicã

grupului „gândirist” la una exclusiv mistic-religioasã, ce aduce elementul revelaþiei contopit în bucurii

mici ºi intense ca pãrþi componente unei mari regãsiri de sine în sfera de cuprindere a divinitãþii:

„Pãmântul trezit între lumile-amândouã/ Auzul înmiit cãtre zori ºi l-a deschis/ Prin potirul florilor

împrospãtate de vis/ Cum se-nfioarã cimbalul de argint al zãrii/ Sonor sub strãvezii ciocãnele de rouã!/

Feciorelnic sunã zumzetul Luminãrii:/ Binecuvântatã fie dimineaþa cea nouã.” (Soare-Rãsare).

Costache Ioanid (1912-1987) s-a nãscut în Bucovina ºi a absolvit Academia de Artã Dramaticã.

În jurul vârstei de treizeci de ani, dupã o experienþã personalã limitã, decide sã-ºi continue o

existenþã fervent creºtinã în cadrul bisericii luterane sub îndrumarea cunoscutului pastor Richard

Wurmbrand. Apoi începe sã-ºi facã cunoscute poeziile, care devin din acel moment ºi pânã astãzi

apreciate ºi recitate în toate bisericile neoprotestante, atât în þarã, cât ºi în diaspora. Dupã ºicanarea

cultului luteran de cãtre autoritãþile comuniste ºi dupã anchetarea ºi interzicerea dreptului de semnãturã

în ciuda popularitãþii de care se bucurau poeziile sale, Costache Ioanid emigreazã în Statele Unite ale

Americii. Aici reuºeºte sã-ºi vadã tipãrit unicul sãu volum de versuri: „Taine”. Poezia este dominatã

în primul rând de o claritate ºi o limpezime în folosirea limbii române cum puþine poezii religioase

au fost scrise ºi se bazeazã în principal pe redimensionarea artisticã a motivelor, imaginilor ºi

simbolurilor biblice, însã cãutând un efect de comuniune religioasã: „ Nu-i singur Iuda vinovat/ de

sângele ce se dãdu/ Nici marii preoþi, nici Pilat/ ci lumea-ntreagã, prin pãcat!/ ªi eu, ºi tu…// Nu doar

bãtrânii cãrturari/ nu doar mai marii preoþi, nu!/ ªi noi am râs, cu ochii murdari/ ºi noi suntem cei doi

tâlhari!/ ªi eu, ºi tu…” (Nu-i singur Iuda vinovat).

Un jurnalist-antreprenor ºi un artist plastic din România interbelicã aleg sã slujeascã adevãrul

relevat de cartea fundamentalã a creºtinismului, iar acest lucru va avea pentru unul consecinþe

tragice, pentru altul dramatice. Asumarea alegerii în cazul lor este o temã asupra cãreia meritã

reflectat permanent, nu doar în zilele de mare sãrbãtoare, când se ia aminte de patimile ºi învierea

celui care a fost, este ºi va fi Fiul Omului.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea

Despre aceastã poetã, care a pãrãsit oamenii la vîrsta de doar 19 ani, Cezar Ivãnescu spunea

astfel: „Anta Raluca Buzinschi lasã o operã care nu poate impresiona prin cantitate, nici

printr-o frapantã originalitate expresivã, ºi care ne tulburã, totuºi, prin autenticitatea rostirii

poetice, prin accentul ei de profunzime: graiul ei, ca al misticilor, pare a nu fi stânjenit de

locurile comune ale limbajului, dar tot ca al misticilor transmite frisonul inimitabil al unei

revelaþii...”.

Da, poeta aleasã pentru a-i rosti numele ºi poezia pe scena acelora deveniþi colindã la Porþile

Cerului este Anta Raluca Buzinschi. Un alt nume peste care s-a aºezat tãcerea grea ca o noapte

cu lunã furatã. Dacã nu v-aº fi spus anii ei, de grãbit trecãtor prin lume ºi i-aþi fi citit versurile,

probabil aþi fi cãutat-o pe reþelele de socializare explorându-i expresia feþei, a poemului,

manifestãrile ºi plãcerile ei. Din pãcate, Anta Raluca a fost asemenea unei lumânãri pe trotuarul

unei veri inimaginabil de fierbinte, un izvor de apã vie secat de lãcomia unui destin prea însetat

ºi egoist.

„Mereu Cuvântul vine ºi se leagã/ Mã rãtãceºte-n drum ºi nefiinþã/ ªi cai nebuni, o

herghelie-ntreagã/ Mã paºte ºi mã calcã în fiinþã./ Nestãpânit, Cuvântul mã iubeºte./ Coline

verzi, ascunsele hãþiºuri/ Le-am înmulþit în sufletul meu junglã/ ªi-n tropot herghelia de

cuvinte/ ªi-o culc ºi o adãp în neºtiinþã./ Necheazã Armãsarul Soare/ Lovind copita în lumina

verde/ ªi mor în vis ºi mor ºi-aleargã/ Mereu Cuvântul vine ºi se leagã/ Ideea în luminã se

iveºte/ De foame, gheara se trezeºte/ Cu pasul ei felin spre pradã/ ªi sfâºie adânc, cã mã

iubeºte./ Dar mâna cade, o umbreºte visul.”

Mi-a plãcut foarte mult acest poem, „Nestãpânit, Cuvântul mã iubeºte”, de aceea l-am

redat aici în totalitate pentru a vã provoca la un exerciþiu de imaginaþie: un adolescent aparent

absent în alegerea paºilor pe strãzile oraºului, ea fiind, de fapt rãspunsul la îmbrãþiºãrile Poeziei,

o tânãrã apostol trimisã sã-ºi încerce norocul propovãduind lirismul în note chiar mai profunde

decât ale poeþilor ajunºi deja la maturitatea artisticã, acea mansardã plinã, aglomeratã care nu mai

poate oferi alternative pentru o reamenajare interioarã.

Anta Raluca Buzinschi este unul dintre exemplele de autenticitate liricã oferitã în dar de la

ursitoarele care îi ºtiau prea bine scurtul itinerar prin vãzduhul aglomerat al poeziei. Tânãra

poetã, care ar fi împlinit în acest aprilie 57 de ani, surprinde cititorul prin alãturarea imaginilor,

prin construcþia poemului în sine în care ideile poetice de un modernism extraordinar au o gravã

încãrcãturã premonitorie a morþii care nu avea sã întârzie nicio secundã în plus. Clepsidra îºi

cunoºtea nisipul ºi cât i-ar trebui pentru a-ºi spãla mâinile în faþa destinului, mãrturie fiind

multele poeme din singurul volum de poezie, „Versuri pentru aer”, apãrut postum în patru

ediþii, cea definitivã fiind tipãritã în 1997 de Editura Eminescu: „În ceasu-acela de-ntuneric/ de

gheaþã clopotul tãcerii/ mã pregãtea în veºnicie,/ lãsându-mi lutul cu însemne/ ca sã-mi

citeascã pomenirea” (Mãslinul nopþii) sau „Vorbind în gura mare de MOARTE ºi de RUT/

Nevoia de oglindã eu n-am avut nicicând./ Teamã nu mi-e de moarte, mai teamã mi-e de

SOMN/ De aceea douã aripi îmi sunt de-ajuns ºi-un gând.” (Posteritate).

Anta este adolescenta care, nãscutã în aura poeziei, ocupã un nefericit loc în sala de aºteptare

a aducerii aminte, alãturi de alþi poeþi care ne-au întors spatele prea devreme, lãsându-ne sã

bãnuim ce versuri minunate ne-ar mai fi putut oferi fiecare dintre ei: Iustin Panþa (37 de ani),

Ronald Gasparic (21 de ani), Cãtãlin Bursaci (18 ani), Daniela Caurea (26 de ani), Corneliu

Popel (28 de ani), Daniel Turcea (34 de ani), Virgil Mazilescu (42 de ani) ºi mulþi alþii.

În aceeaºi notã a tristeþii care declanºeazã o interesantã empatie poet-cititor sunt ºi versurile

poemului „Anta” – i-aº spune chiar un poem testament, conturat în jurul ideii consummatum

est: „Eu din cuvânt, încrezãtor ºi oarbã/ Îmi tai statuie-n stâlpii de la templu/ Sã nu-mi uitaþi

privirea ºi îndemnul./ Ca sã trãiesc simbol, luminã vie/ ªi logoditã cu acest pãmânt/ Eu jertfã

a zidirii mã ofer/ Sã nu se mai destrame zidul/ De vis – ca sã trãiþi aici./ Sã am un loc în lutul

Þãrii/ Cu nume greu ºi stâlpi de vis/ Pãrinþii mei sã mã primeascã azi/ ªi mâine, alþi pãrinþi sã-

mi þinã pasul./ Nu vã speriaþi de lutul greu/ M-am pregãtit demult, cu numele/ În unic sens, în

litere de patru/ Sãdite-n semn ºi-n cei doi stâlpi/ Ce sprijinã intrarea ca ºi poarta/ ªi pentru

voi, în veci de veci/ Intrarea-n templu va fi ANTA.”

De 19 ori

prin anotimpuri

cu Anta Raluca

Buzinschi
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Scriitori, în viziuni grafice (XV)
toate prospectele ºi albumele oraºului moldav.

Mai este de reamintit aci ºi faptul cã G. Bacovia a fost, la

rându-i, un remarcabil desenator. Cine îi cerceteazã biografia

descoperã, între altele, ºi câteva autoportrete, cu chipul vãzut din

faþã (probabil în oglindã). ªi acolo, ca ºi în desenul realizat de

Dragoº Morãrescu, chipul scriitorului apare aidoma poeziei pe

care acesta a scris-o: sugerând melancolie, tristeþe ºi o interiorizare

ce nu poate ºi nici nu are de ce sã fie ascunsã…

Urmãtorul portret care ne atrage atenþia la litera „B” este cel al

marelui ºi controversatului scriitor Eugen Barbu (1924-1993).

Nu ºtim dacã artistul îl va fi cunoscut sau nu personal pe autorul

celebrelor romane „Groapa”, „Principele” ºi „ªoseaua Nordului”,

dar desenul datat „2003" ne lasã sã credem cã figura scriitorului

a fost transpusã pe hârtie mai degrabã din memorie decât dupã

vreo fotografie – chipul de aci având prea puþine elemente comune

cu vreuna din imaginile realizate cu un aparat de fotografiat, aºa

cum mulþi dintre noi le-am putut/le putem întâlni pe coperþile

cãrþilor prozatorului.

Eugen Barbu – e bine sã ne amintim! – a fost una din figurile

de prim-plan ale literaturii române din ultimele decenii ale

secolului trecut. Conducãtor de revistã (edita „Sãptãmâna culturalã

a Capitalei” într-o vreme în care revistele literare se numãrau pe

degetele de la o singurã mânã, intrigându-i pe mulþi prin articolele

critice de acolo), el a publicat – puþinã lume mai ºtie azi! – ºi O

istorie polemicã ºi antologicã a literaturii române de la origini

pânã în prezent, dovedindu-se a fi un neiertãtor al impostorilor

ºi grafomanilor.

La un moment dat a fost acuzat de plagiat, s-a fãcut mare vâlvã

pe aceastã temã ºi, bãtãios din fire, s-a prezentat la Comitetul

Central al P.C.R. sã-ºi depunã carnetul de membru al partidului,

ameninþând cã dacã nu i se va da dreptate va pleca din þarã – ceea

ce nu s-a întâmplat.

Dupã 1990, ca desemnat al partidului „România Mare”,

întemeiat ºi condus de Corneliu Vadim Tudor, a fãcut parte ºi din

Parlamentul României. A murit în 1993, ignorat aproape în

totalitate de breasla scriitoriceascã. Însã dincolo de aceste fapte

ce þin de anecdotica biograficã a omului, Eugen Barbu este unul

din marii noºtri prozatori contemporani. Dragoº Morãrescu ni-l

prezintã într-o ipostazã de tânãr cu o podoabã capilarã foarte

bogatã, cu sprâncene groase ºi ochi vii, larg deschiºi, emanând

în totul forþã ºi hotãrâre, ca ºi cum ar fi gata sã dea oricui o

replicã, dacã nu verbal mãcar prin scris.

Desigur, când se va scrie o istorie nepãrtinitoare ºi sincerã a

literaturii române din perioada mai sus amintitã, nu se va putea

trece peste meritele scriitorului ºi nici peste moºtenirea lui

culturalã.

Reeditate din ce în ce mai rar, cãrþile lui Eugen Barbu sunt

cãutate ºi citite ºi azi cu aceeaºi plãcere cu care se citeau în timpul

vieþii autorului lor.
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Un Mesia

pentru patria lui

Rar mi-a fost dat sã citesc o

carte de o asemenea profunzime

ºi participare afectivã, în acelaºi

timp, despre o personalitate

politicã a lumii contemporane,

precum cea intitulatã Charles de

Gaulle. Monarhul celei de-a V-

a Republici (Editura Ideea

europeanã, Iaºi, 2020), semnatã

de George Apostoiu, un om legat

de Bolintin prin atâtea fire.

Este cartea unui diplomat de

carierã, a unui politolog fin ºi

erudit, dar ºi a unui filolog cu vocaþia metaforei ºi cu priceperea

de a da savoare cuvântului scris.

Despre o lume, despre o realitate politicã, despre o

personalitate de prim rang se poate scrie din douã ipostaze: ori

dinãuntru, fiind implicat cu viaþa ºi experienþa proprie în epocã,

ori din afarã, detaºat ºi obiectivat cu ajutorul unor lecturi profunde,

dar aderent, prin crezuri comune, la o cauzã, la un destin, la un

model universal.

George Apostoiu se aflã în aceastã a doua ipostazã. El face,

într-o carte puþin mai mare de douã sute de pagini, portretul unui

Mesia al patriei lui: mareºalul De Gaulle. Al omului care, într-un

timp al imploziei lumii noastre, într-un timp fatal pentru þara lui

care era un far al istoriei moderne, se naºte ca un misionar, ca un

vizionar, dãruit cauzei naþionale franceze.

Staþi ºi judecaþi: ce-ar fi devenit Franþa fãrã De Gaulle? Pe

jumãtate ocupatã de Germania, bântuitã de trãdãri ºi de interese

din toate punctele cardinale, la discreþia unui Hitler nebun, care

se credea posesor al Parisului luminilor, a aliaþilor americani,

care au intrat în rãzboiul sfânt cu dorinþa secretã de a deveni

hegemonii Europei, a englezilor care aveau o „prietenie

tradiþionalã” cu francezii, a sovieticilor care cãutau sã punã un

picior în Vestul continentului.

Aceasta a fost marea politicã pe care a navigat De Gaulle.

Militarul corect, absolvent de Saint Cyr, patriotul desãvârºit,

acel vizionar care a pus „Franþa francezilor”, naþionalismul luminat,

mai presus de orice doctrinã a lumii contemporane a fost numit

de Alain Peyrefitte, academicianul francez, „omul care locuia în

propria statuie”.

Aºa a ºi fost. Aºa a trãit, aºa a crezut, pentru asta a devenit,

pe rând, generalul Franþei libere care a luptat în Al Doilea Rãzboi

Mondial, pentru asta ºi-a format o elitã de luptãtori naþionali care

va forma noua clasã politicã a Franþei de dupã rãzboi. A navigat,

aºa cum vã spuneam, pe apele tulburi ale politicii europene, s-a

apropiat de englezi, Doamne, ce „prietenie tradiþionalã” a fost în

istorie între naþiunile aºezate de-o parte ºi de alta a Canalului

Mânecii! – ºi-a exprimat antiamericanismul atunci când marea

putere a încercat sã punã piciorul pe grumazul Europei eliberate

de nazism, s-a luptat pentru reconcilierea cu Germania – dupã

toatã umilinþa pe care aceasta o adusese naþiunii lui – fiind convins

cã numai astfel se va putea naºte Europa unitã. A înþeles cã

Uniunea Sovieticã meritã o politicã à revers, adicã o apropiere

prudentã, dar consecventã, atâta timp cât munþii lumii se bat în

capete.

ªi a readus, astfel, Franþa la masa mare a destinelor lumii.

Fondatoare a marilor pacte ale lumii contemporane, voce de prim

rang, respectatã ºi de cei mari ºi de cei mai mici. Traversând

crizele proprii, unele distrugãtoare, criza Algeriei, criza revoltelor

studenþeºti din 1968, dar rezistând în spatele principiilor solide

ale democraþiei franceze ºi ale unui naþionalism luminat.

În fiecare segment, autorul foloseºte surse de primã mânã,

citate din mari oameni politici, istorici, gazetari, scriitori. În spatele

afirmaþiilor sale se aflã o întreagã bibliotecã ºi o cunoaºtere în

esenþã a istoriei Franþei din toate epocile.

Iatã, Franþa, care a adus istoriei iluminismul, a adãugat aceastã

valoare nouã existenþei continentului vechi: naþionalismul

luminat. Unul dintre stâlpii lui se numeºte Charles de Gaulle.

În aceastã carte exemplarã a lui George Apostoiu se gãsesc

toate înþelesurile de care vã aminteam. Autorul nu este un cronicar

de epocã, un autor de portrete memorabile. El este un participant

la istorie, un interpret al istoriei. Nu sunt encomiast, sunt doar

entuziasmat de acest fel de a trata un caz exemplar al secolului

douãzeci.

Istoria gaullismului are ºi puncte de contact cu þara noastrã.

De Gaulle a vizitat, ca preºedinte, trei þãri din Estul Europei:

Uniunea Sovieticã, România ºi Polonia. Mareºalul a avut cuvinte

de mare preþuire pentru politica externã româneascã al cãrei

exponent era Nicolae Ceauºescu. El a fost aclamat la Bucureºti ºi

la Craiova. De fapt, naþional-comunismul lui Ceauºescu, aºa

cum l-au numit detractorii de profesie de dupã revoluþia din

decembrie 1989, are numeroase legãturi cu naþionalismul gaullist.

ªi ca sã mergem mai departe în istorie, concepþia gaullistã

seamãnã, pânã la un punct, cu doctrina altui militar, patriot ºi

politician român, mareºalul Antonescu, omul scos din istorie de

forþele unite ale internaþionalei comuniste ºi ale altor miºcãri

moderne, nefericitul lider care nu ºi-a greºit viaþa, ci doar epoca

în care a trãit.

Ajung la finalul acestor consideraþii despre o carte

fundamentalã (aºa o consider eu) pentru istoria contemporanã a

Franþei vãzutã din afara Franþei, într-un timp când toate valorile

pentru care a trãit De Gaulle sunt negate, sunt rãstãlmãcite în

numele unui neomarxism care învie mereu, deºi îi este tãiat capul,

cu bani de aiurea, din Vest ori din Est, negând toate valorile pe

care s-a ridicat lumea noastrã. Iatã, deci, notaþi ºi dacã vreþi,

uitaþi: „Charles de Gaulle a crezut în Europa patriilor, în

Europa europenilor!”

George Apostoiu declarã rãspicat: „Charles de Gaulle este

produsul meritocraþiei republicane franceze!” Un alt adevãr: „De

Gaulle ridicã la rangul de politicã de stat naþionalismul

economic”.

Cãutând un rãspuns elocvent la întrebarea dacã mareºalul ºi-

a dorit puterea cu orice preþ, îl gãsim în cartea lui G. A.: „De

Gaulle ºi-a dorit puterea, dar nu în afara Constituþiei, ci conferitã

de aceasta”. Aviz amatorilor din þãrile mai rãsãritene, care cred cã

puterea e o pelerinã uzatã pe care þi-o pui în caz de ploaie!

Aº putea sã vã dau numeroase citate din zisele, dar mai ales

din faptele lui De Gaulle. George Apostoiu ne oferã un tratat de

istorie francezã, dar ºi un ghid de traversare a epocii care, iatã,

oscileazã între dragostea de patrie ºi internaþionalismul

neobolºevic.

O carte exemplarã despre un om exemplar, care a scris

Memoriile rãzboiului ºi Memoriile speranþei. Despre un Mesia

al patriei sale! Doamne, cãrei naþiuni nu îi e dor de un asemenea

lider?

Poezia, o cãlãtorie în infinit

Am primit, la acest început de an pandemic, de tot ciudat, un

plic subþire în care se afla o carte de poezie apãrutã sub mâna de

leac a Ralucãi Tudor, la Editura Rawex Coms. Cartea se numeºte

Litanii. O semneazã Iuliana Paloda-Popescu, o poetã despre care

am mai scris. De aici începe încã o paginã de istorie literarã. Prin

anii optzeci ºi ceva, lucram la revista unui vis de scriitori tineri,

pe numele ei „Luceafãrul” – acum aºezatã temeinic la index de

patimile oarbe ale unui grup literar rival, specializat în a arunca

apa din albie cu copil cu tot –, o revistã care a avut în interiorul ei

douã cenacluri de poezie, paradoxal, dar justificat de dorul acelui

cenaclu minunat numit „Nicolae Labiº”, care ne-a crescut ºi ne-

a ajutat pe toþi sã existãm dupã anii negri ai proletcultismului

românesc.

Unul din cenacluri, „Numele poetului”, era condus de marele

poet moldav Cezar Ivãnescu, om ºi artist, prieten de credinþã al

meu care a avut întotdeauna „Moartea ºi Moldova lui”. În acel

cenaclu au crescut poeþi tineri, Doamne, ce mulþi au fost ºi ce

puþini dintre ei mai recunosc pãmântul unde au înflorit!

Iertatã sã-mi fie aceastã fulgerare de memorie, dar poeta despre

care scriu astãzi, Iuliana Paloda, este un om care a crescut ºi a

devenit în cercul de aur de la „Numele poetului”. Ea însãºi îºi

aºeazã biografic pornirea în poezie acolo, în sala de la etajul al

doilea al „Casei Scânteii”, aripa din dreapta, unde se întâmplau în

acei ani turniruri de poezie cum astãzi n-ar mai putea fi imaginate.

Da, Iuliana Paloda a debutat cu adevãrat la „Luceafãrul”! Ca

ºi alte poete mari, ca ºi alþi poeþi mari, sub ochiul aspru, dar drept,

al lui Cezar Ivãnescu.

Acum, poeta mi-a trimis o carte de litanii, adicã, de nesfârºite

rugi la Domnul speranþelor noastre ºi la infinitul poeziei.

Litania este o mãrturisire continuã, un dialog cu Dumnezeu

în care sufletul se înfãþiºeazã cu bucurie ºi smerenie, dincolo de

orice patimã lumeascã.

Este Iuliana Paloda un „poet mistic”? Fãrã îndoialã, da, pentru

cã lumina care înfãºoarã ca un vãl cristic versurile ei este aceeaºi

din iluminãrile lui Arghezi ºi Vasile Voiculescu.

Nu supralicitez nimic, vã rog numai sã citiþi, într-un amvon

al sufletului vostru obosit ºi disperat de aceste vremuri, rugile ei

poetice.

„Doamne,/ în cumpãna nopþii m-am/ ivit pe Pãmânt, cu o

pasãre albã/ pe umãrul stâng ºi în aburul/ apelor aºteptam zorile...”

Dar unde ºi de unde se scriu aceste rugi care nu pleacã din

umilinþã ºi din disperare, ci din încercarea de a ajunge pânã la

cer?

„Scriu pe aer/ cuvintele ºi le dau nume,/ iar ele întorc în/ mine

ca niºte prunci ºi cautã/ locul în care Îngerul m-a/ însemnat cu

pecetea/ trandafirului”.

Rar, foarte rar, poeta se întoarce în lumea ei realã, dar tot sub

semnul nesfârºitei rugi de pomenire ºi de amintire: „Agale, prin

grãdinã vine mama ºi/ cu sfialã se apleacã sã culeagã/ mere, în

timp ce tata þine-n/ palme o ramurã”.

În altã litanie, Iuliana Paloda aminteºte despre „gustul

copilãriei”. Citind-o, m-am gândit la jurnalul lui Blaga, la copilul

care muºca prunele din cimitir pentru a simþi gustul morþii. Spune

poeta: „simt în cerul/ gurii aroma ºi dulceaþa/ fructelor de zmeurã

perlate/ ºi-aievea vãd cum ochii blânzi/ ai mamei, ca douã flori de

rouã/ înmiresmate, clipesc în taina/ înserãrii ºi-mbie fluturii/ de-

azur spre ei!”

Am încercat sã sintetizez povestea acestei cãrþi adevãrate de

poezie a Iulianei Paloda, autoare pe care aº putea-o numi cu

îndreptãþire o „poetã misticã”, prin metafora cãlãtoriei în infinit.

Între Naºtere ºi Lumea de Dincolo, se parcurge un drum al rugii,

nu al mersului de fiecare zi.

De fapt, cuvântul-înainte al cãrþii, scris de prietenul meu

bucovinean, Theodor Damian, poet cu vocaþie ºi teolog strãlucit,

lumineazã acest înþeles: „Suflet al meu, scoalã, pentru ce dormi?

Sfârºitul se apropie ºi te vei tulbura. Deºteaptã-te, dar, ca sã se

milostiveascã spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pretutindeni

ºi pe toate le plineºte” (din Canonul Sfântului Andrei Criteanul).

Cartea Iulianei Paloda este o carte a iluminãrii, a iertãrii ºi a

eliberãrii de fricã. Prin poezie, prin artã...
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Flash-back

„Patria este ca un copil: dacã uiþi
de ea, poate sã plece de acasã.”

Titus Vîjeu

(continuare în pag. 5)

Stãteam pe promontoriul

carstic de la Orheiul Vechi,

privind cum se rãsfira în vale apa Rãutului.

Dupã marea invazie tãtãrascã, rãzboinicii aprigi ai Asiei

încercaserã sã-ºi facã aici sãlaº de duratã, o capitalã a

ochilor oblici. Un fel de Kazan mai la Apus. În loc de

Volga cea maiestuoasã noii hani se mulþumeau ºi cu apa

aceasta molcomã a râului Rãut. Sunt ºi azi semne ce le

atestã ambiþiile de a pãtrunde în Europa. ªi dacã n-ar fi

fost oºtile curajoase ale lui ªtefan Vodã care sã îi alunge,

poate altfel s-ar fi scris istoria pe la Tighina ºi pe la Soroca.

Dar ºi la Viena, poate ºi mai încolo...

Atunci mi-a apãrut el în cale, însoþit de prietenul

Nicolae Cabel, regizor de film, care þinea niºte cursuri la

Chiºinãu. Era primul an în care, dupã ridicarea din august

’89 a basarabenilor, limba românã era reintrodusã, cu

oarecare timiditate, în treburile publice ale fostei

Republici Socialiste Sovietice Moldoveneºti.

O bunã parte din triumful acestei renaºteri i se datora

lui. O ºtiam cu toþii, o ºtia ºi el. Numai cã modest cum era

nu fãcuse niciodatã caz de implicarea sa în restituirea

demnitãþii basarabenilor, înjugaþi cu sila la carul

învãþãturii chirilice timp de mai bine de un secol ºi

jumãtate.

Gãsise în portretul pe care-l fãcea în poeme dragei sale

mame Eudochia, prilejul de a-ºi celebra adevãrata sa þarã.

Nu cea oblojitã cu lozinci muscãleºti, ci aceea a sufletului

ei românesc: „Mamã, / Tu eºti patria mea / Creºtetul tãu

– / Vârful muntelui / Acoperit de nea. / Ochii tãi – / Mãri

albastre / Palmele tale – / Arãturile noastre. / Respiraþia

ta – / Nor / Din care curg ploi / Peste câmp ºi oraº, /

Inelul / Din degetul tãu – / Cãtare / Prin care ochesc / În

vrãjmaº. / Basmaua / Steag / Zvâcnind / Ca inima... /

Mamã, / Tu eºti patria mea!”

M-am îndreptat spre el purtând în gând o întâmplare

din august 1982, de la Struga, orãºelul macedonean ce

devenise o mare capitalã a poeziei. În acel an Nichita

Stãnescu era laureatul marelui festival, încununat cu o

searã înainte în catedrala strãveche din Ohrid cu o cununã

de aur („zlaten veneþ”) în aplauzele unei asistenþe

înfiorate de discursul prin care poetul român trasase

„noua frontierã a sufletului uman”. A doua zi, la

Conferinþa de presã ce adunase gazetarii din mai toatã

Europa un jurnalist grec l-a întrebat pe noul laureat dacã

se considerã cel mai mare poet român în viaþã. Iar

rãspunsul lui Nichita a venit, cu glas sacadat ºi ferm

totodatã: „Cel mai mare poet român se numeºte Grigore

Vieru ºi trãieºte la Chiºinãu”.

Toatã lumea a aplaudat rãspunsul acesta dovedind

nobleþe ºi generozitate confraternã. Nu ºtiu nici azi câþi

dintre cei de faþã cunoºteau tensiunile latente dintre

România ºi marele sãu vecin de la rãsãrit în problema

Basarabiei ºi ce simbol al unitãþii naþionale româneºti

fusese opus atunci „doctrinei Brejnev” a suveranitãþii

limitate...

I-am povestit întâmplarea ºi am scos de la reverul

hainei insigna Festivalului de la Struga (Struºki

veceri na poezijata) pe care o purtasem timp de mai

bine de opt ani cu speranþa cã într-o zi îl voi întâlni

pe Grigore, fãcându-l în felul acesta pãrtaº la marea

sãrbãtoare a lui Nichita ºi a poeziei româneºti.

Ne-am îmbrãþiºat cu cãldurã ºi am simþit cã în

fãptura lui fragilã se afla, încã vie, fiinþa însãºi a

Basarabiei. Am intrat împreunã într-o bisericã

scobitã în peretele de calcar al dealului ºi ne-am

închinat cu gândul la cei prigoniþi de istorie, la

martirii unui neam rãpuºi în strãfundurile Siberiei.

Bãnuiam cã va scrie într-o zi: „O, neamule, tu, /

adunat grãmãjoarã / ai putea sã încapi / într-o

singurã icoanã...” Mai mult de atât nu se poate dãrui

amintirii celor ce-au fost duºi de pe acele plaiuri

însorite în gheþãria de la Cercul Polar pentru a muri

împreunã cu pruncii, spre-a li de stinge neamul.

Poezia lui Grigore Vieru mãrturisea zãdãrnicirea

acelui proiect ticãlos de exterminare, prin cântec ºi

prin credinþã. El simþea de multã vreme cã

„Basarabia este (...) un copil cu inimã în afara

pieptului ºi aceastã inimã trebuieºte pusã la locul

ei, iar locul ei este limba românã, doina românã,

istoria românã”.

De-a lungul anilor l-am auzit de multe ori vorbind

despre aceastã inimã-simbol a Basarabiei. L-am

auzit ºi-n seara aceea a întoarcerii noastre de la Orhei

ºi când ne-a dus acasã la el, într-o neaºteptatã

ospeþie.

Se mutase de puþine zile într-un apartament

spaþios dintr-un bloc situat în spatele parcului

central din Chiºinãu. Un bloc ce fusese destinat

iniþial ofiþerilor superiori aparþinând

comandamentului Armatei a XIV-a sovietice. Cea

care, dupã spusa unui general, frate al ministrului

unional de resort, avea sarcinã sã ocupe în opt ore

Istanbulul. Mã gândesc cã pentru ocuparea militarã a

Bucureºtiului intervalul de timp era ºi mai redus...

Dar între timp Republica Socialistã Sovieticã

Moldoveneascã îºi proclamase independenþa ºi devenise

Republica Moldova.

Speranþa unificãrii cu România a apãrut ca un lucru

firesc pentru reunirea într-o unicã patrie a tuturor fiilor

aflaþi de-o parte ºi de alta a Prutului. În entuziasmul ce

cuprinsese anul 1990 podurile de flori transformaserã

râul de frontierã într-o veritabilã grãdinã botanicã

flotantã.

Pentru a demonstra ce înaltã preþuire acorda cãrturarilor

de seamã ai neamului, Guvernul Republicii Moldova a

decis sã atribuie locuinþele gândite iniþial înaltelor grade

militare sovietice scriitorilor ce animaserã masele în ideea

redeºteptãrii naþionale.

Grigore Vieru ºi confraþii sãi meritau din plin aceastã

rocadã imobiliarã. Se dovediserã în anii lor de luptã sub

stindardul limbii române adevãraþii conducãtori de oºti,

apãrând interesele istorice ale Basarabiei

Am vorbit toatã seara ºi o parte din noapte despre ce-a

fost ºi mai ales despre ceea ce va fi. Grigore era mesagerul

speranþei. În schimb Serafim Saca, prozator ce ne fusese

cu puþin timp în urmã oaspete la Bucureºti – ºi care stãtea,

vorba lui, „cu picioarele pe pãmânt” – privea lucrurile

cu un anume scepticism. Ca sã se justifice ne-a arãtat

ultimul numãr din „Literatura ºi arta”, curajoasa

publicaþie literarã de la Chiºinãu pe al cãrei frontispiciu

scria cã este „revistã independentã ce apare sub egida

Uniunii Scriitorilor”. Acest confrate ºi vecin de bloc al

lui Vieru se temea cã viaþa basarabenilor va fi ea însãºi

„independentã” dar „sub egida” cuiva. Ceea ce, din

pãcate, avea sã se adevereascã în bunã mãsurã.

Poetul se încãpãþâna sã creadã cã „nu poþi sã smulgi

din aer / al mierlei cântec spus” ºi avea proiecte

generoase pentru apropierea pânã la contopire a celor

douã ramuri ale neamului românesc, despãrþite brutal de

istorie.

Discretã, doamna Raisa Vieru umplea masa cu bunãtãþi

pe placul celor de faþã. Ne simþeam cu toþii la o reuniune

de familie, poate la o aniversare, ori la un botez...

Trecuse bine de miezul nopþii când am hotãrât sã ne

retragem pe la sãlaºul fiecãruia dintre noi, vecinii lui

Grigore în apartamentele proaspãt dobândite, noi la

hotelul în care fusesem gãzduiþi.

Telefoanele nefiind încã instalate în noul imobil, n-

am putut chema un taxi. Vieru ne-a condus însã la strada

mare, strãbãtând parcul pânã la statuia lui ªtefan cel

Mare. Am aºteptat timp îndelung sã aparã o maºinã, fãrã

succes. Era noiembrie ºi chiar dacã ziua din ajun fusese

una blândã, ca în povestea lui Ion Druþã „ultima lunã de

toamnã”, noaptea era totuºi rãcoroasã. Îmbrãcat doar în

costum, poetul începuse sã tremure. Din pãcate nici un

vehicul nu apãrea în zare. Oraºul pãrea pãrãsit ºi nici

(Grigore Vieru)

Un autograf scris la vama ce separã douã þãri surori

O poezie scrisã de Grigore Vieru în limba prieteniei
- “Biblioteca de rouã (lui T. Vîjeu)”
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mãcar Grigore nu înþelegea ce se-ntâmplã de fapt.

Abia târziu, la amiazã, aveam sã aflãm cã în timpul cât

noi fusesem la Orhei ºi apoi în ospeþie la familia lui

Grigore Vieru, la Chiºinãu se întâmplase o dramã cu

consecinþe neaºteptate.

Un valoros om de ºtiinþã basarabean ce trãia la

Leningrad (devenit la un moment dat Sankt Petersburg,

reinstaurându-se gloria lui Petru cel Mare ºi alungându-

l pe uzurpatorul Ulianov) se întorsese în oraºul natal

pentru a-ºi îngropa tatãl. Dupã ceremonia înhumãrii,

singur, lipsit de rude ºi de prieteni s-a aºezat la masa

unui restaurant pentru o solitarã pomenire a pãrintelui.

La masa vecinã câþiva tineri rusofoni jigneau cu fervoare

noul drapel al þãrii, tricolorul, ce simboliza unitatea de

neam românesc. Singuraticul le-a atras atenþia asupra

vorbelor lor nedemne de niºte oameni hrãniþi totuºi cu

pâine basarabeanã. Atât le-a trebuit junilor inflamaþi.

Unul din ei a luat cuþitul de pe masã ºi l-a împlântat în

inima celui ce abia îºi îngropase pãrintele, urmând sã ia

ºi el drumul cimitirului.

Crima, cãci despre o crimã era vorba, a stârnit multã

emoþie în oraº. Grupuri de tineri basarabeni au pornit în

cãutarea dreptãþii. Cine nu vorbea româneºte era pedepsit,

iar spiritele nu s-au potolit decât târziu, când oamenii,

indiferent de neamul cãruia aparþineau s-au închis în

case, evitând astfel escaladarea conflictului.

Aceastã retragere totalã a oamenilor explica liniºtea

aceea ciudatã ce cucerise oraºul, paralizându-l. Iar noi

aºteptam în stradã apariþia unui taximetru ce refuza sã se

iveascã. Într-un târziu s-a apropiat cu zgomot de motor

rãsîncercat de vreme un camion delabrat, înzestrat cu o

cutie de lemn menitã sã transporte mãrfurile ºi, eventual,

pasagerii. Când a ajuns în dreptul nostru ºoferul a deschis

uºa din dreapta aplecându-se cu greutate. Þin minte ºi

acum întrebarea adresatã romanticului poet, cu plete

legãnate de vântul ce începuse sã zburde, alergând de

pe aleile parcului frunzele toamnei. „Vã pot fi de folos

cu ceva Grigori Pavlovici?”

Omul i se adresa dupã moda ruseascã, folosind

patronimicul. Probabil cã posturile de televiziune încã

îl mai înfãþiºau pe Grigore, fiul Eudochiei ºi-al lui Pavel

Vieru din Pererîta drept Grigori Pavlovici, dupã moda

unei onomastici strãine.

„Iaca, am aici doi fraþi de peste Prut, pe care te-aº ruga

sã-i duci pânã la «Doina»”. Omul de la volan s-a arãtat

de acord, chiar dacã mai târziu, am regretat cã nu i-am

spus cã „Doina” era un hotel cochet, aflat

pe undeva lângã Circul de Stat din

Chiºinãu.

Am urcat în cabinã, eu ºi soþia, dupã ce

ne-am despãrþit de poet, cu promisiunea

unei revederi iminente.

Pe lângã faptul cã era foarte tãcut,

ºoferul pãrea ºi foarte obosit. Se sculase

în crucea nopþii sã pregãteascã

antediluvianul sãu camion cu care urma

sã preia din satele din jurul capitalei

basarabene oameni ce lucrau pe ºantierele

din oraº. Mai mult n-am putut sã aflu de

la el ºi într-un târziu, când se iveau zorii

leneºi ai toamnei ne-a zis cã, în sfârºit,

am ajuns. Mai inspirat ca niciodatã, mai

înainte de a ne da jos din cabinã am

cercetat cu privirea împrejurimile. Nimic

nu-mi amintea de zona hotelului. Ba chiar

ne-am îngrozit în clipa în care am vãzut

în faþa noastrã un zid posomorât ºi o

inscripþie falnicã din fier forjat: „Cimitirul

orãºenesc Doina”.

I-am explicat ºoferului cã nu aici

trebuia sã ajungã ci la Hotelul cu acelaºi

nume. Amintindu-mi de formula ruseascã

prin care i se adresase lui Vieru am început

sa strig cã e vorba de „gostiniþa Doina”.

Când a priceput, în sfârºit, bietul om a

binevoit sã reporneascã mastodontul ºi

sã se-ntoarcã în oraº pentru a ne depune

la uºa hotelului „Doina”, undeva în

parcul Circului.

Dupã ce ne-a trecut spaima am fãcut

mare haz de întâmplare. Iar când i-am

relatat-o lui Grigore acesta nu s-a putut

abþine a o cataloga drept argument al

frãþiei noastre cu basarabenii: „Aºa ne

dãm seama cã Urmuz este ºi al nostru,

deopotrivã”...

Din pãcate, absurdul avea sã cuprindã tot mai mult

pãmântul de peste Prut, culminând cu înscrierea în textele

constituþionale ale noii republici a unei aºa zise

„limbi moldoveneºti” care ar avea altã valoare

lingvisticã decât limba românã. Când peste ani am

avut în faþã un „dicþionar moldo-român”editat de

un pseudolingvist de la Chiºinãu am avut impresia

cã diversiunea declanºatã de sovietici în urmã cu

multe decenii continuã prin lucrarea unor fii ai

meleagului ºcoliþi la Înalta Academie Divide et

impera purtând numele lui Iosif Visarionovici

Stalin.

Mi-am amintit cum, copil fiind la jumãtatea anilor

’50 am prins un post de radio unde se vorbea o

limbã ciudatã, ce aducea cu limba românã, dar pe

care cu greu o puteam pricepe. Þin minte ºi astãzi

aceastã frazã propagandisticã; „Norodul n-o sã cadã

în mreaja vrãºmaºului imperialist.” Norodul era

desigur poporul, mreaja era capcana pe care o

þesuse, abil vrãjmaºul, inamicul anglo-american...

În 1992 am revenit la Chiºinãu pentru a lua parte

la festivitãþile organizate de Radiodifuziunea de

aici cu un prilej aniversar. Am fost primiþi (Paul

Everac, ca director general al TVR ºi eu, care

conduceam delegaþia Radiodifuziunii în calitatea

mea de director al relaþiilor internaþionale) de

preºedintele Republicii Moldova. De la bun început

domnul Mircea Snegur ne-a rugat sã nu mai utilizãm

în programele noastre de radio ºi televiziune

toponimicul drag Basarabia, motivând cã „aici este

Republica Moldova, iar Basarabia nu existã”.

Când i-am povestit lui Grigore aceastã întâmplare

care, prin reacþia promptã a lui Paul Everac riscase

sã se transforme într-un conflict deschis, mi-a

mãrturisit cã avusesem de-a face cu proba la vârf a

„mankurtizãrii”, transformare catastrofalã a

memoriei istorice preluatã de românii unioniºti din

arsenalul simbolic al scriitorului kîrghiz Cinghiz

Aitmatov, care descrisese în romanul „O zi mai lungã

decât veacul” felul în care invadatorii strãini ºtergeau

amintirile unui neam...

Împreunã în prima cãlãtorie a poetului
Grigore Vieru în Delta Dunãrii

„Basarabia e un copil înfãºat în sârmã ghimpatã” îi

plãcea sã spunã, deºi cu durere, pentru a arãta tragedia în

plinã desfãºurare a acestei pãrþi de þarã, ultragiatã de o

istorie violentã, dar ºi de conivenþa vinovatã a unor

locuitori ai sãi, rãsplãtiþi cu dregãtorii îndestulãtoare de

„duºmanul din umbrã”.

„Ehei” – zicea el – „lauda strãinã le-a acoperit cu niºte

epoleþi umerii ºi n-a mai rãmas loc pe ei pentru mâna

fratelui sãu”.

Grigore Vieru avea în schimb umerii liberi, atât de largi

încât milioane de mâini fraterne se puteau odihni o clipã

pe ei. O clipã, sau cum zicea el cu o formulã caracteristicã

„o secundiþã”. În acei ani el cãlãtorea continuu de la

Chiºinãu la Bucureºti ºi înapoi, fãrã odihnã, legând cele

douã þãri româneºti fãrã popas. L-am asemuit atunci cu o

privighetoare neostenitã, care nu doar strãbate în zbor

sute de kilometri dar care ºi însãmânþeazã cu cântecul ei

pãmântul peste care se-nalþã.

În vremea aceea organizam niºte seminarii

internaþionale despre „limba românã ca mijloc de

comunicare radiofonicã” invitând colegi de la diverse

posturi de radio (de la Vocea Americii la China

International, de la Europa liberã ºi RFI la Radio Novisad

ºi Radio Ujgorod, pentru a aminti doar câteva dintre ele)

iar Grigore Vieru nu putea lipsi. Am cãlãtorit împreunã în

Transilvania, Bucovina ori în Delta Dunãrii (aici se afla

pentru prima datã ºi se bucura ca un copil de vegetaþia

abundentã). Cât despre intervenþiile sale legate de limba

românã, acestea luau de fiecare datã veºmântul

sãrbãtoresc al poemului: „În al lumilor tezaur / Pururea

o sã rãmânã / Limba doinelor de aur, / Limba noastrã

cea românã...”

Când în 1993 i-am dãruit o carte de versuri recent

apãrutã la Clusium (Biblioteca de rouã) mi-a rãspuns

prompt printr-un poem pe care-l pãstrez de atunci aproape

de inimã. „Frate, / Am vãzut þãri bogate / în care-aº fi

rãmas / la fel de sãrac. / Frate, / e plinã lumea de punþi /

pe care trebuie sã le treci / înfrãþindu-te cu dracul. /

Frate, / eu pot muri oricând, / dar nu ºi oriunde. / Eu nu

pot muri / decât cu chipul rãsfrânt / «în acest geniu al

ierbii / care e roua»”

Ultimele douã versuri, între ghilimele, sunt reproduse

din cartea aceea marcatã de miracolul vegetalului.

Nu ºtiam cã într-o altã zi va aºterne pe piatra sa funerarã

acest epitaf: „Sunt iarbã, mai simplu nu pot fi”...

Grigore Vieru, portret
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Simona-
Grazia Dima

Poetã, eseistã, traducãtoare ºi publicistã, filolog prin formaþie, Simona-Grazia Dima s-a nãscut la Timiºoara (7.10.1958), dar trãieºte la Bucureºti. Este
membrã a Uniunii Scriitorilor din anul 1990 ºi activeazã în Filiala Bucureºti-Poezie a acesteia. Perceputã ca o „impozantã poetã singularã” (Gheorghe Grigurcu),
situatã la confluenþa dintre promoþiile literare optzecistã ºi nouãzecistã, aparþinând, totuºi, mai accentuat, prin vizibilitate ºi amploarea demersului literar, generaþiei
nouãzeciste (Marin Mincu, Horia Gârbea). Programul sãu de creaþie, caracterizat printr-o remarcabilã tensiune intelectualã ºi meditativã (Radu Voinescu), se
întemeiazã pe trãirea iniþiaticã a tradiþiei, în spirit eliotean (Cornel Ungureanu), dar ºi pe un pact spiritual între logos ºi apercepþia metafizicului, cu irizãri
neoromantice ºi persistenta prezenþã inspiratoare a unui „eminescianism ermetic” (Theodor Codreanu). Astfel, lirismul „face din jertfã prilejul unei iluminãri”,
„construieºte sau resuscitã lumi” imaginare, „a cãror grandoare capãtã consistenþa visului poetic” (Mircea A. Diaconu), compune „pregnante scenarii lirice”
(Mircea Mihãieº), dominate de o tentã reflexivã, izvorâtã din tentaþia irepresibilã de a depãºi sfera discursivitãþii propriu-zise.

Simona-Grazia Dima colaboreazã susþinut la revistele majore din þarã ºi la publicaþii literare din strãinãtate. Selecþii din poeziile ºi eseurile sale au fost traduse
în limbile englezã, francezã, italianã, germanã, maghiarã, sârbã, slovacã, turcã, galezã scoþianã, albanezã. A publicat 25 de volume, între care 13 volume
independente: Ecuaþie liniºtitã, Dimineþile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea romanã, Focul matematic, Confesor de tigri (Premiul pentru poezie al Filialei
Timiºoara a Uniunii Scriitorilor din România, 1999), Ultimul etrusc, Cãlãtorii apocrife, Dreptul rãnii de a rãmâne deschisã, La ora fulgerului, Interiorul
lucrurilor, Pisica de lemn pictat (Premiul Filialei Bucureºti–Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, Havuz ºi cinci antologii lirice: Cãlãtoria în petalele
trandafirului ºi Armata fiinþelor mici/The Army of Little Beings (volum bilingv, în limbile românã ºi englezã), Le miel de la nuit/Mierea nopþii (ediþie bilingvã,
în limbile românã ºi francezã), Visul fiinþelor mici (volum bilingv, în limbile românã ºi englezã) ºi Der Traum der kleinen Wesen (în limba germanã); de
asemenea, cinci volume de criticã literarã ºi eseisticã ºi douã de traduceri. A activat un timp considerabil (2006-2016) în biroul PEN-Clubului Român,
reprezentând România la manifestãri literare internaþionale. În prezent este membrã a Comisiei de Onoare a acestui venerabil organism (cea mai veche asociaþie
mondialã a scriitorilor), alãturi de poeþii Ana Blandiana ºi Constantin Abãluþã. Prezentã în antologii ºi volume colective editate în România ºi în strãinãtate,
participantã la manifestãri literare naþionale ºi internaþionale, membrã a unor jurii literare, a fost premiatã, pentru creaþia sa, în þarã ºi peste hotare (Premiul de
Onoare pentru poezie la Concursul Internaþional de literaturã Naji Naaman, Liban, 2009; Marele trofeu al Festivalului internaþional Cemal Sureya, Istanbul,
2017). Poezia pe care o scrie Simona-Grazia Dima nu este pentru un cititor comod sau neinstruit. Ea captiveazã prin eleganþã, rafinament ºi nu de puþine ori prin
elementul surprizã bine regizat. Pare complicatã, dar e doar complexã, fiecare cuvânt fiind pe deplin responsabil de locul ºi rostul sãu în susþinerea unei idei
percutante ce nu se relevã nici repede, nici uºor. Marile teme ºi simboluri culturale universale coabiteazã uneori cu decupaje din realitatea prezentã imediatã cu un
impact de cea mai neaºteptatã ºi purã rezonanþã poeticã. (Victoria Milescu)

ORA DE PLIMBARE

Nu, nu ne-a pãrãsit, nu a fãcut decât sã-ºi pregãteascã masa,
uneltele de scris, s-aleagã ierburi pentru ceai. E ora de plimbare,
dinspre tãbãcãrii adie-un vânt periculos, dar iese, învelit în poncho,
striveºte-n joacã boabele unui arbust ornamental necunoscut,
þâºneºte cernealã purpurie, a câta probã-a-nsufleþitoarei
cosmice iubiri, asta-l înveseleºte, îi readuce-n minte echivalenþa
culorilor ºi-a ºtiinþelor – splaiul devine un vechi hrisov. Nimeni aici –
ºi nici cuvinte deocamdatã, în vântul oblic dinspre Mediolanum
la-ncruciºãri de cãi tot mai îndepãrtate. El saltã prin însemnele
ºerpuitoare, murdãrite de zãvozi, acum, când lunecã pe Drumul antic
al Mãtãsii, cu samare pline, caravana ºi-un avion îºi taie, în culoar
de zbor, fãgaºul. E bogãþie pretutindeni, destul ca, fãrã griji, oricât
sã pierdem. Þigani golaºi salutã de pe mal, dintre fâºii albastre de velur
demult zvârlite din uzinã. Þin locurile doliu, cât de senin! –
mereu în aºteptare: sã dea semnalul inima, cuvântul.
Întors acasã, el aranjeazã piramida de vreascuri, face-n tãcere focul.
Din depãrtare, printre ziduri, rãzbat cele mai frumoase cântece.

DRUM

Spre „dealul academic”, zi de zi pe drum,
pe o felie de uscat croit din mare ori
ºerpuind prin Canionul Colorado. Din ceaþa
adâncurilor rãsãrite, maºini cu ochii roºii miºcã
din filamentele de crab, între gogoºerie ºi Librãria
Byzantina, fata aurolac se leagãnã extatic – cum
sã-i vorbeºti, ce ai putea sã-i spui, de vreme ce
cuvântul curge la vale prin vasele comunicante,
rãºinã luminoasã? Numele-ºi þese taina de la sine,
în vãzul tuturor, prin aerul cu plase de pãianjeni
îmbrãþiºaþi în dans pânã departe. Muzici baritonale
se prãvãlesc dinspre Patriarhie, perfect sincronizate,
buldozere strivesc blânde cuvinte din vechime:
duh, abur, vizuinã – o clipã vãd bursucii-n goanã
pe câmpul tracic. Pe strãzi pierdute-n pâclã, rãtãcim
ºi credem cã în mâini avem echerele divine,
deciºi sã introducem exactitatea în lumea visului
atotputernic, însã parfum se fac construcþiile
ºi muchiile atent tãiate, surâdem: constructorul
e ºi demolatorul suav, cel ce ne leagãnã-n cunoaºtere
fluidã, ca sã vedem o rozã-n sângele vãrsat.
ªi continuãm sã mergem, pe-oceanice podele.

O RAITÃ PRIN PARC

Colind prin parcul zburãtãcit de vântoasã,
manelele-s mai puternice ca oricând,
în loc de aer îþi intrã-n nãri anestezic,
sã te facã sã suporþi minciuna,
sã nu-þi mai fie dor de adevãr.
E-un loc în apropiere unde muzica
distruge zi de zi peisajul,
dar tot aici Ahasverus
s-a aºezat pe-o bancã ºi s-a mântuit.
Doi câini te fixeazã din ochi,
au început sã urle,
curând are sã cadã o ploaie de piatre.
Eºti (fãrã putinþã de scãpare?) prins
într-un pãtrat ce poartã-n fiecare colþ
un animal urât: un urs îngenuncheat,
un lup cu fruntea ridatã, un ºobolan pe gânduri,
un taur smochinit. E rege El Chupacabras,
cel care soarbe sânge, puterile,
Chupacabras cel anevoie de aflat,
adormit sub maºini. Iar parcul,
cu-alei ºi busturi de celebritãþi,
se scuturã ºi geme. Un vifor pãtrunde verdele,
stele-n mãnunchiuri plutesc pe aer negru. Un foc
de artificii iarna. Pe-oriunde-ai vrea sã ieºi,
paznicii se vor activa ºi te vor opri.
Gând românesc: aici se îneacã fluviile.

În vecini un meºter improvizat taie de zor
o scândurã pe-un scaun, fierãstrãul ameninþã
sã reteze ºi mobila. Îi vor da cafele, baclava,
îi vor spune poveºti, sã nu taie prea mult.
Aºa-i la noi: când se înainteazã-un pas,
nemernicii trebuie sã meargã alãturi fericiþi.
Pentru asta trebuie hrãniþi cu inimi de sfinþi.
Ascunse-s plãcile memoriale ce-amintesc
de poeþii petrecuþi, apoi, senin, stinºi,
în firea lucrurilor, strigând fãrã putere.
Praf românesc, descoperit dupã vreme ºi timp:
grãmadã de cioburi, frânturi minunate
de cântec. De dragul lor ierþi totul.

POLITEÞE

Un mentor de-al meu e african, dar vieþuieºte-n
Europa, ocupat la culme,-ntr-un burg
din Alemania, printre zgârie-nori.
A scris o carte despre politeþe, unde, neobosit,
repetã: „eu (un subiect oricare) n-am niciun drept,
pe toate, din principiu, le-am cedat – atâtora.
Mulþimii celorlalþi, de fapt. ªi adevãrul
mi-l trãiesc de-atunci în umbrã ºi incendiu,
în ritul calm din dosul fumegândei cortine
tãmâioase. Cine sunt eu, cel în sãlaº retrasul?
Încearcã sã rãspunzi!” Se-ncheie la veston de parcã
ar puncta, în fine, un codicil din legea-aceasta
insomniacã. (Suprema politeþe, cu ochi de ºarpe-arid,
vegheazã inflexibil. Veston ori stofã neagrã,
poate solzi moi, pierduþi sã fie în gândire,
în veghea lui perenã, de filosof abstras?
Cum sã îi descifrãm þinuta?) Tãcut, devine-o clipã,
chiar ºi el, smolit – un oficiant plutonic.
Maestre, încep – ºi mã opresc. Dar el îmi ºtie
gândul: „Stãpân eºti numai pe adânc,
pe spaþiul unde focu-i totuna cu apa!
Lasã-þi acolo demonii-n zbucium,
fãrã vreo teamã de vãzul strâmb, difuz.
Vorbeºti de precepte celebre, de marele
in aenigmate? N-ai grijã, oglinda limpede
se realcãtuieºte de la sine. Mereu existã
cineva în stare sã citeascã, argintul viu
instantaneu se miºcã. Eu unul nu mã mai
cãznesc sã pun în lume ordini. Când ruinate
ziduri vor cãdea, drept voi rãmâne, în picioare.
Vezi? Eºti cineva, dar nu ºtii cine.
Te-nlocuieºte-acum tabloul lui Magritte:
o faþã vãlurind în nori, costum deschis în teatru,
spectacolul ce-ncepe. Publicul intrã, vede un cer
albastru, apoi de-acolo altul ºi încã unul, tot aºa.
Înconjurat de aburi ºi fuioare, ai voie sã închini
pentru dogoare, pentru vitezã ori abis ºi, drept
rãsplatã, absenþa fricii-o vei primi, în satul bântuit,
global. Pe-atât domneºti (deci singur, pur, frãþesc),
încã o datã-þi spun cu hotãrâre. Ocultã-i viaþa noastrã,
la fel ºi generozitatea, neºtiut se pune în funcþiune
taina bunãtãþii, iar tenebrosul fulger, fezandat
de soartã, va sã se schimbe mâine-n vis albastru.
Dacã-i luminã afarã, trebuie s-o ºtii filtra,
ca sã rãsarã soarele cu-adevãrat. Altfel, lipsit de noi,
el nu s-ar prezenta în zori. În scãldãtoarea
ideilor prime, cu elefanþii laolaltã, nebun,
dezintegrat, perfect de raþional cu toate-acestea,
îþi poþi afla balsamul ºi pritoci oncþiunea
fãrã de care din viaþã ai ieºi, uzat, tocmai în
dimineþile când elohim se poartã peste ape,
iar retorii nu s-au nãscut”. ªi astfel, mentorul meu
african îmi oblojeºte rãnile de ins ivit pe solul
aflat sub stãpânirea unor arhaice credinþe. Dupã ele,
o jumãtate din subiecþi e radiatã ºi-ntregul suferã,
cum unul, doar, prezent, din ambii termeni ai unui silogism,
înfãþiºeazã o gândire moartã. Maestre, strig, dar cum
sã ne reþinem de la acþiuni ºi intervenþii? E crimã,

una din jumãtãþi perpetuu e ucisã ºi pãtatã,
fãcutã sluga celeilalte! „Lãsaþi-vã uciºi”, m-a consolat,
senin (se pregãtea sã plece), „dar politeþe chiar
ºi-atunci sã generaþi. Ea vã învie grabnic, cu tot cu
jumãtatea lipsã a-nþelegerii ºi-a demnitãþii – ºi nici nu ºtiþi
ce lume poate fãuri, dacã e respectatã. „O mare parte
din ºtiinþa politeþii n-am izbutit, ce-i drept, s-o spun”,
a completat, „ºi mie mâinile pe lângã trup adesea
mi-au cãzut. Ca însã bãtãlia s-o câºtig, învãþãturã mi s-a dat
cã trebuie ridicate sã le þin, sã isc întruna politeþe, din moarte
sau putreziciune, pânã pe frunte mi se vor zbate porumbei”.

LOCUL

Am privit uriaºa generozitate a cerului.
Norii clipeau, ochi ai bucuriei.
Azurul era rãsuflarea îngerilor.
Geamãnul meu culegea de mult fragi celeºti,
sporovãind cu Dumnezeu,
care-i arãta cu degetul zonele mãnoase,
vântul jucãuº îi umfla straiele
dãruite de zeii izvoarelor.
Nu, nu greºisem calea.
De bunã seamã, acesta era locul.

BÃTÃI CU PERNE ÎN CER

Zeii s-au trezit voioºi dimineaþa
ºi s-au luat la joacã þintind, vicleni,
cu perne unii-ntr-alþii. O zbenguialã
din toatã inima. Îmbujoraþi,
gâfâiau ºi, dupã o micã pauzã,
loveau iar. Numai cã, jos, pe Pãmânt,
cineva urmãrea scena ºi filma. Trimise
apoi, ca pe-o ºtire preþioasã, ceea ce deveni
un film-cult. Miºcãrile zeilor furã cartografiate
din toate poziþiile ºi rezultã un plan ce s-a studiat
în ºcoli un an, ºi altul, ºi tot aºa – la disciplina
de anatomie a capodoperei. Elevii picau la examen
dacã nu ºtiau câte perne se aruncaserã, câþi metri
aveau zborurile. Tremurau de fricã sã nu greºeascã
numãrul centimetrilor la impact. ªi se lãsã, treptat,
un cer de iarnã, rareori întrerupt de luminã. Gârbovi,
înaintau spre ºcoalã rostogolindu-ºi succesiunea scenelor
în minte. Cu lupa, dascãli severi aveau sã examineze
curând, pe hârtie gradatã, schiþa, reluarea bãtãii
izbucnite cândva spontan pe nori. ªi, nemiloºi, vor pune
îndeosebi note mici. Vãzduhul greu nu mai îngãduia nicio
viziune (indiscretã, dar nevinovatã) spre locul unde zeii,
uitând demult de-acea hârjoanã, puneau la cale o alta,
mai zbanghie chiar. ªi nu mai rãsuna azi niciun chiot
din cele ce fusese odatã o veselie dezlãnþuitã, purã.

MUNTE RÃNIT

M-am apropiat. Ce era?
Un fel de munte aruncat nemilos din înalturi,
spulberat ºi iar înzidit. Dormea.
Mi-am apropiat obrazul, lipindu-l de pãmânt,
dacã era pãmânt (un strat viclean de turbã aþipitã?),
valul de aburi mã izbi în faþã ºi parcã-n preajmã
douã pleoape se zbãturã,
iar genele, pieziº, m-au gâdilat.
– Tu nu eºti mort, trezeºte-te, hai, vino,
i-am spus. Nici nu clinti. Abia târziu mi-a zis:
– Doar vezi cã joc chiar jocul morþii, du-te,
nu mai aºtepta. Dar am rãmas. Oare de ce?
Mã atrãgea grozav platoul blând din mijloc,

cu lac ºi pãsãri într-un crâng de portocali.
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O bunã prietenã din Basarabia, deputat

în Parlamentul anilor ’90 din Republica

Moldova (Parlament care a votat

Declaraþia de Independenþã a Republicii

Moldova, în 1991), îmi mãrturisea într-

o scrisoare: „Cartea despre preotul

Graure trebuie scrisã numaidecât, ºi nu

de aceea cã þi-a fost tatã, dar de aceea cã

preoþii care au slujit în anii ’60-’70, anii

când ateismul socotea cã a biruit, erau

martiri numai prin aceastã faptã”.

Am dat curs acestei afirmaþii cu caracter imperativ, considerând

cã, deºi târziu, îndeplinesc o datorie. Nu este uºor sã scrii despre

viaþa unui om. Mai ales despre viaþa tatãlui tãu! Tatã care a plecat

la Cer în urmã cu patruzeci de ani. A plecat la o vârstã pe care

mulþi au depãºit-o. Pãrinþii ºi bunicii lui au ajuns la vârste

respectabile, dar s-au îmbolnãvit de inimã rea – au rãmas sãraci

din cauza colectivizãrii. S-au strãduit o viaþã întreagã sã aibã

pãmânt, sã adune pãmânt sã lase copiilor ºi, dintr-odatã, pãmântul

cumpãrat cu sudoarea muncii lor, pe care l-au muncit cu drag din

zorii zilei pânã la scãpãtatul soarelui, acest pãmânt, pur ºi simplu

li s-a luat. La fel, caii, cãruþa. Cum sã trãiascã un þãran fãrã

obiectul muncii lui!? Bunicul Ilie Graure (tataie de la Oinacu)

se mândrea cu pãmântul lui. Poate nu era mândrie, ci îi plãcea sã

fie cineva în sat, adicã sã fie respectat. Cum sã nu fie respectat un

þãran care ºi-a acumulat pãmânt prin sudoarea muncii lui?! I se

recunoºtea vrednicia de cãtre consãteni, de cãtre cei care îl vedeau

zi de zi muncind pe loturile de pãmânt aflate în diferite pãrþi din

raza satului Oinacu, pânã pe malul Dunãrii.

Bunicul de la Oinacu s-a bucurat, mai întâi, înainte de a se

cãsãtori, de cele zece pogoane de pãmânt primit de la rege, ori de

la stat (cine mai þine minte, în vremea de azi, cum a fost!?)

pentru participarea lui la luptele din Primul Rãzboi Mondial. Se

mândrea grozav cu faptul cã a luptat în Marele Rãzboi! Noi,

nepoþii, ne amintim de multe ori, cã, atunci când îl vizitam la

Oinacu, ne arãta o fotografie ce era înrãmatã ºi aºezatã frumos pe

un perete din tinda casei, adicã la loc vizibil, pe holul de trecere

dintre douã camere. Arãtându-ne fotografia, ne spunea cu

mândrie: „Uite ãsta a fost regimentul meu!” Bineînþeles,

regimentul din care a fãcut parte în Primul Rãzboi Mondial.

Fotografie-document în vechea casã a bunicilor din Oinacu!

Din fotografie ne priveau vreo 30 de bãrbaþi, camarazi ai bunicului

Ilie Graure, care au scãpat (s-au eliberat) din rãzboi ºi care, la

despãrþire, s-au fotografiat, spre amintirea momentelor de

cumpãnã trãite laolaltã. De fapt este frumos ca noi, nepoþii, sã

spunem astãzi cu mândrie cã acei bãrbaþi din fotografie, între

care se afla bunicul, au luptat ºi au scãpat cu viaþã din iadul de la

Mãrãºeºti, poate cea mai fierbinte, cea mai cumplitã zonã a

rãzboiului. Tataie nu se lãuda atunci când, privind aceastã

fotografie, povestea despre el ºi camarazii lui. Nouã, fetelor, ne

spunea mai puþine, dar pe vãrul nostru, Nelu, singurul nepot

bãiat, îl lua de mânã, lua fotografia de pe perete ºi, ºezând pe

scãunele mici cu trei picioare, stãteau de vorbã ca între bãrbaþi,

cum s-ar spune. Desigur, vorbea doar tataie. Pe îndelete, îi arãta

pe versoul fotografiei, numele ºi  semnãturile fiecãruia dintre cei

treizeci. Îl întreba pe nepot dacã îl recunoaºte în acea fotografie,

desigur o fãcea cu mare mândrie ºi cu amintiri care-i umezeau

ochii. Era tare mândru cã a fost în rãzboi, cã a avut camarazi

oameni de treabã. I-a ajutat Dumnezeu sã se întoarcã acasã din

groaznicul mãcel. Vãrul meu, Nelu Muscalu, aflat acum la vârsta

de odinioarã a bunicului, îºi aminteºte de multe ori de aceastã

pozã, de ceea ce îi spunea tataie, regretã cã s-a pierdut fotografia

odatã cu vânzarea casei. Desigur, Nelu îºi aminteºte puþine din

câte i-o fi spus, atunci, tataie. Au trecut ani mulþi! Fotografia a

stat vreme de douã generaþii pe acel perete al casei bãtrâneºti din

Oinacu. Dar stãpânii casei au trecut la Domnul, copiii lor ºi-au

fãcut fiecare rostul, în sat sau aiurea. Casa s-a vândut ºi fotografia

s-a pierdut. Câte asemenea amintiri din vremi trecute,

adevãrate nestemate documentare, s-or fi pierdut prin

toate satele, ori prin toate oraºele noastre!

Aþi reþinut cã fotografia avea pe verso semnãturile

ºi numele persoanelor fotografiate! Astfel, cu trecerea

timpului, valoarea ar fi fost tot mai mare. Nu se

pierdeau amintirile! Se reþineau mai bine. Aºa se

procedeazã, în general, atunci când existã fotografii

tipãrite, fotografii vechi pe care unii dintre noi le

cunoaºtem foarte bine. Desigur, preotul Ioan Graure

ºtia ºi el de existenþa fotografiei tatãlui sãu. În mod

sigur, îi povestise ºi lui, îi arãtase numele de pe verso.

Este o posibilã explicaþie pentru existenþa numelor

colegilor lui pe fotografia realizatã la Craiova, în ziua

absolvirii ªcolii Normale de Bãieþi, în anul 1943. Doar

cã pe verso nu existã semnãturi, ci absolventul Ioan

Graure a notat, dupã o anumitã perioadã, numele

colegilor. Însemnarea s-a fãcut mai târziu, deoarece la

doi dintre colegi este trecutã data

morþii, luna mai, respectiv, august

1947 (foto 1). Lângã aceastã

fotografie, între actele familiei, se pãstreazã

o Carte de identitate, eliberatã de C.F.R.,

„pentru cãlãtorii limitate cu 50%

reducere”, pe numele elevului Graure Ion,

elev, clasa a VIII-a, eliberat la 16.XI.1942;

ºi aceastã Carte poate fi consideratã astãzi

un document de arhivã (foto 2).

Timpul a trecut. Ne rãmân, dacã le e dat

sã rãmânã, fotografiile. La prestigioasa

ªcoalã Normalã din Craiova, tânãrul Ioan

Graure a avut obiect de studiu Psihologia

care i-a ºi plãcut. Învãþãtor în Remus, a

început sã studieze comportãrile elevilor.

Preot în Nãoiu, Cergãul Mic, Biia ºi

Tãrlungeni a cercetat cu pasiune felul de

comportare al parohienilor lui. A fost o

adevãratã pasiune care i-a oferit o

preocupare continuatã la Tãrlungeni, într-

un ritm susþinut. Mai precis, a cercetat

probleme de psihologie colectivã, analizate

în funcþie de data naºterii unui om. Ideea

acestei cercetãri a apãrut în închisoare, unde

s-a împrietenit cu psihologul Iancu Scutaºu-Comãneanu, ºi el

deþinut politic, ca un apropiat al lui Lucreþiu Pãtrãºcanu. Preotul

Graure a realizat numeroase fiºe ale enoriaºilor sãi. Avea în

vedere data naºterii ºi realiza un aºa-numit bioritm al unei

persoane, þinând seama de semnele anotimpului ºi, mai ales, de

munca tradiþionalã de veacuri a oamenilor în fiecare perioadã a

anului, care a determinat formarea anumitor trãsãturi.  De

exemplu, primãvara, de mii de ani, lucrãtorii câmpului seamãnã,

împrãºtie seminþe, de aceea pãrintele Graure considera cã oamenii

nãscuþi primãvara sunt mai darnici, chiar au tendinþa de a împrãºtia

propriile lucruri, sunt dezordonaþi, pe când cei nãscuþi toamna

sunt conservatori, strâng provizii, gândindu-se la iarnã, asemenea

naturii ºi vieþuitoarelor, care îºi adunã rezerve pentru iarnã. Foarte

multe observaþii de acest tip, de fapt analogii între oameni ºi

natura cu diversele-i manifestãri sunt realizate de preotul Ioan

Graure ºi sintetizate într-un volum dactilografiat, rãmas în

manuscris, cu titlul Mii de mii de ani în acelaºi ritm. Autorul a

donat, în mai 1976, un exemplar bibliotecii Arhiepiscopiei

Sibiului, ca sã nu se piardã munca lui.

Reproducem în continuare un fragment din argumentul scris

la începutul volumului de preotul Ioan Graure:

„Lucrarea abordeazã probleme de psihologie, biologie,

sociologie etc. pe bazã de bioritmicitate. La început sub forma

unui dialog se fac cunoscute fapte, vorbe, comportãri, care

caracterizeazã viaþa unor oameni, arãtându-se prin aceasta

caracterul-tipul fiecãruia. Aici nu e niciun dram de imaginaþie, ci

realitate vie, totul fiind luat din fiºe familiale þinute la zi. Sunt

probleme mai ales de psihologie (p. 1-86). În partea a doua (p.

87-99), pe baza pãrþii întâi, se dezvoltã o concepþie personalã

despre evoluþia ºi treptele de umanizare a omului. Care este, în

linii mari, aceastã concepþie?

Datoritã repetãrii ritmice a anotimpurilor din fiecare an ºi a

repetãrii ritmice a unor pãrþi de timp dintr-o zi ºi o noapte ºi, mai

ales, datoritã ocupaþiilor omului în acelaºi ritm cu aceste pãrþi de

timp, de mii ºi mii de ani, datoritã muncii – luptei pe care a fost

nevoit sã o ducã pentru menþinerea existenþei ºi contra suferinþei,

datoritã acestui bioritm, omul ºi-a format un fel de a fi, specific

lui, dând prin aceasta o mulþime de variaþii de indivizi, în cadrul

cãrora s-au format diferite tipuri de oameni.

Desigur ne întrebãm de ce omul ºi-a format un fel de a fi

specific numai lui ºi o mulþime de variaþii între indivizi, cum nu

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (IX)
File de monografie:

(Va urma)

3. Preotul Ioan Graure cu soþia, Bazna, 1968

2. Cartea de identitate eliberatã de CFR

1. Absolvenþii ªcolii Normale de Bãieþi, 1943, Ioan Graure este în
dreapta, al treilea din rândul din mijloc

existã la nicio altã specie pãmânteascã?

Variaþia dintre indivizi s-a datorat, mai ales, variaþiei în timp a

naºterilor. Aceasta a ºi fost cauza pentru care el s-a putut adapta,

ca sã poatã trãi pe toatã suprafaþa pãmântului. Dar faptul acesta al

întinderii omului pe toatã suprafaþa pãmântului a dat naºtere altor

variaþii între indivizi ºi grupe de indivizi, de astã datã din punctul

de vedere al spaþiului.

Cu toate aceste variaþii între indivizi ºi grupe de indivizi, omul

a rãmas omogen în ceea ce priveºte fizionomia ºi facultãþile

intelectuale, datoritã solidaritãþii genului omenesc. ªi interesant

cã aceastã solidaritate a avut-o în ciuda luptei dintre indivizi ºi

dintre grupe de indivizi, fiecare având o individualitate proprie ºi

un fel de comportare specificã lui.

În spiritul acestei concepþii, dezvolt câteva probleme pe bazã

de statistici ºi anume: Educaþia (p. 108-112); Ereditatea (p. 113-

126); Gemenii (p. 126-128); Alcoolismul (p. 133-141); Unele

concluzii (p. 142-146); Omul potrivit la locul potrivit (p. 147-

159); Naºterea ºi moartea (p. 160-161); ªi prevãd prin secoli a

ei înãlþare (p. 162-165).

Cele de mai sus nu spun aproape nimic. Lucrarea trebuie cititã cu

multã rãbdare, fãrã nicio prejudecatã, chiar dacã la început (mai ales

p. 1-87) va plictisi. Sã nu se ia în seamã greºelile de ortografie ºi

stilul, ci sã se ia în seamã ideile! De problemele acestea mã ocup de

24 de ani (...). Pentru a scrie lucrarea am cercetat circa 2100 de familii

compuse din circa 6000 de persoane. Manuscrisul conþine 169 de

pagini, plus coperta. Datat: 25 martie 1976.”
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXVII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

De vreo jumãtate de veac, dacã nu
cumva chiar de mai înainte circulã prin
lumea presei ºi a literaturii de la noi un
ins de o vivacitate ºi de o mobilitate
aproape incredibile. Informat pânã la cele

mai mici amãnunte asupra a ceea ce s-a întâmplat, se întâmplã ori
urmeazã sã se întâmple într-o librãrie, la un club, la o casã de
culturã, la un cenaclu etc. etc. este gata sã-þi spunã la orice orã
din zi sau din noapte care este calendarul cutãrei sau cutãrei
manifestãri, cine e invitat acolo, cine ºi cu ce se va „produce”, în
fine dacã meritã sau nu sã-þi rupi câteva ore din timpul tãu ºi sã
te deplasezi în locul ºi la ora pe care le ºtie cu o exactitate
comparabilã chiar ºi cu ceasornicul din Turnul Londrei.

Personajul este ubicuu ºi te întrebi, la o adicã, dacã prezenþa
lui unde te aºtepþi ºi unde nu te aºtepþi n-o fi cumva o misiune
încredinþatã lui de cine ºtie ce forþã ocultã de informaþii sau dacã
este doar un dat din naºtere.

O carte apãrutã de curând (Vasile Rãvescu, Întâmplãri de-o
clipã, Amintiri de-o viaþã, Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2020)
vine sã-þi alunge toate nedumeririle ºi întrebãrile în legãturã cu
acest personaj.

Sã trãiascã într-o boemã aproape totalã (fãrã un domiciliu ºi
un loc de muncã stabile, fãrã o locuinþã ºi o adresã la care poate
fi, eventual, gãsit, fãrã griji ºi temeri legate de ziua de mâine ºi de
viitorul mai mult sau mai puþin îndepãrtat nu e la îndemâna
oricui. Un astfel de ins nu putea/nu poate fi întâlnit prea des.
Aºijderea un personaj care sã facã fixaþie, obsesie pentru o
profesie (altfel una dintre cele mai frumoase!) – aceea de ziarist,
iarãºi nu poate fi întâlnit pe toate drumurile. Iar când îºi vede
împlinit visul care l-a „mânat” la o astfel de atitudine sã se
dãruiascã cu toatã fiinþa muncii pe care o face, îþi dai numaidecât
seama cã ai de-a face cu un adevãrat personaj de roman.

Un astfel de ins ce ar putea oricând deveni prototipul unei naraþiuni
este însuºi autorul volumului amintit mai sus, Vasile Rãvescu.

Cine este ºi ce a fãcut pânã acum Vasile Rãvescu, alintat de
prieteni cu apelativul „Bebe”?

Îi deschizi cartea ºi pe cele douã clape ale ei gãseºti reproduse
nu mai puþin de unsprezece coperþi ale „bilanþului” sãu editorial
de pânã acum: Cu trenul în catrene, Catrene de serviciu din
gura târgului, Umor la patru ace, Un surâs în colþul gurii,

Catrene cãtrãnite, Ace de cojoace, Epigrame policrome din
perioada portocalie, În trecere, De tot hazul ºi necazul, Ghicitori
pentru minori, Coroana lui virus, umor în carantinã.

Un umorist cu palmares bogat ºi cu vechi serioase antecedente,
eºti tentat sã-þi spui. ªi nu te înºeli, fiindcã Vasile Rãvescu s-a
consacrat epigramei ºi catrenului dintr-un
capriciu ºi de dragul versificãrilor prompte,
instantanee, cum s-ar putea crede ºi cum, din
pãcate, considerã multã lume.

A privi viaþa, societatea, oamenii,
actualitatea, istoria ºi tot felul de situaþii prin
grila satirei ºi a umorului este, pânã la urmã,
un lucru foarte serios.

Dar sã las divagaþiile ºi sã spun câte ceva
despre aceastã, cea mai nouã carte a
cunoscutului ziarist, al cãrui nume era familiar
(mai ales înainte de 1989, când se fãcea presã
serioasã) tuturor celor ce aveau ca sursã
principalã de informaþie presa.

Sub semnãtura lui Vasile Rãvescu au apãrut
sute, poate chiar mii de articole în cel de al
doilea mare cotidian din acea vreme „Scînteia
tineretului” (care, în treacãt fie spus, era o
adevãratã ºcoalã de presã). ªi mai cred, fãrã a
exagera cu nimic, cã Vasile Rãvescu era ºi cel
mai „citit” de cãtre cei ce parcurgeau ziarele, întrucât redacta o
rubricã – „Azi”, cu ºtirile de ultimã orã din întreaga þarã.

Cartea de acum – pe care aº aronda-o, ca gen, memorialisticii
– nu este atât o poveste a vieþii ziaristului în cadrul redacþiei cu
pricina, cât mai degrabã o lungã ºi incitantã confesiune despre
„întâmplãrile” lui, transfigurate acum, tot publicistic, în „amintiri”.

Sunt întâmplãri de tot felul, unele vesele, altele mai puþin vesele,
toate, însã, trãite la înaltul diapazon al dãruirii întru profesie, cu
credinþa îndeplinirii unei/unor sarcini asumate în cunoºtinþã de
cauzã a riscurilor, dar ºi a satisfacþiilor – pe cât de imprevizibile
ºi unele ºi celelalte, tot pe atât de incitante, de provocatoare, ºtiut
fiind cã în majoritatea cazurilor ziaristul nu are viaþã personalã,
imperativele meseriei reclamându-i prezenþa pe teren, indiferent
de anotimp sau de calendarul sãrbãtorilor de peste an.

Vasile Rãvescu, un publicist demonstrând cã
ziaristica este sinonimã cu tinereþea

Ajuns acum la ceasul amintirilor, autorul îºi retrãieºte cu
frenezie clipele, momentele, situaþiile rãmase pe rãbojul sufletului.
„În viaþã, citim într-un loc, sunt momente tragice, dramatice,
neplãcute º.a. care devin, mai devreme sau mai târziu, amintiri de
pãstrat în arhiva sufletului. Martor sau implicat direct, ziaristul

trebuie sã le suporte cu luciditate ºi dacã le
selecteazã, sã o facã obiectiv, cinstit cu sine faþã
de sine, cu conºtiinþa sa”, iar în altul: „Aº
contabiliza aici participãrile mele la inundaþii, la
iernile geroase repetate, cu înzãpeziri (care mi-au
adus renumele de Rãvescu-Viscol), la surpãri de
teren, cu blocãri de drumuri, accidente ºi multe
altele…”, pentru ca, mai la vale: „În acel concediu
am fost convins cã profesia de ziarist nu se face
dupã un program strict, ea este o stare de veghe ºi
acþiune.”.

Solicitat sã vinã cu idei noi la „Scînteia
tineretului”, Vasile Rãvescu mãrturiseºte: „Am
fãcut un fel de ziar în miniaturã, un ziar în ziar,
cum se spune, cu rubricuþe fixe ºi de tot felul,
notiþe incluzând cât mai multe informaþii, din varii
domenii care credeam cã sunt de interes. În ciuda
spaþiului acordat – douã coloane ºi uneori un
subsol de paginã – aveau loc sã publice, în afarã
de subsemnatul, colegii, cititorii, scriitorii tineri,

pasionaþii de fotografie sau caricaturiºtii, epigramiºtii ºi
dezlegãtorii de cuvinte încruciºate, matematicienii cu problemele
lor distractive, ºahiºtii, activiºtii de UTC ºi alþii ºi alþii.”.

Nume mai mult sau mai puþin cunoscute de scriitori sau ziariºti
se perindã prin paginile volumului aºa cum s-au perindat (unii
dintre ei se mai perindã ºi azi) prin viaþa autorului.

Vasile Rãvescu scrie alert, cu nerv, nu se pierde în detalii, trece
de la o amintire la alta, ca-ntr-un film în care scenele alterneazã în
chip fericit (sã fi fost, oare, autorul influenþat de tehnicile
cinematografice cunoscute mai îndeaproape pe când a lucrat la o
Casã de filme?) – de unde ºi cursivitatea, lectura plãcutã, incitantã,
ca de roman poliþist, când te întrebi ce va mai urma etc. etc.

Practica ziaristicã a fost/este pentru Vasile Rãvescu sinonimã
cu tinereþea, ca sã ne argumentãm încã o datã afirmaþiile de la
începutul cronicii de faþã.

Pentru prolificul critic literar
ªtefan Vida Marinescu anul 2020
a fost unul fast din moment ce „din
solidaritate (de breaslã)”, dar, mai
ales, din dorinþa „de a promova ºi
spiritul sudist”, conform propriei
mãrturisiri, a publicat trei cãrþi
dedicate unor scriitori
teleormãneni trecuþi în lumea celor
drepþi („Post-Scripta-itinerar
critic”), unor poeþi aflaþi încã în
deplinãtatea puterii lor creatoare

(„anti-scleroza Metaforei, o antologie criticã de poezie”) ºi, nu
în ultimul rând, unor filologi, critici sau istorici literari („Cvintetul
empatic-antologie criticã”), toate la Editura „SemnE”, cel din
urmã fiind un „corolar ºi reverenþã, într-un cvintet exegetic, ca
reuniune creatoare de filologi”, având în vedere preocuparea lor
pentru „certe valori româneºti ºi universale” (afirmaþie din care
am împrumutat ºi titlul cronicii mele).

Structura ultimului volum este cea cu care ne-a obiºnuit deja
în cele anterioare, cuprinzând o notã biobibliograficã, texte alese
(propuse de autorii respectivi) ºi interpretarea criticã a cãrþii/
cãrþilor din care au fost extrase, sinteticã, aºa cum menþioneazã
într-o postfaþã intitulatã „Empatia creatoare”: „Grila interpretãrii
critice se doreºte fecundã, în (ºi de) actualitate, ecoul… controlat
al textelor generând o sintezã subiectivã, dar argumentatã,
excluzând orice ingerinþe critice «perturbatoare»”.

Cel mai cunoscut ºi mai titrat critic literar dintre cei cinci care
constituie subiectul exegezelor din „Cvintetul empatic” (membru
al ASPRO, al AZR ºi, mai cu seamã, al USR, Filiala Piteºti) este
Al. Th. Ionescu, observator ºi comentator avizat al prozei scurte
optzeciste („Aventura prozei scurte în anii ‘80"), volumul
surprinzând diverse puncte de vedere asupra evoluþiei acestui
gen în literatura românã, autorul accentuând „funcþia terapeuticã
de peste valoarea esteticã a prozei anilor ’60".

Dintre prozatorii acestei generaþii, Al. Th. Ionescu acordã o
atenþie deosebitã lui Mircea Nedelciu, „nume de rezonanþã dincolo
de generaþii, de promoþii, de serii, de grupuri”, cãruia îi dedicã o
monografie cuprinzând, pe lângã notele biobibliografice, „texte
teoretice ale subiectului […], o antologie de 6 texte ºi un mic
dosar al receptãrii critice”, o preocupare mai amplã constituind-
o romanele prozatorului despre care autorul scrie „în concentrãri
ºi rezumãri elocvente”, în centrul cãrora se aflã „eroi de prim-
plan, subliniind metoda, stilul” acestuia.

Un „subiect abordat didactic” de criticul Al. Th. Ionescu îl
reprezintã lirica bacovianã într-o ediþie a operei poetului („George
Bacovia, Poezii”) publicatã sub îngrijirea sa ºi însoþitã de un
comentariu personal („Bacovia, de la simbolism la

O REUNIUNE DE FILOLOGI

decadentism”), în care prezintã „teme, motive, tehnici simboliste
transgresate cãtre expresionism, cu nuanþe (fãrã culori) generând
decadentism, anti-retoricã romanticã”.

Profesoarã de limba francezã la un liceu roºiorean (ºi
traducãtoarea unui interesant volum despre aeronauticã), Aurelia
Petrescu este autoarea unui amplu „eseu analitic axat pe limbajul
teatral”, „Proliferarea în teatrul lui Eugène Ionesco”, în care
sunt surprinse „consideraþii pertinente
despre teatrul lui Ionesco […], fãrã a neglija
factorul biografic care va marca opera (cu
detalii de preþ, precum: sentimentul timpului
ºi ideea morþii)”.

Criticul-antologator apreciazã aportul
autoarei la cunoaºterea operei ionesciene ºi
a receptãrii acesteia de-a lungul vremii. În
construcþia eºafodajului analitic, autoarea
utilizeazã punctele de vedere ale lui Eugène
Ionesco, mai ales pe cele privitoare la limbaj,
la realizarea ºi explicitarea noþiunii de
„proliferare”, vãzutã ca „procedeu teatral
uzitat” de dramaturg „pentru a-ºi materializa
angoasele ºi obsesiile”, procedeu
exemplificat prin „replici, scene angoasante”
din piesele ionesciene. Revelând capacitatea
de analizã a unui aspect specific operelor
ionesciene, criticul scoate în evidenþã faptul
cã „eseul Aureliei Petrescu bate monedã pe
proliferarea ce atrage moartea, magnetic ºi
fatalist, o salvare fiind zborul…iluzoriu”,
fiind un eseu „de esenþã, de interes, aºa cum este ºi teatrul lui
Ionesco”.

O altã profesoarã de limba francezã la un colegiu naþional din
Alexandria, Emilia Stroe, poetã („Destin românesc”), prozatoare
(trilogia romanescã „Trecãtori prin luminã”, ºi volumul de prozã
scurtã, „Un ideal de eternitate”), eseistã („Sufletul din cuvânt”)
intrã în vederile criticului antologator cu o lucrare „de impact
metodico-didactic” în limba francezã, „La lecture plurielle de la
poésie moderne”, „investigând polisemia funciarã a textului
poetic”. Prezentând, sintetic, conþinutul capitolelor studiului
Emiliei Stroe, „teoreticianã de fineþe”, criticul apreciazã modul
de abordare a unor noþiuni (isotopie, operã deschisã, discurs,
semioticã, sistem secund, poeticã ºi poieticã), fãcând apel la
teoreticieni strãini ºi români, exemplificând partea teoreticã prin
texte aparþinând unora dintre poeþii francezi reprezentativi.
Criticul este de pãrere cã lucrarea este „un studiu pasionant, al
unei distinse profesoare, cu multe virtuþi analitice ºi cu o
bibliografie bogatã ºi obligatorie”.

O „descriere romanescã balzacianã” realizeazã filologul,
prozatorul (autorul romanului „Un urs în oraº” ºi al unui volum
de prozã scurtã „Compunere cu început dat”), eseistul, publicistul
ºi traducãtorul Mihai-Athanasie Petrescu, profesor de limba
englezã la un liceu din Roºiorii de Vede, în lucrarea „Statutul
descrierii în opera lui Honoré de Balzac”, selectatã de criticul-
antologator dintre cele peste 13 volume (personale sau în
colaborare). Autorul eseului „insistã, în cartea sa, asupra statutului
descriptiv balzacian, în mod gradual, pornind de la generalitãþi
(balzaciene) privind descrierea narativã”.

Ceea ce este remarcabil la eseist este acribia cu care prezintã
toate elementele decorului, ale peisajului arhitectonic,
„relevând – monografic – imaginea, starea locului,
atestând în romancier un cronicar omniscient, un
narator fidel” al vieþii ºi preocupãrile oamenilor din
diverse localitãþi în care se petrece acþiunea din
romanele lui Balzac. Apar, astfel, descrierea clãdirilor
ºi a interioarelor, portretele fizice ºi morale ale
personajelor (dovezi ale unor „calitãþi de
caracterolog”), vestimentaþia acestora care atestã
„caracterul” lor, un inventar numismatic, toate
„sugerând cadrul exact, ferm, al realitãþii epice” din
proza romanescã balzacianã.

Apreciind eseul lui Mihai-Athanasie Petrescu,
criticul îl considerã „un studiu merituos, o sintezã
[…] excelând în detalii ºi portrete” al unui autor
„înzestrat în materie (de literaturã francezã, de analizã
pe text)”, lucrare care se adaugã celorlalte volume din
„creaþia epicã (umoristicã ºi satiricã) ori publicisticã”,
toate fiind „de substanþã în orice ipostazã ºi nu ca
«jonglerie» în ale scrisului”.

ªi acum, last but not least, nu pot trece cu vederea
faptul cã ºi una dintre cele cinci cãrþi ale mele de

istorie ºi criticã literarã, „Caragiale, mereu viu”, i-a atras atenþia
criticului (gest pentru care îi mulþumesc), fiind convins cã, dincolo
de faptul cã atestã „ideea cã omul Caragiale concureazã cu
Scriitorul”, eseul „are menirea de a-l descoperi pe Caragiale în
ipostazele de creator, de «pater familias», de apãrãtor (ºi de slujitor,
am îndrãzni) al limbii române, dar ºi în relaþia sa cu ºcoala”, iar,
„dupã fiecare «poziþie» istorico-literarã, N. Dina insereazã note
bibliografice, cu acribia-i cunoscutã”.

Fãcând o trecere prin capitolele eseului, criticul considerã cã
acesta este „o carte utilã, o incursiune relativ rebelã în viaþa ºi
(mai puþin) în opera unui mare creator român”. „Clasicul ºi
modernul Ion Luca Caragiale” este „readus pe tapet de un spirit
delicat ºi documentat”.

Iatã, deci, încã o carte în care, conform propriei afirmaþii, ªtefan
Vida Marinescu îºi face „un mic titlu de glorie a citi ºi a scrie, a te
ocupa, constant, de creaþia unor sudiºti”, cuprinzând „nume
consacrate, deja, în aria exegezei moderne. Sau, cel puþin, a
Sudului cultural”.

Nicolae Dina
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Neagu Udroiu

Colaborator la Radio mã
consideram cu ceva vechime,
câtã vreme îmi auzisem glasul,
când ºi când, însãilat la unele
rubrici de sezon. Cã aº putea
sã-mi câºtig existenþa la
microfoanele din Strada
Nuferilor, nici vorbã. Cu atât
mai puþin dincolo, în Strada
Moliere, unde trona
Televiziunea Naþionalã. Dar aºa
a fost sã fie: nevoia de
împrospãtare mi-a scos în faþã
numele, iar decizia s-a dovedit
rapidã.

A fost un transplant de cap
la trup. Ca ºi în cazul altora, echipele
de desant aerian rãmâneau pe loc, era
schimbat doar insul din fruntea
coloanei.

Pe cei de la TV îi ºtiam mai puþin, nu
de vedetele consacrate vorbesc, ci de
imensul material uman ce-ºi sporea
greutatea ºi vizibilitatea cu fiecare an.
Se reuºise nu demult chiar inaugurarea
noilor clãdiri din Calea Dorobanþi.
Procesul început continua în forme
alotropice noi: cândva, condeiele
deveneau voci, acum, vocile se
metamorfozau în chipuri.

Erai cineva dacã ajungeai sã dispui de o carte de muncã pe
care sã fie inscripþionat numele Radioului. Nu mai zic al
Televiziunii. Cele douã instituþii ale Audiovizualului autohton
rãmãseserã oricum sub aceeaºi acoladã, coordonarea diverselor
compartimente revenind unor vremelnici urcaþi pe cai. Dar faima
Radioului, a Televizorului era datã mai ales de rabonici cu
priceperea de a te câºtiga de partea lor. Sigur, erau radiojurnalele,
cu ºtiinþa lor de a te þine de mânã cât sã nu uiþi pe ce lume trãieºti.
Dar atâtea alte emisiuni erau de nepierdut: Teatru la microfon,
Unda veselã, transmisiile sportive, programele culturale, cele
muzicale, setul orelor social-educative. Greu de separat între ei
merituoºii realizatori, dar pe câþiva i-aº menþiona: Iuliu Þundrea,
Geta Rãboj, Teodora Albescu, Iosif Sava, Marin Traian, Valeriu
Negru, Vasile Gorneanu. Obiceiul notorietãþii a emigrat ºi pe
micul ecran, unde identificarea se producea mai ales prin citarea
realizatorilor cu faimã: Stark, Vornicu, Brãtescu, Ciurescu,
Verman, Mihai Florea, Aristide Buhoiu, Ion Mustaþã, Andrei
Bacalu, Carmen Dumitrescu, Catinca Ralea, Emanoil Valeriu,

Cristian Þopescu. Emisiunile de vârf le þinem minte ºi azi: Dialog
la distanþã, Reflector, De la Giotto la Brâncuºi, Mai aveþi o
întrebare?, Searã de teatru, Teleenciclopedia, Telecinemateca,
Emisiunile de duminicã dupã amiazã, serialul de sâmbãtã seara.

Redacþia unde am fost paraºutat era situatã la etajele cinci ale
celor douã edificii, una singurã, cu secþiuni individualizate –
Tineret, Copii, Radioteleºcoalã. Sã le luãm pe rând.

La Radio, aºezarea lucrurilor pãrea a se fi modelat conform
unei grupãri eterogene chemate sã funcþioneze întocmai Boleroului
lui Ravel, unde fiecare instrument pãtrunde în arenã la semnalul
aºteptat, urmând a li se alãtura restul, sacadat, învãluitor, conjugat
cu efectul de ansamblu bineºtiut. Aºii pedalei se numeau în fel ºi
chip – Octavian Ursuleanu, Camelia Stãnescu, soþia lui Titus
Vîjeu, Octavian Iordãchescu, Marius Groza, George Enache,
Lucian Sârbescu, Sebastian Sârcã, Constantin Sãbãreanu, Sergiu
Deleanu, Liviu Tudor Samoilã, Lena Boiangiu, Doina Pap, Petre

Idriceanu, Costin Nastac, Costicã Teodori, Mioara Paler, Maria
Drãgan, Elena Lepºa, Virginia Panã-Velcescu, Dida Teodoriu,
Mia Ionescu, Noe Smirnov, Costicã Teodori, Eugenia Grosu,
Manole Pavel Dan. Tineretul a luat în antreprizã la un moment
dat Programul trei, gestionat de cupluri strãlucitoare prin
capacitatea de improvizare atât de trebuincioasã pentru emisiunile
life. Pe programul 1 „luau faþa” Cluburile profilate – o probã de
devotament publicistic de neuitat. În fruntea lor, a tuturor, fusese
instalatã de la un moment dat Sofia ªincan, atotºtiutoare,
energicã, echilibratã, care cu ceva minte la purtãtor putea fi ºi
astãzi la pupitru. Lângã ea a rãmas vreme îndelungatã Eduard
Jurist, talent recunoscut, exersat cu succes nu puþin timp ºi în
zona rubricilor umoristice ale Radioului. Or, cum ºtim, acolo
unde umor nu e, nimic nu e...

La Televiziune tronau îndeosebi emisiunile despre tineri, pentru
tineri. Nume de rezonanþã, atunci ori mai târziu, erau
experimentaþii Anca Arion, Marin Stãnescu, Emil Ghiþulescu,
Vartan Arachelian, Anca Fusariu, Jeana Ghiorghiu, Lucica
Postelnicu, Bety Montanos, Timotei Ursu, Dan Necºulea, Eugen

Tudor Vladimirescu ºi Ciorogârla Domneascã

Todoran, Cristian Thau, Octavian Greavu, Eugen Patriche,
Luminiþa Dumitrescu, Petre Magdin, Ioan Simion Pop, Nedic
Lemnaru, Mihai Tatulici. Pentru emisiunile de copii exersau cu
vizibile rezultate Carmen Constantinescu, Ana Ionescu, Romaniþa
ªtenþel, Erica Petruºa, Tatiana Sireteanu, Dan Popovici, Ina
Sterescu, Mircea Mondea, Mihai Scripcã. Teleºcoala avea drept
cap compas experienþa îndelungatã a lui Andrei Covrig, mulþi ani
redactor ºef al emisiunilor de tineret în ansamblul lor. I-au rãmas
alãturi, între alþii, Mihai Armaºu, Dorina Onicel, Nataºa Bârcã,
Anca Atanasiu, Livia Oprescu, Val Tebeicã, Adrian Grigoriu.

Dacã pe vremea anilor de început constatam veºnica miºcare
de privire spre corpul central al Casei Presei – acolo se compunea
ziarul principal al zilei, Scânteia – elementul de referinþã în materie
de emisiune educativã ºi divertisment îl constituia tot ce ieºea din
mâna lui Tudor Vornicu. Cândva ziarist sportiv, apoi corespondent
permanent la Paris unde va face de toate, dar mai ales va bãga de

seamã la ce fac alþii, este adus, ca ºi Octavian Paler de la Roma,
pentru a pune pe picioare Televiziunea Românã abia lansatã. Li
s-a alãturat Ioan Grigorescu, creditat cu o experienþã
internaþionalã notabilã. Ani de zile s-a trãit din ideile,
brainstormingul, capacitatea lor de zvârcolire în necunoscut. Paler
ºi Grigorescu au plecat la un moment dat în alte posturi. Vornicu
a rãmas decenii la rând ºi dacã o întâmplare nefericitã nu l-ar fi
scos din joc putea fi ºi astãzi creierul atomic mereu dispus sã
gãseascã loc de parcare în inimile telespectatorilor. Avea de dus
un handicap. În garnitura de redactori ºefi aflaþi în acelaºi moment
pe statul de salarii figuram: Ioan Lavric (Actualitãþi), Sorin Pamfil
(Economic), Constantin Viºan – Dinu Sãraru – Geo Saizescu
(Cultural-Teatru-Film), Vasile Donose (Muzical), Dionisie ªincan
(Social-educativ), subsemnatul, Mihai Lazãr (Relaþii
internaþionale), Tudor Vornicu (Programe). Aveam dreptul la
acelaºi salariu. Mai puþin cei doi din urmã. Erau penalizaþi pentru
vina de a nu-ºi fi terminat studiile superioare...

Din lucrul în echipã cu ei am plecat, „la închiderea stagiunii”,
cu geamantanul plin...

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (VIII)
Marconi ºi ai sãi

Niculae
Stoica

De curând s-au împlinit 200 de ani
de la istorica deplasare spre Bucureºti
a oastei de panduri condusã de Tudor
Vladimirescu, ultimul popas înainte de
a intra în Capitalã fãcându-l la
Ciorogârla, judeþul Ilfov. Despre acest
eveniment vorbeºte însuºi Tudor
Vladimirescu, care, în Proclamaþia de
la Bolintin din 16/28 martie 1821
adresatã bucureºtenilor, referindu-se la
scopul acestui marº aratã cã:
,,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
aºtepte 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.”

În ziua urmãtoare, în drumul sãu spre Bucureºti, îl întâlnim pe
Tudor poposind împreunã cu pandurii care îl însoþeau la
mânãstirea Samurcãºeºti-Ciorogârla. Locul îi era cunoscut lui
Tudor deoarece în drumurile sale la Bucureºti poposea la vornicul
Constantin Samurcaº, ctitorul mânãstirii, ,,care avea mare putere
în sufletul lui Tudor, fiind fost în slujba dumisale ºi om al casei
de aproape”, aºa cum arãta cãlugãrul istoric ºi poet Naum
Râmniceanu, iar Andrei Oþetea, un alt cunoscut istoric, afirma cã
,,Samurcaº era unul din patronii lui Tudor”(Alexandru Tzigara
Samurcaº, Memorii, vol. I, Editura ,,Grai ºi Suflet – Cultura
Naþionalã”, Bucureºti, 1991, p. 26).

Cu ocazia popasului fãcut la mânãstirea Samurcãºeºti, Tudor
avea sã se întâlneascã cu o delegaþie a boierilor din Divanul Þãrii
condusã de vistierul Alexandru Filipescu-Vulpe, precum ºi cu
episcopul Ilarion (Ilie Gheorghiadis) al Argeºului, duhovnicul
sãu, care veniserã sã-l înduplece pe Tudor sã renunþe la intenþia
,,de a tãia câþiva boieri cu barbã ca pildã pentru urmaºi”.

Faptul cã la mânãstire a campat pentru câteva zile oastea de
panduri condusã de Tudor Vladimirescu, a îmbogãþit cu încã o
paginã nemuritoare istoria tumultuoasã a acestor locuri. O legendã
localã spune cã gãrzile sale se urcau într-un pin din curtea
mânãstirii ºi supravegheau împrejurimile spre a nu fi surprinºi
de vreun atac inamic.

Popasul fãcut de Tudor Vladimirescu la Ciorogârla avea sã fie
marcat printr-un dar de mare preþ oferit de acesta mânãstirii. Este
vorba de o cruce lucratã în filigran de argint, cu pietricele de
rubin, având inscripþia ,,Aceastã cruce s-au fãcut de noi robul
lui Dumnezeu, log. Stan Jianu ot Craiova, 1761". Acest simbol
al credinþei, alãturi de alte obiecte de cult ºi cãrþi bisericeºti,

compun astãzi patrimoniul muzeal al mânãstirii.
Crucea, pe care o prezentãm în imagine, poartã patina celor

260 de ani trecuþi de la crearea sa ºi dupã cum se observã este
montatã pe un suport având baza rotund-concavã, pe a cãrei
margine de sprijin poartã inscripþia menþionatã mai sus, scrisã
cu caractere chirilice, întregul ansamblu având dimensiunile de
aproximativ 12/5/2 cm. Suportul este posibil sã fi fost aurit,
întrucât printre modelul filigranului, cât ºi pe partea concavã a
acestuia se observã strãlucirea
metalului.

Revenind însã la relaþia lui Tudor
cu vornicul Constantin Samurcaº,
trebuie menþionat cã înainte de
pornirea pandurilor spre Bucureºti
relaþiile dintre cei doi se rãciserã
ireconciliabil. Acest aspect rezultã
dintr-o scrisoare trimisã de Tudor
Vladimirescu vornicului Samurcaº
la data de 28 februarie 1821, al cãrei
conþinut, spre edificare, îl prezentãm
mai jos.

,,Cu multã plecãciune sãrut cinstita
mâna dumitale.

Slavã prea bunului Dumnezeu
atotþiitorul, celuia ce n-au voit
pierzarea norodului sãu celui
nevinovat de cãtre mâinile cele
sângerate ale tiranilor boieri, ci prin
graiul unui iubitori de Dumnezeu ºi
de dreptate, sârb, carele de multã
vreme s-au hrãnit din cãscioara mea,
mi-au descoperit mie vicleºugul cel
sângeros care ai umblat dumneata a-
l face, prin dare de bani, asupra mea
ºi asupra ticãlosului norodului
rumânesc, dintr-al cãruia sânge o
sutã de ani sunt de când se hrãneºte tot neamul boieresc-
fanarioþãsc. Iar acum, în loc de mulþumitã, umblaþi
dumneavoastrã ca sã-i pierdeþi cu totul du pe faþa pãmântului.
Numai mila lui Dumnezãu nu ne-au lãsat! Ci dupe ce au sosit
dumnealui Hagi Prodan aici, cu cuvânt cã au fugit de la
dumneavoastrã ºi eu l-am primit ca pe un creºtin, apoi s-au
apucat de au împãrþit, noaptea, întru ascuns, la 270 de sârbi cari
sunt cu mine bani, câte talere 250 ºi câte 260 de tot omul ºi la
cãpeteniile lor câte cinci ºi câte ºasã sute de tot omul, ºi alte
multe fãgãduieli fãgãduindu-le, cu cuvânt ca sã-i tragã de la
mine ºi sã-i aducã la dum<neavoastrã.

Bun lucru au fãcut dumnealui Hagi pentru dumneavoastrã.
Ci prea bunul Dumnezãu n-au voit precum voiesc tiranii, ci l-

au dat în mâinile norodului. Pe care cãutându-l am gãsit la
dumnealui ºi contractul dumneavoastrã, cel cu multe fãgãduieli
fãcut, precum ºi o scrisoare a excilenþii sale domnul gheneral ºi

cavaler Pini, fãgãduindu-i cã pentru uciderea mea de la amândouã
prea-puternicele împãrãþii va fi mângâiat cu multe mili.

Aceasta o cred ºi eu, cã aºa va fi, fiindcã pe atâta au rãmas prea
puternicele împãrãþii: pe oastea dumnealui Hagiului, iar altã putere
nu mai au!

Ah! Cilebi, dar pe sãmne numai dumneavoastrã ºtiþi ce este în
lume, iar alþii nu mai ºtiu nimic! Numai, eu voi þinea aceste scrisori
pânã când se vor face cunoscute prea puternicelor împãrãþii ºi
atunci vom vedea cine va merge la Sibir! Iar pe dumnealui Hagiu,
carele pentru lãcomia ºi iubirea de argint s-au îndrãznit a face o
nelegiuire ca aceasta, era ca sã-l facã norodul multe bucãþi; ci
deocamdatã îl scãparã becherii cu mii de rugãciuni; iar mai la urmã
dupã ce se va aduna mai mult norod, îºi va lua rãsplãtirea. ªi de
vreme ce dumneata, cel ce totdeauna îmi ziceai cã la sânge nu te
amesteci, iar acuma umbli ca sã pierzi o þarã întreagã pentru hatârul
jefuitorilor, de aceea, de acum înainte, pentru orice rãu sã va
întâmpla a face norodul tiranilor boieri, tot dumneata sã dai samã la
Dumnezãu, fiindcã norodul din aceastã pricinã s-au înfocat mai
groaznic; cum ºi pentru aducerea turcilor, carei împotriva sfintelor
legãturi, i-aþi bãgat aici în þarã, tot dumneavoastrã va sã daþi rãspuns!
Fiincã norodul niciun fel de împotrivire cãtrã prea puternica
împãrãþie n-au arãtat, nici nu aratã, ci totdeauna au fost ºi este prea
credincios ºi supus prea-puternicei împãrãþii întru toate.

ªi mãcar cã ai tins dumneata mâinile ºi la sângele meu, cel
nevinovat dumitale cu nimic, iar eu, cât voi mai avea viiaþã,
niciun fel de rãutate nu voiu avea asupra dumitale; ci las toate în
plata lui Dumnezãu!

1821, februarie 28.
ªi cu multã plecãciune sunt al dumitale prea plecatã slugã,
Theodor.”
(G.D. Iscru, Revoluþia din 1821 condusã de Tudor

Vladimirescu, Editura Albatros, Bucureºti, 1982, p. 170-171.)
Faptul cã în Proclamaþia de la Bolintin Tudor foloseºte

toponimicul de Ciorogârla Domneascã ºi nu pe cel de
Samurcãºeºti, cum se chema satul la vremea respectivã, aratã
dispreþul pe care îl manifesta Tudor faþã de numele de ,,Samurcaº-
Samurcãºeºti”. Denumirea de Ciorogârla Domneascã era ºi ea
corectã, trãgându-se de la domnitorul Caragea Vodã care stãpânise
anterior moºia Ciorogârlei.

Dupã pornirea pandurilor spre Bucureºti, de teamã C.
Samurcaº împreunã cu alþi boieri se vor  refugia la Braºov, iar în
anul 1825 acesta va înceta din viaþã.

La data de 21 martie 1821 Tudor Vladimirescu intra în Bucureºti
în fruntea pandurilor sãi, majoritatea gorjeni ºi mehedinþeni. În
Capitalã va staþiona pânã în luna mai, când s-a retras, iar la 25 mai,
la Goleºti, prin trãdarea unora dintre cãpitanii sãi, avea sã fie prins
de eteriºtii lui Ipsilanti, dus la Târgoviºte, judecat ºi omorât.

Tudor Vladimirescu va rãmâne în inimile noastre ca un luptãtor
neînfricat care s-a jertfit pentru eliberarea acestui popor de sub
jugul strãin.

Crucea oferitã de
Tudor Vladimirescu
mânãstirii Ciorogârla
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O EPISTOLÃ

INEDITÃ A

LUI

NICOLAE

IORGA

Profesorul, istoricul, istoricul

literar ºi excepþionalul cãrturar

Nicolae Iorga a avut câþiva discipoli,

aici, în sudul þãrii, de mare merit ºi

autoritate ºtiinþificã ºi profesionalã, ce se cuvine sã-i amintim într-

o ordine, stabilitã chiar de neîntrecutul memorialist ºi portretist,

Nicolae Cartojan, Victor Brãtulescu ºi Alexandru Cartojan.

Aceºtia i-au fost studenþi, colaboratori ºi cât se poate de

apropiaþi de cel numit, fãrã niciun fel de exagerare, istoricul

tuturor istoricilor.

Astãzi se cunosc, destul de bine, existenþa unor epistole, ºi nu

puþine, trimise de Nicolae Iorga lui Nicolae Cartojan ºi Victor

Brãtulescu, precum ºi rãspunsurile prompte ale celor doi dascãli

din þinutul Giurgiului.

Epistola pe care o transcriu aici este trimisã universitarului

Nicolae Cartojan, un dascãl cu totul special prin þinutã, ºtiinþã de

carte, comportament ºi atitudine faþã de problemele învãþãmântului

românesc.

Nicolae Iorga, în calitate de rector al Universitãþii din Bucureºti,

îl invitã pe colegul ºi discipolul sãu la o discuþie despre Legea

Învãþãmântului Superior, ce fusese depusã spre dezbatere în

Parlament.

Deºi era temeinic informat ºi orientat în problemele, deloc

uºoare, ale învãþãmântului superior din România, Nicolae Iorga

solicitã opiniile unor dascãli care se confruntau, zilnic, cu tot

felul de situaþii, unele imprevizibile, ale sistemului educaþional

de nivel superior.

Epistola este semnatã ºi de Secretarul general al Universitãþii

din Bucureºti, G.I. Chelaru, distins dascãl de istorie, autor al

unor manuale ºi culegeri destinate învãþãmântului secundar. A

fost un excelent elev al profesorului Nicolae Iorga.

*

ROMÂNIA

Universitatea din Bucureºti

Nr. 0151, 7 febr[uarie] 1931

Domnule profesor,

În urma cererii fãcute de 33 d[om]ni profesori ºi potrivit

art[icolului] 101 din Legea Învãþãmântului Superior, am onoarea

de a vã ruga sã binevoiþi a vã întruni la Universitate, în amfiteatrul

de la parter, din palatul renovat al Universitãþii, intrarea prin uºa

din faþa statuii lui Ion Heliade Rãdulescu, sâmbãtã, 7 februarie

a[nul] c[urent], la ora 9 seara spre a ne consfãtui asupra Legii

Învãþãmântului Superior, depusã la Parlament.

Primiþi, vã rog, domnule profesor, asigurarea sentimentelor

mele de colegialitate.

Rector,

N. Iorga

Secretar general,

G.I. Chelaru

Domnului profesor Nicolae Cartojan

Originalul acestei epistole necunoscute se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

I.A. BASSARABESCU

RESPINS DE

ACADEMIA ROMÂNÃ

Biografia profesorului, publicistului, prozatorului ºi

memorialistului I.A. Bassarabescu (n. 17 decembrie 1870,

Giurgiu – m. 29 martie 1952, Bucureºti) conþine câteva erori,

denaturãri ºi omisiuni care nu onoreazã pe cei ce au cercetat

destinul unui autentic cãrturar ce a preferat sã rãmânã, pentru

totdeauna, în provincie.

Discipol al lui Titu Maiorescu ºi Simion Mehedinþi, care i-au

marcat viaþa, cariera profesoralã ºi caracterul, I.A. Bassarabescu

a citit, a creat ºi s-a implicat în viaþa politicã, socialã ºi culturalã

a oraºului Ploieºti, unde s-a stabilit încã din anul 1897 ºi unde

a locuit pânã în 1944.

Premiat pentru opera sa literarã în anii

1908 ºi 1920 de Academia Românã în urma

rapoartelor elaborate de Iacob Negruzzi ºi

Ion Bianu, ales membru corespondent al

înaltului for cultural ºi ºtiinþific, în anul

1909, dupã un raport1 sintetic ºi elogios

ce aparþine lui Duiliu Zamfirescu, pe care

îl transcriu aici.

„Lucrãrile d[omnu]lui Bassarabescu

sunt în general cunoscute ºi apreciate, prin

minunatele însuºiri ale autorului de a

caracteriza o anumitã lume româneascã,

sentimentalã, dar cam provincialã. Aºa,

spre exemplu, Emma. Nuvela aceasta,

adânc româneascã, este nu numai o bunã

lucrare literarã, ci ºi oglinda omeneascã a

unor suflete ce vin în conflict, prin

diversitatea a douã civilizaþii ºi douã vârste.

S-ar putea afirma cã în starea noastrã de

astãzi, conflictul din Emma este icoana

întregii noastre psihologii: un trecut

sentimental ºi cam incult care se duce ºi

un viitor gentil ce se apropie.

O mulþime de alte nuvele, printre care

voi cita Pe drezinã, completeazã lucrãrile

d[omnu]lui Bassarabescu.

Adaug cã d[omnia] sa este personal un

om cult, cu autocriticã ºi sens estetic, ºi ne

va face onoare intrând în Academie”.

Duiliu Zamfirescu

Ocupând un fotoliu academic, I.A.

Bassarabescu participã la toate ºedinþele

acestei prestigioase instituþii, susþine

discursuri ºi cuvântãri ºi elaboreazã câteva

inspirate rapoarte de premiere ce se publicã

în Analele Academiei Române.

Aºteaptã din anul 1909, când a fost ales

membru corespondent, pânã în 1935, când

este propus ºi susþinut de Mihail

Sadoveanu, spre a deveni membru plin.

Raportul2 conceput ºi elaborat de Mihail

Sadoveanu este citit de I. Al. Brãtescu-

Voineºti în una din ºedinþele Academiei

Române:

„Dintre personalitãþile vrednice a fi luate

în consideraþie pentru ocuparea unuia din

fotoliile vacante ale Secþiei noastre, se

impune în primul rând Ion Al.

Bassarabescu, literat cunoscut ºi de mult consacrat ºi membru al

Academiei Române încã din 1909.

Rãposatul nostru coleg, Duiliu Zamfirescu, spunea în raportul

sãu din 1909 când l-a propus pe d[omnu]l Bassarabescu pentru

demnitatea academicã: «e un om cult, înzestrat cu autocriticã ºi

sens estetic, ºi ne va face onoare intrând în Academie».

Critica autorizatã l-a numãrat printre cei mai buni prozatori ai

noºtri. Douã din volumele sale au fost premiate de Academia

Românã.

Alt coleg regretat al nostru, rãposatul Bianu, fãcând amãnunþitã

dare de seamã asupra volumului Vulturii, conchide astfel: «Stil

curgãtor, simplu, potrivit, minunat cu persoanele ºi situaþiile,

presãrat cu nuanþe de glumã veselã, spiritul curat ºi sãnãtos, care

coloreazã toate scrierile d[omnu]lui Bassarabescu, fac din

d[omnia] sa un scriitor bun, care meritã sã fie premiat».

Alt înaintaº al nostru, Iacob Negruzzi, constatã cã

Bassarabescu este un «adevãrat meºter al expunerii», ºi adaogã:

«Nu putem exprima despre el decât laude», recomandând pentru

premiu volumul Un dor împlinit.

În anul 1930, d[omnu]l Bassarabescu a obþinut premiul naþional

pentru prozã.

Colegul nostru Sextil Puºcariu, care este ºi un critic deosebit

de ager, vorbind de miºcarea noastrã literarã într-o revistã strãinã,

studiu tipãrit ºi în româneºte sub titlul Cinci ani de miºcare

literarã (1902–1906), caracterizeazã dupã cum urmeazã pe

Bassarabescu: «Spiritul sãu ager de observaþie ºi maturitatea sa

artisticã îl fac sã poatã aduce note noi, sã nu devinã niciodatã

banal, aºa cã nuvele ºi schiþe Pe drezinã sau Cât þine liturghia se

pot susþine alãturi de cele mai bune lucrãri la acest soi ale

d[omnu]lui Caragiale».

Bassarabescu a fost remarcat, comentat ºi tradus în diferite

literaturi strãine. Figureazã în toate antologiile învãþãmântului

nostru.

Colaborarea sa a fost statornicã la importanta revistã

Convorbiri literare.

Operele sale tipãrite sunt urmãtoarele: Nuvele, Vulturii, Un

dor împlinit, Moº Stan, Un om în toatã firea, Doamna Dincã,

Schiþe ºi nuvele, Noi ºi vechi, Norocul, Nenea.

Fond etic în toatã aceastã remarcabilã operã, talent sporit de o

culturã autenticã, aprecieri unanime, iatã atâtea titluri care ne pun

în plãcuta situaþie de a-l chema între membrii activi ai Academiei

Române.”

Mihail Sadoveanu

Dupã ascultarea ºi votarea acestui raport, membrii care au

participat, în numãr de 25, au deliberat astfel: 9 voturi pentru, 16

voturi contra. ªi, în aceste condiþii, delicatul ºi subtilul narator

nu izbuteºte sã ocupe un binemeritat loc de membru activ al

Academiei Române.

Nu e singurul scriitor ºi cãrturar cãruia Academia Românã i-a

refuzat cinstea de a-l primi în rândurile «nemuritorilor3». Un caz

de foarte tristã amintire este cel al istoricului ºi criticului literar E.

Lovinescu, iar, mai recent, cel al istoricului ºi criticului literar Al.

Piru.

Scrisoarea rectorului N.Iorga cãtre N.Cartojan
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1 Duiliu Zamfirescu, [Raport], în Analele Academiei Române. Seria a II-a. Tomul XXXI, 1908-1909. Partea administrativã ºi dezbaterile, Bucureºti, 1909, p. 182. (ªedinþa de la 25 mai 1909).
2 Mihail Sadoveanu, [Raport], în Anale. Tomul LV. ªedinþele din 1934-1935, p. 136, Bucureºti, 1935. (ˆedinþa generalã de la 23 mai 1935 a Academiei Române).
3 Am fãcut aceste precizãri, deoarece istoricul ºi criticului literar Florin Faifer, în fiºa de istorie literarã pe care i-o consacrã în Dicþionarul general al literaturii române. Ediþia a 2-a revizuitã, adãugitã
ºi adusã la zi, [Bucureºti], Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, p. 645, menþioneazã: „În 1909, la propunerea lui Duiliu Zamfirescu, va fi ales membru corespondent al Academiei Române;
recomandat de Mihail Sadoveanu devine în 1935 membru plin”.
4 A. Semaca, Casa lui I.A. Bassarabescu, în Universul literar, 53, nr. 33, 30 noiembrie 1944, p. 3.
5 Idem, Durãu, în Convorbiri literare, nr. 3, 1925, p. 347-350.
6 Idem, Schitul Durãu, în Dimineaþa, 32, nr. 10650, luni, 17 august 1936, p. 16, col. 5-7, jos.
7 Idem, Calistrat Hogaº, în Adevãrul, 39, nr. 13060, 16 iulie 1936, p. 2.
8 Idem, Priviri în trecutul Târgului Pietrei, Bucureºti, [Tipografia C], 1938, 20 pagini + 2 sigilii ale Târgului Pietrei.
9 Idem, O scrisoare necunoscutã a lui V. Alecsandri, în Convorbiri literare, 58, nr. 1-2, ianuarie – februarie 1926, p. 10-12 + 1 facsimil.
10 Idem, Aniversarea „Convorbirilor literare”, în Junimea Moldovei, 1, nr. 2, aprilie 1927, p. 47 (Însemnãri).
11 Idem, O hotãrâre de Divan în 1814, Bucureºti, Editura «Bucovina», I.E. Torouþiu, [1941], 11 pagini. (Extras din Convorbiri literare, nr. 8-9, 1941).
12 Idem, Poruncã domneascã de la Constantin Movilã, în Convorbiri literare, 75, nr. 11-12, noiembrie – decembrie 1942, p. 765.
13 Idem, Un hrisov necunoscut al lui Radu Vodã Mihnea din 1617, în Convorbiri literare, 74, nr. 11-12, noiembrie – decembrie 1941, p. 1442-1445.
1 [Horia Teculescu], O scrisoare a d[omnu]lui I.A. Bassarabescu în Anuarul Liceului „Principele Nicolae” din Sighiºoara pe anii 1929/1930 – 1932/1933, Sighiºoara, Tipografia Miron Neagu
1933, p. 66. [Epistola se reproduce numai în facsimil].
2 Epistola aceasta reprezintã un veritabil document de istorie literarã întrucât autorul cunoscutei nuvele Pe drezinã a fost invitat ºi sãrbãtorit, la Sighiºoara, în inima Ardealului, cu „prilejul împlinirii
a 60 de ani”. Astfel de gesturi produc stãri emotive ºi instruiesc în acelaºi timp.

O CONTRIBUÞIE LA

BIOBIBLIOGRAFIA

LUI I. A.

BASSARABESCU

Autorul acestei contribuþii privitoare la Casa lui I.A.
Bassarabescu4 este un distins judecãtor ºi talentat cercetãtor ºi
evocator al locurilor unde, un timp, ºi-a exercitat profesia.

Amilcar Semaca a scris ºi memorat secvenþe din istoria ºi
geografia þinutului Neamþ, de unde era originar ºi unde, iniþial,
fusese judecãtor.

Remarcabile sunt evocãrile sale despre Durãu5, Schitul
Durãu6, Calistrat Hogaº7, Priviri în trecutul Târgului Pietrei8,
precum ºi O scrisoare necunoscutã a lui V. Alecsandri9,
Aniversarea „Convorbirilor literare”10, O hotãrâre de Divan
în 181411, Poruncã domneascã de la Constantin Movilã12, Un
hrisov necunoscut al lui Radu Vodã Mihnea din 161713 ºi altele
care întregesc, fericit, preocupãrile sale culturale.

Ajuns în oraºul Ploieºti, judecãtor, are prilejul de a-l cunoaºte
pe Ion A. Bassarabescu, profesor de istorie ºi geografie ºi delicat
prozator, arhicunoscut în lumea intelectualã de aici.

Dupã mai multe discuþii ºi întâlniri cei doi oameni ai cetãþii
înþeleg pericolul, iminent, cauzat de cel de-al doilea cataclism
mondial ºi, mai ales, de „o mânã de oameni nesocotiþi” care au
generat o astfel de tragedie planetarã.

În cadrul acestui conflict, nimicitor, Ion A. Bassarabescu îºi
pierde casa din Ploieºti, care adãpostea întreaga sa avere, compusã
din cãrþi rare ºi foarte scumpe, manuscrise, epistole, tablouri, de
o rarã valoare ºi multe altele.

A. Semaca evocã faptul cã, în anul 1944, trei bombe au distrus
din temelii casa ºi, mai ales, tot ceea ce era împrejur.

Aceastã mãrturie nesemnalatã, pânã acum, ºi, deci, necunoscutã
nici de sagacele biograf al scriitorului giurgiuvean, istoricul literar
Teodor Vârgolici, o transcriu aici, integral, spre o cunoaºtere,
exactã, a ultimilor ani din viaþa subtilului narator.

*

CASA LUI I.A. BASSARABESCU

Am cunoscut Ploieºtiul cu câþiva ani înainte de rãzboi când
îndeletnicirile meseriei mele de magistrat m-au aruncat în acea
parte a þãrii. Vãzusem pânã atunci aproape toate oraºele de
provincie ºi la fiecare am gãsit atunci aproape câte ceva original.

Ceea ce m-a impresionat la Ploieºti a fost tocmai lipsa vreunuia
din acele elemente ce constituie farmecul unui oraº. Ploieºtiul
are o imensã suprafaþã de clãdiri strãbãtute de un bulevard cu
pretenþie occidentalã, o halã modernã, un palat confortabil pentru
tribunal, º[i] a[lþii]. Dar... puþine aºezãri care sã desfete ochiul,
iar nivelul intelectual îl deduci din librãriile bogate în rechizite ºi
lipsite de cãrþi. Lumea din Ploieºti nu-ºi prea pierde timpul cu
cititul.

Biserici multe, bãrbaþi bine hrãniþi, femei cu picioarele chinuite
în încãlþãminte strâmtã.

În aceastã urbe industrialã, o singurã oazã înveselea mintea
celui dornic de luminã: casa lui I.A. Bassarabescu. Aºezatã într-
o stradã centralã, dar nu prea frecventatã, prea mare pentru
buzunarul omului ce nu s-a îmbogãþit de pe urma petrolului, ea
era un refugiu în trepidaþia ce te înconjura din toate pãrþile. Aici,
în încãperile de modã veche, cãrþi scumpe ºi rare, între Grigoreºti
ºi Luchieni, într-o atmosferã caldã ºi seninã, unde se simþea
prezenþa distinsei doamne Bassarabescu, ea însãºi înzestratã cu
un rafinat simþ artistic, maestrul a scris Vulturii, Emma, Pe drezinã
ºi toate celelalte nuvele ce vor rãmâne în literatura românã.
Scrierile lui Bassarabescu mi-au delectat adolescenþa ºi eram în
admiraþia scriitorului cu mult înainte de a-l cunoaºte personal.
Mai târziu, când am fost întrebat de o revistã, care sunt cele cinci
cãrþi pe care le-aº prefera într-un refugiu unde n-aº putea lua mai
mult bagaj, mi-am ales pe Eminescu, Creangã, Sadoveanu, ºi
bineînþeles Bassarabescu. Soarta a vrut ca în zilele negre de
refugiu sã nu-ºi fi putut salva nici mãcar cãrþile-i scumpe.

În oraºul sãu, Bassarabescu este unanim stimat ºi iubit, atât
pentru valoarea sa literarã, ci mai mult pentru demnitãþile ce le-a
avut în trecut ºi mai ales pentru firea sa îndatoritoare. Nu e om
care sã-i fi bãtut la poartã, pentru care maestrul sã nu fi sãrit sã-
i dea tot sprijinul punând la contribuþie toatã influenþa de care se

bucurã peste tot. A face bine aproapelui, este pentru el cea mai
mare mulþumire; dar câþi ºtiu cã omul care se înfãþiºeazã simplu,
o simplitate ce se aflã numai la spiritele superioare, a îmbogãþit
literatura românã cu pagini care valoreazã mai mult decât averile
bogãtaºilor Ploieºtilor. Tradus în mai multe limbi strãine, cred cã
nu exagerez afirmând cã opera sa e mai cunoscutã în strãinãtate
decât în oraºul sãu. Maestrul ºtie acest lucru ºi nu se supãrã.
Zâmbeºte ºi iartã, cu îngãduinþa pãrintelui din parabola fiului
rãtãcit.

Aci el trãieºte constant o viaþã liniºtitã ºi rodnicã, între catedrã
ºi casã. Din când în când mergea la Bucureºti, mai de mult sã
vadã pe Maiorescu, iar în urmã la ºedinþele Academiei. În ciuda
timpului, maestrul a rãmas tânãr.

Într-o zi însã, nebunia oamenilor ne-a adus urgia rãzboiului, a
învrãjbirii dintre popoare, ºtiinþa pusã în slujba barbariei. Din
vãzduh a început sã se coboare vijelios moartea. Ca o pedeapsã
divinã pentru toate pãcatele din trecut, Ploieºtiul a fost dãrâmat.
Nimeni n-a scãpat de urgie,
nici chiar maestrul. Norocul
nu i-a surâs nicicând în viaþã,
ca sã-l protejeze acum. Trei
bombe una dupã alta, au cãzut
vijelios asupra casei sale. Într-
o clipã, din tot ce a fost, n-a
rãmas decât o masã informã
de pietre, sârme, cãrãmizi.
Vechi exemplare de cãrþi,
tablouri, manuscrise, s-au
spulberat în norul de praf ce a
dãinuit o clipã deasupra
ruinelor.

L-am vãzut pe maestru ceva
mai târziu, refugiat într-un sat
pe valea Drajnei, lãcrãmând,
nu de împrãºtierea avutului
sãu, ci de prãpastia la care
fusese dusã þara de o mânã de
oameni nesocotiþi.

Fireºte la capãtul tuturor
suferinþelor se vor ivi zorile
unei lumi noi.

Casele se vor ridica iarãºi,
vor renaºte dintre ruini ca
florile în bãtaia soarelui. Un

Articol “Casa lui Bassarabescu”
Scrisoarea Ion A. Bassarabescu

Ion  A. Bassarabescu - desen de Iser

alt oraº se va ridica în locul Ploieºtilor de ieri. Dar în aceastã
aºezare vom mai afla oare casa fermecãtoare a lui Bassarabescu,
unde de atâtea ori am evadat din întuneric la luminã, unde ne-am
încãlzit sufletul în discuþii pe culmile înalte ale poeziei ºi unde
am visat o lume mai bunã, în care sã înfloreascã simþãmântul de
cinste, de omenie, de dreptate?...

A. SEMACA

O EPISTOLÃ «UITATÃ»

A LUI ION A.

BASSARABESCU

Identificând ºi depistând epistolele profesorului, prozatorului
ºi cãrturarului giurgiuvean, Ion A. Bassarabescu (1870-1952), pe
care le-am transcris, în întregime, întrucât intenþionez sã le public
într-o carte, am fost adânc miºcat de sensibilitatea, generozitatea

ºi eleganþa desãvârºitã a unui autentic înþelept.
M-a impresionat, de la început, intuiþiile, gândurile ºi modul

cum îºi organizeazã discursul epistolar, atât de firesc, cu unii
dintre contemporanii sãi, printre care amintim, aici, pe Titu
Maiorescu, Nicolae Iorga, Simion Mehedinþi, Gh. Bogdan-
Duicã, Corneliu Moldovanu, Virgil Cioflec, Emanoil Bucuþa ºi
alþii.

Întreprinzând o cercetare, atentã, a operei ºi biografiei
istoricului literar, folcloristului ºi publicistului Horia Teculescu
(1897-1942), profesor de emoþii estetice ºi director al celebrului

Liceu „Principele Nicolae” din Sighiºoara, nu
micã mi-a fost mirarea sã gãsesc, în paginile unui
anuar14 al acestei ºcoli, o emoþionantã epistolã a
lui Ion A. Bassarabescu, pe care o transcriu, mai
jos, întocmai.

*
[Ploieºti, 12 februarie 1933]

Scumpe domnule Teculescu,

Simt nevoia sã mulþumesc încã odatã bunilor
noºtri colegi, în frunte, bineînþeles, cu d[umnea]ta,
precum ºi distinºilor sighiºoreni ºi inimoºilor
d[umnea]v[oastrã] elevi, pentru primirea
emoþionantã ce mi-aþi fãcut ieri cu toþii.

Mã simt ºi mai miºcat acum, când pot sã vãd
întreaga sãrbãtoare în perspectiva distanþei.

Am sã pãstrez de-a pururi în inimã veselia
mesei cu snoave ºi doine, oglindind duios sufletul
d[umnea]v[oastrã] de fraþi buni ºi iubitori15.

Cu cele mai prieteneºti afecþiuni,
I.A. Bassarabescu.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Fir de Mãrþiºor
C a l e n d a r u l

vegetaþional, care
începe, convenþional,
odatã cu întâia lunã a
primãverii, este, fãrã
îndoialã, vechi ºi
c a r a c t e r i s t i c
regiunilor cu climã
temperatã. Alternanþa
sezonierã între frig ºi
cãldurã, dezmorþirea
pãmântului ºi

revenirea veºmântului verde ºi înflorit la suprafaþa lui,
urcând pânã în vârfurile mlãdiþelor înmugurite ºi fiind
celebrat de trilurile pãsãrilor ce-ºi cautã perechea în noua
luminã, sunt evenimente naturale ce-i par miraculoase
omului tradiþiei nescrise.

Ca atare, venirea primãverii este codificatã mitic în
naraþiuni cu valoare de punte între profan ºi Sacru,
precum aceea sumerianã, despre revenirea zeiþei Innana
din lumea subpãmânteanã, ori cea greceascã, explicând
schimbarea anotimpului prin bucuria zeiþei agrare,
Demeter, cã-ºi revede preafrumoasa fiicã, Persefona,
slobozitã pentru o vreme din împãrãþia morþilor de soþul
ei, zeul Hades.

În cultura popularã tradiþionalã româneascã ºi într-o zonã
mai largã a Europei rãsãritene, pânã la marginile Asiei
turceºti, oamenii se pregãtesc în mod ritual sã „iasã” cu
bine în primãvarã, purtând, la încheietura mâinii, la gleznã,
la gât sau în jurul mijlocului, un fir rãsucit, un talisman
aparent fragil, dar cu putere de a-i apãra împotriva rãului
dezlãnþuit de lupta dintre „Fãurar” ºi „Mãrþiºor”.

Ca în orice moment liminal, Sacrul, cu ambivalenþa lui
definitorie, transformã calitativ spaþiul ºi timpul ºi le
deschide oamenilor o poartã spre înnoire, dar trecerea
dincolo de aceasta nu este lipsitã de primejdii. Tocmai de
aceea, firul rãsucit din lânã albã ºi neagrã sau albã ºi roºie
(o culoare deschisã ºi alta închisã, simbolizând ziua ºi
noaptea, primãvara ºi iarna, puritatea ºi fertilitatea, viaþa
ºi moartea) de cãtre femei bãtrâne, în Ajun de 1 Martie/
Mãrþiºor, era purtat, iniþial, de toþi membrii comunitãþii,
ba se punea ºi la gâturile mieilor ºi ale altor animale din
gospodãrie, la clanþe ºi la intrãri, pentru apãrare.

Ne întoarcem la legendele despre 1 martie consemnate
de Simion Florea Marian în trilogia lui intitulatã
Sãrbãtorile la români ºi publicatã între 1898 ºi 1901,
pentru a afla aspecte mai puþin cunoscute privind
semnificaþia sãrbãtorii Mãrþiºorului.

Personajele acestor legende sunt, cel mai adesea, Baba
Dochia, o bãtrânã pãstoriþã, Dragobete Iovan sau
Dragomir, fiul ei, soþia acestuia, Mãrþiºor (o reprezentare

miticã a lunii martie) ºi nu în ultimul rând, Dumnezeu
(Dumnezeu ºi Sf. Petru, Hristos ºi Sf. Petru, un înger).

Încercãm un rezumat schematic al numeroaselor
variante ale legendelor ce s-au pãstrat despre începutul
primãverii: într-o zi geroasã de martie, baba Dochia îºi
trimite nora sã spele la râu lânã neagrã pânã se va face
albã sau/ºi sã-i aducã fragi de pe muntele acoperit de
zãpadã; tânãra pleacã de acasã, fãrã speranþa cã va putea
îndeplini cerinþa imposibilã a bãtrânei; totuºi, întâlnindu-
l pe Dumnezeu, obþine, în mod miraculos, albirea lânii
sau fragii pe care-i duce babei Dochia; vãzând fragii,
bãtrâna crede cã a venit primãvara ºi urcã pe munte cu
turma de oi, îmbrãcatã cu douãsprezece cojoace, uneori
însoþitã de fiul ei; când oamenii o avertizeazã cã puterea
iernii e încã mare în luna martie, baba Dochia îl sfideazã
pe Mãrþiºor, adresându-i cuvinte batjocoritoare; urmeazã
o cãldurã sau o ploaie persistentã, care o determinã pe

bãtrânã sã-ºi abandoneze, pe rând, cele douãsprezece
cojoace; apoi se face foarte frig ºi Dochia ºi fiul ei
îngheaþã pe munte, fiind transformaþi în stane de piatrã.

Sintetizând elementele de conþinut semnificative în
legendele despre 1 Martie, observãm cã întâlnim, în
textele din corpusul realizat de S. Fl. Marian, motivul
misiunii imposibile, al „încumetãrii”/ sfidãrii puterii
supranaturale ºi al metamorfozei induse de divinitate.
Este interesant cã motivul metamorfozei, caracteristic în
general legendelor folclorice, se concretizeazã în douã
momente ale naraþiunii: pe de o parte, în episodul
transformãrii „minunate” a lânii negre în lânã albã sau a
cãrbunilor din coºuleþul tinerei persecutate în fragi ºi pe
de altã parte, în scena preschimbãrii bãtrânei rele ºi a
fiului ei în stane de piatrã. Metamorfoza „bunã”
determinã, însã, metamorfoza „rea”, pentru cã, dacã
bãtrâna nu ar fi vãzut fragii, nu s-ar fi grãbit sã urce
muntele în luna lui martie, gãsindu-ºi moartea. În acelaºi
timp, vina îi aparþine bãtrânei, care sfideazã legile naturii,
cerându-i norei sã realizeze sarcini imposibile. Tânãra
este salvatã prin intervenþie divinã, dar bãtrâna, care
stãruieºte în greºealã, este pedepsitã.

Mesajul pe care ni-l transmit legendele este în
concordanþã cu semnificaþia sãrbãtorii Mãrþiºorului:
oamenii trebuie sã se integreze firesc în trecerea de la
iarnã la primãvarã, respectând gradualitatea acesteia,
îndeplinind acte de purificare ºi protecþie a comunitãþii
ºi mediului pentru a întâmpina cum se cuvine înnoirea
timpului.

Înþelegem cã, aparþinând comunitãþilor rurale
tradiþionale din spaþiul românesc, creatorii legendelor
despre 1 martie erau conectaþi la naturã, ºtiau sã-i citeascã
semnele ºi sã trãiascã în armonie cu ritmurile ei.

Dupã cum aminteam, celebrarea începutului primãverii
conþine elemente comune în mai multe þãri din sud-estul
Europei. În decembrie, 2017, Bulgaria, Republica
Macedonia de Nord, Republica Moldova ºi România au
înscris Practicile culturale asociate zilei de 1 martie pe
Lista reprezentativã a patrimoniului cultural imaterial a
UNESCO (https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-
practices-associated-to-the-1st-of-march-01287)

Înscrierea „Mãrþiºorului” pe Lista reprezentativã
UNESCO s-a realizat la iniþiativa Comisiei Naþionale
pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din
subordinea Ministerului Culturii din România, prin
efortul unei echipe internaþionale de specialiºti din cele
patru þãri, conduse de doamna Academician Sabina Ispas,
de la Institutul de Etnografie ºi Folclor „Constantin
Brãiloiu” din Bucureºti. Faptul cã „Mãrþiºorul nostru”
(de-o parte ºi de alta a Prutului) e recunoscut de UNESCO
nu este un premiu, ci o obligaþie pe care statele,
instituþiile ºi comunitãþile reprezentative pentru
„practicarea elementului de patrimoniu cultural
imaterial” ar trebui sã ºi-o asume cu toatã
responsabilitatea, protejând, pe cât posibil, etapele
rituale sau/ ºi ceremoniale ce fac parte din sãrbãtorirea
tradiþionalã a „Capului de primãvarã”: confecþionarea,
oferirea, purtarea ºi depunerea Mãrþiºorului. În mediul
urban ori rural, pãstrarea cunoºtinþelor moºtenite despre

armonizarea omului cu ritmurile naturii (ºi transpuse în
calendarele populare: vegetaþional, agrar ºi pastoral, „pe
vechi” ºi „pe nou”, cu „zilele Babelor”, „Mucenicii”,
„zilele împrumutate” ºi multe alte repere variate local)
se poate face doar pornind de la înþelegerea faptului cã
obiectul-Mãrþiºor rãmâne valoros numai dacã-ºi menþine
semnificaþiile ºi funcþiile culturale, „puterea” nevãzutã
care le aduce oamenilor echilibru ºi solidaritate la
trecerea dintre iarnã ºi primãvarã, reconfirmându-le
statutul de fiinþe „cosmice” ºi marcându-le, totodatã,
identitatea „micã”, de locuitori ai unui spaþiu real,
ancorat într-o tradiþie familiarã. Atâta vreme cât
Mãrþiºorul este însoþit de acest mesaj ºi nu este confiscat
de instrumentalizãri politice, economice sau demagogic-
sociale (care, dacã sunt încurajate, aparent bine
intenþionat ºi „festivist”, ajung sã-l denatureze pânã la
anihilare), el poate servi ca sursã de inspiraþie artisticã
ori ca argument de diplomaþie culturalã.

La data când scriu aceste rânduri, 21 martie 2021, în
Parcul Unirii din Bucureºti, într-un corcoduº ce se
strãduieºte (deocamdatã, timid) sã înfloreascã, am vãzut,
legat de o ramurã, cu eleganþa lui subþire, roºu-albã,
desãvârºitã de ciucuri de mãtase, un fir de Mãrþiºor. Oare
de ce firul de lânã tors din caierul pe care l-a luat cu ea
sus, la munte, unde a urcat în rãspãr cu timpul neprielnic,
n-a apãrat-o ºi pe bãtrâna pãstoriþã Dochia, cea din
legende, de îngheþ? Poate pentru cã e o reprezentare
miticã anterioarã celei a Mãrþiºorului, un fel de „lupoaicã
albã” care trebuie „degradatã” pentru a fi consacrat un
alt panteon, dar îºi pãstreazã, totuºi, prin firul ce-o
însoþeºte, o urmã de legãturã cu misterioasa acþiune a

facerii ºi prefacerii timpului.

Confecþionarea firului de Mãrþiºor în com.
Giurgiþa, jud. Dolj, 2013. Foto: Ion ªerban,
pentru Arhiva Institutului de Etnografie ºi
Folclor „Constantin Brãiloiu”.

Imagine de la atelierul de confecþionat Mãrþiºoare (2 martie,
2020) coordonat de prof. Maria Marinca la invitaþia Comisiei
Naþionale a României pentru UNESCO. Foto: CNR UNESCO.

Rãsucind fire de Mãrþiºor la Muzeul Civilizaþiei
tradiþionale ASTRA din Sibiu (martie, 2021).
Foto: Mirela Creþu.
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Ion Andreitã,

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

Trãim un timp nesigur. Când

nu-þi mai poþi mãsura dorinþa/

voinþa de a face pe termen lung,

oricât de riguros þi-ai organiza

acest demers. (Numai guvernul

României ºi Uniunea Europeanã

fac planuri cu bãtaie pânã, hãt!

dincolo de jumãtatea veacului în care subzistãm).

Anul este imens, lunile nesfârºite, sãptãmânile grele, zilele

schimbãtoare. Trãim de azi pe mâine. Termen lung, termen mediu,

termen scurt? – unitãþi de mãsurã care nu mai spun nimic (poate

doar rostiri demagogice în gura unor miniºtri uitaþi de viaþã în

niºte cabinete scorojite de sclerozã). Pandemia, cu cuþitul înfipt

omenirii pânã la os, a bulversat totul într-un carambol planetar în

care tacul ºi bila se aflã într-o mânã neidentificatã. Înotãm într-o

panicã tot mai febrilã, sfãtuiþi sã nu ne lãsãm copleºiþi, tocmai de

cei care au stârnit-o.

ªi, totuºi. În aceastã perioadã când ochii noºtri sunt blocaþi

de viclene perdele de pâclã, existã oameni pe planeta Pãmânt, nu

mulþi, care privesc de departe, din urmã, spre departe, înainte,

(re)amintindu-ne însuºirea fundamental umanã: cogito ergo sum

(„cuget, deci exist”) – ºi îndemnându-ne, implicit, mãcar la

speranþã, dacã nu (ºi) la acþiune. Sã deschidem o micã parantezã

explicativã. Faimosul citat aparþine lui René Descartes (1596-

1650) matematician ºi filosof francez. Citatul complet (meritã ºi

el ºtiut) este: „Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum; sum, ergo

Deus est!” („Mã îndoiesc, deci cuget; cuget, deci exist; exist,

deci Dumnezeu existã!”). Acei puþini ce se ocupã, chiar în aceste

vremuri de restriºte, cu departe-privirea, sunt filosofii – ºi cei ce

se îndeletnicesc cu studiul Filosofiei – care, aparent netulburaþi –

sau poate chiar netulburaþi – mãsoarã ºi cerceteazã epocile

evoluþiei umane – ºi erele veºniciei. Ei sunt urmaºi ai „bãtrânului

dascãl” din poezia lui Eminescu – „Scrisoarea I” – ºi meritã s-o

reauzim mãcar în parantezã („Iar colo bãtrânul dascãl, cu-a lui

hainã roasã-n coate, / Într-un calcul fãrã capãt tot socoate ºi

socoate / (...) / Uscãþiv aºa cum este, gârbovit ºi de nimic, /

Universul fãrã margini e în degetul lui mic, / Cãci sub fruntea-

i viitorul ºi trecutul se încheagã, / Noaptea-adâncã-a veºniciei

el în ºiruri o dezleagã; / Precum Atlas în vechime sprijinea cerul

pe umãr / Aºa el spijinã lumea ºi vecia într-un numãr”).

România nu face excepþie de la aceastã strigare de catalog.

Este cunoscutã ªcoala Româneascã de Filosofie, cu tradiþiile ei

bogate ºi savanþii ei de excepþie. Vreau, însã, sã subliniez

preocuparea, în acest timp pandemic, a unui reprezentant mai tânãr

al acestei ªcoli, Niadi-Corina Cernica, autoarea unei importante

cãrþi cu subiect filosofic: „Dãtãtorul de nume” – „Eseuri de

literaturã ºi filosofie”, Editura Muºatinii, Suceava, 2020. Câteva

cuvinte despre autoare. Nãscutã în 28 iulie 1973, în Bucovina, la

Câmpulung Moldovenesc. Absolventã a Facultãþii de Filosofie-

Bucureºti, doctor în Filosofie al Universitãþii Bucureºti, cu teza

„Presupoziþii ontologice ale imaginarului”. Cadru didactic (lector)

la Universitatea „ªtefan cel Mare” din Suceava. Membrã a Uniunii

Scriitorilor din România, a publicat romanele „Indiile greºite”,

1996; „În timpul fratelui”, 1998; „Cartea sorþilor”, 1999; „Amore,

more, ore, re” (fantezie medievalã) 2001 – dar ºi cãrþi circumscrise

domeniului filosofic: „Imaginarul. Presupoziþii ontologice”, 2005;

„Eseuri de istoria filosofiei ºi filosofia culturii, 2006; „Mirabilia.

Esteticã ºi civilizaþie europeanã”, 2015 – ºi, desigur, cartea

semnalatã mai sus. Prezentã în publicaþii de specialitate din þarã ºi

strãinãtate, Niadi-Corina Cernica a participat la ultimele patru

Congrese Mondiale de Filosofie: Istanbul-Turcia, 2003; Seul-

Coreea de Sud, 2008; Atena-Grecia, 2013; Beijing-China, 2018 –

precum ºi la Congresul Mondial de Filosofie dedicat lui Aristotel

la 2400 de ani de la naºtere, þinut la Atena în 2016 ºi la Congresul

Asociaþiei Societãþilor de Filosofie de Limbã Francezã, þinut la

Iaºi în acelaºi an, 2016. A fost prezentã, cu comunicãri, la

Conferinþele ºtiinþifice de la Chiºinãu „Filosofia ºi perspectiva

umanã”, dedicate Zilei Mondiale a Filosofiei, sub auspiciile

Academiei de ªtiinþe a Republicii Moldova – ºi „Strategia

supravieþuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei ºi medicinei”,

organizatã de Catedra de Filosofie ºi Bioeticã a Universitãþii de

Stat de Medicinã ºi Farmacie „Nicolae Testimiþanu” împreunã cu

Centrul Naþional de Bioeticã din Republica Moldova. Numeroase

alte manifestãri ºtiinþifice consacrate filosofiei, în þarã ºi peste

hotare, îi înregistreazã prezenþa activã.

În aceastã nouã apariþie, „Dãtãtorul de nume” – o carte fãrã

un numãr impresionant de pagini, dar cu greutatea specificã în

aurul minþii – Niadi-Corina Cernica are o abordare originalã: ea

cerceteazã câþiva filosofi în latura mai puþin cunoscutã a operei

lor, un fel de cealaltã faþã a Lunii; chiar dacã, aparent, acea faþã nu

se ridicã la înãlþimea munþilor vizibili ºi recunoscuþi unanim. În

modesta mea prezentare (n-am pretenþii de analist filosofic) mã

voi opri la trei mari ºi cunoscuþi filosofi europeni (Niadi trece ºi

pe alt continent, abordând Egiptul Antic ºi pe filosoful islamic

Al-Farabi) – ºi anume: Platon, Aristotel ºi Dimitrie Cantemir.

Platon – creatorul unei mitologii

nemaiîntâlnite
Seriosul Platon, în pofida opiniei mai puþin mãgulitoare pe

care o avea faþã de literaturã, a suferit ºi el, în tinereþe, de pãcatul

poeziei, conform lui Diogenes Laertios, citat de Niadi (voi folosi

uneori acest nomen care, prin ineditul ºi exotismul sãu, îmi pare

cã acoperã întreaga identitate a autoarei, sperând cã aceasta nu se

va supãra) cu valoroasa-i carte „Despre vieþile ºi doctrinele

filosofilor”. Deºi a trãit cu circa 600 de ani mai târziu, acesta a

lãsat posteritãþii informaþii importante despre filosofii antici. Pe

Platon îl „deconspirã” ca poet, dând ºi exemplu câteva versuri:

„Cãtre stele te-am întâlnit când priveai, steaua mea; / O, de-aº fi

cerul, sã pot privi cu ochi mulþi cãtre tine”. ªi tocmai când voia sã

se prezinte concurs, s-a întâmplat sã asiste la o cuvântare a lui

Socrate, în faþa teatrului lui Dionysos – eveniment ce i-a schimbat

viaþa ºi destinul. Zice Laertios: „Din momentul acela, având vârsta

de douãzeci de ani, a devenit elevul lui Socrate”. Pe de altã parte,

tot Diogene Laertios consemneazã, validând ceea ce afirmase

mai devreme: „Se mai spune cã Socrate a vãzut în vis, pe

genunchii lui, un pui de lebãdã, cãruia îi crescurã deodatã aripile

ºi zburã în sus dupã ce scoase un sunet puternic ºi dulce. Ziua

urmãtoare, Platon se prezentã ca discipol ºi Socrate recunoscu în

el lebãda din vis”.

Ne aflã, aºadar, în plin teritoriu al mitului. Dupã cum se ºtie,

Platon îºi prezintã filosofia sub forma unor dialoguri, încãrcate

cu o mitologie specificã. În aceste dialoguri „apar trei personaje

mitice – precizeazã misterioasa Niadi – fãrã legãturã cu filosofia

greacã, existente numai în opera filosofului”. Mai direct spus,

personaje-mit create de el. Acestea sunt: Dãtãtorul de nume

(„inventatorul mitic al cuvintelor; care exprimã esenþa ºi adevãrul

lucrurilor numite”) Demiurgul („care creeazã lumea materialã ºi

sufletul lumii luând ca model Ideile eterne”) ºi Daimonul lui

Socrate (o fiinþã între zeu ºi muritor, care îi spune ce sã nu

facã”). Ele se înscriu altor enigme, mituri ºi ficþiuni fascinante,

neîntâlnite în nicio altã mitologie, întregul cortegiu alcãtuind

mitologia platonicianã.

Deºi „Disputele cu privire la rolul miturilor în opera lui

Platon sau cu privire la mesajul ascuns în ele nu au ajuns la o

concluzie pe deplin acceptatã”, Niadi-Corina Cernica identificã

patru mituri esenþiale „în dialogurile „Phaidon”, „Timaios”,

„Critias” ºi „Banchetul”: mitul lebedei, mitul muzicii universale,

mitul Atlantidei ºi mitul androginului”. Voi stãrui puþin asupra

ultimelor douã.

În mitul Atlantidei, „cel mai grandios mit al lui Platon”, este

prezentat „rãzboiul dintre strãmoºii grecilor ºi atlanþi. Atlantida...

este insula lui Poseidon, împãrþitã prin câteva canale circulare.

Elementele de amãnunt abundã: casele sunt roºii, albe ºi negre...

sunt ºi elefanþi. Atlantida are legile ei (încrustate pe un metal

necunoscut, numit oricalc) ºi ritual juridic specific. Insula este

brãzdatã de izvoare cu apã caldã (termalã?) ºi rece. „Platon

considerã cu nu a existat insulã mai bogatã decât Atlantida ºi nici

nu va exista”. Din pãcate, „Virtutea atlanþilor pãleºte zi dupã zi,

înlocuitã de vicii ºi tiranie” – concluzioneazã Niadi, iar Platon

argumenteazã: ...„pentru cei care nu aveau ochi sã vadã adevãrata

fericire, ei pãreau cã duc o viaþã binecuvântatã, în goana lor

neostoitã dupã putere”. Dar zeii s-au supãrat ºi au scufundat

insula prin cutremure.

Misterul Atlantidei continuã sã impresioneze umanitatea de

2.500 de ani încoace. Umberto Eco, în cartea sa „Istoria

tãrâmurilor ºi locurilor legendare”, relateazã cum mitul a fost

reluat de Diodor din Sicilia ºi Plinius cel Bãtrân, de Tertullian,

Theopompos din Chios ºi alþii. Francis Bacon a scris „Noua

Atlantidã”, susþinând cã vechea Atlantidã ar fi actuala Americã

(efectul derivei continentelor?).

Mã bate, totuºi, un gând: Ce s-o fi întâmplat cu ultimul

atlant? Cum va fi trãit, el, povara singurãtãþii? oricât de scurtã

sã fi fost aceasta. Dar poate ultimul atlant a fost însuºi Aristotel

– ºi enigma se închide, tot mai nepãtruns, în sine.

Mitul androginului este un mit despre iubire, androginul

fiind alcãtuit din douã pãrþi inseparabile, bãrbat ºi femeie, ceea ce

se putea observa ºi la înfãþiºare. Cu o putere miraculoasã,

androginii au vrut sã ia locul zeilor. Aceºtia, imbatabili cum îi

ºtim, i-au tãiat în douã, despãrþind pãrþile, devenind astfel bãrbat

ºi femeie. „Fiecare jumãtate – constatã Niadi cercetând fenomenul

– încearcã sã se alipeascã celeilalte jumãtãþi, ºi astfel apare

sentimentul iubirii”. Platon – ºi el tranºant: „Fiecare din noi e o

jumãtate de om despãrþitã de întregul ei (...) ºi fiecare jumãtate îºi

cautã necontenit frântura ruptã din el însuºi”.

Aristotel – ºi poezia sistemului sãu

cosmologic
Dixit Niadi-Corina Cernica: „Aristotel a creat un sistem

cosmologic de o poezie ºi de o frumuseþe rarã, puþin cunoscut

astãzi, deoarece nu are valoarea filosoficã a metafizicii lui ºi nici

valoarea ºtiinþificã a altor opere”. Tocmai de aceea – dixit eu –

noi, cu veche sensibilitate daco-latinã, popor în care tot românul

s-a nãscut poet – putem fi/suntem mai mult decât impresionaþi,

suntem încântaþi, aflând ºi înþelegând „iubirea universalã faþã de

Primul Principiu care pune în miºcare întregul cosmos”. În centrul

universului – susþine Aristotel – se aflã Pãmântul, aºezat în cel

mai nemiºcat punct. Primul Motor – divinitatea supremã – învârte

stelele ºi planetele care, la rândul lor, creeazã acea muzicã a

sferelor, o „muzicã a Universului, pe care o auzim, dar nu o

percepem, deoarece ne influenþeazã din clipa în care ne naºtem”.

Superb! Trãim, înotãm permanent într-o muzicã pe care, deºi nu

o percepem, ºtim cã e-n noi, cu noi, ne însoþeºte întotdeauna,

bucurându-ne, ocrotindu-ne.

Fiecare planetã, fiecare stea are un spirit al ei care o conduce

– iatã embrionul primului înger! – numit în Evul Mediu

Inteligenþã. „Inteligenþele universale – adânceºte ideea Niadi –

se pun în miºcare prin iubirea ºi dorinþa de a fi asemãnãtoare

perfecþiunii Primului Principiu sau Motor”. Se miºcã planetele,

se miºcã stelele, iar combinarea acestor douã miºcãri dã naºtere

altei miºcãri: de apropiere sau depãrtare a celor patru elemente

fundamentale: focul, aerul, apa ºi pãmântul, din care este alcãtuitã

materia.

În prima ºi ultima instanþã, importantã rãmâne Iubirea –

forþa care leagã universul de Primul Principiu ºi pune în miºcare

întregul cosmos. Bine cunoscut în Evul Mediu, apreciat ca

autoritate filosoficã ºi ºtiinþificã, nu este exclus (dimpotrivã) ca

opera lui, idei din aceastã operã, sã nu fi fost reluate ºi de scriitori,

nu numai de filosofi. Ultimul vers din „Divina Comedie” a lui

Dante, „Iubirea care miºcã sori ºi stele”, pare a nu fi strãin de

cosmologia lui Aristotel; posibil interpretat de cãtre cel mai mare

poet italian – opineazã autoarea cãrþii de faþã – „ca iubire a lui

Dumnezeu (ºi) ca iubire pentru Beatrice”.

Cantemir în douã ipostaze
...Douã ipostaze – „douã gânduri”, cum noteazã Niadi-Corina

Cernica – desprinse dintr-o carte mai puþin cunoscutã a

concetãþeanului nostru Dimitrie Cantemir; cel cunoscut lumii

mai mult decât þãrii sale; cel al cãrui nume (Demetrius Kantemir)

este înscris, alãturi de marii savanþi ai omenirii, pe frontispiciul

Bibliotecii Sorbona din Paris, la un pas de Pantheon. Cartea în

cauzã se numeºte „ªtiinþa Sacro-Sanctã” – ºi, împreunã cu Divanul

sau Gâlceava înþeleptului cu lumea sau Giudeþul sufletului cu

trupul”, reprezintã începutul filosofiei româneºti. „ªtiinþa Sacro-

Sanctã” a fost scrisã de Cantemir în limba latinã, în anul 1700, pe

când se afla la Constantinopol.

Cea dintâi însuºire desprinsã din aceastã lucrare ºi cercetatã

de Niadi: „Retorica ºi expresivitatea barocã” – îºi aflã acoperire

în „rapiditatea ideilor ºi caracterizãrile pãtimaºe, hiperbolele ºi

alegoriile (ce) fac din aceastã carte o reflectare a temperamentului

baroc, a oscilaþiilor sentimentale, a gamei largi de atitudini ºi

valorizãri, de aprecieri, de simpatii ºi antipatii intelectuale ale lui

Dimitrie Cantemir”. În ceea ce priveºte conþinutul, acesta

reprezintã filosofia lui Cantemir, „aflatã sub influenþa teosofiei

lui van Helmont, cu o mizã anti-aristotelicã, de criticã a concepþiei

despre timp, miºcare ºi infinit din Fizica lui Aristotel”.

Cea de-a doua însuºire cercetatã de Niadi-Corina Cernica

este atitudinea lui Cantemir despre timp – „capitol de adevãratã

filosofie academicã”, dedicat celui mai dificil subiect al metafizicii.

În acest perimetru se încinge disputa dintre Cantemir ºi Aristotel.

Citez din Niadi: „Miºcarea, dupã Aristotel, provine din Primul

Motor imobil, care este începutul miºcãrii. Notaþie rapidã a lui

Dimitrie Cantemir: „Tãcere! cã este ºi al repaosului, pentru cã

miºcarea nu poate naºte repaos!”.

Concepþia creºtinã despre timp a lui Cantemir este certificatã

ºi de faptul cã el cunoºtea „pãrerea Sfântului Augustin, prin care

mãrturiseºte cã dânsul ºtie într-adevãr cã timpul este ceva, dar ce

este nu ºtie”. Concluzia capitolului Despre timp – încheie Niadi-

Corina Cernica – este cã „timpul este oglinda creaþiei, de la timp

pornind cunoaºterea Creatorului ºi a eternitãþii” – conform zicerii

lui Cantemir: „Timpul se aflã împrejurul ºi dincolo de eternitate,

precum ºi splendoarea lucirii se aflã împrejurul ºi în afarã de

soare (...) Timpul trebuie sã fie cãlãuza creaþiei cãtre

superintelectualul, unicul etern ºi indefinit Dumnezeu”.

***
Niadi-Corina Cernica – unul din semenii care, chiar în aceste

timpuri necãjite, se strãduiesc sã arate adevãrata mãsurã a omului,

prin propria lor pildã de curaj ºi acþiune. Da, un îndemn din

partea unor asemenea oameni de a nu ne lãsa copleºiþi de timpul

nefast pe care-l parcurgem poate fi crezut ºi urmat.

Puþinã filosofie…
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Aºa cum însuºi poetul ne schiþeazã preþ de o clipã „mai

bãtrâni cu un gând,/ mai tineri cu o aºteptare”, tot el ne invitã,

nu doar atât cât þine lectura acestui volum, într-o camerã single.

De aici, „cu mâinile încordate în îmbrãþiºãri”, autorul reuºeºte

sã ne arate universul îmblânzitei ºi dulcii lui singurãtãþi. Doar

aici, în spaþiul acesta depersonalizat al unui hotel strãin, de dincolo

de graniþe, el reuºeºte sã îºi transfere de acasã toate culorile

necesare realizãrii unui tablou cât mai personal în care sã se

regãseascã în momentele lui de neliniºte, de rãtãcire. ªi, pentru

cã tabloul personal nu se potriveºte întotdeauna cu exteriorul

oraºului delimitat de niºte ferestre la fel de strãine, care adesea

tulburã prin decorul uneori deprimant aºternut privirii, poetul

devine cu sau fãrã voia lui (aº tinde sã implic bunãvoinþa Cerului)

radiograful de serviciu pentru investigarea atmosferei acestei

scene complexe pe care lumea pãºeºte jucând roluri adesea

superficiale, agitate pentru a câºtiga, totuºi, atât de puþin...

El este Alexandru Cazacu, cel care „într-o camerã single”

ºi-a luat rolul în serios transformându-se într-un poet responsabil

pentru tot ceea ce înseamnã controlul calitãþii lumii, observatorul

din umbrã al acestui teatru viu în care fiecare învaþã pe celãlalt

lecþia cea mai eficientã prin care îþi poþi risipi viaþa. Întâlnim în

câteva dintre poemele lui un întreg pãmânt obosit, cu oameni-

personaje fãrã aºteptãri, înfrigurate, cu iluzii pierdute: „Ziua

ni se ascunde în cearcãne/ Frazele se înghesuie într-un singur

cuvânt/ ºi o ploaie mãruntã, înlãcrimeazã geamurile/ Prin

lumina udã/ vrãbiile zboarã în grupuri mici/ peste depozitele

de speranþã/ de la bariera oraºului” (Noiembrie). Pânã ºi

semnele primare ale apropierii dintre un oarecare el ºi o

necunoscutã ea se ascund în cartea de început a educaþiei omului,

o carte rãtãcitã în anticariate nevizitate de nimeni: „Tandreþea

se zgribuleºte/ în abecedare de anticariat/ ºi crizantemele ne

umplu liniºtea/ cu un parfum din veacul trecut/ E o liniºte

albã peste acoperiºuri/ Frigul din containere se adunã/ în

gesturile celuilalt/ Prin aeroporturile lumii/ nimeni nu mai

aºteaptã pe nimeni” (Noiembrie). Pe oriunde am lua-o,

indiferent de cãrarea aleasã, de la începutul cãrþii spre sfârºitul

ei, ca-ntr-un itinerariu binecunoscut al lecturii sau de la sfârºit

spre început, ca într-o aventurã de tip experiment, ne întâlnim

cu singurãtatea. Chiar dacã ne-am alege o destinaþie þintã din

acest oraº cu poeme, aceeaºi singurãtate ne-ar întâmpina

urându-ne un sincer „bun venit” în onesta poezie a lui

Alexandru Cazacu. Timpul rãmas al lumii este precum

dezgheþul iernii. În locul clepsidrei avem rãceala gheþii,

secundele fiind picãturi care, scurse în apropierea ferestrelor

amintesc fiecãruia cã existenþa pe pãmânt este doar o scurtã

vizitã: „Existã ierni/ când zãreºti copilãros de luminoasã/

din jilþuri de omãt/ singurãtatea privindu-ne/ ºi þurþuri cum

picurã secunde/ lângã fereastra unde stai/ ca-ntr-o carantinã/

pierdut în rãceala ºi nesiguranþa gândurilor” (Sub liniºtea

zãpezii).

Simt nevoia câteodatã ca în urma lecturãrii unui volum de

poezie sã încerc realizarea unei analize pe text luând în calcul

anumiþi indicatori, sã le zicem statistici: selectarea cuvintelor

cheie – în funcþie de scopul analizei – sensul lor în contextul

poetic ºi repetabilitatea acestora în ideea descoperirii sau a

confirmãrii posibilului laitmotiv al textului liric ºi nu numai.

Aºadar, rãscolind printre pagini, alergând de la un poem la altul,

parcurgând filã dupã filã am selectat un numãr de 29 de cuvinte

pe care le-am considerat importante în demersul meu analitic. Au

fost luate în calcul ambele forme gramaticale ale cuvântului

(singular ºi plural), dar ºi cele care fac parte din familia lor

lexicalã, fãrã a se abate de la sensul de bazã, de exemplu „singur-

singurãtate”. Aceste 29 de cuvinte selectate sunt urmãtoarele:

dimineaþã, margine, noapte, duminicã, împãcare, iarnã, oraº,

singur, zid, speranþã, tãcere, fereastrã, pasãre, iubire, alee;

observând cã sunt prezente printre poeme toate cele patru

anotimpuri, am fost curios sã aflu dacã se regãsesc ºi toate cele

12 luni ale anului. Dar nu, nu sunt toate prezente. Autorul nu a

menþionat în poemele sale lunile martie ºi iunie. Aºadar, dintre

toate aceste 29 de cuvinte, incluzând lunile anului ºi anotimpurile,

se pare cã doar câteva lexeme sunt reprezentative cu adevãrat

pentru poetul Alexandru Cazacu în demersul sãu de a-ºi transmite

mesajul cãtre cititor. Dacã am face un clasament, un „Top 10" al

celor mai folosite cuvinte, pe ultimul loc este cuvântul „margine”

contabilizând doar cinci apariþii. În poemul „Aºteptând trenul”

„amintirea este doar o sârmã/ de care atârnã becurile sparte

cu pietre de copii/ la marginea urbei”. Câtã vreme existã un

viitor, autorul îºi poziþioneazã amintirile la marginea oraºului

(cel puþin în poemul acesta), bucurându-se de drumul înainte. Pe

locul 9 se situeazã speranþa, prezentã de ºase ori în acest volum,

dovadã cã poetul nu lasã nimic la voia întâmplãrii din ceea ce

poate fi asumat ºi fãrã întârziere. În rest, acolo unde nu mai

depinde de el, autorul aºteaptã ca lucrurile sã se petreacã în

ritmul normal de curgere a timpului, rareori fiind luat prin

surprindere: „Cu o bucurie discretã/ amânãm victoriile/ ºi

presimþim speranþa/ ca o adolescentã în blugi ºi tricou alb/

alergând peste acoperiºuri/ în timp ce zilele rãmân/ pahare de

toast/ din care nu a gustat nimeni” (Victorii amânate). Tãcerea

se regãseºte de zece ori printre versurile lui Alexandru Cazacu ºi

nicidecum nu putea lipsi din aceste scenarii lirice, fiind o prietenã

de nãdejde a singurãtãþii. Ea însãºi contribuie la starea de spirit a

poetului, fiind ºi martor, dar ºi însoþitor misterios pe acelaºi

drum al acestuia, unde se simte nesiguranþa pasului, a gândului,

teama luãrii unei decizii care sã afecteze frumuseþea liniºtii în

doi, din care lipseºte, totuºi, consistenþa cuplului. În poemul

„Noapte de August” regãsim motivul timpului mult prea grãbit

ºi neputinþele cuplului de a se adapta la pragmatismul prezentului:

„Undeva tãcerea scrie pe ziduri/ nume secrete/ Praful de stele a

acoperit oraºul/ prin care mergem în noapte/ ca niºte semne de

întrebare/ ce nu ºi-au întâlnit propoziþiile (...) Locomotivele ºuierã

în depãrtare/ greierii abia se mai aud/ un buchet de frunze/ se

împrãºtie pe alei/ ºi ne mãrturisim/ o datã în plus iluziile/ în faþa

unei veri/ ce mult prea repede/ învaþã sã spunã adio.” Tãcerea

aceasta, prietenã a poeþilor împarte locul al optulea, cu acelaºi

numãr de apariþii, cu dimineþile ºi verile, sugerând implicit nevoia

poetului de cãutare a rãspunsurilor, impulsionat adeseori de

prospeþimea zorilor-ºtafetã pentru un nou început.

În versurile poetului Alexandru Cazacu ne izbim de ziduri ºi

pipãind cu mâna precum orbul cãutând concretul care îi conferã

siguranþã, întâlnim ferestrele, elemente romantice inserate de poet

de 11 ori în versurile sale. Zidul, obstacol pentru cuceritori,

elementul care face diferenþa dintre o viaþã în siguranþã ºi existenþa

nomadã în care succesiunea zilelor sub cerul liber este marcatã

de oarecare temeri, nesiguranþã ºi tulburãri, zidul-barierã între

lumea laicã ºi cea pãzitoare a credinþei prin însingurare ºi

rugãciune, construcþie care defineºte trupul ºi rezistenþa lumii,

zidul-martor tãcut al generaþiilor care, în fond, moºtenesc una de

la cealaltã aceleaºi sentimente, aceleaºi trãiri, doar descrise altfel

în cuvinte, în scrisori sau în cãrþi: „Tu ai venit iarna/ când

pãsãrile cerºeau azil, pe la geamurile clãdirilor înalte/ zãpada

acoperise/ ºinele ferate ale lumii/ iar prin demisoluri/ lumina

scrijelea zidurile/ cu adevãruri despre marile întâlniri/ ce au

loc o singurã datã” (Tu ai venit) sau „De nedepãºit melancolia/

când Nocturnele lui Chopin/ þin loc de iertare/ Buruienile înfloresc

estetic pe zidurile urbei/ ziua ce se destramã ca o dantelã de

Bruges/ ºi rãmâi într-un unghi potrivit/ din care sã poþi surprinde

sãrbãtoarea” (Contre-jour). Ca-ntr-o construcþie atent schiþatã

ºi construitã, regãsim un echilibru perfect - involuntar bineînþeles

– în utilizarea cuvintelor „noapte” ºi „pasãre”. Ele se regãsesc

fiecare de 14 ori în versurile cazaciene, fapt care le poziþioneazã

pe locul ºase în topul nostru. În mare parte a contextelor în care

sunt folosite cuvintele, laitmotivul este acelaºi: singurãtatea. ªi

nu vorbim despre trista singurãtate în doi, ci de complexa

singurãtate a poetului aºa cum o exprimã Fernando Pessoa, nu

din ambiþii, ci din faptul cã el, Alexandru Cazacu este un poet

care îºi asumã rolul dat de Sus: „Bufniþe rãtãcite/ în mâzga

miezului de noapte/ Filamentul becului încins tremurã/ ca o

vulpe încolþitã de copoi/ ºi scârþâitul podelei/ prin baracamentul

„O camerã single”

sau despre îmblânzita ºi dulcea singurãtate
vechiului radiofar/ unde nu mai aºtept de mult/ veºti senzaþionale/

despre eroii lui Longus,/ iar propriile spaime/ pot întâlni

varietatea/ celui ce a putut privi în ochi/ sfârºitul verii prin

gradene/ crezând cã putem/ înþelege fericirea/ ca pe un adjuvant/

al iubirii de pãsãri ºi depãrtare” (Fin d‘étè) sau „Trupul de

aer încins al verii/ se întinde lasciv pe strãzi/ în noaptea ce urcã/

în braþele statuilor/ precum o cobrã pe ramuri” (Aproape

Iulie).

La jumãtatea clasamentului cu ºi despre cuvinte ºi sensuri

întâlnim singurãtatea, menþionatã de poet de 16 ori în versurile

lui. Împreunã cu urmãtoarele cuvinte care vor întregi acest top se

poate trage linie ºi conchide: da, poetului îi place singurãtatea,

singura care oferã cadrul germinãrii ideilor frânte, transformarea

lor în gânduri concrete ºi, mai apoi, în versuri de substanþã care

ne fac cunoºtinþã cu Poetul: „Bulevardele se îngusteazã/ de atâta

singurãtate/ Prin ochii mei utopiile/ renunþã la a doua ºansã/

Un fel de ruginã/ capãtã lucrurile, iar surâsul tãu amar/

rivalizeazã/ cu un milion de renaºteri” (Surâsul tãu). ªi, pentru

cã Alexandru Cazacu este un poet citadin, el hrãnindu-se cu

existenþa oraºului, cu experienþele care se nasc între zidurile

cetãþii ºi el, la rându-i, oferã zidurilor ºi aleilor pasul hotãrât ºi

privirea atentã ºi, în fond, versul care vorbeºte profund despre

evoluþie, cãdere, dragoste ºi urã, împliniri ºi frustrãri, pierderi

ºi cuceriri. Ideea de urbe, cetate, oraº se regãseºte de 17 ori în

versurile acestui volum, iar aleile, strãzile º.a.m.d sunt amintite

de 18 ori, ceea ce îl face pe poet sã fie vãzut ca un radiograf

atent al vieþii dinãuntrul zidurilor, a evoluþiei sau degradãrii

acesteia, a sentimentelor care se îngrãmãdesc haotic în numele

vieþii sub toate formele ei, între superficialitate ºi profunzime:

„Ziua ni se ascunde în cearcãne/ Frazele se înghesuie într-un

singur cuvânt/ ºi o ploaie mãruntã/ înlãcrimeazã geamurile/

Prin lumina udã/ vrãbiile zboarã în grupuri mici/ peste

depozitele de speranþã/ de la bariera oraºului” (Noiembrie)

sau „Strãzile oraºelor din Sud/ cu misterul ºi melancolia lor/

coborâtã din pânza lui De Chirico/ o zonã de disputã/ între

libertate ºi intimitate/ mãrginitã de gãri/ din care vin ºi pleacã

trenuri/ în sens invers scurgerii destinelor” (Strãzile oraºelor

din Sud). Deja urcaþi pe podiumul celor mai folosite cuvinte

în versurile volumului „O camerã single” – carte apãrutã în

2020 la Editura Sud – ne întâlnim pe locul al doilea cu iarna

concretã, cu iarna în context figurativ, nuanþã ºi vestimentaþie,

ca stare de spirit. În toate cele 80 de poeme care alcãtuiesc

aceastã carte, iarna, sub toate aspectele ei prezentate în vers se

regãseºte de 20 de ori. Întâlnind elemente lingvistice precum

ninge, zãpadã, ninsoare, anotimp de gheaþã etc., toate într-un

„tablou” comun în care sunt prezente alei, oraºe vãzute de

departe, cetãþi mai vechi sau mai noi, privind iarna înrãmatã

împreunã cu pãsãri ºi oameni singuri nu pot sã mã gândesc

decât la un poet-cãlãtor care, în singurãtatea cu care s-a obiºnuit

cautã ºi identificã noi ºi diverse singurãtãþi: „Uneori noaptea/

o canava de umbre/ unde ispitele se zbat în piept/ precum

peºtii în nãvoade/ ºi iarna cere azil în sufletele/ împovãrate de

migraþii,/ iar ultimii porumbei/ se aºazã peste palmele/

împreunate a rugãciune/ ghidaþi de corzile reci/ ale unui

Stradivarius” (La capãtul insomniei) sau „Aº vrea sã-þi scriu

despre/ iarna ce îºi terminã zãpezile/ pe gardul de sârmã ce

desparte livada/ de câmpiile unde o luminã ruginie/ sapã în noi

ºi în obiºnuinþa noastrã/ cu jumãtãþile de zâmbet” (Scrisoare

amânatã).

Poetul Alexandru Cazacu a învãþat ce este singurãtatea nu

doar auzind tãcerea lucrurilor, aºa cum o spunea Cioran, ci

observând fãrâma de iubire care leagã lucruri, fapte, fiinþe,

atitudini, existenþe diverse, dragostea care asigurã durabilitate

construcþiei, fie ea cetate sau om. Da, pe primul loc este Iubirea

sub toate formele ei: „Li se face somn/ ºi în cele din urmã fricã/

câinilor de vânãtoare/ asemeni nouã rãmaºi pe întuneric/ într-

o noapte în care iubirea/ în drumul ei spre tinereþea veºnicã/

puþin câte puþin/ s-a rãtãcit” (Un fel de fabulã) sau: „În aceastã

dimineaþã/ ca o imensã/ camerã de sacrificiu a îngerilor/ un stol

de fluturi/ se agaþã de lumina gãlbuie ºi rece a serii/ ce se

strecoarã/ ca un ºarpe bãtrân/ cãtre poveºtile de iubire/ cu final

fericit” (În aceastã duminicã).

Iernile lumii cuibãrite într-o camerã single, iubirile pierdute

ºi regãsite tardiv pe aleile strâmte ale cetãþilor tot mai bãtrâne ºi

blazate, nopþile surde cu pãsãri triste aºteptând noi dimineþi,

tãcerea care alungã somnul ºi trezeºte muzele, toate acestea îl

ajutã pe Alexandru Cazacu sã se identifice tot mai mult cu Poetul

ºi nu cu omul, cu Pasãrea ºi nu cu mulþimea. El este poetul dintr-

o camerã single tapetatã cu versuri, o camerã banalã a unui hotel

care ascunde deopotrivã ºi tainã ºi simplitate, credinþã, afaceri,

conspiraþii ºi pãcat. Din fericire, în urma poetului va rãmâne,

concret, doar versul.

(Alexandru Cazacu, O camerã single, Bolintin Vale, Editura

Sud, 2020.)
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Corin Bianu sau

romanul unui secol

românesc de culoare

oriental-fanariotã
Cândva, un glumeþ numise „fragmentul de roman”,

de care se tot umpleau revistele, o nouã specie literarã.
Acum aº vrea sã întreb, când avem trei sau patru romane
zidite sub acoperiºul aceluiaºi titlu, fie chiar „Vãcãreºtii
în amiazã”, cum sã numim compoziþia în întregul ei?
Roman-fluviu, roman-frescã, metaroman? Cert este un
fapt, sub iluzia iniþialã de roman biografic al unui corifeu
popular prin câteva versuri: „Urmaºilor mei Vãcãreºti/
Las vouã moºtenire/ Creºterea limbii româneºti/ ªi-a
patriei cinstire”, ne aflãm de fapt dinaintea
necunoscutului. Parcurgând fascinantele pagini ale cãrþii,
în loc de un boier valah dintr-o provincie de nord a
Imperiului Otoman, întâlnim un secol de rãzboaie turco-
ruse-habsburgice, toate pe teritoriile Munteniei,
Moldovei, Dobrogei. În agitaþiile criminale ale acelor
vremuri, Enache/Enãchiþã/Ienãchiþã Vãcãrescu (1740-
1797) a avut staturã de gigant al politicii, de vizionar, de
cãrturar întemeietor, de cel mai înalt funcþionar al statului,
vel-vistiernic, de fapt vel-vornic (prim-ministru al
câtorva voievozi) alãturi de renumele de bun petrecãreþ
pe lângã acela de bãrbat chibzuit, cu capul pe umeri,
trãitor într-un secol tragic, despre care, ruºine sã ne fie
nouã, cunoaºtem prea puþine, sau plutim numai între
rudimente mincinoase, caftane, fumãtori din narghilea,
rahat turcesc ºi dulceaþã de trandafiri cu apã rece. Descrise
cu un haz nemaipomenit, scenele din taberele militare,
cu trupe în alarmã ºi tunuri gata de tragere, ne întâlnim
cu soldaþi otomani echipaþi cu iatagan sub brâul de
mãtase, din serviciile de protocol, cu mare grijã sã nu se
împiedice ºi sã spargã ceºtile, farfurioarele pe largi tipsii
de argint. Astfel sunt serviþi generalii turci (paºale, le
recunoºti gradele dupã turbane), ruºi, austrieci,
ambasadorii, negociatorii, cu cafea fierbinte, ºerbet,
dulceaþã. La fel se întâmplã la întrunirile din familiile
boiereºti, simandicoase, ale vremii, din Iaºi, Bucureºti,
Târgoviºte, ce sã mai vorbim de Istanbul. Protocolul cu
cafea ºi dulceþuri a lãsat urmaºi pânã astãzi în oraºele ºi
satele româneºti!

Proprietar al numeroase moºii ºi reºedinþe cu ziduri
de cetate, descrise în amãnunþime de romancierul
secolului XXI, cu mari cunoºtinþe de arhitectura
exterioarã ºi interioarã, jupân Enache/Enãchiþã/Ienãchiþã,
fiu de vechi boieri valahi ºi tatã la rândul sãu de viitori
poeþi, a studiat la Istanbul ºi Sankt-Petersburg; cunoºtea
limbile de intensã circulaþie ale epocii, turcã otomanã,
arabã, greacã, persanã, germanã, francezã, italianã (limba
cea mai folositã în diplomaþie), slava veche ºi rusã, ba
chiar o foarte coloratã româneascã! Citea poeþii lumii
de la Homer la Voltaire. Numele familiei Vãcãrescu
provenea dintr-un Dan Fãgãrescu, cavaler în suita lui
Negru Vodã, prim-întemeietor al Valahiei/Munteniei la
începutul secolului al XIII-lea. Bunicul Ianache, ctitor
al Mãnãstirii Vãcãreºti, a fost decapitat la Istanbul odatã
cu Constantin Brâncoveanu ºi fiii. Stãpânii familiei l-au
însurat pe nepotul Ienãchiþã cu Eleniþa Rizu, fiica lui
Ianache/Iovanache Rizu, mare dragoman al Imperiului
Otoman, principalul negociator cu ambasadorul
Imperiului Habsburgic, contele Thugut. Ecaterina Ghica,
sora mai mare a Eleniþei Vãcãrescu, era cãsãtoritã cu
dragomanul Grigore Ghica, intrat în istoria României ca
tragicul Grigore al III Ghica.

Dragomanii/terzimanii erau înalþi funcþionari
imperiali, care susþineau diplomaþia otomanã, ºtiute fiind
interdicþiile Coranului ca musulmanii sã cunoascã limbi

strãine, aºa cã se apela la interpuºi de mare încredere,
selectaþi dintre cele mai influente familii din cartierul
creºtin al Istanbului, Fanar (locul de amplasare al farului
maritim din nopþile Bosforului), de unde numele de
„fanarioþi” acordat acestor diplomaþi ajunºi, în calitate
de reprezentanþi imperiali, la conducerea þãrilor
româneºti dupã domniile lui Dimitrie Cantemir ºi
Constantin Brâncoveanu (perioada anilor 1711-1821).

Astfel, în monumentalul roman al lui Corin Bianu,
ex-dragomanii Grigore II Voievod Ghica, albanez, de
patru ori domnitor al Moldovei, de douã ori al Munteniei
(1733-1735; 1748-1752), întemeietor, printre altele, al
Spitalului mãnãstirii Pantelimon, grecul Grigore III
Ghica, domnitor al Munteniei, apoi al Moldovei (1774-
1777), ucis din ordinul sultanului Abdul Hamid pentru
cã se opunea ca jumãtate din Moldova sã fie acaparatã
de Imperiul vienez al ambiþioasei
împãrãtese Maria Tereza, sub
forma provinciei Bucovina
croitã pe hãrþi false de generalul
Bukow, devin personaje
principale alãturi de alte figuri
voievodale, precum Alexandru
Ipsilanti („alt grec ce s-a dovedit
de ispravã”, alt personaj istoric
decât viitorul conducãtor al
Eteriei în conflict cu Tudor
Vladimirescu), domnitor al
Munteniei (1774-1782), ºi al
Moldovei, grecul Nicolae
Mavrogheni (Nikos Mavroyeni/
Maurossini, 1786-1790).
Constantin Moruzi, domnitor al
Moldovei (1777-1782) era tatãl
lui Alexandru Moruzi, domnitor
al Munteniei (1793-1796). Cam
aceºtia ar fi voievozii ale cãror
servicii, prin cãftãnire imperialã,
este urmãritã în amãnunte mai
degrabã omeneºti,
caracteriologice în acest
luxuriant roman. Moldova
istoricã a ªoimãreºtilor ºi a Ducãi
vodã, personajele lui Sadoveanu, este preluatã dupã
cronica lui Miron Costin (1633-1691) împãnatã cu reþete
culinare. Istoria secolului fanariot din romanul lui Corin
Bianu îºi are izvoare de inspiraþie mai ales în documente
tipãrite de Nicolae Iorga, adeseori colorate cu aluzii la
„Trecutele vieþi de doamne ºi domniþe” de Constantin
Gane (1885-1962), dar mai ales în forþa de analizã juridicã,
politicã, diplomaticã a prozatorului Corin Bianu. Din
aceastã perspectivã, imaginaþia lui Nicolae Filimon din
„Ciocoii vechi ºi noi” pare caricaturalã, neverosimilã,
tezistã. Bucureºtiul secolului al XVIII-lea, în viziunea
lui Corin Bianu, e cosmopolit, înveselit de lãutari, are
poeþii sãi de limba greacã, doctorii, spionii ruºi ºi austrieci,
astronomii ºi astrologii de rigoare ºi totala lipsã de spaþii
de locuit pentru elita conducãtoare, care îºi aducea
bagajele în cãruþe cu boi din palatele Istanbulului. Astfel,
Alexandru Ipsilanti a fost obligat sã se adãposteascã în
casele lui Ianache Vãcãrescu, pânã când îºi va construi,
destul de repede, propria curte domneascã, întãritã cu
ziduri ºi turnuri, pe dealul cu vii al mãnãstirii lui Mihai
Vodã (Viteazul). În graba construcþiei, prozatorul trimite
fine aluzii spre alt „voievod”, care, exact pe aceleaºi
locuri, va ctitori un alt palat, zis actuala „Casã a
poporului”

Limba literarã a lui Corin Bianu evitã arhaizãrile prea
accentuate ale lui Eugen Barbu din „Principele” sau
„Sãptãmâna nebunilor”, ci îi gãseºte forma pur ºi simplu
între limitele actuale, însã cu un vocabular când uºor
grecizat, când uºor turcizat, dupã împrejurãri, fãrã
stridenþe, ci cu detaºare ºi cu mult umor, grecismele ºi
turcismele aflându-se în fondul pasiv românesc,
nefolosite, dar înþelese. De aceea, moldovenizarea limbii
în episoadele imaginând Iaºul fanariot mi se pare
oarecum exageratã, fiindcã nu existã o limbã
moldoveneascã, ci numai un dialect aproape de
neobservat în Eminescu, Sadoveanu, Ibrãileanu, mai
hâtru ºi mai accentuat local la humuleºteanul Creangã.

Proza povestitorului Corin Bianu pare adeseori scrisã
de un dramaturg, abundã de dialoguri, de fastuoase
descrieri (Biserica Neagrã din Braºov, palatele din Fanar
sau Hofburg din Viena), de mici gospodãrii boiereºti mai
mult improvizate într-o þarã bântuitã de rãzboaiele celor
trei imperii, de tabere militare ºi întruniri diplomatice cu

dulceaþã. Iatã portretul lui Ienãchiþã vãzut de ochii
inteligenþi ai rafinatului împãrat Iosif II, fiul Mariei
Tereza, inclusiv îmbrãcãmintea celui cãruia i se adreseazã
cu „Signor Vãcãrescu”: „Îi admirã faþa prelungã cu nasul
drept ºi potrivit, împodobitã cu o umbrã de mustaþã
deasupra gurii cu buze voluptuoase; barba-i castanie, e
cam rãruþã ºi unitã, de aceea, cu favoriþii stufoºi, ceea ce
îi sporeºte totuºi farmecul... Mai observã cum valahul îºi
miºcã dezinvolt corpul înalt, mlãdiu, chiar mândru de
vestimentaþia sa orientalã! Costumul îi e compus din
arhicunoscuþii ºalvari turceºti ºi anteriu de sevai roz
gãlbui sau chamois, închis la brâu cu un ºal turcesc; pe
deasupra are un contãº de culoarea verde deschis a
iaspului, îmblãnit cu samur. La portul drept al trupului
se adaogã giugiumanul de samur, aºezat cu semeþie pe
cap. Fruntea-i înaltã, cu tâmple proeminente, ca ºi întreg
chipul smead îi sunt luminate de ochi cãprui, ce privesc
în profunzime, vioi ºi neastâmpãraþi, ºi dezvãluie un om
direct ºi stãpân pe sine, curajos dar blând; frumuseþea
fizicã pare a se potrivi de minune la el cu cea a

sufletului!” Zeci de portrete
voievodale, feminine, negustoreºti,
lãutãreºti, de înalþi demnitari ºi de
tâlhari! Enãchiþã este intelectualul
român al secolului. Refuzând sã
devinã voievod, ca peste aproape o
sutã de ani Vasile Alecsandri, aºa cã
a preferat sã domine Divanul
Domnesc, sã scrie versuri greceºti,
care îi vor fi selectate într-o antologie
la Veneþia, grecii le vor lãuda,
Nicolae Manolescu le va critica cu
asprime, va aduna documente pentru
o „Istorie a prea puternicilor înpãraþi
othomani”, pe care o va tipãri, ºi va
redacta „Observaþii sau bãgãri-dã-
seamã asupra regulelor ºi
orînduelelor grammaticii
Rumîneºti”, scoasã de sub tipar pe
cheltuiala lui Nicolae Mavrogheni,
apoi la Viena, pentru românii din
Transilvania. A recunoscut în prefaþã
(proimion), „acumu la vãleatul
1788", cã îºi cunoºtea înaintaºii,
printre care „Volter, Cantemir”: „Nu
cu mult gustu au alcãtuitu istoriile
turceºti ºi mulþi alþi istorici greci,

latini, franþezi, itali (...)”, într-o limbã deocamdatã în afara
regulilor academice, limpede, vie, grecizatã, turcizatã,
însã româneascã! Ienãchiþã vorbea mult, drept urmare,
scria cum vorbea.

Prozatorul reconstituie împrejurãrile compunerii
elegiei funebre „Amãrâtã turturea”, datoratã mai degrabã
morþii soþiei, Eleniþa, decât sugestiilor din „Învãþãturile
lui Neagoe Basarab”. Îndrãgostirea bãtrânului poet de
Zoe Moruzi, marea doamnã a Þãrii Româneºti, la nunta
ieºeana a cãreia fusese martor, pare numai o legendã,
însã muza, cât o fi existat, a înflãcãrat o capodoperã, aºa
cã-ºi meritã locul printre inspiratoare: „Într-o grãdinã,/
Lâng-o tulpinã,/ Zãrii o floare ca o luminã.// S-o tai, sã
stricã!/ S-o las mi-e fricã/ Cã vine altul ºi mi-o ridicã.”
Cacofonia e genialã, nu o putea înnobila decât un poet
de viþã veche, fãgãrãºeanã, devenitã vãcãrãºteanã! Mai
târziu, Anton Pann ºi lãutarii vor face restul, iar Corin
Bianu îi va scrie povestea în amãnunte pitoreºti ºi bârfe
târgoveþe!

Biografia secolului al XVIII-lea ºi a poetului a sfârºit
cu aceastã floare în grãdinã, Ienãchiþã sãvârºindu-ºi
povestea lumeascã la 57 de ani. În roman nu gãsim nicio
aluzie la Revoluþiile americanã ºi francezã, au fost de
ajuns nenorocirile cu vârf ºi îndesate din rãzboaiele
pentru apãrarea pãmânturilor româneºti, culmea, de cãtre
turci, pe când ocupanþii se numeau imperialii austrieci
ºi nesãþioºii imperiali ruºi.

Mare, ca numãr de pagini, ºi umplutã cu mii de
semnificaþii, epopeea epicã „Vãcãreºtii în amiazã” de
Corin Bianu ne descoperã un formidabil romancier,
povestitor informat pânã la amãnunte, pe lângã propria
sa imaginaþie ºi cunoºtinþe de privitor al arhitecturii laice
ºi religioase, de participant la chefuri descrise cu talent
de pictor flamand, de judecãtor al conflictelor între trei
imperii, conduse la un moment dat de douã aprige femei,
de analist al istoriei... ºi câte altele gãsim în marmora
acestei fastuoase fresce aproape fãrã comparaþie în proza
româneascã.

(„Vãcãreºtii la amiazã”, de Corin Bianu, roman,
Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2011.)

Serban
Codrin
,

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

GEOPOLITICA PANDEMIEI DE COVID-19

Motto: Mã îngrijoreazã enorm
încotro se rostogoleºte aceastã

lume scrântitã, sãritã de pe axul
firescului ºi normalitãþii... Atunci

când Franþa a generat ºi cunoscut
pe propria piele ororile unui

iacobinism robespierian a încetat
sã mai fie o naþiune mãreaþã, pe

placul lui Dumnezeu. (Alain
Delon, interviu la RAI 3, 2019.)

Pandemia de covid-19 a dat peste cap datele geopolitice de-a
lungul planetei. Acuzaþiile reciproce privind originea virusului
au creat noi tensiuni între SUA ºi China, iar organismele cu
vocative internaþionale OMS, ONU, UE ºi-au arãtat limitele ºi
lipsuri grave în gestionarea pandemiei ºi a crizei sanitare ce i-a
urmat. În paralel, pandemia a declanºat un adevãrat rãzboi
informaþional între SUA ºi China, care s-a suprapus pe un rãzboi
comercial ºi al devizelor existent deja între cele douã superputeri.

Pandemia a dat o lecþie geopoliticã întregii lumi, fiind
consideratã drept o „surprizã strategicã”, anunþând apariþia
„geopoliticii izolãrii” ºi intrarea în era „populismului global”,
fie cã vorbim de perioada când administraþia Trump conducea
destinele SUA, fie cã ne referim la Rusia lui Putin, trecând prin
BREXIT-ul lui Boris Jonson, populismul autocratului Erdogan,
ori al premierului indian, Mori, fãrã a uita de extremele drepte
europene.

Un fapt politic major al crizei ºi „geopoliticii izolãrii” îl
constituie reîntoarcerea în primul rând la dezbaterea publicã
privind problema frontierelor, a libertãþii totale de circulaþie a
persoanelor, mãrfurilor ºi a modului de reglementare unitarã a
schimburilor comerciale ºi a pieþei muncii.

Pandemia, departe de a se încheia, este prezentatã de cãtre
experþi drept preludiu la apariþia de noi pandemii care vor lovi
umanitatea: rujeola, Ebola etc. Deºi ora bilanþului actualei
pandemii nu a sosit, iar întrebãrile formulate pe parcursul crizei
sanitare ºi economice au rãmas fãrã rãspuns, totuºi evaluãrile
efectuate la nivelul instituþiilor europene cu atribuþiuni specifice
au relevat o serie de disfuncþionalitãþi grave ºi vulnerabilitãþi ale
sistemului sanitar european, de care se fac vinovate anumite
persoane care nici pânã în prezent nu au rãspuns pentru aceste
atingeri la securitatea sanitarã a cetãþenilor europeni.

Chiar dacã nu am ajuns la ora bilanþului, totuºi cetãþenii aºteaptã
rãspunsuri ºi mãsuri concrete din partea guvernelor în cadrul
planului de redresare ºi rezilienþã europeanã, care sã vinã în
sprijinul imensei majoritãþi a populaþiei ajunsã în pragul disperãrii
datoritã sãrãciei, ºomajului, inegalitãþilor sociale, reducerii
accesului la educaþie ºi la o protecþie sanitarã satisfãcãtoare.

Conceptul de geopoliticã desemneazã tot ce se referã la
rivalitãþile de putere ºi influenþã având drept mize: geografia
politicã, demografia, fluxurile migratoare, proliferarea nuclearã,
accesul la apã potabilã, resursele alimentare, energetice, la
aprovizionarea cu materii prime, controlul rutelor de
aprovizionare, controlul pieþelor bursiere ºi fluxurilor financiare,
controlul pieþelor de desfacere, controlul medicamentelor,
echipamentelor medicale ºi vaccinurilor etc. Geopolitica ar putea
fi definitã ca un studiu privind influenþa factorilor geografici,
economici, demografici, culturali, militari ºi de intelligence asupra
politicii statelor ºi asupra relaþiilor internaþionale. Mediul academic
ºi universitar s-a aplecat asupra acestui subiect, dezvoltând noi
concepte interesante privind geopolitica petrolului, geopolitica
mãrilor ºi oceanelor, geopolitica continentalã etc.

Pentru moment ne vom apleca asupra geopoliticii pandemiei
ºi a modului în care au fost influenþate diverse evoluþii în relaþiile
internaþionale ºi în modul de guvernanþã mondialã.

Pandemia de covid-19 s-a propagat în mod progresiv în cele
mai îndepãrtate zone ale planetei, provocând reaºezãri geopolitice
la nivel regional ºi internaþional, punând în atenþia analiºtilor
politici ºi militari teme actuale care vor modifica ºi completa
planurile geostrategice ºi geoeconomice existente cu realitãþile
geopolitice prezente:

1. Aventurile geopolitice ale SUA ºi China se regãsesc în
prezenþa militarã activã a forþelor navale americane în Marea
Chinei de Sud cu ameninþãri reciproce, ceea ce mãreºte tensiunea
în zonã ºi riscul declanºãrii unui conflict militar ce va afecta
securitatea Taiwanului ºi a þãrilor aflate în linia de mirã a
operaþiunilor militare.

Recent, la lucrãrile FEM (Forumului Economic Mondial) de
la Davos, preºedintele chinez a atras atenþia privind riscul
„izbucnirii unui nou rãzboi rece”, susþinând cu fermitate
necesitatea ideii de multilateralism ºi de renunþare la atitudinea
hegemonicã a SUA la nivel global.

„Construirea de clanuri sau declanºarea unui rãzboi rece
ar respinge, ameninþa sau intimida pe alþii... a tulbura
canalele de aprovizionare sau a aplica unilateral sancþiuni
economice pentru a provoca izolarea nu face decât sã
împingã lumea în direcþia divizãrii ºi chiar a confruntãrii.”

Aceastã reacþie durã a demnitarului chinez vine în contextul în
care noua administraþie Biden a lansat o amplã ofensivã
diplomaticã, dublatã de manevre militare comune cu Japonia ºi
Coreea de Sud în Marea Chinei de Sud, pentru reînnoirea alianþei
QUAD, creatã în 2007 la iniþiativa premierului nipon Shinzo
Abe care dorea „o contrapondere la o Chinã din ce în ce mai

puternicã ºi ambiþioasã”. În acest sens, Secretarul de stat
Antony Blinken se va întâlni cu omologii sãi din Australia, India,
Japonia ºi Coreea de Sud pentru a evalua situaþia produsã de
pandemie în plan economic, social ºi sanitar, soluþii la schimbãrile
climatice ºi bineînþeles elaborarea unei strategii comune pentru
organizarea de manevre militare în scop de descurajare ºi limitare
a influenþei geopolitice a Chinei în Asia-Pacific. Reacþia pãrþii
chineze nu a întârziat, ziarul chinez „Global Times” avertizând
cã: „preºedintele Joe Biden a fãcut o greºealã strategicã
importantã ºi riscã o confruntare serioasã”.

Cu ocazia Conferinþei de Securitate de la Munchen (2021),
preºedintele Joe Biden a transmis urmãtorul mesaj, care creioneazã
strategia de securitate a SUA pentru viitor: „Alianþa
transatlanticã a revenit ºi nu privim înapoi, privim înainte
împreunã, scopul principal este de revigorare a alianþei,
element central în secolul XXI, pentru apãrarea democraþiei
ºi normelor statului de drept. Parteneriatul între SUA ºi
Europa, în opinia mea, trebuie sã rãmânã o prioritate a tot
ceea ce vrem sã realizãm în secolul XXI, la fel cum am realizat
în secolul XX.”

Tot cu acest prilej, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg,
a prezentat un plan de mãsuri vizând reformarea organizaþiei,
identificând opt domenii în care NATO s-ar putea moderniza pe
termen mediu, de la schimbãrile climatice, pânã la finanþarea
sustenabilã a operaþiunilor militare ale alianþei. „NATO se doreºte
sã devinã mai verde în urmãtorii ani, inclusiv în ceea ce
priveºte reducerea emisiilor poluante produse de tancuri,
avioane ºi nave de luptã”. Rãmânând în zona militarã,
preºedintele american a anulat retragerea trupelor din Germania
ºi Afganistan, iar în privinþa Iranului administraþia americanã a
anunþat cã: „SUA se alãturã acordului de limitare ºi control
al Programului nuclear iranian, în conformitate cu cele
stabilite în 2015 când a fost semnat de preºedintele Obama”.
Premierul britanic Boris Johnson a declarat la Conferinþa de la
Munchen cã „salutã revenirea SUA în poziþia de lider al lumii
libere”.

Interesant este cã Germania a adoptat o poziþie mai prudentã
privind strategia americanã în direcþia Chinei ºi Rusiei, exprimând
prin vocea ministrului economiei, Peter Altmaier, interesul de „a
apãra acordul semnat în decembrie 2020 între UE ºi China,
care deschide piaþa imensã a Chinei pentru întreprinderile
europene ºi vice-versa, cât ºi hotãrârea Comisiei Europene
de a finaliza proiectul energetic cu Rusia, Nord Stream 2, în
ciuda opoziþiei ºi presiunilor americane ºi din partea unor
parteneri europeni”. Pentru a atenua asperitãþile apãrute,
ministrul francez al economiei, Bruno le Maire, a exprimat
convingerea cã „problemele aflate în dezacord între SUA ºi
UE, îndeosebi în privinþa taxãrii globale a întreprinderilor,
îºi vor gãsi rezolvarea în cadrul unui nou acord comercial ce
va fi semnat la sfârºitul primãverii 2021 în cadrul OCDE”.

2. Strategia Chinei în direcþia Golfului Persic vizeazã
consolidarea cooperãrii comerciale ºi dezvoltarea infrastructurii
în cadrul Proiectului „Noul Drum al Mãtãsii”, sens în care la 20
februarie 2021 preºedintele Comisiei de Afaceri Externe din CC
al PCC, Yan Jiechi, a efectuat o vizitã oficialã în Qatar unde a
avut întrevederi cu emir ºeic Taniem bin Hamad al Thani, prilej
cu care s-au exprimat poziþii comune privind „întãrirea cooperãrii
ºi aprofundarea parteneriatului strategic”. China susþine Qatarul
pentru a juca un rol tot mai semnificativ în afacerile internaþionale
ºi regionale, inclusiv în cadrul Consiliului Golfului ºi pentru
promovarea multilateralismului, iar Qatarul doreºte o cooperare
reciproc avantajoasã în domeniile energiei, investiþiilor,
economiei numerice, culturii ºi infrastructurii. Cu Iranul, China
a semnat în 2020 un acord de cooperare strategicã în domeniul
comercial ºi militar pe termen lung, în contrapartidã cu furnizarea
de gaz ºi petrol Chinei la un preþ cu 3% sub preþul pieþei, China
angajându-se sã investeascã în Iran peste 400 miliarde dolari.
Prin acest acord China reuºeºte sã-ºi creeze influenþã în regiune,
iar Iranul sã supravieþuiascã sancþiunilor economice americane.
Potrivit scriitoarei ºi expertei în problemele Orientului Mijlociu
Extins, Amelie Myriam Chelly, care ºi-a lansat recent cartea
„IRAN – autopsia unui ºiism politic” (Ed. CERF), „Colaborarea
Chinei cu Iranul este la toate nivelurile, diplomatic, academic,
ºtiinþific, militar, adicã totalã. Este o reorientare politicã
promovatã de cãtre preºedintele Rohani, care înaintea
semnãrii acordului cu China spera la o deschidere spre
Europa”.

3. China continuã Parteneriatul cu Europa Centralã ºi Orientalã
(PECO) ca suport pentru acordul semnat cu UE, preºedintele Xi
declarând recent cã: „Þara mea va accelera ritmul sãu pentru
favorizarea unei noi paradigme de dezvoltare internã ºi
internaþionalã ca pilon pentru întãrirea colaborãrii reciproce.
China va continua sã deschidã larg porþile, punând accent
pe deschidere instituþionalã care acoperã reglementãrile,
gestiunea normelor, favorizând mediul comercial bazat pe
principiile pieþei, guvernate de lege ºi conform normelor
internaþionale. Deschidere ºi incluziune, sunt cheile
dinamismului durabil a cooperãrii Chinei cu þãrile Europei
Centrale ºi Orientale, PECO garantând diversitatea ºi
incluziunea.” Revista „Conflict”, nr.31, 2021, sub titlul: „Trezirea
gigantului adormit”, într-un studiu elaborat de cãtre experþi
politico-militari ºi economici preciza cã: „în 2020, în plinã
pandemie, China a devenit principalul partener comercial

al UE, ocupând locul deþinut pânã atunci de SUA”, iar
expertul în politici macro-economice ºi fost consultant al CIA în
probleme bursiere ºi financiare, Bill Bonner, într-un articol
publicat la 23.02.2021 în revista „La Cronique Agora”, aduce
noi precizãri ºi anume:

„– exporturile de bunuri din UE spre China în 2020 au
crescut cu 2,2% cifrându-se la 202,5 miliarde euro, iar
importurile din China au crescut cu 8,2%, adicã la 383,5
miliarde euro;

– pandemia ºi mãsurile protecþioniste dispuse de
administraþia Trump au afectat grav comerþul transatlantic,
exportul produselor europene în direcþia SUA a scãzut cu
8,2% în raport cu 2019, iar importurile cu 13,2%;

– investiþiile strãine directe în China în 2020 le-au depãºit
pe cele în SUA, întreprinderile ºi investitorii au întors spatele
SUA, orientându-se spre China, a cãrei economie este în
plinã miºcare, iar gestionarea pandemiei a fost mai eficace;

– China va conduce economia lumii post-pandemie,
devenind tot mai influentã pe scenã internaþionalã.”

4. Dialogul telefonic între preºedinþii Biden ºi Xi, prilejuit de
anul nou chinezesc, a reliefat dorinþa ambelor pãrþi de a gãsi
soluþii comune problemelor aflate în dezacord, în spiritul
respectului reciproc ºi cooperãrii, pentru a dezvolta relaþii
sãnãtoase ºi stabile. În contextul transformãrilor fãrã precedent
generate de pandemie, SUA ºi China trebuie sã-ºi asume
responsabilitãþi ca mari puteri, pentru a face faþã împreunã
provocãrilor mondiale, a menþine pacea ºi stabilitatea în
gestionarea tensiunilor zonei Asia-Pacific ºi nu numai, pentru
dezvoltare ºi prosperitate în lume. Un prim semnal care ajutã la
atenuare a fost transmis de administraþia americanã care, în urma
inspecþiei recente efectuatã de experþi OMS la laboratoarele din
Wuhan, când s-a stabilit cã originea virusului nu este de aici, a
fost de acord cu aceste concluzii. În plus, administraþia Biden a
comunicat reluarea relaþiilor cu OMS, finanþând cu 500 milioane
dolari organizaþia (din cele trei miliarde dolari cât reprezintã
bugetul).

Peninsula Coreeanã prinsã în capcana rãzboaielor hibride
americane ºi chineze.

Conceptul de rãzboi hibrid a fost introdus în literaturã de
specialitate ºi în manualele de strategii începând cu anul 2000,
devenind rapid un concept uzitat frecvent în rândul comunitãþii
strategice occidentale, dar însuºit ºi de mediile academice ºi de
intelligence din întreaga lume. La nivel politic ºi strategic,
conceptul hibrid reflectã porozitatea între rãzboiul regulat ºi
neregulat, iar la nivel operativ trimite la anumite manevre
sofisticate, combinând dispersarea sau concentrarea forþelor
armate. La nivel tactic ºi de capacitãþi el descrie asocierea
echipamentelor moderne, care în mod normal sunt rezervate
formaþiunilor regulate, recurgerea la atacuri nelineare tipice
rãzboiului neregulat. Acest mod inovator de a purta rãzboiul
demonstreazã o mare varietate de operaþiuni în teatrele de luptã,
noile tehnologii completând arsenalul cu atacuri cibernetice asupra
obiectivelor strategice, rãspândirea de ºtiri false, rãzboi psihologic
de descurajare a forþelor inamice ºi populaþiei, atacuri la moneda
naþionalã ºi la sursele de aprovizionare pentru a crea panicã.
Asemenea acþiuni au fost folosite cu succes în rãzboaiele din
Golf, din Siria, Irak, Afganistan, Yemen, în organizarea
„primãverii arabe” etc. Peninsula coreeanã a intrat în frenezia
înarmãrii începând cu august 2020 când ministrul apãrãrii a
declarat cã þara sa a reuºit sã dezvolte rachete balistice cu cea mai
mare încãrcãturã militarã din lume pentru a proteja pacea în
peninsulã coreeanã. FRANKENMISSILE face sã punã în pericol
infrastructura armamentului nuclear nord-corean, cât ºi asigurarea
unui lidership militar independent de SUA. Revista „Internaþional
security” (20.02.2021) publicã extrase dintr-un raport strategic
al Coreei de Sud din care rezultã cã „cele douã strategii KILL
CHAIN ºi sistemul de apãrare antiaerianã ºi antirachetã
au un impact major asupra stabilitãþii strategice a peninsulei
pentru cã ele asigurã detectarea atacurilor cu rachete nord-
coreene ºi distrugerea de o manierã preventivã a capacitãþilor
de lansare a rachetelor”.

În 2019 administraþia lui Moon Jae-in a rebotezat strategiile de
pedepsire masivã a Coreei de Nord, în paralel cu susþinerea
iniþiativelor de reconciliere în peninsulã.

Coreea de Sud menþine în continuare cooperarea cu SUA în
domeniul achiziþiilor militare ºi coordonarea în domeniul
intelligence, supravegherii ºi recunoaºterii aeriene.

În contextul geopolitic generat de pandemie, situaþia din regiune
rãmâne tensionatã ºi din cauza rivalitãþilor dintre marile puteri
emergente din Asia de Est, ceea ce determinã ºi SUA sã se
implice în sprijinirea militarã a Seulului ºi Tokyo pentru a dobândi
capacitãþi convenþionale avansate.

Geopolitica pandemiei de covid-19 îl propulseazã pentru al
patrulea an consecutiv pe Vladimir Vladimirovici Putin în capul
listei celor mai influenþi oameni ai planetei datoritã modului în

(continuare în pag.19)
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care a reuºit sã proiecteze influenþa Federaþiei Ruse „în aproape
toate colþurile planetei”, precizeazã revista „Forbes”. Prezenþa
diplomaticã ºi de cooperare militarã în Golful Persic a companiilor
ruseºti devine tot mai interesantã prin proiectele de cooperare cu
EAU (Emiratele Arabe Unite) în domeniul aeronautic, prin
dezvoltarea în comun a versiunii VIP (8 ºi 30 de locuri) a unui
avion de linie hipersonic care va atinge viteza de 1,8 Mach, iar
fondul de investiþii emiratez Tawazun a semnat cu firma BP-
Tehnologies (parte a concernului militar ROSTEC) un contract
care prevede achiziþionarea a o sutã de elicoptere uºoare de tipul
VRT 500 ºi o sutã de drone VRT 300. Relaþiile noii administraþii
Biden faþã de Rusia se menþin în continuare încordate, preºedintele
american anunþând o întãrire a prezenþei militare pe flancul de est
al NATO ºi în Marea Neagrã, aprobând continuarea
parteneriatelor militare cu Þãrile Baltice, Polonia, Bulgaria ºi
România, încercând totodatã sã clarifice viitorul relaþiilor cu Turcia
atât în plan , cât ºi în cadrul NATO. Recent preºedintele Biden a
transmis semnalul de izolare a Rusiei prin neinvitarea la lucrãrile
viitoare ale G-7, deºi preºedintele Trump se pronunþase pentru a
lãsa „uºa deschisã” pentru reluarea dialogului cu Rusia ºi
refacerea formatului G-8.

Alþi „viruºi” geopolitici perturbatori care ameninþã stabilitatea,
pacea ºi prosperitatea lumii pot fi consideraþi: atacurile informatice
ºi cibernetice, rasismul, islamismul, complotismul, populismul,
atacurile la adresa democraþiei, terorismul, generaþia identitarã
etc. Aceºti “viruºi” vor avea efecte devastatoare nu numai în plan
politic ºi militar, dar ºi asupra vieþii cotidiene, deci asupra
întregului ecosistem social, vor mãri disparitãþile, vor creºte ºi
adânci fragmentãrile sociale, vor ameninþa economia mondialã ºi
vor produce o slãbire a stabilitãþii geopolitice la nivel regional ºi
internaþional.

Generaþia Identitarã – o nouã provocare geopoliticã.
Este o miºcare politicã de extremã dreaptã creatã în 2012 mai

întâi în Franþa, pentru ca apoi sã câºtige adepþi în majoritatea
þãrilor UE, inclusiv în SUA, unde este consideratã de media ca
fiind o „miºcare a albilor naþionaliºti, neofascistã ºi islamofobã”,
care îºi propune înlocuirea actualei clase politice cu tineri patrioþi,
militanþi activ ºi apãrãtori ai moºtenirii creºtine, identitãþii culturale
ºi tradiþiilor popoarelor în faþa tãvãlugului globalizãrii.

Moºtenitoarea „Tineretului Identitar” (2002), care a organizat
un atentat la adresa lui Jaques Chirac ºi a „Tineretului altfel”
(2009), miºcarea este cunoscutã pentru ocuparea în 2012 a
ºantierului de construcþii al celei mai mari moschei din Franþa (la
Potiers). Din 2016 miºcarea ºi-a dobândit autonomia, devenind
„Identitarii”. Twiter a închis mai multe conturi asociate Generaþiei
Identitare ºi cele ale „Apãr Europa” ºi ale principalilor conducãtori
ai miºcãrii. În Franþa miºcarea a organizat mai multe acþiuni
violente anti-migraþie, culminând cu incendierea ºi atacarea taberei
de refugiaþi de la Calais, unde erau gãzduiþi 100.000 de
magrebieni care aºteptau trimiterea spre Marea Britanie, iar recent
(29.01.2021) au organizat acþiuni similare la frontierele cu Spania
ºi Italia, fapt ce l-a determinat pe ministrul francez de interne,
Gerard Darmanin, sã cearã serviciilor de informaþii elemente
care sã permitã dizolvarea legalã a miºcãrii consideratã o
ameninþare serioasã la adresa securitãþii naþionale.

Generaþia Identitarã europeanã întreþine legãturi ºi organizeazã
reuniuni periodice cu organizaþii similare ale albilor din SUA
(Tradiþional Youth Network ºi American Freedom Party), cu
cele din Germania, Italia, Polonia, Austria, Ungaria ºi Danemarca.
Recent, Securitatea Internã a SUA, condusã de hispanicul
Alejandro Mayoras, a declarat cã „cea mai mare ameninþare la
adresa securitãþii SUA este terorismul intern, reprezentat
de susþinãtorii ex. preºedintelui Trump care nu vor scãpa
nepedepsiþi pentru luarea cu asalt a Congresului american
la 6 ianuarie 2021".

În România, clasa politicã odatã ajunsã la butoanele puterii,
indiferent de coloratura ideologicã, continuã vechile metehne de
a promova în demnitãþi publice centrale ºi locale personaje
mediocre ca nivel de culturã generalã ºi profesionalã, care se
identificã cu apropiaþii clientelei politice, meritocraþia fiind înlocuitã
cu parazitismul bugetar, fapt ce afecteazã serios dezvoltarea
durabilã ºi vizionarã a þãrii.

De aceea, cred cã 2021 va fi marcat de revolte ºi proteste de
stradã atât în þara noastrã, dar ºi la nivel european, în ciuda
mãsurilor de restricþionare a manifestaþiilor luate de autoritãþi
sub pretextul menþinerii sub control a pandemiei, tineretul
studenþesc ar putea reedita miºcãrile revendicative care au debutat
în Franþa în 1968 ºi s-au rãspândit rapid la nivelul Europei
Occidentale, zguduind din temelii modul de organizare spiritualã
ºi economicã a societãþii, tot la fel ca acum, pe fondul adâncirii
inegalitãþilor sociale, sãrãciei, ºomajului, rãzboiului rece. Sã nu
uitãm cã reþelele de socializare, sprijinite de noile tehnologii care
au revoluþionat comunicaþiile la nivel planetar, vor contribui
decisiv la mobilizarea tineretului ºi la creºterea gradului de
radicalizare a manifestaþiilor de protest.

Concluzii, învãþãminte ºi informaþii de ultimã orã,
necenzurate:

– Criza sanitarã a adus unele progrese în modul de management
al spitalelor în colaborare cu administraþia publicã, firmele
farmaceutice ºi armata;

– Medicii s-au deprins în a trata mai eficient diversele boli
folosind mai mult anticoagulantele ºi o oxigenare mai puþin brutalã
a pacienþilor;

– S-au înregistrat progrese în cercetarea medicalã, realizându-

se marchere biologice care semnaleazã din timp cazurile grave ºi
în folosirea IA pentru decodarea în timp real a imaginilor scanate;

– Vaccinurile s-au produs mai repede decât era prevãzut ºi în
cantitãþi satisfãcãtoare;

– Guvernele, prin administraþiile centrale ºi locale, au dobândit
o anumitã experienþã în organizarea mãsurilor de izolare selectivã,
mai puþin paralizantã economic ºi social ºi dispun de stocuri
suficiente de materiale de preventive (mãºti, teste, vaccinuri etc.)
pentru populaþie;

– Începând cu 2020, anul debutului pandemiei, am asistat la
un proces îngrijorãtor de limitare a democraþiei occidentale, multe
þãri trecând de la o „democraþie totalã” la o „democraþie slãbitã”
(Franþa, Germania, Italia, Belgia, SUA), iar la nivel global asistãm
la o combinaþie între regimuri hibride cu cele autoritare, îndeosebi
în Rusia, China, Turcia, Algeria, Orientul Mijlociu. Potrivit
raportului anual al „The Economist Unit”, numai 8,4% din
populaþia planetei trãieºte într-o democraþie deplinã (Norvegia),
restul în patru tipuri de regimuri: cu democraþie deplinã, cu
democraþie slãbitã, hibride ºi regimuri autoritare. Raportul
analizeazã 165 state ºi are la bazã drept criterii de evaluare: procesul
electoral, pluralismul politic, libertãþile civice, funcþionarea
guvernului, participarea politicã ºi culturalã.

– Marile descoperiri de zãcãminte de gaze ºi petrol din Marea
Mediteranã de cãtre Egipt ºi Israel vor schimba geopolitica zonei
Orientului Mijlociu, care se va transforma într-un hub energetic
inclusiv pentru Africa de Nord. Ambiþiile egiptene ºi israeliene
în Mediterana ar putea deveni convergente (cum a fost în perioada
lui Mubarak), ori se vor transforma în noi rivalitãþi care vor
tensiona ºi mai mult stabilitatea ºi securitatea regiunii, un rol
important avându-l maniera în care Franþa (care sprijinã Egiptul)
ºi SUA (care este legatã de Israel printr-un parteneriat strategic
din timpul administraþiei Trump) reuºesc sã-ºi armonizeze
interesele geopolitice ºi geoeconomice.

De reþinut cã astãzi Egiptul produce 6,6 miliarde mc de gaz pe
zi, în creºtere cu 30% faþã de 2016, iar rezervele descoperite de
cãtre compania italianã ENI în zona Zohr se cifreazã la 850 mc în
apele adânci ale estului Mediteranei, la 170 km de coastele
egiptene, întinderea câmpului fiind de 100 km pãtraþi. Ipocrizia
liderilor europeni ºi nu numai este fãrã limitã atunci când este
vorba de interesele lor naþionale, exemplul preºedintelui Macron
fiind edificator, atunci când în plinã crizã sanitarã a organizat la
7 decembrie 2020 vizita oficialã a preºedintelui Abdel Fattah al
Sisi, acordându-i o atenþie specialã, în ciuda opoziþiei egiptene ºi
a unor ONG-uri care acuzã pe fostul mareºal de crime politice ºi
de instaurarea unui regim autoritar în Egipt. Interesele franceze
au fost superioare, astfel cã între cele douã state s-a încheiat un
parteneriat strategic care acoperã domeniile energetic,
infrastructurã, economic, comercial, militar ºi de combatere a
terorismului.

O atitudine similarã a fost adoptatã de cancelarul german Angela
Merkel în privinþa acordului comercial semnat de UE cu China
în decembrie 2020, ori în apãrarea fermã a realizãrii proiectului
energetic cu Rusia, Nord Stream 2, în ciuda opoziþiei unor lideri
europeni ºi a presiunilor ºi ameninþãrilor formulate atât de
administraþia Trump, cât ºi de administraþia Biden.

Am putea concluziona cã ipocrizia celor puternici a devenit
pentru ei o virtute, deci am putea parafraza: „Ipocriþi din toate
þãrile uniþi-vã în confreria minciunii ºi manipulãrii, pentru
a conduce destinele omenirii în cadrul Noii Ordini
Mondiale”.

– O ameninþare gravã la adresa securitãþii omenirii ºi a planetei
o constituie falsificarea datelor numerice infectate sau produse
de I.A. De exemplu, cum ar fi ca într-un discurs sau într-un
comunicat „prelucrat” prin „imitarea vocii” s-ar anunþa cã
preºedintele american, sau oricare lider al unei mari puteri
nucleare, ar declara cã: „þara sa este þinta unui atac nuclear, chimic
sau bacteriologic”. Care ar fi efectele asupra populaþiei proprii
sau la nivel mondial? Problema centralã a datelor false, infectate
voluntar în spaþiul de colectare, este extrem de sensibilã întrucât
I.A. are capacitatea imitãrii de o calitate surprinzãtoare a vocii,
astfel cã devine imposibil a fi deosebitã de cea realã.

Drept urmare, spaþiul cibernetic este considerat de NATO ca
un spaþiu de operaþii cu acelaºi titlu ca cel aerian, terestru, maritim,
extraterestru, fapt pentru care s-a întocmit Ghidul NATO de
securitate, iar DARPA (Agenþia Americanã de Dezvoltare a
Tehnologiilor Apãrãrii) a dezvoltat un program de securitate
ciberneticã care dispune de mijloace autonome de inspecþie ºi de
detectare automatã a vulnerabilitãþilor informatice.

Potrivit ziaristului francez Thierry Berhier, specialist în I.A.,
„proliferarea datelor false create de I.A. are un impact
puternic asupra ecosistemului nostru interconectat,
producând puternice tulburenþe pe termen scurt ºi mediu,
la care se adaugã ºi riscul deturnãrii voluntare sau de punere
în rezonanþã a sistemelor autonome pentru a avea
certitudinea cã o creºtere necesarã în putere a I.A. se va
efectua fãrã pagube colaterale”.

Elon Musk, care participã la proiectul global al I.A. ºi care are
o viziune privilegiatã privind pericolele ºi ameninþãrile I.A.,
preciza: „O I.A. dispunând de o formã a conºtiinþei propriilor
sale acþiuni poate ajunge sã punã într-un plan preferenþial
propriile alegeri în detrimentul intereselor umane ºi sã se
angajeze în mod deliberat spre un raport de forþã ºi de
conflict”.

– Grupul de firme de armament Kalashnikov a construit o
dronã kamikaze numitã KYB care poate transporta o încãrcãturã
explozivã de  trei kg, conceputã sã se infiltreze în „liniºte” în
apãrarea inamicã ºi sã distrugã þintele, având o vitezã de croazierã

(urmare din pagina 18)

de 80-130 km/h ºi o autonomie de 30 de minute, iar armata
americanã testeazã o armã cu microunde pentru a opri ameninþarea
dronelor asupra bazelor sale.

Având în faþã acest tablou, chiar dacã este incomplet, al noilor
tehnologii aflate sub influenþa ºi controlul I.A., cred cã România
ar putea performa în acest domeniu întrucât dispune deja de
resurse umane de excepþie, nefiind nevoie decât de guvernanþi
care sã lucreze pentru viitorul acestei naþiuni, sã aibã o viziune
clarã privind dezvoltarea durabilã a þãrii, alocând fonduri
importante pentru dezvoltarea economiei numerice ºi lansarea
unor programe de investiþii în I.A ºi industria roboþilor cu aplicaþii
civile ºi militare.

– Din surse diplomatice de încredere rezultã cã la 25 februarie
2021 au început negocieri semi-oficiale între Israel, Arabia
Sauditã, Emiratele Arabe Unite, Bahrein, pentru crearea unei
alianþe de apãrare ºi securitate dupã modelul NATO, pentru a
face faþã unui inamic comun – Iranul. Ideea a fost lansatã de
preºedintele Donald Trump la 21 iunie 2017, cu ocazia vizitei
oficiale la Ryad, când a botezat aceastã construcþie de securitate
în zona Orientului Mijlociu Extins „NATO Arab” (The Middle
East Strategic Alliance – MESA), prilej cu care a reafirmat poziþia
sa criticã faþã de NATO care este consideratã o alianþã politico-
militarã învechitã, în care SUA analizeazã serios dacã va mai
face parte din ea. În schimb preºedintele Trump asigura cã noua
structurã inovatoare de securitate se va bucura de totalul sprijin
american. Este interesant cã oficializarea negocierilor menþionate
se face în momentul în care media americanã ºi nu numai dezbate
efectele în plan politico-diplomatic ºi militar ale dezvãluirilor
cuprinse în recentul raport CIA declasificat, în care prinþul
moºtenitor al Arabiei Saudite, Mohamed Ben Salman, este acuzat
de legãturã directã cu asasinarea ziaristului saudit Khashoggi,
care a fost tranºat în bucãþi în incinta consulatului saudit din
Turcia (Istanbul), la 2 octombrie 2018 ºi în contextul instabilitãþii
politice din Israel (care în ultimii ani a avut parte de patru demisii
ºi formãri de noi guverne) care se pregãteºte de alegeri anticipate.
Este interesant cã nici preºedintele Trump ºi nici preºedintele
Biden nu au dispus aplicarea de sancþiuni împotriva Arabiei
Saudite pentru implicarea în acest asasinat politic, aºa cum s-au
propus împotriva Rusiei în cazul Navalnâi. Aceeaºi atitudine
ipocritã a dublei mãsuri a afiºat-o ºi UE, inclusiv în privinþa
teroriºtilor aparþinând Arabiei Saudite care au fost implicaþi în
atacurile de 11 septembrie 2001 împotriva SUA.

– La 11 februarie 2021 Congresul american a votat cu 220
pentru ºi 211 împotrivã planul de relansare economicã în valoare
de 1900 miliarde dolari (cât reprezintã PIB-ul Italiei), în condiþiile
unei contracþii economice de 3,5%. Structura planului este
urmãtoarea:

- 400 miliarde dolari sunt alocaþi pentru acordarea de ajutoare
directe cetãþenilor afectaþi de criza sanitarã care i-a lãsat fãrã
locuri de muncã; ajutoare care se cifreazã la 1400 dolari de
persoanã, acordate pânã în luna septembrie a.c.;

- 15 miliarde dolari pentru vaccinarea populaþiei;
- 50 miliarde dolari pentru teste;
- 10 miliarde pentru a produce vaccinuri;
- 126 miliarde pentru învãþãmânt.
Preºedinta Congresului american, democrata Nancy Pelosi, a

declarat dupã vot cã: „suntem la o turnantã a istoriei þãrii
noastre”, argumentând astfel structura planului de relansare
economicã considerat de republicani ca fiind o risipã de fonduri
care vor genera inflaþie ºi un grad ridicat de îndatorare a þãrii.

În altã ordine de idei, PENTAGONUL a anunþat prin vocea
sub-secretarului de stat de la Apãrare ºi ºef al cercetãrii ºi ingineriei
militare, Terence Emmert (8.03.2021), cã: „Proiectul Assault
Breaker II este o abordare promiþãtoare a manierei pe care
sã o luãm în calcul înaintea concurenþei noastre strategice.
Dacã vom realiza în bune condiþiuni acest proiect, nu vom
mai avea nevoie de un Assault Breaker III”.

Într-un raport al Consiliului ºtiinþific al Departamentului
Apãrãrii, Assault Breaker II este descris ca fiind: „un mijloc
eficace de a lovi ºi face ineficiente activele adversarilor noºtri
pânã ce SUA ºi aliaþii sãi pot pune în miºcare capacitãþile
tradiþionale de luptã. Proiectul are o componentã aerianã ºi
terestrã, combinând dronele de supraveghere, noile rachete
cu razã lungã de acþiune, un nou tip de bombe inteligente ºi
artileria cu raza de acþiune la 1000 km. Combinând întregul
sistem este posibil sã se realizeze detectarea rapidã a þintelor
ºi atacarea lor imediatã.”

La 9 martie 2021 PENTAGONUL a reactualizat regulamentele
militare pe timp de rãzboi, care pretindeau limitarea victimelor
din rândul civililor, astfel cã se autorizeazã acum ca fiecare militar
sã ucidã pânã la zece civili fãrã sancþiuni, în scopul de a deveni
„mai agresivi în luptã”. Fãrã comentarii! De altfel, militarii
americani sunt exceptaþi de judecatã de Tribunalul Penal
Internaþional pentru crime de rãzboi – sunt singurii cu acest
privilegiu!

În concluzie, geopolitica pandemiei a produs ºi va continua sã
genereze modificãri structurale politice, economice, sociale ºi
militare la nivel global, ceea ce mã face sã amintesc de puterea
vizionarã a lui Paul Valery când atrãgea atenþia cã: „douã au fost
ºi vor rãmâne cele mai grave primejdii care ameninþã
omenirea: ordinea ºi dezordinea, ori omenirea se aflã în fata
construirii Noii Ordini Mondiale globalizante care pânã
prinde contur creeazã dezordine globalã, suferinþe ºi
inegalitãþi, perturbã ecosistemul planetar”.
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ARTE SI LITEREARTE SI LITEREARTE SI LITEREARTE SI LITEREARTE SI LITERE,,,,,

Cu vreo ºase decenii înainte ºi chiar mai bine de aceastã datã, o tânãrã mai mult decât
entuziastã, licenþiatã în domeniul istoriei artelor plastice, se preocupa în oraºul de la marginea
Pontului Euxin de amenajarea unui important muzeu al artelor vizuale.

Promisiunile se aratã din toate pãrþile. Litoralul, baza sa
turisticã se dezvoltã în ritm susþinut. Staþiunea Mamaia se
dezvoltã la modul cel mai entuziasmant. În sud, staþiunea
Movilã, Carmen Sylva, devenitã Vasile Roaitã, capãtã o
înfãþiºare nouã, transformându-se în Eforie Nord, fiind
talonatã de o nouã stea, Eforie Sud. Apar apoi mai la sud, ca
din spuma mãrii, Cap Aurora, Saturn ºi Jupiter, noi staþiuni,
iar vechiul Calatis înfloreºte aºa cum accentua un cântec al
unui cuplu tomitan: „Mangalia, care ai înflorit ca dalia”.

Vin din ce în ce mai mulþi oameni ai muncii sã-ºi petreacã
concediul pe litoral. Se impune, deci ºi construirea de locuri
de agrement ºi odihnã. Se iniþiazã „Festivalul de la Mamaia”,
port drapel al muzicii uºoare româneºti. Marile descoperiri
arheologice de la Pontul Euxin ºi Calatis atrag turiºti ºi
valuri de echipe de film ºi televiziune care filmeazã
mozaicurile ºi deopotrivã statuile romane.

Tânãra pasionatã, al cãrei scop era înfiinþarea unui muzeu
de artã constãnþean, începe lupta pentru alcãtuirea unei
instituþii serioase, cãutând sã creeze o atmosferã propice
prin expoziþii ale artiºtilor romqni, în diferite zone „bãtute”
de turiºti, atractive prin tematica lor ca ºi prin valoarea celor
ce semnau.

Va fi în tot acest timp o ferventã organizatoare a unor
expuneri privind arta plasticã româneascã ºi reprezentanþii
ei de seamã.

Se întâmpla ca în aceeaºi perioadã doctorul George Vintilã, ilustrul ginecolog bucureºtean
care devenise în ultimele douã decenii un asiduu colecþionar de artã româneascã, constãnþean
ca obârºie, invocând un veritabil „sindrom nostalgic” sã doneze noului lãcaº de culturã care se
înfiripa, sau sã vândã lucrãri de primã mânã ale picturii româneºti moderne: Petraºcu, Tonitza,
Pallady, ªirato, Luchian, Grigorescu ºi mulþi alþii.

Profitând de aceastã bunã colaborare, doctorul Vintilã, punând la dispoziþie o altã parte a
colecþiei, deschide la Topalu, locul sãu de baºtinã, „muzeul de artã plasticã” Dinu ºi Sevasta
Vintilã, în memoria pãrinþilor sãi învãþãtori, care au luminat într-ale literelor oamenii locului
descifrându-le taina citirii ºi a scrierii, prin crearea muzeului amintirea lor rãmânând vie pe
aceste tãrâmuri de pãmânt la malul mãrii.

Instituþia muzealã se ridicã piatrã cu piatrã. Datoritã osârdiei ºi activismului sãu cultural,
doctorul Vintilã va deveni ºi curatorul muzeului Jalea de pe celebra falezã constãnþeanã, înfiinþat
în 1968 pe baza a peste o sutã de sculpturi ºi alte douãzeci de desene ale sculptorului originar
din Casimcea, care în ciuda faptului cã ºi-a pierdut bratul stâng în Prima Conflagraþie Mondialã
s-a impus drept unul dintre cei mai reprezentativi sculptori ai României.

Abnegaþia desãvârºitã pusã în slujba acestei idei pe care a dus-o la bun sfârºit o va continua ºi ca
director al Muzeului, doamna Florica Cruceru cãutând sã impunã la toate nivelurile instituþia atât de
dragã ei. Atunci când va ieºi la pensie va fi la fel de neobositã, cãutând sã organizeze diferite expoziþii,
elaborând materiale despre diferiþi artiºti, rãmânând tot mereu un izvor nesecat de informaþii pentru
tinerii din domeniu.

Florica Cruceru va edita o serie de dicþionare ale artiºtilor locali, iar prin anii 2000 va începe o campanie
pe cont propriu pentru editarea unui dicþionar al artiºtilor, pictorilor, sculptorilor, scenografilor, acþiune
temerarã pe care o nonagenarã a dus-o, astãzi, la bun sfârºit, ajutatã fiind în ultima perioadã de fiica ºi
ginerele sãu, doi remarcabili dascãli ºi artiºti care activeazã în domeniul restaurãrii operelor de artã.

În forma tipãritã, prin editura ACS, colecþia ºtiinþific, cele douã volume legate în pânzã, însumând
peste 1400 de pagini, ambele fiind conþinute într-un
etui elegant, lucrarea poartã titlul impresionant:
„Dicþionarul artiºtilor din spaþiul românesc 1700-
1920. Pictori, sculptori, gravori, zugravi, iconari,
scenografi, decoratori, istorici de artã” ºi are ca autori
pe Florica Cruceru, Dana Postolache ºi Ioan Darida.

De când aºteptam o asemenea lucrare. Acum, când
o am în faþa ochilor, nu mã satur s-o frunzãresc,
adresând nonagenarei autoare gândurile mele pline
de recunoºtinþã ºi vie admiraþie.

Am cunoscut-o personal pe doamna Cruceu când
a avut bunãvoinþa de a vizita galeria de artã
„Contrapunct” pe care o conduceam, unde am avut
valoroase schimburi de idei. Apoi, în timpul mai din
urmã, m-a sunat la telefon de câteva ori cerându-mi
pãrerea despre Aurel Cojan ºi Wanda Sachelarie-
Vladimirescu, relatându-mi despre imensa muncã
de redactare a dicþionarului, de fiecare datã
apreciindu-i personal munca ºi calitãþile ºi urându-i
putere de muncã în uriaºa operã.

Ghinionul joacã un rol ºi în lansarea unei cãrþi.
Din pricina Pandemiei de Covid 19, cartea aceasta
minunatã nu a putut fi lansatã aºa cum meritã ºi stã

depozitatã, aºteptând clipa cea mare a întâlnirii cu publicul, care, sunt sigur, îi va aprecia marile calitãþi
de intensã informaþie, punerea la punct a unor date care de multe ori erau îndoielnice, descoperirea de
noi nume de artiºti asupra cãrora trebuie sã ne îndreptãm atenþia.

Aº vrea sã fiu foarte clar în cele scrise despre aceastã monumentalã lucrare cu caracter enciclopedic,
denumind-o o excepþionalã unealtã de lucru. Dacã ne gândim cã pe fiecare paginã se aflã cam câte doi-
trei artiºti, ne putem da lesne seama cã avem la dispoziþie un fiºier cu peste trei mii de fiºe, dintre care
multe absolut necunoscute pânã acum, cum ar fi ale pictorilor de biserici, a pictorilor iconari sau
lemnari.

Ca orice dicþionar ºi acesta este perfectibil, urmãtoarele ediþii, supravegheate de cei doi colaboratori
mai tineri, vor cuprinde din ce în ce mai multe date spre bucuria celor ce-l vor cerceta.

Pânã atunci sã-l studiem cu atenþie pe acesta ºi sã ne bucurãm de el, adresându-i autoarei gândurile
noastre recunoscãtoare, mai ales cã pregãteºte un dictionar al criticii de artã, urându-i spor la elaborare.

Mare satisfacþie pentru un autor sã-ºi încheie cariera, dupã o serie de succese, mai mari sau mai
mici, cu o lucrare care încununeazã întreaga operã ºi care o plaseazã în istorie.

P.S. Am ales într-adins acest titlu provenit din „Heroides” (II, 85) a bardului latin exilat la Pontul
Euxin, ilustrând perfect vorba noastrã veche româneascã: „Ce-ai semãnat, aceea vei culege!”.

Puþini autori au avut viaþa aventuroasã ºi pe alocuri dramaticã cum a fost cea a lui Horace
McCoy, nãscut pe 14 Aprilie 1897 în Pelgram, Tennessee, Statele Unite ale Americii, din pãrinþi
cu origini irlandeze. Dar ºi mai puþini au beneficiat de celebritatea de care acest scenarist ºi
romancier a beneficiat postum. Cu studii abandonate repede în favoarea unor meserii manuale ce
îi aduceau profit imediat, apoi recrutat în armatã ca aviator, unde se distinge fiind chiar decorat pe
frontul din Europa, autorul american ºi-a dedicat întregul efort încercãrii de a fi actor ºi scenarist
la Hollywood. În aºteptarea acelui moment practicã meserii dintre cele mai mãrunte ºi diverse:
portar, vânzãtor ambulant, bodyguard, culegãtor de fructe, ºofer, face figuraþie în diverse filme,
scrie romane ºi crochiuri de film. Abia în ultimii ani ai vieþii (se stinge în
1955), când se confrunta cu depresia ºi dependenþa de alcool, reuºeºte sã
fie primit de breasla scenariºtilor din „fabrica de vise”, iar curentul
existenþialismului francez îl revendicã datoritã romanului „They shoot
horses, Don´t they?” („ªi caii se împuºcã, nu-i aºa?”) care deºi scris ºi
publicat în 1935 este redescoperit cãtre sfârºitul anilor cinzeci ca o revelaþie
a literaturii americane. De asemenea, romanul este aclamat post-factum
de întreaga criticã ca un adevãrat mecanism al devrãjirii showbusiness-
ului de pretutindeni. Un imens aport la gradul de notorietate al romanului
l-a adus ecranizarea din 1969, care a avut nouã nominalizãri ale Academiei
americane de film, fiind declarat câºtigãtor la categoria cel mai bun actor
într-un rol secundar.

Romanul relateazã o poveste din anii marii crize economice interbelice,
când în Statele Unite se organizau concursuri-maraton de dans cu public,
întinse pe perioade lungi de timp, sãptãmâni sau luni de zile. Cuplurilor
participante (oameni în principal disperaþi ºi lipsiþi de mijloace, dar ºi
infractori ºi aventurieri) li se asigurau trei mese pe zi, îngrijire medicalã ºi
cazare, iar cuplului câºtigãtor, perechii care rezista pânã la sfârºit, un premiu
în valoare de o mie de dolari, sumã enormã în acel timp al penuriei, ºomajului
ºi incertitudinii. În plus, publicul care participa contra cost mai putea
contribui la sponsorizarea, dupã simpatii, a perechilor, organizându-se ºi
pariuri. Pe lângã nenumãratele tipuri de muzicã (de la cele lente, pânã la
cele mai rapide), pe care trebuia dansat cu pauze scurte, organizatorii, cu
ajutorul unui entertainer-prezentator mai presãra timpul dintre dansuri cu
un derby maraton în jurul ringului de dans de câteva curse pe care cuplurile
trebuiau sã-l parcurgã în marº forþat (ultimele trei perechi sosite fiind
descalificate), respectiv cu nunþi între partenerii de dans, chemând în ring chiar un pastor ºi martori
(chiar dacã fictive, partenerii divorþând a doua zi), ambele momente fiind savuros gustate de public
care oferea „mirilor de-o zi”, prin intermediul organizatorilor, cadouri.

Eroii romanului, Gloria Beatty ºi Robert Syverton, sunt o actriþã aspirantã ºi un regizor
debutant care îºi doresc cu ardoare sã joace, respectiv sã regizeze filme holywoodiene, dar sunt
mereu respinºi la probe. Ei se înscriu la acest concurs de dans atât pentru beneficiul meselor ºi
cazãrii gratuite (ambii fiind în mari dificultãþi financiare), dar mai ales în speranþa cã vor fi
remarcaþi de agenþi, regizori sau producãtori care mai aveau obiceiul sã recruteze actori dintre
participanþii la asemenea spectacole.

Pe parcursul desfãºurãrii rundelor, zilelor ºi nopþilor de dans, tensiunea creºte atât între cei
doi eroi (care încep sã þinã unul la celãlalt), dar mai ales între ei ºi organizatori, observând
cupiditatea, înºelãtoria, maniera veroasã în care se desfãºoarã concursul, prin care dorinþa de

spectacol, care aducea audienþã ºi implicit bilete vândute, este singura care conteazã, concurenþii fiind
exploataþi la maxim (concurentele fiind chiar minþite cã vor fi ajutate sã câºtige contra favorurilor
sexuale). Totul pe fondul epuizãrii fizice duse la limita suportabilitãþii.

Gloria ºi Robert, deºi ajung aproape sã câºtige acest maraton dantesc, din cauza unui eveniment
neprevãzut (o încãierare soldatã cu decesul unei spectatoare) organizatorii decid sã suspende spectacolul
ºi sã împartã mia de dolari între concurenþii rãmaºi, practic revenind fiecãruia aproape cinzeci de
dolari. Umiliþi, exploataþi, înºelaþi, într-o stare fizicã de epuizare maximã, Gloria (ironic nume !)
ajunge lângã debarcaderul de lângã sala de dans realizând cã a pierdut tot: ºansa de avea bani, de a fi
actriþã, faptul cã cedase sinistrului prezentator, cã nu mai are unde ºi pentru ce sã se ducã, cã este
învinsã definitiv ºi îl roagã pe Robert, ca un ultim favor, sã o împuºte în tâmplã. Acesta, surescitat fizic
ºi emoþional, hãrþuit de orele de nesomn profund, tulburat din cauza epuizãrii fizice, îºi aduce aminte
de o întâmplare din copilãrie în care bunicul sãu, la fermã, fiindcã un cal îºi rupsese piciorul ºi animalul

devenise nefolositor, pentru a-l elibera, îl împuºcase. La fel procedeazã ºi Robert
cu Gloria la cererea acesteia „de-a juca rolul lui Dumnezeu”.

Romanul este inteligent construit cu relatãri ºi decupaje din timpul arestãrii,
procesului ºi condamnãrii lui Robert.

Filmul produs de ABC Production ºi distribuit de Cinerama Realising
Corporation este cel puþin la fel de bun ca ºi romanul. Caz rarisim ºi cu atât mai
spectaculos. Regizat de Sydney Pollack ca un „noir” psihologic ºi respectând în
linii mari desfãºurarea romanului, pelicula este „þinutã” din primul pânã în ultimul
minut de cãtre tonica Jane Fonda, poate în cel mai bun rol al ei (deºi avea sã
primeascã mai târziu Oscarul pentru alte douã roluri, aici fiind doar nominalizatã).
Actriþa reuºeºte sã creeze o Gloria cu adevãrat magneticã, realizând performanþe
magistrale alãturi de un Robert, jucat corect de actorul canadian Michael Sarrazin,
eclipsat total de efervescenta sa partenerã ºi de prezentatorul diabolic, Rocky,
interpretat de Gyl Young (care câºtigã un Oscar pentru acest rol).

Jane Fonda este o Gloria fãrã nicio concesie. Decalajul dintre actriþã ºi personajul
interpretat este minim. Chiar ºi atunci când nu apare pe ecran, prin modul în care
dominã întreaga desfãºurare, actriþa este „prezentã” în cadru. Apoi în toate
secvenþele, deºi tracasatã, dezamãgitã, chinuitã, epuizatã, murdarã, chiar vulgarã,
actriþa reuºeºte sã fie foarte frumoasã. Are o frumuseþe extrem de emoþionantã, a
unui om bun ºi generos aflat într-o situaþie fãrã ieºire, care a fãcut tot ce se poate,
absolut orice a depins de el pentru a reuºi ºi totuºi este învins definitiv.

Remarcabilã utilizarea  flash-forward-ului cinematografic prin care scena
procesului lui Robert de mai târziu apare în timpul desfãºurãrii acþiunii.

Romanul ºi filmul rãmân foarte actuale ºi azi deoarece pot fi privite ºi ca niºte
parabole ale unei societãþi alienate ºi desacralizate ce duc la eºecul individului. Fie
cã e vorba de o lume a spectacolului cu orice preþ, unde conteazã doar ratingul,

indiferent de conþinut (ce sunt oare astãzi emisiunile de tip reality show sau cele te tip Country’s got
talents în care se cautã printre amatori o vedetã muzicalã, dacã nu un remake al maratonului de
dans?!). De altfel fraza comercialã a lansãrii filmului a fost: „Oamenii sunt ultimul spectacol”. Fie cã
e vorba de o lume a dictaturii în care supravieþuirea se face cu preþul compromisurilor ºi claustrãrii.

Prezentatorul, susþinut de organizatori, se comportã exact ca un dictator, atât cu concurenþii, cât ºi
cu publicul. Toate gesturile lui trãdeazã o gândire în care transpar reflexele unui comportament abuziv
ºi nemilos, dar care doreºte sã fie aclamat de mulþime.

Personajul sarcastic numit Gloria propus de cãtre Horace McCoy este rezultatul acestor lumi. Ea
este dincolo de epoci ºi spaþiu un simbol al forþei, dar mai ales al slãbiciunii noastre în faþa neprevãzutului
violent ce poate declasa condiþia umanã. Gloria Beatty este deopotrivã suma tuturor celor mulþi ºi
necunoscuþi pe a cãror înfrângere ºi eºec se construieºte o nouã etapã, mai mult sau mai puþin

glorioasã. Chiar dacã ºi învinºii pot avea o glorie a lor anonimã, nu-i aºa?
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La început de secol XX, a existat o frumoasã prietenie în lumea
artelor, între Virgil Cioflec (1874-1948) ºi ªtefan Luchian (1868-
1916); primul, prozator ºi critic de artã, filantrop, colecþionar de
artã, important om de culturã; al doilea, pictor de excepþie, care,
atunci când se apuca de lucru „o flacãrã i se azvârle în obraji,
repede îºi trece pensula printre degete, o încearcã. Ochii lui cãprui,
stropiþi cu pete de aur, se miºcã repede sub sprâncenele încreþite:
observã, cumpãneºte: încordat, lucreazã.” Astfel este portretizat
pictorul de cãtre Virgil Cioflec în albumul: Luchian, cu 60 ilustraþii,
(Bucureºti), Cultura naþionalã, 1924.

Albumul s-a tipãrit între 1 septembrie 1923 ºi 31
ianuarie 1924, în trei mii de exemplare, dintre care o
sutã, pe hârtie specialã, numerotate de la 1 la 100.
Fotografiile erau proprietatea lui Virgil Cioflec, iar
autotipiile figurau în proprietatea „Cultura Naþionalã”.

Studiul introductiv la albumul Luchian (38 de
pagini), finalizat în septembrie 1923, la ºapte ani de
la moartea pictorului ªtefan Luchian, este operã de
creaþie de sine stãtãtoare, mai mult decât o simplã
cronicã de artã sau o prezentare indiferentã a operei
unui creator de artã. Virgil Cioflec a scris cu drag, cu
simþãmântul unei prietenii adevãrate, devotate,
apreciatã prin recunoaºterea valorii reciproce. Virgil
Cioflec citeazã adeseori fragmente din scrisori ale
pictorului Luchian adresate unui prieten, uneori
adresarea era la plural. Este aproape o certitudine cã
scrisorile îi erau adresate lui sau lui ºi soþiei sale,
Zenaida. Cei doi, Zizi ºi Ciancu (aºa erau numiþi soþii
Cioflec de prieteni), l-au avut adeseori oaspete pe
ªtefan Luchian la moºia de la Mârºa. Scrisorile lui
ªtefan Luchian, considerate semnificative, au fost
inserate în studiu, relevând date importante despre
pictor. La fiecare citare adaugã data exactã a redactãrii
scrisorii, uneori ºi localitatea, fãrã nicio indicaþie
bibliograficã. Nu existã menþiunea cã acestea s-ar
afla într-o arhivã sau bibliotecã, ceea ce înseamnã cã,
cel puþin la data redactãrii studiului, îi aparþineau. Ne
întrebãm: astãzi unde sunt?

În fiecare paginã se vãdeºte arta scriitorului Virgil
Cioflec împletitã cu preþuirea pentru opera pictorului
ªtefan Luchian. Sã ne amintim cã a dedicat „Pictorului
Luchian” volumul de povestiri ºi nuvele Mãlurenii
(Bucureºti, Editura Minerva), tipãrit în anul 1916,
anul morþii pictorului Luchian. Un exemplar al acestui
volum, aflat în biblioteca Muzeului Naþional al
Carpaþilor Rãsãriteni din Sf. Gheorghe, conþine autograful
scriitorului Virgil Cioflec, cu dedicaþia: „Doctorului Poenaru,
pãzitorul sãnãtãþii mele, autorul. 1 sept. 1918". Din Catalogul
lucrãrilor lui ªt. Luchian, de pe ultima paginã a Albumului, aflãm
titlurile tablourilor, anul ºi proprietarul. Doctorul N. Poenaru-Iatan
apare ca proprietar al douã tablouri Luchian, alãturi de alþi cunoscuþi
colecþionari, precum Al. Bogdan-Piteºti, A. Simu, Lazãr Munteanu,
D. Bragadiru, Lazãr Elias. Din cele 60 de ilustraþii cu tablourile
pictorului (reproduse alb-negru, firesc, pentru anul 1924) majoritatea
aparþin unor colecþii particulare, doar una aparþine Casei ªcoalelor
ºi cinci, Muzeului A. Simu. Aceasta era situaþia în anul 1926, dar
acum, la aproape un secol, unde sunt tablourile lui ªtefan Luchian?
Existã o evidenþã a lor? Nefiind cercetãtor în acest domeniu, nu
cunosc situaþia, dar opera unui pictor de valoarea lui ªtefan Luchian
aparþine patrimoniului naþional ºi este firesc sã ne punem astfel de
întrebãri, sã cunoaºtem locul unde putem sã le admirãm.

Studiul introductiv realizat de Virgil Cioflec, cu o artã literarã
desãvârºitã, constituie  o adevãratã monografie artisticã. Tablourile
lui Luchian ne sunt înfãþiºate cu talentul scriitorului, emoþionându-
ne. Virgil Cioflec îºi cunoºtea bine prietenul, ºtia cã pictorul

împãrtãºeºte soarta celor mulþi ºi sãrmani, „figurile lor umile
îi sunt prieteni nedespãrþiþi”. Pictându-i, le evidenþiazã
„picãturile de aur” din suflet. Astfel, „Moº Neculae, cobzarul,
e mai bun ca noi toþi. Când se încãlzeºte ºi cântã, crezi cã ia
foc cobza în mâinile lui”; „Stã cu capul în pãmânt acest bun
moºneag, ºi dacã ar ridica spre noi capul ºi ar deschide
gura, siguri sã fim cã ar rosti cuvinte din Biblie” (p. 13).

Celebrul autoportret, intitulat Un zugrav, ne impresioneazã
prin expresia gravã care îi prefigureazã moartea timpurie.
Privind tabloul ºi citind descrierea lui Virgil Cioflec înþelegem

adevãrata stare a pictorului, dar ºi empatia existentã între cei
doi creatori-prieteni: „Compãtimirea pe care o inspirã
portretul pictorului, Un zugrav, cu figura uscatã ºi austerã,
dureros mistuitã de focul suferinþei, ne covârºeºte. Cu ochii
în lacrimi, cu cãmaºa desfãcutã la gât, între degetele lungi
ºi subþiri, îºi þine penelul la piept ca un simbol. Fixitatea
aceea continuã ºi întrebãtoare a ochilor ne tulburã ºi ne
apasã ca o adâncã învinuire. Jalea privirii lui ne urmãreºte,
nu ne putem lua gândul de la el. Ne dojeneºte cu cãutãtura
lui”. Prin arta sa, Luchian înfãþiºeazã „religia durerii”.

Pictorul îi scrie prietenului sãu (15 iulie 1909): „Între altele
ce crezi tu cã am croit? O bucãtãrie! Dar ºtii, din alea
vechi, cam de vreo douã sute optzeci de ani”. Este vorba
despre Bucãtãria cãlugãreascã, una dintre cele mai reuºite
lucrãri. Iatã cum înfãþiºeazã Virgil Cioflec acest tablou:
„Atmosfera e atât de caldã, gamele acelea de alb atât de
nuanþate, e atâta viaþã în acest interior din alte vremi, încât
ne aºteptãm sã intre cu rantia în brâu un cãlugãr speriat cã
i se ard bucatele pe plitã. În liniile ei simple, juste, atât de
arhitectonice, fãrã cea mai micã rigiditate, de un perfect

O prietenie adevãratã: Virgil Cioflec ºi ªtefan Luchian
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Foaie de titlu a volumului Luchian Dedicaþia lui Virgil Cioflec de pe volumul Mãlurenii

echilibru, bucãtãria cãlugãreascã de la Brebu are mãreþia ºi
solemnitatea unui altar”.

Tentaþia noastrã este de a cita fiecare descriere a tablourilor lui
Luchian, aºa cum a fãcut-o prietenul sãu, dar ºi cunoscãtorul
critic de artã, colecþionarul care a cumpãrat ºi a oferit tablouri de
Luchian Universitãþii din Cluj (vezi: Luminiþa Cornea, Note la
fiºa biobibliograficã a lui Virgil Cioflec, în „Sud”, anul XXV, nr.
1-2, 238-239, ianuarie-februarie 2021, p. 19). Ar merita republicat
în întregime studiul lui Virgil Cioflec la Albumul ªtefan Luchian,
din anul 1924.

În ultima parte a studiului, Virgil Cioflec a prezentat viaþa
pictorului, dar nu este o trecere în revistã a datelor esenþiale, ci
este o operã artisticã, un roman care are în centru un personaj, pe
pictorul ªtefan Luchian. Elev la Sfântul Sava, unde fãcea desenele
tuturor colegilor pe treizeci de gologani, nu a vrut sã fie înscris la
„ºcoala fiilor de militari”, s-a înscris singur la Belle arte, pe
atunci în localul Universitãþii. „Înalt, bine legat, cu privirea
aprinsã, deschis la vorbã, în mânã întotdeauna cu o carte,
fãcând ºi citind versuri, romantic, îl regãsim înscris la Academia
din München. Aici, o rentã personalã îi înlesneºte traiul.” Nu se
menþioneazã de unde are renta personalã, dar nu este greu de
presupus a fi chiar de la Virgil Cioflec, cel care a ajutat în acest
fel ºi tineri scriitori. ªtefan Luchian îºi face educaþia artisticã în
mod special în Franþa, unde „ªcoala lui e Luvrul”. Copia tablouri
celebre ºi simþea cã se înalþã; lumina, mai ales, îl tulbura ºi îi
umplea sufletul. În anul 1893, moartea mamei îl determinã sã se
întoarcã în þarã. Dobândeºte câteva lucrãri necesare pentru a se
întreþine. Are diferite probleme, se îmbolnãveºte, „trupul lui
vânjos rezistã pânã ce boala îl îndoaie.”

„În suferinþa lui, Florile sunt un prilej de a iubi ºi mai mult
viaþa” mãrturiseºte Virgil Cioflec despre ªtefan Luchian, arãtând
câtã suferinþã izvora din neputinþa lui fizicã ºi, totuºi, pictorul
trãieºte împãcat în bucuria artei sale, dãruind luminã: „câtã vreme
penelul legat de mânã în dreptul pulsului, mai poate mângâia
încã chipul tânãr ºi fragil al unei flori ºi omul mai are încã
destulã tãrie fizicã sã se îmbete de mirosul unui trandafir,
Luchian este împãcat, nu mai cere nimic.” Toatã sensibilitatea
lui se revarsã asupra florilor. Aºa s-au nãscut capodoperele lui ce

reprezintã flori. Despre Tufãnelele în ulcicã, Luchian mãrturisea:
„Fiindcã sunt de la noi, le stã frumos într-o oalã fãcutã tot la
noi”. Aceastã pânzã a fost expusã la expoziþia internaþionalã din
1905, la München, apoi, în 1906, a fost solicitatã sã figureze în
expoziþia de la Hamburg. Dupã expoziþia din 1907, când a expus
patruzeci de pânze, Luchian a început sã fie cãutat de iubitorii de
artã. În ultima parte a vieþii, a avut mângâierea sã se simtã apreciat.

Lumina scânteietoare a pânzelor lui Luchian l-a fermecat pe
criticul de artã Virgil Cioflec, care, în 1924, afirmã cã pânzele lui
Luchian sunt cãutate cu mare interes, cã „numele ºi opera lui de
o intactã frumuseþe sunt cu recunoºtinþã preþuite”, concluzionând
cã „în pictura româneascã el reprezintã o conºtiinþã”. ªtefan
Luchian a strãlucit intens în lumea artei, fiind „cea mai originalã
individualitate artisticã a noastrã.”

Virgil Cioflec recunoºtea superioritatea geniului în toatã fiinþa
pictorului Luchian. În scrisori, adresarea era „Iubite Doge” sau
„Dragã Rege”, ca în scrisoarea (30 august 1908 ?) din copia
alãturatã. Unde sunt oamenii care trãiau pentru dragostea prieteniei
ºi lauda frumosului?

Tabloul Un zugrav de ªtefan LuchianScrisoarea lui Virgil Cioflec cãtre ªtefan Luchian



2020202020 NOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃ

Destul de târziu poetul Florentin Popescu a devenit un
poliscriptor dedicat ºi rafinat, iar genurile literare pe care le
practicã îºi pãstreazã rezoluþia identitarã: poezia este poezie,
proza este prozã, critica este criticã fãrã contaminãri ºi
interferenþe, conturând un autor cu profundã conºtiinþã esteticã
generatã ºi marcatã de înalte studii filologice. Deºi a rãmas o
bunã bucatã de vreme numai poet, autorul ºi-a extins universul
creaþiei devenind prozator ºi eseist, critic ºi istoric literar de

performanþã, profesionist în toate genurile pe care le practicã. Numai în anul 2020,
Florentin Popescu a tipãrit patru cãrþi diferite ca gen, volumul de faþã, „Convorbiri cu
Theodor Damian”, volumul omagial „Florentin Popescu 75 – Viaþã ºi literaturã”, precum
ºi  „Ce mai fac gâzele, brotãceii ºi scaieþii, domnule Topârceanu?” – ediþia a II-a,
revãzutã ºi adãugitã a volumului „ªapte convorbiri imaginare cu G. Topârceanu”.

Acum, când autorul despre care facem vorbire a împlinit o vârstã seniorialã, se
desluºeºte faptul cã el a parcurs o strãlucitã carierã literarã, ascensivã ºi extensivã, de
la poezia tradiþionalistã a începuturilor pânã la memorialistica atentã ºi zâmbitoare a
unui scriitor prieten cu toatã lumea, care „i-a citit pe toþi” contemporanii.

Proza din acest volum rãmâne în general, în genul narativei realiste, memorând fie
întâmplãri ºi portrete din zona satului tradiþional, cu dramatismul unor destine aparte:
„Clopotarul” care-ºi tocmeºte un confrate sã-i tragã clopotele la moarte, dar acesta moare
mai înainte, vaca lui Chiostec care nu „voia” la colectivã, fie întâmplãri ºi personaje din
pandemie. Dar „ficþiunea” trimite spre fantastic.

Florentin Popescu m-a surprins prin aceastã carte prin obiectivitatea ºi distincþia
stilisticã, prin disocierea rezoluþiei identitare prin care desparte o povestire tradiþionalã de
o proiecþie imaginativã sau de o parabolã viitoristã plinã de aluzii politice, o utopie cu
conþinut cultural cum este „Victoria celor ºapte arte”, text ficþional care frizeazã fantasticul,
desigur, sau texte care brodeazã pe tema COVID-ului: În noaptea de Înviere din acel an
biserica rãmãsese goalã. Preotul era singur ºi îngândurat în lãcaºul de cult. Doar
sfeºnicul din faþa icoanei Mântuitorului arunca puþine ºi palide umbre pe pereþi. Peste
puþinã vreme trebuia sã iasã în faþa altarului cu o lumânare aprinsã ºi-n sufletul lui era
mâhnit cã nu putea spune „Veniþi de luaþi luminã!” decât sfinþilor zugrãviþi pe pereþi,
care oricum în înãlþimile cerului aveau luminã. (Interdicþia). Este o povestire inspiratã
din imediata contemporaneitate, din vremuri de epidemie, iar acþiunea se desfãºoarã în
noaptea de Înviere; textul urmãtor, Din vremea pandemiei, este plin de sarcasm ºi ironie
prilejuitã de abuzurile autoritãþilor: Somat sã explice motivele pentru care a ieºit din
casã, un cetãþean a rãspuns cu seninãtate cã a ieºit sã-ºi plimbe animalul de companie.
„ªi unde e animalul, cã nu-l vedem?”, a întrebat patrula. Omul a deschis o geantã tip
sport ºi le-a arãtat un mic acvariu în care se miºca speriat ºi nedumerit un peºtiºor.
„Pãi, ãsta-i animalul?” s-au mirat oamenii legii, „Cã doar n-o fi vreo plantã...”
Aceeaºi notã de subtilã ironie se desprinde ºi din povestirea Îngerul pãzitor, în care
pãtrundem în lumea avocaþilor pentru a descurca un caz ciudat: un cetãþean îi cere tinerei
avocate Elena Vasilescu sã-i deschidã proces îngerului sãu pãzitor pentru toate relele ºi
ghinioanele care au lãsat sã pice pe capul omului. Avocata încearcã sã-l facã sã renunþe,
invocând „vicii de procedurã”: cum sã citezi pe cineva care nu a fost vãzut de nimeni, dar
– vine rãspunsul petiþionarului, totuºi, „el existã!” – unde sã i se trimitã citaþia, – „la
bisericã”!, º.a.m.d., dar povestirea se încheie indecis, pentru cã totul se petrecuse de... 1
Aprilie.

Multe povestiri vin din lumea satului tradiþional, din universul copilãriei dar din zone
mai speciale, aºa cum este „Clopotarul” sau „Vaca lui Chiostec” – ultimul text fiind prilej
de descriere a unui priveghi pornind de la strânsa legãturã dintre un om ºi un animal. Dar
în volum mai existã descrise asemenea relaþii de o profunzime specialã, iar legãtura dintre
narator ºi copilãria sa este un asemenea exemplu, închegat din amintiri rãzleþe dar
semnificative cum este povestirea „Viºinul” sau „Duman”.

Ficþiunea însã este un text acid, sarcastic, plasat într-un viitor „de aur” al Uniunii
Continentale care are o þarã, Carpathia, unde ajunge preºedinte Bartolomeu Cantacuzino
în anul de graþie 2040. Nume predestinat – Bartolomeu a fost unul dintre apostolii lui
Iisus, iar Cantacuzino duce mai departe vechea familie nobiliarã iubitoare de culturã –
acesta se înscrie într-un partid ºi lanseazã programul „Carpathia educatã” cu care
câºtigã alegerile. Programul este o utopie plinã de culturã ºi artã ºi dã numele textului:
Victoria celor ºapte arte, care, în viziunea autorului, reuºeºte sã schimbe cu totul
poporul: Când un turist american s-a oprit pe o ºosea de munte sã stea de vorbã cu
un ciobãnaº de vreo paisprezece-cincisprezece ani ºi acela i-a vorbit despre Mark
Twain (...) despre Brâncuºi, despre Beethoven ºi George Enescu (...) n-a mai fost
nevoie de nimic altceva pentru ca prietenii ºi cunoscuþii oaspetelui (...) sã-ºi doreascã
sã viziteze ºi ei Carpathia (...) Pare un text scris cu mare amãrãciune de autor, un text
aluziv, în vremurile în care ºcoala a dispãrut din preocupãrile autoritãþilor.

Florentin Popescu este un scriitor total, de amplitudine ºi profunzime, care este un
certificat de valoare nu doar o simplã acoladã publicisticã. ªi acest lucru nu-l afirm eu,
coleg de Facultate, de Litere, mai tânãr cu trei ani, ci profesorul universitat dr. Ion
Dodu Bãlan care spune: Prin toatã opera sa, Florentin Popescu ni se înfãþiºeazã ca un
intelectual adevãrat, cu formaþie plurivalentã, prozator talentat, poet inspirat (...)
critic literar de prestigiu, jurnalist curajos, implicat plenar cu decenþã, deloc gãlãgios,
în viaþa culturalã a societãþii noastre.

(Florentin Popescu, Unsprezece povestiri ºi o ficþiune, Ed. Rawex Coms,
Bucureºti, 2020.)

Florentin Popescu –
un poliscriptor

în ipostaze narative

Victoria Milescu

Recenta carte a poetei Veronica Balaj, Cotidiene pariziene, apãrutã la
editura Junimea din Iaºi, în colecþia Exit, în 2020, este nu numai o invitaþie
la lecturã, cum fac de obicei cãrþile, ci ºi la o cãlãtorie prin Parisul zilelor
noastre, vãzut cu un ochi plin de curiozitate ºi o inimã deschisã cãtre
valori, cãtre înþelegerea aspectelor vechi ºi noi, normale sau neaºteptate.
Autoarea se plimbã aparent fãrã þintã, se plimbã de voie, înregistrând ce
se întâmplã în jurul ei. Imaginile, impresiile, gândurile sunt transcrise cu
oarecare febrilitate în versuri albe, scurte, din dorinþa de a le capta
prospeþimea, autenticitatea, savoarea, unicitatea. Îºi defineºte creaþia drept
prozo-poeme, dupã cum aflãm din postfaþa „Solar-temãtoarea poezie”,
semnatã de traducãtoarea ºi criticul literar Ada D. Cruceanu, soþia
regretatului poet Octavian Doclin, care organiza la Reºiþa Colocviile „Reflex”, unde am avut ocazia sã o
întâlnesc pe aceastã distinsã doamnã a culturii cãrãºene ºi pe Veronica Balaj din Timiºoara, neobositã jurnalistã,
o profesionistã în media audio-video. Cu Veronica m-am mai întâlnit ºi în Bucureºti, unde a fost invitatã sã-
ºi lanseze câteva cãrþi de cãlãtorii, fiindcã autoarea cãlãtoreºte mult, ºtie sã lege prietenii, sã promoveze cultura
românã. Este, cum am numit-o eu în într-un alt articol, „o jurnalistã pur sânge”, cu studii superioare de
filologie, de jurnalism, acreditate în strãinãtate, recompensatã cu numeroase diplome ºi premii pentru opera sa
diversã ºi bogatã. Nici recenta carte nu face excepþie, alãturându-se altor cãrþi despre þãrile pe care le-a vizitat,
despre locuitorii cu care a interacþionat, scrierile sale oglindind felul de a fi al autoarei, care nu poate trãi în

afara actului comunicaþional, mereu sub dorinþa irepresibilã de a
împãrtãºi experienþe, fapte, întâmplãri, cu cât mai mulþi oameni. Nu
importã cine sunt aceºtia. Ea pune într-o bulã miraculoasã spiritul
timpului nostru, lansând-o în eter, convinsã fiind cã cineva, cândva o
va gãsi ºi îi va decripta mesajul, fiindu-i de folos. Poeta strãbate strãzi
cu nume de artiºti, bulevarde faimoase, descrie magazine, muzee, case
cu patina istoriei, descoperindu-le câte o particularitate reprezentativã
a umanitãþii. Lectura Cotidienelor..., mi-a amintit replica celebrã
caragialianã: „Simþ enorm ºi vãz monstruos”. Veronicãi Balaj nu-i
scapã nimic în deambulãrile ei în special diurne; ochiul e ager, cuvântul
percutant, coagulându-se într-o discursivitate alertã, nu lipsitã de accente
ludic-ironice.  Despre stilul autoarei, cunoscutul profesor universitar
ºi critic literar Daniel Cristea-Enache scrie pe coperta a patra: „Este
continuat aici, într-un mod personal, modelul optzecist al unei poezii
pline de viaþã din care nu lipseºte niciodatã reflecþia asupra ei, într-o
autoreferenþialitate discretã ºi subtilã.”

Parisul ni se aratã captivant, pitoresc (cum altfel!). Cei care au fost
odatã în capitala Franþei vor regãsi, însoþind-o pe autoare, farmecul ºi
romantismul Senei, al unor cafenele, restaurante, hoteluri, statui, teatre,
biserici, parcuri, dar ºi personaje ce dau culoare localã. În Place de

l’Etoile cântã Jean însoþit de Laurette, la o armonicã viºinie: „armonica dã tonul iubirii/atât de fantastã, atât de
realã”. Bulevardul Saint John are cluburi de noapte ºi de pierzanie, grãdini splendide. „Strada Saint-Eustache/
întinereºte/ când se descarcã/ marfa din colþuri de lume adusã/ cartierul les Halles/ miroase a îmbrãþiºãri”. Prin
faþa ochilor se deruleazã un film încântãtor: Place de la Concorde, Montmartre, locuri unde a creat Balzac,
„semeþul cultivator de vise”, Théophile Gautier, cafeneaua La Bastille, unde a cântat Edith Piaf, iar la orizont
se zãreºte Turnul Eiffel, prezent ºi pe coperta cãrþii. Remarcabilã este disponibilitatea poetei de a valoriza un
obiectiv prin apelul la referinþe culturale, succinte ºi pertinente, la care se adaugã consideraþii personale,
formulate uneori ca reflecþii cu valoare generalã: „Poate trãim preþ de-un minut/ încã o minune,/ în afarã de
aceea,/ cã ne-am nãscut.” Cãlãtoria stimuleazã cunoaºterea ºi autocunoaºterea, fiind un bun prilej de autoanalizã,
de privire retrospectivã asupra vieþii, ce tinde spre o reconfigurare a personalitãþii. Cãlãtoria ne îmbogãþeºte
sufleteºte, dar ne ºi transformã în ceea ce poate regãsim la un moment dat, cu surprindere: „eu cea de azi/ ºi
eu cea de ieri, ºi eu în profil de viitor.” Cãlãtoarea noastrã viziteazã capitala Franþei înainte ºi în timpul
pandemiei produse de Covid 19. E o ºansã de neratat pentru un jurnalist sã vadã Oraºul luminilor, Oraºul
îndrãgostiþilor carantinat, cu restricþiile de rigoare, cuprins de o spaimã generalizatã: „Treazã, îmi pun masca
ºi ies în balcon/ ferestrele de la Mall-ul, aflat peste drum/ se holbeazã cu disperarea unui vas eºuat,/ schelet
somnambulic din beton/ pe scãri în dezmãþare, frica/ o vãd printre secreþiile nopþii nebuloase.../ La colþul
dinspre dreapta ferestrei mele,/ din verticala platanului/ pe care aº vrea sã-l îmbrãþiºez,/ rãsare un poem rãzleþ/
în loc de verde proaspãt, se-aratã bãtrân/ ºi timid/ girofarul maºinii de Poliþie ºi doi oameni ai legii/ apãrã
pustietatea strãzii/ luna albitã de fricã/ se micºoreazã peste liniºtea sinucigaºã”. Tema pandemiei, una nouã, cu
o puternicã rezonanþã în realitatea prezentã este o temã generoasã pentru poezie, propunând noi unghiuri de
vedere în relaþia dintre oameni, în relaþia dintre om ºi Dumnezeu. Poeþii au un statut aparte, în virtutea
destinului lor marcat tragic ºi definitiv: „poeþii nu se îmbolnãvesc/ decât definitiv,/ nu pot fi trataþi temporar...”.
Poemul petrece de unul singur „ca un beþiv zbanghiu, înduioºat”. Singur, dar liber. Calamitatea mondialã e
perceputã în acelaºi mod peste tot, cu deosebiri insignifiante, în faþa nenorocirilor, oamenii dovedindu-se
asemãnãtori, adicã la fel de vulnerabili. Speriaþi, debusolaþi, dar mai ales lipsiþi de iubire, implorã divinitatea:
„Doamne, lumea nu mai stã pe roþile sale/ a sãrit de pe ºine,/ iubirea-i din ce în ce mai distilatã/ îndoitã cu apã
chioarã, oricum nu ajunge fiecãruia/ de-aceea, omenirea urlã turbatã/ absenþa iubirii, Doamne, îi usucã
gâtlejul, venele, glasul”.

Sub titlul Cotidiene pariziene se aflã nu numai poezii inspirate din peregrinãrile prin Paris, deºi acestea
sunt cele mai numeroase, ci ºi poezii scrise cu ocazia unor cãlãtorii în Canada, Italia, Tunisia, în 2019 ºi 2020,
dupã cum noteazã neobosita cãlãtoare. Din Franþa pânã în Canada, nu-i decât un pas, pe aripile avionului. În
capitala Ottawa, poeta merge pe firul unor amintiri din tinereþe, regãsind locuri cunoscute, dar din care lipsesc
cei de altãdatã. La Hunters Club, cautã amintirea celui care i-a fost alãturi în clipele frumoase petrecute aici,
acum fiind doar presupusa umbrã care o însoþeºte, o protejeazã, o inspirã. În croaziera pe Saint-Laurent,
mãreþul fluviu pare un „braþ iniþiatic de apã”, o altfel de pantha rei, pentru cei ce se considerã învingãtorii
acelui moment unic de fascinaþie divinã. Lângã zidul Cartaginei, acum obositã, învinsã, vocea istoriei se
stinge sub vocile turiºtilor fericiþi; dar eroina noastrã are o revelaþie: „Doamne, aº pãrãsi aici/ doar teama/ cã
n-am ºtiut a respecta/ la virgulã, gramatica iubirii/ scrisã/ de cuvioasa dreapta ta.” Cartea Veronicãi Balaj este
una a cãlãtoriilor în prezent ºi în trecut, o cãlãtorie prin sinele poetic, o cãlãtorie în cunoscut ºi necunoscut,
unde întâlnind locuri ºi oameni diverºi, ne putem recunoaºte pe noi înºine cu nostalgie, cu uimire, cu bucurie.

La Editura pentru Sport Giurgiu,
coordonatã de un inimos iubitor de cuvânt
scris, Liviu Roºca, a apãrut de curând, în
condiþii grafice alese, cartea truditã îndelung
de distinsul profesor de istorie Ion Radu, care
aduce la lumina cunoaºterii atât parcursul
formãrii sale, cât ºi episoade din istoria trãitã
intens, mulþi ani, la Liceul „Tudor Vianu”.

Cartea poartã un titlu sugestiv – „45 de ani
în slujba ºcolii” ºi un subtitlu explicativ, „Note
autobiografice”, motivând conþinutul cãrþii, o
simbiozã perfectã între viaþa personalã ºi cea
a ºcolii cãreia s-a dedicat.

Cu rigoare de istoric, profesorul Ion Radu
respectã structura unei cãrþi bine realizate ºi

deschide scriitura cu un motto, o scânteie din
gândirea marelui fizician german Albert Einstein,
apoi urmeazã un „Cuvânt înainte” semnat de
redactorul de carte Leonida Vãitici, din care
transcriem doar: „ºcoala a fost atât terenul de
formare profesionalã, cât ºi terenul pe care ºi-a
desfãºurat nobila misie de învãþãtor ºi profesor”.

Apoi, pe capitole ºi episoade, este prezentat
traseul ºcolar de la clasele primare pânã la ªcoala
pedagogicã „Matei Basarab” Bucureºti, primind
titlul de învãþãtor, fiind repartizat în comuna
Flãmânda.

Dar ºcoala îl atrage ºi continuã studiile la
Universitatea Bucureºti, Facultatea de Istorie, la
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fãrã frecvenþã, activând la coordonarea activitãþii pioniereºti din
unitãþile de învãþãmânt din raionul Giurgiu.

Cu multã pricepere a împletirii cuvintelor sunt povestite unele
întâmplãri din diferite tabere ºcolare din diverse zone ale þãrii la
care a participat autorul cãrþii, ilustrându-le cu numeroase imagini.

Înfiinþându-se la Giurgiu Liceul Economic, Ion Radu se
titularizeazã, prin concurs, pe catedra de Istorie.

Urmeazã Liceul „Tudor Vianu” unde autorul, prof. Ion Radu,
a fost director ºi director adjunct între anii 1982-1997.

Nici dupã pensionare domnul profesor, autor al cãrþii, nu ºi-a
gãsit liniºtea, a constituit ºi a coordonat multiple acþiuni pe care
le-a desfãºurat Asociaþia profesorilor pensionari Pro-liceul
„Tudor Vianu”.

Este o carte document, care poate împlini o monografie a ºcolii
giurgiuvene, cu atât mai mult cu cât se prezintã pagini din istoria
trãitã cu intensitate de profesorul Ion Radu ºi aduce, pentru
confirmare, ca un priceput istoric, fotocopia unor documente

valoroase.
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Cornel DIMOVICI

Efortul de redescoperire, restaurare ºi revalorificare a
însemnãrilor de cãlãtorie scrise de Romulus Cioflec (1882-1955),
din publicaþii arhivate, uitate ºi devorate de timp, dupã o sutã de
ani, este un gest valoros care îmbogãþeºte literatura românã ºi
istoria de la începutul secolului XX. Ne referim la volumul:
Romulus Cioflec, Însemnãri de cãlãtorie de prin reviste adunate,
Ediþie îngrijitã ºi studiu introductiv de Luminiþa Cornea, Centrul
de Culturã al Judeþului Covasna, Sfântu Gheorghe, 2020, 180 p.

Luminiþa Cornea s-a angajat într-o activitate ciclopicã de
restaurare a unor documente, reface, reînvie, cu pasiune, tenacitate
ºi profesionalism, pagini pierdute, mãcinate de timp, ale unui
intelectual român din Ardeal, format în anii unei efervescenþe
culturale ºi naþionale în Imperiul Habsburgic, care au dus, printre
altele, ºi la tratativele dintre Iuliu Maniu ºi Tisza, privind
federalizarea ºi autonomia naþionalitãþilor.

Romulus Cioflec face parte dintre intelectualii români, care, la
fel ca Bariþiu, Timotei Cipariu, Eminescu, Slavici, Rebreanu,
Goga, Blaga, cetãþeni ai Imperiului, s-au format sub influenþa
culturalã, liberalã, a Europei occidentale, schimbatã ºi cutremuratã
de revoluþiile din 1848. Este o aventurã în timp, prin fragmentele
unei Românii fãrâmiþate, în formare, ºi cultura antichitãþii greceºti
ºi romane.

Aceste însemnãri de cãlãtorie reflectã uimirea unui tânãr ardelean,
confruntat cu lumi necunoscute, noi, ºi pasiunea de a fixa, de a
pãstra ºi de a da mai departe. Reportajele, tipãrite mai ales în Românul
din Arad ºi în Gazeta Transilvaniei sunt documente istorice, care
redau minuþios, fotografic vremuri zbuciumate, contradictorii. Ca
cetãþean al Imperiului, are dreptul de a merge la ºcoalã, de a studia,
de a activa în Regatul român, în Austria, Ungaria, Italia, practic, în
toatã Europa. Graniþele nu erau atât de rigide ca în Europa
contemporanã, unitã... Ciobanii din Ardeal practicã transhumanþa ºi
au dreptul, ca cetãþeni austrieci, sã ducã oile la iernat în Bãrãgan sau
Dobrogea, iar tinerii au posibilitatea sã studieze sau sã intre în
armata austro-ungarã, sã devinã ofiþeri sau sã se pregãteascã pentru
cariera de marinar la ºcoala de marinã din Fiume.

Romulus Cioflec scrie deja la vârsta de 25 de ani o notã de
cãlãtorie despre litoralul românesc, în plinã dezvoltare, are
posibilitatea sã se reculeagã în Constanþa, descrie oraºul în
devenire, admirã Marea Neagrã, „poarta spre India, spre
Gange”, cãlãtoreºte prin Dobrogea, viziteazã Mamaia ºi
Techirghiolul, face cunoºtinþã cu societatea mondenã din Regatul
României, care se amuza în vacanþã, cu scandalurile ºi cu
distracþiile timpului...

Foarte interesantã, din mai multe aspecte, mai ales istorice,
sunt paginile despre croaziera pe vasul România, cu elevii de
liceu din Braºov (clasa profesorului Iosif Blaga) spre Istanbul ºi
mai departe prin Grecia, Sicilia, spre Napoli, Roma, Florenþa,
Veneþia. Romulus Cioflec are în 1911, ca jurnalist (la ziarul
Românul din Arad), la vârsta de numai 29 de ani, posibilitatea
materialã (de fapt ca ºi elevii ºi profesorii de liceu), sã întreprindã

o croazierã ºi o cãlãtorie atât de costisitoare.
Acest fapt aratã cã situaþia materialã a anumitor cercuri ºi a

intelectualilor români din Ardeal nu era deloc precarã (nu cred
cã mulþi elevi ºi profesori, în zilele noastre, dupã o sutã de ani,
au posibilitatea de a face astfel de cãlãtorii...). Viziteazã fosta
capitalã a imperiului Bizantin, impresionat de Hagi Sofia,
Catedrala construitã de împãratul Iustinian, umilitã ºi
transformatã în moschee; de mulþimea fostelor biserici, de
„murdãria tradiþionalã ºi grãmezile de gunoi de pe strãzi”...
Scrie: „aici nu e nimic european” ºi „nu am vãzut un turc râzând
în Constantinopol. Noi românii vorbim destul, grecii însã sunt
extrem de comunicativi...”. Este impresionat de sãrãcia, foamea

ºi setea hamalilor care aºteptau în port sã primeascã ceva de
lucru... Cãlãtoresc mai departe pe România, prin Dardanele ºi,
în sfârºit, Grecia, Pireu, („am pus piciorul pe pãmântul
Greciei”), viziteazã Atena, Acropolis („unde e Atena pentru
care ai venit?”). Se îmbarcã pe un vas mai mic, Scutary al
societãþii germane Lloyd ºi pornesc pe o mare furtunoasã spre
Sicilia. Elevii cântau pe vapor ºi „strãinii se adunau sã asculte
aceste melodii duioase care au tresãrit pe plaiurile Ardealului”.
Ajung în Messina, unde sunt ºocaþi de distrugerile unui cutremur
recent. Sunt uimiþi de monumentele antice ale Siciliei, ajung în
Napoli, unde îi izbeºte murdãria ºi gunoaiele de pe strãzi („vidi
Napoli e poi mori”), viziteazã Opera, pe urmã, cu trenul spre
Roma, unde admirã monumentele ºi muzeele („de vei avea
fericirea, cetitorule, odatã ºi odatã sã vezi Roma” ºi „aici, ca ºi
în alte oraºe italiene, femeia se ºtie face respectatã mai mult
decât pe malul Dâmboviþei”). În Roma, are o neînþelegere cu
niºte turiºti englezi, care devine subiect de psihologie
(„individualismul englez ºi caracterele tipului rasei britanice”).
Mai departe cu trenul, prin Toscana, Florenþa cu monumentele

Renaºterii, zguduit de David, Galeriile Pitti, apoi spre Veneþia
(„aici totul aminteºte de moarte”?) ºi Piaþa San Marco, canalele
cu gondole, Lido ºi tot mai departe spre Fiume, oraºul italian
liber al Ungariei. În trenul spre Budapesta, elevii cântau, ca de
fapt pe tot drumul, melodii ardelene ºi un pasager curios întrebã
pe conductor, cine erau cântãreþii ºi conductorul rãspunde cu o
duioºie pãrinteascã: „Români” ºi nu cum s-ar fi aºteptat: „Olah”.
Cioflec scrie: „Iatã-ne, în sfârºit, în capitala scumpei noastre
patrii”, unde aflã cã doar 60 din cei 300 de studenþi români care
studiau în Budapesta, erau membri ai Societãþii „Petru Maior”.
Oraºul i se pare mai verde, ordonat ºi mai deschis decât oraºele
italiene. La sfârºitul acestei cãlãtorii de studii, Romulus Cioflec
constatã cã s-a întors mai matur.

Toate însemnãrile de cãlãtorie sunt compuse cu pasiune, au
teme diferite, însã sfârtecate de aceeaºi neliniºte ºi nesiguranþã
caracteristicã timpului.

În Spre noua þarã, „pune piciorul pe noul pãmânt românesc”
ºi descrie situaþia deprimantã, haoticã, din noul teritoriu, cucerit
de la bulgari. O noapte la Cernãuþi redã o adevãratã aventurã în
iarnã, în plin rãzboi, printre cazaci ºi jandarmi, când însoþeºte un
fugar din Bucovina („al doilea leagãn al neamului
moldovenesc”), care þinea sã-ºi mai vadã mama, înainte de intrarea
trupelor austriece în Cernãuþi. Cronica Prin munþii Buzãului
descrie o cãlãtorie cu un prieten care se muta, cu un car ºi un
dogar ºi descrie peisajul fascinant, sãlbatic de pe Valea Buzãului,
cu satul Teliu („satul nesfârºit”), se întâlneºte cu ciobani ºi turme
din Covasna, care se reîntorceau de la iernat din Brãila... În 1921
face o cãlãtorie, cu un amic-ghid, cu multe încurcãturi, în „fosta
patrie” (În Semmering) ºi este stupefiat de preþurile exorbitante
(„nu poþi sã pãtrunzi cu bani agonisiþi prin muncã ºi sã te menþii
mai mult de câteva ceasuri...”).

În 1925, simte nevoia sã ia „drumul Apusului, sã-i respir
iarãºi viaþa civilizatã ºi demnã” ºi se hotãrãºte cu soþia sã zboare
la Viena cu un aeroplan al „Companiei Franco Române”. În
avion au loc, lângã pilot, încã trei persoane (soþii Cioflec ºi
directorul unei bãnci din Bucureºti). Din cauza unor turbulenþe
cãlãtoria se transformã într-o aventurã, cu aterizare forþatã într-
un lan de pãpuºoi, înnoptare în Severin, zbor a doua zi ºi aterizare
fericitã în Viena. Din avion, are o privire panoramicã a peisajului
fascinant, mai ales al Dunãrii, cu magnificele Porþile de fier, care
compenseazã emoþiile neplãcute.

Aceste însemnãri de cãlãtorie redau transformarea prin cãlãtorii,
confruntarea cu alte lumi în schimbare, a unui tânãr ardelean
intelectual într-o lume liberã. Spre sfârºitul vieþii lui Cioflec
România s-a transformat într-o închisoare cenzuratã ºi astfel de
procese educative, de formare, nu au mai fost posibile.

Aºteptarea ta se umplea/ de
neliniºti strãvechi (E.I.)

Cea numitã în subtitlu
(Eurostampa, Timiºoara 2020)
este cea de-a doua carte de
poezie a lugojencei Ela Iakab
dupã Cartea lui Athanasios / Il
libro di Athanasios, apãrutã în
2017 la Grinta clujeanã. Iar
cartea de debut a fost un studiu
de argheziologie, Deºertãciune

ºi ascezã. Aethris, în mitologia poeticã a autoarei reprezintã
Templul (ºi în acelaºi timp muntele templului): muntele interzis,
invizibil-ascuns. În jurul lui se þese întreg mirajul, se clãdeºte
eºafodajul… Iar Poemele de la Aethris sunt rezultatul oficierii în
solitudine, al demersului iniþiatic. În poezia Elei, profanul nu
reprezintã decât pretextul textuãrii, „fundamentul” – piatra etericã
pe care se deruleazã desfãºurãrile sacrului, ale realitãþii magice.

S-a bãtut monedã pe reperele biblice ale unei atari poetici; dar
fantezia oniricã a poetei merge mult mai departe de semnele
creºtinismului biblic (nou-testamentar), pânã în adâncul
veacurilor ºi în ceaþa de foc a pãgânismului. E drept cã în ea se
ivesc ºi semne ale Genezei biblice, dar Vechiul Testament este
dublat, în „arsenalul” poetic al autoarei de elemente ale mitologiei
asiro-babiloniene (concedem: chiar sumero-akkadiene), indiene,
egiptene etc. La care se adaugã o atemporalã mitologie proprie,
completare fertilã de imagerie poeticã.

Acum, desigur, se ºtie, o poeticã – fie ea cât de personalã –
poate fi augmentatã prin imaginaþia interpreþilor, aportul ctitorului/
receptorului; dar când o exegezã criticã decade în digresiuni
fabulatorii, îndepãrtându-se mult de intenþiile autorului, demersul
acesta devine de prisos. La Ela Iakab simbolurile creºtine:
Tetragrama, crucea, pelerinul sunt dublate, triplate de cele
esoterice, mistice. Fãrã sã oscileze între credinþã ºi tãgadã, precum
Arghezi (cu care poetica Elei nu are prea mult în comun), poeta
îºi afirmã implicit o credinþã autenticã. Personajele lirice – ºi nu
doar simpli actanþi – sunt: taumaturgul/sacerdotul, vraciul, Poetul
însuºi fiind un iniþiat în misterii ºi în Cuvântul întrupat, un cãlãtor
spre focul dintre lumi, menit sã fie la rândul lui: mag, taumaturg,
sacerdot sau iniþiat în tainele (uni)versului. El vede – ºi decodificã,
descifrând pentru noi – frumuseþea semnelor ascunse ºi invizibile.

Neliniºti strãvechi traverseazã ochiul Poetului
(Ela Iakab, Poemele de la Aethris)

Remus-Valeriu
Giorgioni

Pasãrea de foc sau Sunetul vechilor solitudini.
Pragul sferic

Poeta oficiazã orfic în solitudine, livrându-ne poeme fals
descriptive („descriu” vedenia Nevãzutului, viziunea unui tãrâm
mistic-misteric). Nu ºtim dacã Athanasios este un personaj istoric
real – cum ar fi, spre pildã Hefestion – sau unul nãscut de
imaginaþia poetei. Tot la fel, nu putem ºti dacã termenul Aetris
desemneazã templul sau muntele templului – sau pe amândouã,
fiindcã muntele a fost întotdeauna tãrâmul zeilor (Olimp, Fuji).
Sau arealul sfinþit de fenomenul descinderii divine: muntele Sion,
unde Moise are câteva „întâlniri de gradul trei” cu Iehova ºi
unde primeºte tablele Legii. Dupã rezonanþã ar putea fi un templu
geamãn cu Parteonul sau Erehteionul; sau templul Dianei din
Efes. Dar ne putem gândi mai degrabã, la sugestia poetei, la un
templu interzis (dupã modelul celui chinez; aºadar invizibil
(pentru ochiul profan) – ascuns

„Pasãrea de foc” din poemele Elei Iakab ar putea fi celebra
pasãre Phoenix, cea care arde ºi renaºte tot la 500 de ani din
propria cenuºã. Dar tot la fel de bine poate fi echivalatã ºi cu
pasãrea Roc din mitologia arabã (sunt pline de ea basmele
capodoperei O mie ºi una de nopþi). Dar poate fi ºi Phaeton, în
carul (soare)lui – mai cu seamã cã avem în cuprinsul cãrþii
trimiteri la zeul Ra/Athon ºi la Heliopolis, cetatea Soarelui –
vezi Cãlãtorie la Heliopolis. „Lumina trupului ei/ ºi aripile
încleºtate/ pe braþele mele/ au lãsat/ peceþi/ sub formã de cruce/
în plexul meu solar” (Pasãrea de foc); avem aici un exemplu mai
mult decât grãitor despre îngemãnarea unui simbol creºtin (crucea)
cu unul de filosofie religioasã asiaticã (plexul solar), pãtruns ºi
în antroposofie. În cartea sa celebrã Creºtinismul ca fapt mistic
ºi misteriile Antichitãþii, Rudolf Steiner introduce „entitãþile
spirituale”: zei, daimoni sau mysti/mistagogi, prin intermediul
cãrora savantul avanseazã o trecere dincolo de realitatea fizicã.

Iubirea, care abundã în aceste poeme, este eliadesca iubire
cosmicã (din tratatul sãu de magie ºi alchimie asiro-babilonianã),
mai degrabã decât „erosul” creºtin, iubirea agape. Moartea – cu,
desigur, riturile ei de trecere – este o prezenþã „vie” în opera
poeticã a Elei: „Atunci a rostit moartea/ prima ei rugãciune de
îndurare./ Cu o tandreþe uluitoare...” (Ultimul dar pãmântean);
„ªi ne iubeam atât de mult,/ încât Moartea picta/ în grotele ei/
trupurile arcuite în aer” (Moartea picta). „Oameni tãcuþi
pregãteau/ barca ºi rugul. Dansul cuvenit/ ritul de trecere,
fecioarele...” (Vizine celestã). Dar moartea nu „funcþioneazã” în
gol, ci în tandem cu viaþa, dar nu viaþa „banalã” ºi pãmânteanã –
ci una ex-onticã, vãzutã din perspectiva veºniciei: „Cine

îndrãzneºte/ sã treacã/ hotarul,/ va rãtãci în viaþa/ din afara vieþii/
orb, nebun” (Sunetele vechilor mele solitudini).

Iar legat de aceasta remarcãm un alt simbol esenþial: limita sau
hotarul cãtre Þara de Dincolo. Este vorba de simbolistica porþilor:
poarta lunii, poarta de argint; poarta cea mare sau ultima poartã:
„Te-am vãzut cum veneai/ de dincolo,/ sã-mi aduci în pragul/
ultimei porþi/ cupa interzisã” (Cupa interzisã – la pagina parcã
predestinatã: 77, unde intervine alt simbol ezoteric, cel al cupei/
potirului, Sfântul Graal). Aceeaºi simbolisticã emanã ºi poezia
Pragul; dar pragul templului din cer – în viziune creºtinã, Noul
Ierusalim – este unul sferic, ducându-ne cu gândul la forma
planetelor ºi a navelor cosmice. Ochiul poetului, vederea sa
nocturnã e traversat(ã) de vedenii cosmice colosale: „Pragul sferic
iradia/ adâncul ºi se înãlþa/ deasupra întinderilor/ marine.”

Un alt simbol frapant este cel „rotitor”: solitudinea rotitoare,
insula rotitoare: „E locuit de solitudini rotitoare/ aerul dintre
degetele/ mâinilor mele” (Poemele de la Aethris); „...cãlãtoreºte
cu dansatorii lor/ în insule rotitoare” (În insule rotitoare). Nouã,
aceste... metafore rotitoare ne-au sugerat sabia învârtitoare din
mâna îngerilor aºezaþi la poarta Paradisului (Grãdina Eden), spre
a împiedica revenirea omului cãzut: „Astfel a izgonit El pe Adam;
ºi la rãsãritul grãdinii Edenului a pus niºte heruvimi care sã
învârteascã o sabie învãpãiatã (lama în flãcãri a unei sãbii care se
rotea încontinuu – NWT, subl.n.), ca sã pãzeascã drumul care
duce la pomul vieþii” (Genesa 3:24).

... Despre poezia marca E.I. ar fi multe de spus; dar mai lãsãm ºi
altora plãcerea decodificãrii simbolurilor, descifrãrii semnelor ºi
categorisirii viziunilor. Dincolo de opiniile docte ºi savante – uneori
prea sofisticate – ale exegeþilor, cuvântul de ordine al acestei poetici
ar fi vedenia. (Existã undeva prin prorocul Isaia „valea vedeniilor”;
aici avem un munte al Viziunii.) Avem de-a face cu o poeticã densã
ºi percutantã – dar restrictivã: dacã poeta se ambiþioneazã sã rãmânã
permanent pe tãrâmul Himerei, din sonorã ºi bine articulatã poezia
ar putea deveni uºor sumbrã, încrâncenatã. Supracondensatã. La
un moment dat, cititorul (nostru terestru) se simte excedat de semne
celeste, iniþiatice ºi simte nevoia unei relaxãri – sã coboare adicã
din cerul al nouãlea unde l-a transportat poeta (ºi pe unde numai
Pavel Apostolul ce mai hãlãduia!). Iar noi, cititorii sãi atenþi ºi
empatici, nãdãjduim ca Ela sã schimbe puþin macazul cãtre zone
mai mundane, serene dar nu rarefiate, care sã nu solicite atât de tare
atenþia noastrã, ci sã ne satisfacã doar simþul estetic. Sã coboare de
pe Munte la ºes...

(Ela Iakab, Poemele de la Aethris, Timiºoara, Editura

Eurostampa, 2020.)
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George Apostoiu

Pentru o scurtã perioadã, din 12 mai pânã în 11

iulie 1861 Dimitrie Bolintineanu a fost ministru de

Externe al Principatelor Unite. Dar, implicarea lui în

diplomaþie este veche ºi în întregime legatã de lupta

de emanciparea politicã ºi socialã a românilor. În 1848,

din iunie pânã în

s e p t e m b r i e ,

conduce revista

Poporul suveran ºi

pare sã fie autorul

articolului program

(nesemnat) în care

anunþa cã ziarul „se

va ridica cu energie

contra tiraniei”.

Obiºnuim sã legãm Revoluþia noastrã paºoptistã

de cea francezã, aºa cum o fac ºi alte popoare. Este

corect. Dar în ceea ce ne priveºte, „tirania” noastrã,

ca sã spun aºa, nu era ºi „tirania” francezilor, cea

internã. Principala opresiune a românilor venea din

statutul lor de dependenþã faþã de puterile strãine. Ceea

ce se ceruse prin Pacea de la Westphalia, din 1648,

care configurase arhitectura statalã europeanã ºi, în

numele echilibrului, interzicea folosirea forþei, a

amestecului în treburile altora, nu a fost respectatã

nici mãcar de beneficiarele acestei pãci, marile puteri.

Poporul suveran pentru români, ca ºi pentru bulgari,

sârbi, greci, cehi, slovaci, era o misiune istoricã, de

justiþie, diferitã de cea a francezilor care au luat cu

asalt Bastilia pentru a elibera ºase-ºapte nãpãstuiþi.

Însemna, înainte de toate, cum chiar ziarul Poporul

suveran la care au scris Bãlcescu, Gr. Alexandrescu ºi

Bolintineanu „unirea provinciilor române ºi tot ce va

putea duce România la fericire ºi mândrie”.

Bolintineanu este prins cu întreaga lui energie în

slujirea acestui ideal. În anul începerii rãzboiului din

Crimeea, 1854, el publicã la Paris Les Principautés

Roumaines, carte-document important în contextul

eforturilor intelectualilor români pentru pregãtirea

susþinerii din afarã a apropiatei Uniri. Deºi era adept

al luptei revoluþionare, în Drepturile românilor cãtre

Înalta Poartã, Bãlcescu recurge la tratatele

internaþionale pentru a convinge marile puteri, cu

argumentele lor, sã recunoascã dreptul românilor de a

se reprezenta pe ei înºiºi în relaþiile cu alte state, adicã

de a avea reprezentanþe diplomatice. El invocã o

culegere de tratate internaþionale, Recueil des traités,

publicatã de juristul german Georg Friedrich fon

Martens la 1783, pentru a convinge cã statutul de

suzeranitate nu este un obstacol în manifestarea acestui

drept. Demersul pornea de la faptul cã marile puteri

deschiseserã deja în Principate agenþii consulare ºi

diplomatice care aveau ca misiune protejarea

intereselor comerciale ºi economice ale acestora.

Bãlcescu: „Þara Româneascã este un stat suveran, ºi

un tractat de protecþie, un tribut, o alianþã nepotrivitã

ºi chiar supremaþia (dacã este un drept de ginte în

Europa) nu-i pot lua suveranitatea când ea are dreptul

d’a se guverna, de a-ºi da legi, d’a face tractate de

pace ºi rãzboi ºi încã d’a fi reprezentatã din afarã”.

Bãtãlia pentru suveranitate este dusã pe toate

planurile. La 11 septembrie 1851, Dumitru C. Brãtianu

semneazã actul de adeziune la Comitetul Democratic

European care susþinea, printr-o campanie de presã ºi

memorii adresate cancelariilor de la Londra ºi Paris,

miºcarea de emancipare statalã a românilor. Dar, odatã

dobânditã, suveranitatea nu este pusã la adãpost. Într-

o scrisoare din 1 noiembrie 1884 trimisã lui Alecsandri

de la Ghergani, Ion Ghica îºi aducea aminte cã baronul

Rukman, consul general al Rusiei în Þara Româneascã

cerea, în 1838, ca în Regulamentul organic sã se

prevadã aprobarea „curþii protectoare ºi suzerane”.

Adicã Înalta Poartã. Trocurile fãcute de marile puteri

pe seama Principatelor au fost multe. Pentru eºecul

din campania sa în Rusia, Napoleon, în 1812 îi fãcea

cadou þarului Basarabia asupra cãreia nu avea niciun

drept.

Misiunea politicienilor ºi diplomaþilor, în totalitate

intelectuali, pentru recunoaºterea Unirii, a

Independenþei ºi a Statului suveran trebuia dusã

inteligent pentru evitarea compromiterii ºanselor pe

care românii le aveau dupã Revoluþia din 1848. La 9/

21 mai 1877, Mihail Kogãlniceanu, ministrul de

Externe declarã în Adunarea Deputaþilor: „Trebuie sã

dovedim cã reclamãm independenþa pentru cã ºi noi

ca naþiune avem dreptul sã trãim cu viaþa noastrã. Când

toatã Europa predicã sentimentele de justiþie, este cu

drept ca aceste sentimente sã se rãspândeascã ºi asupra

noastrã ºi sã ne lase sã trãim cu viaþa noastrã proprie,

rãspunzând numai pentru greºelile noastre, ºi primind

chiar pedepse pentru greºelile noastre, iar nu pentru

ale altora. Trebuie sã arãtãm Europei cã nu voim ca

noi care, în timp de 20 de ani, am luptat ºi am dat un

avânt de progres ºi de civilizaþiune acestei naþiuni, nu

voim sã vedem acest travaliu al nostru ca sã fie pus în

cumpãnã afarã din hotarele noastre”.

Strategic, Kogãlniceanu avea dreptate. Numai cã

istoria nu este dupã cum vrea poporul. Sã ne oprim la

douã momente din drumul parcurs pentru dobândirea

suveranitãþii României pentru a se vedea cât de greu

poate fi cucerit, menþinut ºi apãrat acest drept. ªi

pentru a se înþelege – aviz amatorilor de iluzii – cât

de uºor poate fi pierdut.

Existã o adevãratã legendã privind sprijinul lui

Napoleon al III-lea dat Unirii ºi lui Alexandru Ioan

Cuza. Nimic împotrivã sã o conservãm. Dubla alegere,

la Iaºi ºi Bucureºti, a lui Cuza s-a bucurat de sprijinul

Parisului. Dar, peste ºapte ani, acelaºi Napoleon al

III-lea îl pãrãseºte pe Cuza ºi face jocul „monstruoasei

coaliþii”, condusã de I. C. Brãtianu, pentru aducerea

în þarã a unui principe strãin. Explicaþia unora dintre

istorici care considerã cã detronarea a fost impusã de

apropierea sfârºitului mandatului lui Cuza ºi cã o nouã

aprobare a Unirii era incertã poate fi amendatã.

Rezultatul alegerilor din 1857, majoritar în favoarea

unirii, este confirmat la Congresul de la Paris de peste

un an în formularea Principatele unite Moldova ºi

Valahia (Principautés unies de Moldavie et de

Valachie). Formularea o gãsim ºi la istoricul Jean

Poporul suveran – visul prãbuºit al
lui Bolintineanu

Nouzille, în volumul La Moldavie. Histoire tragique

d’une régione européenne (2004). Aceastã sintagmã

este cheia juridicã de care, dacã Franþa dorea, putea

sã impunã alegerea unui (nou) domn român. Or,

împãratul Napoleon al III-lea a trecut de partea

adversarilor lui Cuza. Eliminarea domnitorului s-a

fãcut nu doar cu aprobarea, ci ºi cu sprijinul Franþei.

Un alt episod al luptei pe care diplomaþia

româneascã a trebuit sã o ducã este cel pentru

recunoaºterea Independenþei obþinutã prin participarea

la Rãzboiul ruso-turc din 1877. La 9/21 mai 1877,

Mihail Kogãlniceanu, ministrul de Externe declara în

Adunarea Deputaþilor: „Trebuie sã dovedim cã

reclamãm independenþa pentru cã ºi noi ca naþiune

avem dreptul sã trãim cu viaþa noastrã. Când toatã

Europa predicã sentimentele de justiþie, este cu drept

ca aceste sentimente sã se rãspândeascã ºi asupra

noastrã ºi sã ne lase sã trãim cu viaþa noastrã proprie,

rãspunzând numai

pentru greºelile

noastre, ºi primind

chiar pedepse

pentru greºelile

noastre, iar nu

pentru ale altora.

Trebuie sã arãtãm

Europei cã nu

voim ca noi care,

în timp de 20 de ani, am luptat ºi am dat un avânt de

progres ºi de civilizaþiune acestei naþiuni, nu voim sã

vedem acest travaliu al nostru ca sã fie pus în cumpãnã

afarã din hotarele noastre”.

ªi, totuºi, acel travaliu nu numai cã a fost pus în

cumpãnã, dar a ºi fost condiþionat cinic la Congresul

de la Berlin din 1/13 iunie – 1/13 iulie 1878.

Recunoaºterea independenþei obþinute prin participarea

la victoria rãzboiului ruso-turc a fost legatã de

acceptarea modificãrilor teritoriale (pierderea

Basarabiei de sud) ºi de acordarea de drepturi civile ºi

politice strãinilor de altã religie. Acceptarea acestei

obligaþii necesita schimbarea art. 7 din Constituþia

României, care reglementa acordarea de drepturi

depline strãinilor dupã zece ani de la instalarea în

România. Era o mãsurã de prevedere socotitã necesarã

consolidãrii economiei tânãrului stat român.

Dezbaterile în Parlament au fost îndelungate, o

reformulare a art. 7 s-a fãcut în toamna lui 1879 ºi

astfel, Constituþia, cu care se mândrea regele Carol, a

fost modificatã. Germania nu a fost mulþumitã ºi a

cerut respectarea ad litteram a prevederilor de la

Berlin, ceea ce însemna nu numai drepturi civice, ci

ºi economice ºi comerciale pentru strãini, egale cu ale

românilor. Cunoscând opoziþiile din Parlament, Franþa

ºi Anglia se arãtaserã mai înþelegãtoare. „Franþa nu

cere României decât sã emancipeze pe cetãþenii de

religie izraelitã care nu se bucurã de o protecþie

strãinã.” Anglia mergea mai departe ºi era dispusã sã

accepte fie ºi un gest formal: ambasadorul englez în

Germania, Russel, îi declarã lui Vârnav Liteanu,

agentul (ministrul plenipotenþiar) la Berlin: „Adoptaþi

principiul egalitãþii drepturilor (esraeliþilor), înscrieþi-

l cu litere mari în Constituþia dvs., noi vom închide

ochii asupra executãrii”. (Arhivele MAE, Fond

Rãzboiul de Independenþã, vol. 98). Presiunile

Germaniei vor continua, ele venind din partea

cancelarului Bismarck ºi a ministrului de externe

Bulow. Istoria va arãta cã manevra a servit cancelarului

drept mijloc de ºantaj pentru a obliga guvernul român

sã rãscumpere cãile ferate de la acþionarii germani

grupaþi în jurul consorþiului (Strousberg)-Bleichroder-

Hanssemann – bancheri ce creditau de altfel ºi guvernul

Germaniei (Nichita Adãniloaie, cap. Berlin în vol.

„Reprezentanþe diplomatice ale României”, Bucureºti,

1967).

Iatã douã momente dramatice din istoria românilor.

ªi câte altele au mai urmat! Poporul suveran, cãruia

Bolintineanu îi prevedea „toate libertãþile ce lipsesc ºi

care se sustrag (îi sunt spoliate, n.n.) vor fi complete

într-o zi …”, aºteaptã ºi astãzi împlinirea acestui vis.

(Din volumul Diplomaþi români. Puterea realã,

puterea aparentã, în curs de editare.)
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Sâmbãtã, 20 martie 2021, s-a desfãºurat cea de-a 53-a ediþie a Clubului de Istorie, care a coincis cu împlinirea a zece ani de la prima ºedinþã a sa, ce avea loc

în martie 2011. Subiectele programate a fi dezbãtute au fost, în ordine, în numãr de trei:

1. Aniversarea a zece ani de la prima ºedinþã a Clubului de Istorie (martie 2011);

2. 588 de ani de la prima atestare documentarã a Bolintinului (15 martie 1433);

3. 200 de ani de la popasul lui Tudor Vladimirescu la Bolintin, respectiv „Proclamaþia de la Bolintin” (16 martie 1821).

În preambulul discuþiilor pe teme istorice, participanþii au efectuat o vizitã pe ºantierul de restaurare a monumentului istoric „ªcoala Veche”, aflat în prag de

finalizare. Vizita a fost înlesnitã de solicitudinea de care au dat dovadã d-na Emilia Bordieru (inspector Compartiment Investiþii ºi Lucrãri Publice Primãria

Bolintin Vale) ºi dl. ing. Adrian Marcu. Vizitatorii au admirat calitatea lucrãrilor executate, precum ºi generozitatea viitoarelor spaþii dedicate culturii din incinta

ªcolii Vechi.

Dupã acest moment, odatã instalaþi în locaþia în care s-a desfãºurat ºedinþa Clubului, iubitorii de istorie au trecut la dezbaterea temelor propuse. Astfel, dl.

ªtefan Crudu, fondator al Clubului de Istorie alãturi de Marian Grigore ºi Vasile Grigore, a rememorat perioada de început ºi cele mai importante etape parcurse.

De asemenea, s-a referit la importanþa acestei adevãrate instituþii de culturã pentru aprofundarea cunoaºterii zonei din toate punctele de vedere, precum ºi la

diseminarea cunoºtinþelor dobândite. Participanþii au fost de acord cã este departe momentul în care vor fi epuizate toate subiectele, toate necunoscutele ce

privesc istoria ºi cultura meleagurilor scãldate de Argeº ºi Sabar.

Fondul celui de-al doilea subiect al zilei a fost susþinut de dl. Vasile Grigore, care a prezentat un scurt istoric al Bolintinului, începând cu prima atestare

documentarã – 15 martie 1433, în vremea voievodului Alexandru Aldea – ºi pânã în zorii epocii contemporane. S-a amintit în acest context despre epopeea

mãnãstirii Bunavestire, despre boierii stãpâni ai satului, despre împãrþirea moºiei originare (Bolintinul din Vale, Bolintinul din Mijloc, ªtirbeºti etc.) ºi alte

amãnunte primite cu interes de participanþi.

Cel de-al treilea subiect – Tudor Vladimirescu ºi Bolintinul – a avut parte de mai multe luãri de cuvânt (Vasile Grigore, Niculae Stoica, Vasile Valeriu

Dumitrescu, Corneliu Cristescu, Constantin Bãrbuþã), care au avut darul de a puncta principalele aspecte ale celor întâmplate în cadrul miºcãrii lui Tudor

Vladimirescu în luna lui martie a anului 1821.

În discuþii s-au implicat toþi participanþii, cu observaþii judicioase sau întrebãri pentru lãmurirea unor chestiuni precum denumirile „miºcare”, „revoluþie”,

„rãscoalã” date întâmplãrilor de acum douã veacuri, care descriere i s-ar potrivi mai bine lui Tudor Vladimirescu: erou sau martir? etc.

În concluzie, ºedinþa aniversarã a Clubului de Istorie din 20 martie a avut o consistenþã tematicã deosebitã, rãspunzând pe deplin aºteptãrilor celor prezenþi:

Gabriel Dragnea, Alexandru Cazacu, Niculae Stoica, Iulian Bãeþel, Vasile Constantin, Ciprian Necºuþu, Laura Nicolau, Lea Nicolau, Marian Grigore, Constanþa

Crudu, Constantina Chiva, Mioara Mãnescu, Nicolae Ciubuc, Alexandra Man, Corneliu State, Elena Geanina Dan, Gheorghiþa Ghiþã, Constantin Bãrbuþã, Vasile

St. Dumitrescu, Gianina Stanca Mehedinþu, ªtefan Crudu, Andreea Grigore, Corneliu Cristescu, Constanþa Cristescu ºi Vasile Grigore.

Dacã „totul va fi bine”, din punct de vedere al pandemiei mai ales, urmãtoarea ºedinþã a Clubului de Istorie urmeazã sã aibã loc la jumãtatea lunii mai în incinta

ªcolii Vechi, monument ale cãrui lucrãri de restaurare vor fi încheiate la acel moment.

Clubul de istorie
Marian GRIGORE
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Vorbind despre kitsch, practic vorbim despre
slãbiciunile oamenilor. Este binecunoscutã alegerea ºi
ataºamentul multora faþã de un obiect cãruia i se atribuie
nuanþe sentimentale, încãrcãturi simbolice sau, pur ºi
simplu, este vorba despre liberul arbitru al fiecãruia care
acþioneazã sub impulsul gustului sau senzaþiei de
moment. Am fi tentaþi, cum fac unii, de a judeca, de a
pune etichete, condamnând alegerea unei carpete cu

„Rãpirea din Serai” în defavoarea unei creaþii artistice,
sã-i zicem, originalã. În fond, diferenþele dintre peºtele
din sticlã de pe televizorul „Diamant 243" ºi „Tripticul”
lui Horia Bernea se grupeazã pe paliere diferite, care
reflectã gradul de receptare (cât de mult place) ºi valoarea
atribuitã produsului. Pe un palier ne întâlnim cu
producerea în serie a obiectului „artistic”, iar pe celãlalt
palier facem cunoºtinþã cu amprenta creatorului, fapt care
îi conferã creaþiei originalitate prin unicitate. Întâlnim
în toate contextele conversaþionale expresia de gustibus
non disputandum est, care deja a devenit (dupã 1990 ºi
pânã în prezent) un fel de scuzã îmbrãcatã în haina
diplomaþiei. Nu s-or discuta ele, gusturile, dar alegerea
fãcutã creioneazã o anume personalitate, existenþa într-
un anume mediu social sau denotã, uneori, ºi nivelul de
educaþie al celui care alege.

Analizând aspectele care þin de alegerea unui produs
realizat pe bandã rulantã ºi care nu transmite niciun fel
de emoþie esteticã trebuie sã þinem cont de mai multe
repere, de exemplu de zona unde se ia decizia de achiziþie

Kitschuri ºi amintiri din comunism la mall
Gabi ADJUDEANU

(urbanã sau ruralã) sau de gradul de civilizaþie ºi culturã
generat de contextul social, politic ºi istoric în care se
manifestã societatea. Haideþi sã ne întrebãm câþi dintre
aceia care au alcãtuit societatea ruralã înainte de 1990
auziserã de Tonitza, Pãtraºcu, de un Luchian sau, dupã
revoluþie, de acest minunat Horia Bernea, amintit câteva
rânduri mai sus? Ca sã nu mai vorbim de achiziþionarea
lucrãrilor acestora!

În zonele urbane, alegerea produsului de masã vine pe
fondul unei oarecare frustrãri generatã de imposibilitatea
achiziþionãrii unei creaþii originale, mai ales dacã preþul
este raportat ºi la notorietatea artistului, la nivelul de
apreciere printre artiºtii din breaslã, la popularitatea sa
în rândul iubitorilor de frumos. Ca sã nu mai punem la
socotealã intervenþia criticilor de artã în poziþionarea
creatorului în ierarhia valorilor din acea breaslã. Aºadar,
concret, cât de plauzibilã este prezenþa pe peretele casei
bunicilor noºtri de la þarã a unui Grigorescu sau Victor
Brauner? Oare nu erau mai accesibile peºtele din sticlã,
rãpirea din Serai, chinezul pescuind în tãcere, pãpuºa
afectatã de semiparezã aºezatã pe mijlocul patului sau în
colþul recamierului cu ladã, calul ridicat în douã picioare,
chiar în vitrina cu fragilitãþi a camerei de la stradã? Pânã
la urmã, acesta era nivelul societãþii, gradul ei de
dezvoltare, de aici ºi posibilitãþile de a alege. ªi totuºi,
fiecare generaþie a avut ºi are parte în continuare de
kitschurile ei specifice. Este adevãrat, mai mult ieri decât
azi. În rest, din 1990, de când alternativele s-au schimbat

putem vorbi despre o evoluþie tehnologicã majorã,
accesul liber la aceasta, dar resimþind o degradare umanã
tot mai vizibilã ºi îngrijorãtoare.

Asemenea producþiilor de televiziune de tipul „Dacã
doriþi sã revedeþi”, vin ºi eu cu invitaþia de a vizita
Muzeul Kitschului din Bucureºti. În perioada 6 februarie
– 6 aprilie reprezentanþii muzeului au mutat mare parte
din exponate din sediul vechi, care a fost închis, în

incinta mall-ului AFI Cotroceni, intrarea fiind liberã.
Aici pot fi admirate nu doar obiecte care, aºa cum
spuneam, nu transmit nicio emoþie esteticã (sã ne
amintim de fructele ºi florile din plastic, de diversele
tablouri cu fructe sau cu femeia nud, rubensianã ºi
gânditoare); au fost admirate aparate electronice, piese
de mobilier, celebrul cântar din „Alimentara” anilor 80
ºi obiecte specifice vremurilor: sticlele de lapte sau
sifonul cu capsulã, uniformele ºcolare sau pancarte
diverse cu lozinci ºi îndemnuri comuniste. Pentru cei
care au ratat întâlnirea cu obiectele trecutului, încã
prezente prin casele românilor, am aflat de la organizatori
cã expoziþia va deveni mobilã, ea mutându-se prin toatã
þara, gazde fiind mall-urile din oraºe.

Cât pe ce sã uit a vã vorbi tocmai despre piesa de
atracþie a expoziþiei: o maºinã Dacia a miliþiei, renumitã
prin teama pe care o genera numai prin prezenþa ei pe
strãzi, cã la capitolul calitãþi nu avem ce prezenta, iar
din punct de vedere al confortului, pânã ºi miliþianului
îi îngheþau picioarele.

HAIKU ÎNTR-O

PLIMBARE

Alpinist
Codobelc încet,

Când pãianjen, când ascet,

Suie-n arboret.

Eu
Rostogolitã,

În biliard, o minge

E tare zgâriatã.

ªatrã
În crâng cordele,

Râsete rãvãºite-n.

Amurg rozaliu.

Cavalcadã
Copita de foc

Nu þine norii în loc;

Nici orizontul...

Migdale albastre
Voi, ochi migdalaþi

În frumuseþi albastre,

Pururi neuitaþi.

Trestie
Panaºul de lac

Pe un colþ uitat de grind,

Plete aurii

Siameze
Minune rarã,

În propria-i simþire,

Îndurereazã...

Pasãre Phoenix
Azi am înhumat

Azuriul ce am fost

ªi mâine sunt iar...

Miel
În strai de spumã,

Jucãrie cu ochi mari

ªi botul umed...

Corãbierul

nisipurilor
Soare spre Mecca.

Arzãtor prin nisipuri,

Cãmila-popas.

Agapia
Vãluri din munte,

Cad sau urcã tãmâie

Din Agapia

Hanul lui Manuc
Iz de fân dospit

În varul amintirii

Astãzi: Risipit...

La gura sobei
La gura sobei

Iau scamele fumului:

Moartã scânteie.

Vechi palat
Rãsãrit din neant.

Fragil ºi ros de vreme

Vede spre... Brabant

Codru verde
Stâlpii cerului

În verdea clorofilã

Zidesc... zborului

De 8 Martie
I-aº dedica femeii versul,

Aº umple cupele cu vin,

I-aº dãrui ºi Universul…

Dar teamã mi-e cã-i prea puþin!

Femeia de basm
Ar vrea sã fie alintatã,

Frumoasã ca ªeherezada,

Cu pielea finã, delicatã

ªi mult mai... Albã ca Zãpada!

Apreciere
Femeia-i floare, de-o priviþi,

Un îngeraº, de-o auziþi,

În voie de-i intraþi e Rai,

Altminteri este… vai, vai, vai!

Veneraþie
Oriunde-aº fi, pe unde trec,

În faþa mamelor m-aplec,

Doar a perpetuãrii cheie

Se aflã-n suflet de femeie!

În viaþa de familie
Femeia-i fire-atrãgãtoare,

Tristeþea ºtie s-o destrame

ªi-atât e de surprinzãtoare...

Ca poanta unei epigrame!

Vasile LARCO

5 STELE PENTRU
FEMEIE:Cucuvea

Port destinul meu

Cu blestemul unei morþi!

ªtiu sã-l strig mereu!

Roºu
În miezul de foc

Vãd orbire de raze,

Purpura vie-sânge...

Barcarola
În pasul de dans

Învolburatã-n voaluri

Venea în balans...

Logodnã
Inel spre adânc?

Iar dogele ºi marea

Destine-ºi strâng!

Plimbare
O floare, un gând

Pas dulce pe potecã

La braþ, spre un crâng...

Final
Sub faldul cald

Surâde-ntr-un adio

Clovnul asudat!

Melania Rusu
Caragioiu
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„Dupã-atâta frig ºi ceaþã/ iar s-aratã soarele…/ de acum nu ne mai îngheaþã nasul ºi

picioarele…” ne asigurã meteorologul-poet George Topârceanu ºi o sã-l credem… nu? Chiar dacã

primãvara asta „totuºi, nu-i decât o copie”, ea ne aduce mult verde, mugur alb ºi roz ºi pur chiar din

prima lunã: MARTIE… cu multele ei daruri. Pe unele le ºtim, pe altele mai puþin, iar pe unele, chiar

deloc! Sunt daruri numite: Datini, obiceiuri ºi credinþe populare! Am aflat ºi eu despre ele dintr-

o cãrticicã minunatã, cu mult drag alcãtuitã de douã distinse Doamne învãþãtoare, Vasilica Gheorghe

ºi Teodora Mogoº. Se numeºte Culturã generalã pentru ciclul primar, la Editura Niculescu, dar e

de folos chiar ºi liceenilor, vã asigur!

Sigur, ºtim cã denumirea lunii Martie este Mãrþiºor ºi e luna Echinocþiului de primãvarã… Dar

ºtiþi cã la vechii romani Anul Nou începea la 1 martie ºi abia în anul 153 d. Hristos a avut loc

reforma Calendarului roman ºi de atunci luna martie nu mai marcheazã un An nou calendaristic, ci

reprezintã trecerea de la iarnã la primãvarã ºi începutul unui nou An agricol?

Mai aflãm din carte cã Martie-Mãrþiºor, în vremurile vechi, în zi de întâi, era cunoscutã sub

numele de Dochia ºi Dragobete… Dar noi ºtim mai ales de cadoul fãcut de 1 martie: un ºnur

confecþionat din douã fire colorate, unul alb ºi unul roºu, rãsucite. La sate acest ºnur reprezenta „funia anului”, cele 365/366 de zile.

De acest ºnur se agãþa o monedã de aur sau argint. Tradiþia spune cã firul Mãrþiºorului l-ar fi tors Baba Dochia în timp ce urca cu oile

la munte… Unii copii purtau mãrþiºorul 12 zile, apoi îl legau de creanga unui pom tânãr sau a unuia  înflorit, dorind sã fie frumoºi

ºi sãnãtoºi ca florile acelui pom!

ªtiaþi cã în Muntenia purtau Mãrþiºor nu numai copiii, ci ºi fetele ºi nevestele tinere, zicând: „cine poartã mãrþiºoare,/ nu mai e pârlit

de soare”. Alte fete îl purtau pânã auzeau cucul cântând sau pânã soseau berzele ºi îl aruncau peste cuibul lor!

La sfârºit de martie fetele cu pistrui pe faþã ieºeau la câmp, aruncau Mãrþiºorul spre soare ºi ziceau: „Sfinte Soare, Sfinte Soare,/ dãruiescu-

þi mãrþiºoare,/ în locul lor tu mã fereºte/ de pistruii ce mã-nnegreºte/ ºi dã-mi albeþe/ fã-mi faþa ca o floare… Sfinte Soare, Sfinte Soare…”

Astãzi s-a pierdut mult din tradiþia popularã, ºtim bine, dar 1 martie rãmâne o zi de sãrbãtoare, un dar al primãverii în care se oferã

flori ºi cadouri mamelor, soþiilor, persoanelor iubite. Ba chiar apare o nouã tradiþie… „urbanã”, poliþiºtii de la rutierã oferã

Doamnelor nu amenzi, ci câte o floare!

În Moldova mãrþiºorul se mai numea Mãrþig…, ºtiaþi? sau Mãrþiguº!, iar în satele din Muntenia era cunoscut sub numele de

Marþ… Desigur, de la numele primei luni a primãverii.

Dragobete este o sãrbãtoare a iubirii; ºtim cã are loc pe 24 februarie. Legendele spun cã Dragobetele era fiul Babei Dochia, un tânãr

frumos, voinic ºi bun, care inspira fetelor ºi femeilor tinere dragoste curatã! I se spunea chiar „Zânul Dragobete”. Obiceiul popular

spune cã în zi de Dragobete fetele strângeau apã din zãpada topitã ºi cu ea se spãlau tot timpul anului .Obiceiul era ca fetele sã ia din

pãdure apã de pe florile de fragi, se spãlau cu ea zicând „floare de fragã/ din luna lui Marþ/ la toatã lumea sã fiu dragã/ urãciunile sã

le desparþi”.

În credinþa poporului român în ziua „Capului de primãvarã”, cum mai este denumit Dragobetele, începe perioada de împerechere

a animalelor. Acum oamenii nu tãiau pãsãri domestice, dar nici nu le vânau pe cele sãlbatice…

Tot în aceastã zi este obiceiul „însurãþirilor” între fete ºi al „înfrãþirilor” între bãieþi… Asta pentru a deveni fraþi de cruce ºi surori

de cruce… Urmau un ritual al schimbãrii de sânge, al amestecului, de la un braþ la altul, apoi se îmbrãþiºau ºi jurau sã se ajute pânã

la moarte! Acest obicei dateazã de pe vremea strãmoºilor traci!

Mucenicii sau Mãcinicii sunt un fel dulce care se serveºte în ziua de 9 martie, ultima zi a Babei Dochia, în care ea moare ºi se

preface în stanã de piatrã, spun legendele ºi prima zi a Moºilor. Calendarul popular corespunde calendarului bisericesc, unde apar cei

40 de Sfinþi Mucenici, cei 40 de martiri care s-au sacrificat din dragoste pentru Iisus Hristos, numiþi în popor Sfinþi Mucenici,

Mocenici sau Mãcinici. Tare ne place dulcele fiert, cu 8-ii din aluat în zeamã cu multã nucã ºi scorþiºoarã… Bunãtate, ca ºi dulcele

copt, cu aluat ca de cozonac, tot în formã de 8!

În dimineaþa de 9 martie oamenii de la sate aprind focuri în curþi ºi grãdini, fumul le pãtrunde îmbrãcãmintea, credinþa popularã

spune cã vor fi feriþi tot anul de boli, iar grãdinile ºi livezile nu vor fi atacate de omizi sau animale!

La sate oamenii pregãteau plugurile ºi stãpâna casei arunca înaintea boilor un ou de gãinã! Se credea cã dacã oul rãmânea întreg,

plugul nu se strica în timpul lucrãrilor agricole…

Ehehe, ce tradiþii, ce obiceiuri aveau ºi mai au românii încã din prima lunã a primãverii, din martie! Dar Aprilie? Ea vine cu tandre

ºi amuzante... pãcãleli!

Academia lui  Diogene

Este jumãtatea lui februarie ºi încã nu am vãzut, iarna asta, decât câþiva fulgi de

zãpadã care evident s-au topit imediat ce au atins pãmântul.

Vin acasã de la serviciu ºi dupã ce mã aranjez pentru dupã masã deschid televizorul sã

mai aflu ce se mai întâmplã prin þarã ºi lume chiar dacã ºtiu cã se vor anunþa cu precãdere

crime, incendii, jafuri ºi alte nenorociri. La un moment dat se anunþã de cãtre meteorologul de serviciu, ºi apare ºi

pe ecran anunþul, cã þara va fi sub asaltul gerului ºi al zãpezii. Gândesc: „iatã, deºi a întârziat, totuºi, iarna nu ne-a

uitat”. Evident cã televiziunea anuþã cã vine o perioadã grea, un fel de „apocalipsã” cãci zãpada ºi gerul vor face

ravagii, de parcã ar fi anunþat sfârºitul lumii. Suntem preveniþi sã ne ferim de frigul care urmeazã (ca ºi când noi nu

ºtim cã atunci când e frig trebuie sã ne îmbrãcãm mai gros) întrucât variaþiile mari de temperaturã dãuneazã (era sã

spun „grav”) sãnãtãþii. De parcã atunci când e frig afarã ieºim lejer îmbrãcaþi sau chiar dezbrãcaþi ºi suntem supuºi

variaþiilor mari de temperaturã.

Într-adevãr a doua zi dimineaþã când îmi arunc ochii pe fereastrã totul este elb. Dar privind mai atent constat cã

este doar un strat subþirel de zãpadã, nu niºte nãmeþi aºa cum mã aºteptam dupã anunþurile aproape isterice de la

televizor. Poate cã undeva prin nordul þãrii sã fi fost mai multã zãpadã, dar aici în Bucureºti nu prea mai avem iarnã

în ultima vreme. Deh, efectul încãlzirii globale.

În cursul zilei vine pe la noi ºi nepoata mea care trebuie sã adune toatã zãpada din curte pentru a reuºi sã ridice

un om de zãpadã, care de fapt rezultã un fel de pitic de zãpadã din lipsã de „material”.

Ies pe stradã ºi acolo „apocalipsa albã”, aºa cum fusese anunþatã de televiziuni îºi etaleazã puterea în câteva

grãmãjoare de zãpadã murdarã de la marginea trotuarului, de parcã ar fi grãmezi de noroaie ºi niºte fleºcãraie pe

ºosea, mãcinate de maºinile care trec ºi te stropesc. Dar poate vine gerul, aºa cum am auzit, cu toate cã cele câteva

bãltoace aratã cã temperatura mai are mult sã coboare sub zero grade.

Seara, dupã ce îmi vãd de treburi, deschid televizorul, iar acolo întradevãr se prezintã „apocalipsa”. O fãtucã urcã

cu greu un nãmete de zãpadã de lângã un gard ºi ne spune cã în unele locuri troienele ajung pânã la 1,5 metri. Dau

telefon unui fost coleg ºi mã interesez ce se întâmplã pe la ei, poate au nevoie de ajutor. Îmi relateazã cã la ei totul

e în regulã, câmpul e negru, s-au format câteva troiene pe la marginea localitãþii, dar în rest iarna nu pare sã-ºi arate

colþii. Între timp reporteriþa intervieveazã o þãrancã care se plânge cã astãzi nu a sosit în sat maºina de pâine ºi ce

oare se vor face în aceastã situaþie.

Eu am copilãrit într-un loc unde iarna þinea, cu geruri ºi zãpadã abundentã, din decembrie pânã în martie, dar nu

aºteptam sã vinã maºina de pâine, ci se coceau niºte turte, sau chiar pâine, sau o mãmãligã ºi iarna trecea chiar dacã

nu ne prindea „apocalipsa” aºa cum vine acum peste noi.

Darurile  Primãverii…

De dincolo de piatrã
de Alexandra Firiþã

Poem eseu închinat artistului Constantin Brâncuºi

Mi-am spãlat mâinile ºi ochii mi-am spãlat
cu roua neînceputã a cupelor de crini din gradina
Ghetsimani
cu ºtergarul de borangic al mamei
mi-am ºters nedumeririle
cu opincile tatei mi-am netezit drumul
cãtre cunoaºtere
sprijinit de bastonul credinþei bunilor mei,
ce din tatã în fiu, mi-au transmis iubirea de Tine,
am strãbãtut calea
mi-am plecat genunchii în faþa mãreþiei Tale, Doamne
ºi Þi-am mulþumit cã sunt,
cu toate câte mi le-ai orânduit,
m-am bucurat de piroanele visate de mine,
ºtiam cã erau semnele Tale,
semnele pe care trebuia sã le las lumii dovadã cã
Tu eºti înlãuntrul lãuntrului meu,
lumina purã, divinã
cã nu eºti acolo ascuns ca un hoþ
ºi nu ai fricã de nimeni...
în sumanul bunicului îmbrãcat, cu pita lui în desagã,
am pornit de cu zori spre nemurirea din piatrã
ºi mi-am lipit urechea de obrazul ei rece, fãr de surâs
i-am ascultat gândurile ºi visele ºi pe Tine,
Doamne al nostru,
Te-am rugat sã mã faci piatrã
sa mã faci una cu ea ºi apoi sã mã învii
sã mã ciopleºti aºa cum ai vrut sã fie ea
cea fãr de cuvinte,
cum cea din inima ei, fierbinte sub linþolii de tãceri sã fiu
mãiastrã ºi chip adormit de prunc ºi ou zãmislitor de
viaþã
cu mâinile Tale, Doamne mi-ai atins inima
ºi piroanele s-au fãcut mâini blagoslovite de har
ºi au atins zborul închipuit doar în visele
din nopþile copilului ascuns în fânul din plaiurile
mioritice,
de acasã.
Am colindat cerul ºi pãmântul înveºmântat
în privirile neamului meu de neobosiþi trudnici în ale
minunii
ºi am pus o poartã de hotar înspre infinitul
din ceruri drept laudã mãreþiei lumii, zborului,
iubirii a toate ce nu cuvântã ºi sunt egale cu noi
bucãþi din mine, din dumnezeirea ce mi-ai dat,
am pus în cosmosul meu
ºi l-am adus ofrandã Þie, Tatã
care m-ai purtat în lumina Ta,
deopotrivã cu timpul ºi cu zborul sã fiu Þie, Învãþãtorule,
martor la zidirea lumii acesteia...
Pentru toate acestea Doamne,
în viaþa de dincolo de piatrã rãstigneºte-mã,
pe mine,
visãtorul plin de pãcatul îndrãznelii!

Chemare
de Gabriela Dumitru

Printr-o poartã de gând se aºterne tãcerea,
Când ºoaptele dorm ºi gândul se sparge-n bucãþi,
Durerea alintã un foºnet de clipã,
Lumina din ºoapte porneºte a-ntunericului note,
Danseazã curgând pe fuioare de ramuri,
Sclipiri nevãzute se duc ºi se pierd,
O mânã de stoluri de nori se rotesc,
Culcuº sã aºtearnã al visului port,
Ochi de ciclop al lunii surâs,
Spune-o poveste ce-adoarme tãcerea de zbucium,
Al lumii de jos, departe purtat,
Nu spune ce simte, doar poartã
O viaþã ce doarme un somn retrãit,
Rãtãcire de paºi, de drumuri departe,
Pãrere ce trece cã am fost ºi vom fi,
Sclipiri de zâmbete la ferestre aºteaptã,
O nouã zi care vine ºi trece în infinit.

Apocalipsa albã

Romanita-Maria
Stentel
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Lumea aºa cum este

Virtual

Vasile Szolga
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Aceastã rubricã conþine texte selectate dintre cele

publicate pe pagina de Facebook a revistei “Sud”.
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În nordul Bucovinei, la Suceava, Regatul Sânzienelor îºi
deschide porþile pentru al ºaptelea an consecutiv. Aici, în acest
„colþ de rai al pãmântului românesc”, de mai mulþi ani Festivalul
Naþional „Regina Sânzienelor” îºi primeºte „ambasadorii”, peste
40, la numãr. Sunt personalitãþi din toatã þara, dar ºi de peste
hotare, care prin tot ceea ce fac pãstreazã ºi transmit mai departe
tradiþiile zonei pe care o reprezintã.

Domnul Dumitru Parasca, iniþiatorul ºi susþinãtorul financiar

al acestui proiect cultural deosebit, a spus cã nu existã bucurie
mai mare pentru el decât atunci când vorbeºte cu prietenii despre
obiceiurile ºi ritualurile „pe care le fãcea mama de sãrbãtori.
Credinþa ei cã florile de sânziene culese dimineaþa pe rouã vor
alunga bolile ºi dãunãtorii ºi cã îi vor proteja casa este de o
frumuseþe indescriptibilã, iar puritatea sufleteascã a mamei mele
îmi întãreºte convingerea cã trebuie sã transmit ºi eu, mai departe,
minunatele tradiþii ale neamului nostru”.

Organizatorul aºteaptã cu nerãbdare întâlnirea cu toþi
„ambasadorii” în Bucovina, la Suceava, pe 19-20 iunie, în
„Regatul Sânzienelor”, la Festivalul Naþional Concurs „Regina
Sânzienelor”.

Ne-am întrebat ºi noi, de ce

un Festival-concurs al Sânzienelor?
Dumitru Parasca, omul care face mari eforturi pentru a duce

acest festival mai departe, pentru a reuni într-un „regat” oameni
care, ca ºi el, preþuiesc valorile autentice ale acestui popor, ne-a
explicat de ce un festival al Sânzienelor: „Nãscutã dintr-un
strãvechi cult al soarelui, Sãrbãtoarea Sânzienelor este la fel de
veche ca ºi istoria românilor. Reprezintã o punte de legãturã între
lumea de azi ºi trecutul milenar al înaintaºilor noºtri. Se aseamãnã
cu un ochi magic prin care privim viaþa strãmoºilor aºa cum a
fost.

Marcatã de mister ºi farmec, originea sânzienelor se pierde în
negura timpului. Celebrat în toate teritoriile locuite de români,
acest mit strãvechi exercitã ºi azi o mare influenþã asupra
oamenilor.

Marile preotese ale Soarelui deschid cerurile ºi marcheazã
începutul verii astronomice prin solstiþiul de varã. Are loc o
naºtere, o nouã naºtere, cea a Sfântului Ioan Botezãtorul, iar
preotesele devin zâne, zâne bune, pãmântene, protectoare,
iubitoare ºi ursitoare, adevãrate sânziene. Natura ne dezmiardã
în toate formele, fiind în culmea forþelor germinative, iar parfumul
florilor de sânziene vrãjeºte fetele, transformându-le pe toate în
drãgaice.

Bãieþii aprind focuri ºi-ncepe dansul fecioarelor înmiresmate,
împodobite cu coroniþe de flori. Energia vitalã vindecã, purificã
ºi regenereazã, iar plantele ºi animalele învaþã graiul oamenilor.
Tot universul participã la aceastã nuntã sacrã a zilei cu noaptea, a
lunii cu soarele, a bãrbatului cu femeia, glorificând cultul
fertilitãþii”.

Ei sunt „ambasadorii” Festivalului
Vã prezentãm „ambasadorii” care vor reprezenta diverse

regiuni ale þãrii în „Regatul Sânzienelor”: judeþul Suceava este

reprezentat de Ilaria Puºcã – coord. Ansamblului „Gura
Izvorului” Vatra Moldoviþei; Bucovina este reprezentatã de Elena
Negru – prof. coord. Ansamblului „Bilcuþa”; jud. Botoºani,
Laurenþiu Palade – prof. compozitor; jud. Cluj, Iulia Merca –
elevã, solistã; jud. Tulcea, maestrul coregraf ªtefan Coman,
manager Ansamblul Baladele Deltei; jud. Bihor, Carmen Vasile,
conf. univ. dr. la Universitatea din Oradea; jud. Argeº, Gheorghe
Mitrache, producãtor al emisiunii culturale „Poveºtile Argeºului”,
director al Asociaþiei „Dumnezeu este iubirea”; jud. Teleorman,
Ioana Calotã Philippide, actriþã Teatrul Nottara; jud. Ilfov ºi
Bucureºti, Adrian Lefter, actor Teatrul Þãndãricã; jud. Constanþa,
Geta Ravdan Huncanu, asistent univ. dr. la Universitatea Ovidius;
jud. Bistriþa-Nãsãud, Iosif Ciunterei, etnolog drd., realizatorul
proiectului „Iosif de pe coclauri”; jud. Braºov, Adrian Scriminþ,
prim-balerin al Operei Naþionale Braºov, scriitor, redactor; jud.
Neamþ, Georgiana Carmina ªerban Axinte, prof. canto la Centrul
pentru Culturã ºi Arte „Carmen Saeculare” Neamþ; jud.
Maramureº, Suzana ºi Daciana Vlad – „Gemenele folclorului
maramureºean”; jud. Sãlaj, Alexandra Chira, studentã, solistã;
jud. Cãlãraºi, Lavinia Vasile, directorul Palatului Copiilor Cãlãraºi;
jud. Prahova, Adela Dumitrache-Dumitru, prof. solistã, coord.
Ansamblul „Cununiþa Munteneascã”; jud. Covasna, Florentina
Teacã, prof. economistã, scriitoare; jud. Hunedoara, Nicolae
Grigoraº, coregraf Ansamblul „Doina Criºului” Brad; jud.
Ialomiþa, Clementina Tudor, manager Centrul Cultural UNESCO
„Ionel Perlea”; jud. Bacãu, Iulian Bucur, conduce Muzeul de
Etnografie din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”
Bacãu; jud. Alba, Denisa Chirilã – elevã, solistã; jud. Mureº,
Diana Izabela Marin, elevã, solistã; jud. Dolj, Irinel Canureci –
conduce Muzeul de Etnografie „Casa Bãniei”; jud. Harghita,
Lãcrãmioara Pop, directorul Cãminului Cultural Tulgheº; jud.

Sibiu, Lois Maria Sîrbu, pictoriþã; jud. Dâmboviþa, Ion Daniela,
solistã, fondatoarea Fundaþiei Culturale „Rodica Bujor”; jud.
Galaþi, Paul Buþa, actor la Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaþi,
folclorist la Centrul Cultural „Dunãrea de Jos”; jud. Satu Mare,
Laura Melinda Tãtãran, muzeograf la Muzeul Judeþean Satu
Mare; jud. Brãila, Gabriela Popa, etnolog, jurnalist; jud. Arad,
„Lupus Dacus” ºi Andrei Moþ; jud. Iaºi, Rodica Rodean,
scriitoare, jurnalistã, preºedinte fondator la Asociaþia „Universul
Prieteniei”; jud. Caraº Severin, Despina Bãltean, prof.; jud.
Giurgiu – Stanca-Gianina Mehedinþu, prof.; jud. Gorj, Maria
Corlan Mischie, solistã, coord. Ansamblul de Datini ºi Obiceiuri
Populare „TISA” din Tismana (ªcoala Popularã de Artã
„Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu); jud. Vaslui, Lorena Oltean,
jurnalist la Societatea Românã de Radiodifuziune, solistã; jud.
Vâlcea, Alexandru Ilinca, „Tezaur uman viu” ºi Ana-Maria
Cîrstea, corespondent la Radio România Actualitãþi, reporter
Antena 3 Vâlcea, solistã; jud. Olt, Claudia Balaº, ºef al Secþiei de
Etnografie a Muzeului Judeþean Olt; jud. Mehedinþi, Florentina
Pleniceanu, muzeograf la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier; jud.
Timiº, Desanca Lalici, prof. de canto la ªcoala Popularã de Arte
Timiºoara, solistã; jud. Buzãu, Diana Doina Dicianu, pictoriþã,
scriitoare; jud. Vrancea, Cãtãlina Gabriela Cora, etnolog la
Centrul Cultural Vrancea; Basarabia, Irina Chirinciuc, interpretã
de muzicã popularã, poetã; Bucovina de Nord, Elena Nandriº,
prof. de muzicã, solistã, poetã.

Printre cei 41 de „ambasadori” mã numãr ºi eu, Stanca-
Gianina Mehedinþu, profesoarã la ªcoala Gimnazialã Nr. 3
Palanca din comuna Floreºti-Stoeneºti, judeþul Giurgiu. Prin

filmul realizat împreunã cu organizatorul festivalului ºi care se
poate urmãri pe https://www.youtube.com/
watch?v=qd40uguOz1s, am vrut sã le arãtãm bucovinenilor ºi
românilor frumuseþea locurilor giurgiuvene, file din istoria
noastrã milenarã, tradiþiile plaiurilor strãbãtute de Argeº ºi bãtrânul
Danubiu. Am filmat în Þinutul Bolintinului, în curtea „Conacului
Gavril Drugãnescu”, la monumentul ridicat de Carol Storck în
memoria marelui poet, publicist ºi om politic Dimitrie
Bolintineanu din oraºul Bolintin Vale. Au fost acolo, cu naiul ei

fermecat, d-na prof. muzicã Alina Nicolae Bâcu ºi copiii de la
ªcoala Palanca îndrumaþi de d-na prof. Georgeta Ghiþã. Ne-au
fost alãturi Membrii Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu, în mod special d-na Constanþa Crudu ºi dl. ªtefan
Crudu, cãrora le mulþumim.

Prof. Gianina MEHEDINÞU

Regatul Sânzienelor din Bucovina îºi deschide porþile!

Duminicã, 28 februarie 2021, ora 11, la biserica veche cu

hramul „Sfinþii Voievozi” din satul Palanca, comuna Floreºti-

Stoeneºti, judeþul Giurgiu, cu binecuvântarea P.C. preot Mitroi

Florin Valentin a avut loc un eveniment cultural deosebit:

prezentarea cãrþii „Viaþa, credinþa, familia” de cãtre autorul

acesteia, dl. prof. Corneliu State. Apãrutã la editura „Sud” din

Bolintin Vale în anul 2020, cartea face parte dintr-un proiect

sprijinit de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu (ACTIB).

Întâmplãtor sau nu, în aceastã zi de duminicã, a 34-a dupã

Rusalii se predicã „întoarcerea fiului risipitor”. La terminarea slujbei,

preotul a anunþat credincioºii cã urmeazã prezentarea cãrþii sus-

amintite ºi a fãcut o apreciere laudativã asupra acesteia ºi a autorului.

La rândul sãu, autorul, prof. Corneliu State, binecunoscut ca un

devotat dascãl în ºcolile celor douã sate, Palanca ºi Stoeneºti, a

explicat celor prezenþi structura ºi problematica acestei monografii.

În cele cinci capitole sunt descrise obiceiuri ºi tradiþii legate de

momentele definitorii ale vieþii oamenilor: naºtere-botez, nuntã ºi

înmormântare. Aminteºte ºi faptul cã unele informaþii sunt preluate

ºi de la oamenii satului, dar ºi din propria experienþã de viaþã.

Pilda fiului nerisipitor
ªtefan CRUDU

Cartea conþine ºi numeroase fotografii concludente în care se

regãsesc mulþi dintre consãtenii sãi.

Reprezentantul ACTIB, dl. ªtefan Crudu, a adus aprecieri

meritate la adresa cãrþii ºi autorului. Au participat enoriaºi, cadre

didactice ºi alþi invitaþi. Un exemplu ce meritã subliniat, al unui

fiu al satului care a adunat în timp ºi a transpus în scris datini ºi

tradiþii strãvechi ce se mai pãstrau intacte acum 50 de ani, spre

neuitare. Inspiratã dedicaþia de la începutul cãrþii: „Dedic aceastã

carte celor ce au fost, celor ce sunt ºi celor ce vor fi. Celor tineri

sã le fie învãþãturã, nu uitare”. Cinste lui, celui ce a scris cu suflet

pentru concetãþeni ºi nu numai.

(Corneliu State, Viaþa, credinþa, familia, Bolintin Vale, Editura

Sud, 2020.)

Alina Bâcu, Dumitru Parasca, Gianina Mehedinþu,
Georgeta Ghiþã

Elevii ªcolii Palanca în conacul Drugãnescu

La conacul Drugãnescu, Stoeneºti

Marian Pricope, Dumitru Parasca, Gianina
Mehedinþu la Monumentul Bolintineanu din
Bolintin Vale
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Despre acest proiect, început în septembrie 2018 la
Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din oraºul
Bolintin Vale, judeþul Giurgiu, v-am povestit în unele
dintre ediþiile anterioare ale revistei. Un proiect european
care s-a dorit un „strigãt” (YELL) cãtre cele patru colþuri
ale Europei, un „megafon” prin care sã fie promovat
conceptul de „firmã de exerciþiu” ca metodã de educaþie

antreprenorialã, dar ºi o oportunitate pentru elevii noºtri
de a se forma în spiritul generaþiei Millenials – o
generaþie înzestratã cu competenþe cheie, o generaþie
pregãtitã sã facã faþã ºi sã se adapteze continuu la o piaþã
a muncii dinamicã, ºi nu în ultimul rând, o generaþie cu
conºtiinþa sustenabilitãþii.

Dar haideþi sã rememorãm câteva din aspectele
definitorii ale acestui proiect.

Obiectivele vizate au fost în strânsã legãturã cu nevoile
actuale ale educaþiei ºi pieþei muncii, promovând o
culturã cu un caracter puternic antreprenorial în rândul
tinerilor din sistemul educaþional european ºi
perfecþionarea competenþelor transversale ºi a
competenþelor antreprenoriale. Un obiectiv la fel de
important a fost incluziunea socialã prin implicarea
activã a elevilor din medii
defavorizate în activitãþile
firmelor de exerciþiu, dându-
le astfel ºansa de a-ºi însuºi
competenþe cheie ce le vor
facilita accesul la locuri de
muncã pe piaþa muncii
europeanã ºi oportunitãþi
pentru a-ºi înfiinþa propria
afacere. Prin derularea
acestui proiect ne-am dorit sã
creºtem motivaþia pentru
învãþare, sã sporim ºansele
viitorilor absolvenþi de a gãsi
un loc de muncã, sã
îmbogãþim experienþa
didacticã a profesorilor
noºtri prin schimbul de bune
practici cu partenerii noºtri
în ceea ce priveºte educaþia
antreprenorialã ºi utilizarea
„firmelor de exerciþiu” ca
metodã didacticã.

Rezultatele preconizate –
un parteneriat virtual al
firmelor de exerciþiu din
þãrile participante care poate fi continuat, monitorizat ºi
dezvoltat ºi care va acumula bunele practici,
cunoºtinþele, know-how-ul ºi activitãþile însuºite pe
parcursul proiectului, ºi Târgul „Tânãr Antreprenor în
Spaþiul Virtual”, care reprezintã încununarea schimburilor
de bune practici ºi un punct de referinþã ºi exemplu de
urmat pentru toþi cei care doresc sã implementeze
conceptul de firma de exerciþiu în ºcolile lor – aveau
dimensiunea unor aspiraþii ambiþioase, prin prisma unui
complex de condiþii aparent dificil de asigurat: în primul
rând un parteneriat caracterizat de diferenþe nu doar
culturale, ci ºi din perspectiva modului de aplicare a
firmei de exerciþiu în ºcoalã; în al doilea rând un
pionierat în materie de înfiinþare a unei firme de exerciþiu

internaþionalã, o iniþiativã pentru care nu exista un model
anterior, fãcând destul de dificilã anticiparea formei pe
care aceasta avea sã o ia ºi a modului în care avea sã
funcþioneze.

Acestea au fost premizele cu care am pornit la drum în
septembrie 2018.

Trei ani, cinci mobilitãþi ºi o pandemie mai târziu
putem spune cã a fost o experienþã
europeanã care a îmbogãþit
semnificativ micul univers al liceului
nostru ºi o aventurã multiculturalã pe
care elevii noºtri cu siguranþã nu o
vor uita niciodatã.

***
Mobilitatea virtualã din

România: 8 februarie 2021 – 12
februarie 2021

Programatã sã aibã loc în luna mai
a anului 2020, mobilitatea din
România, ultima din cadrul
proiectului, era conceputã, pe de o
parte, sã finalizeze firma de exerciþiu
internaþionalã, consacrând-o ca
model de urmat, iar pe de altã parte
sã ridice Târgul Firmelor de Exerciþiu
„Tânãr antreprenor în spaþiul virtual”
la un nivel internaþional.

Pandemia de COVID 19 la nivel
global a determinat amânarea
acesteia, pentru ca în final, o datã cu

necesitatea încheierii proiectului, sã se decidã între
parteneri ca mobilitatea sã aibã loc
virtual.

Organizarea mobilitãþii în acest
mod nu a fost uºoarã. Erau atât de
multe lucruri care puteau merge prost,
de la logisticã la aspectele tehnice
destul de greu de anticipat.

ªi totuºi...
Folosindu-se platforma Google

Classroom, mobilitatea s-a desfãºurat
timp de cinci zile, implicând un numãr
de 40-50 elevi ca auditoriu în aproape
fiecare din aceste zile.

Activitãþile programate iniþial nu au
fost modificate
substanþial, ci
adaptate pentru a
corespunde modalitãþii de desfãºurare
virtuale.

Ziua deschiderii a fost ziua
obiºnuitelor urãri de bun venit care au
avut darul de a „sparge gheaþa” ºi de a
familiariza participanþii cu platforma. Nu
au existat probleme tehnice.

Un moment memorabil, care a lãsat
impresii deosebite în sufletele
partenerilor, a fost prezentarea d-nei
Director Adjunct Mãdãlina Dionysatos,
„România – tradiþii ºi multiculturalitate”.
Realizatã cu deosebit simþ artistic,
prezentarea a surprins esenþa culturii ºi
tradiþiilor poporului român atât prin
informaþiile furnizate, cât ºi prin
imaginile alese. O chintesenþã a
spiritualitãþii noastre care a fost
perceputã cu bucurie, mirare ºi admiraþie
de colegii noºtri strãini.

Ziua a doua a început cu un minunat
ºirag de intervenþii ale unor foºti elevi ai
ºcolii deveniþi astãzi studenþi la facultãþi

de prestigiu din þarã. „Cum mi-a schimbat firma de
exerciþiu viaþa” a oferit prilejul unor mãrturii despre
impactul pe care aceastã metodã a avut-o ºi continuã sã
o aibã asupra tinerilor, fãcându-i mai încrezãtori în forþele
proprii, dezvoltându-i ca profesioniºti ºi înzestrându-i
cu ceea ce este necesar pentru a face faþã exigenþelor
pieþei muncii.

În partea a doua a zilei, cafe-debate-ul intitulat
„Provocãrile învãþãrii online” a oferit profesorilor prilejul
de a împãrtãºi experienþe, provocãri ºi soluþii generate
de noua abordare didacticã, aceea a predãrii ºi învãþãrii
virtuale.

Una din cele mai importante zile ale mobilitãþii
virtuale a fost ziua a treia, dedicatã integral elevilor.

Prof. Mihaela GALIª
Prof. Silvia ENACHE
Prof. Silvia CÎRSTEA
Prof. Mihaela ENACHE

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” PARTENER
ÎN PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS PLUS KA2

„DEVELOPING YOUNG ENTREPRENEURS BY RUNNING A MINI COMPANY
ON A EUROPEAN LEARNING LEVEL”

(„DEZVOLTAREA TINERILOR ANTREPRENORI PRIN FIRMELE
DE EXERCIÞIU LA NIVEL EDUCAÞIONAL EUROPEAN”)

Echipele de elevi din fiecare ºcoalã partenerã au avut
ocazia sã se transpunã în douã ipostaze, simulând situaþii
de viaþã realã: Eu, Antreprenorul ºi Eu, Angajatul. A fost
o zi prolificã din care s-a învãþat mult, în care s-a lucrat
mult ºi, aºa cum le stã bine tinerilor, în care s-au mai ºi
distrat.

Reprezentantul Junior Achievement România, d-nul
Dorin Cãlin, a evaluat activitãþile desfãºurate de grupurile
de lucru, oferind sfaturi ºi feed-back preþios.

Contactul cu mediul de afaceri real a fost asigurat prin
prezenþa unor oameni de afaceri de la nivel local care au
explicat, pe rând, tinerilor secretele succesului lor. A
urmat o sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri consideratã de
elevi extrem de interesantã.

Ziua a patra a fost zi de concurs. Târgul „Tânãr
Antreprenor în Spaþiul Virtual”, desfãºurat ca o competiþie
virtualã a adunat în secþiunea „De la idee la business”
douãsprezece idei de afaceri prezentate de elevii din toate
þãrile prin intermediul aplicaþiei Power Point. Locul I a
fost obþinut de echipa de elevi din Norvegia pentru ideea
recondiþionãrii bicicletelor uzate intitulatã „Bicycle
Rebuilder” ºi de elevul Cristian Ciubuc cu ideea „House
on Wheels” (Casa pe Roþi).

În a doua secþiune a târgului „Cel mai bun website” ºi
„Cel mai bun spot” au fost prezentate produse realizate

de elevii din România ºi Italia pentru firma de exerciþiu
internaþionalã.

În ultima zi partenerii au discutat ultimele aspecte
legate de firma de exerciþiu internaþionalã ºi de produsul
final „Flowganizer” al cãrui prototip urmeazã sã fie
prezentat în cadrul unei conferinþe de diseminare pe
eTwinning programatã pentru 18 martie. Ziua ºi
mobilitatea s-au încheiat cu aprecieri ºi feedback,
partenerii împãrtãºindu-ºi impresiile ºi sentimentele trãite
în aceºti doi ani ºi jumãtate de proiect. Despãrþirea s-a
produs pe fundalul unor imagini ale frumuseþilor
României redate în filmul „România – pãmânt
binecuvântat”, regãsite ºi în format de broºurã.

***
Iatã-ne aºadar la finalul unei cãlãtorii începutã timid,

cu oarecare temeri, cu emoþia lucrului fãcut pentru prima
datã, dar ºi cu entuziasmul ºi convingerea cã ceea facem
va schimba semnificativ viaþa ºi gândirea elevilor noºtri.
A fost greu ºi frumos.

Trei ani, cinci mobilitãþi ºi o pandemie mai târziu putem
spune cã a fost un succes. Am realizat tot ceea ce ne-am
propus, am învins bariere de limbã ºi culturã, am
consolidat prietenii ºi colaborãri, am gãsit puncte comune
acolo unde diferenþele pãreau de netrecut, am dovedit
pricepere, inteligenþã, dãruire.

Trei ani, cinci mobilitãþi ºi o pandemie mai târziu elevii
noºtri sunt mai bogaþi, mai capabili, mai pregãtiþi pentru
marea încercare care se cheamã VIAÞÃ ºi PROFESIE,
fãcând un pas uriaº de la virtual la real în lumea
antreprenoriatului.

Trei ani, cinci mobilitãþi ºi o pandemie mai târziu putem
spune cã noi, ca educatori, ca practicanþi ai celei mai
nobile meserii din lume, ne-am îndeplinit misiunea
asumatã: aceea de a EDUCA.

Daþi-ne voie sã zâmbim, mulþumiþi!
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1521-2021, o jumãtate de mileniu, e mult sau puþin pentru
istoria noastrã? Cinci veacuri de restriºte, de lumini ºi umbre, de
speranþe ºi deznãdejde. De ce este important anul 1521 pentru
filologi ºi istorici, pentru noi toþi cei de azi, vom afla aplecându-
ne asupra „Scrisorii lui Neacºu din Câmpulung” cel mai vechi
text scris în limba românã cunoscut pânã acum.

Pentru a înþelege însemnãtatea acestui document este necesar
un excurs în ceea ce reprezintã contextul istoric, geografic, social,
politic al perioadei la care ne referim, amintind, pentru a crea o
imagine veridicã, oamenii ºi evenimentele menþionate de autorul
sãu, boierul Neacºu din Câmpulung-Muscel, adresat ºi trimis, în
mare tainã, judelui oraºului Braºov de atunci, Hans Benkner.

Expeditorul ºi, în mod sigur, cel care scrie însuºi epistola este,
aºa cum spuneam, boierul Neacºu Lupu din Câmpulungul valah,
care se presupune cã avea strânse legãturi cu braºovenii ºi îl
cunoºtea îndeaproape pe jupân Hanãº Bengner, întrucât se ocupã
cu negoþul de mãrfuri provenite de pe tot cuprinsul Imperiului
Otoman, pe care le aducea cu ajutorul unor oameni de încredere,
printre care ºi ginerele sãu, Negre, trecând Dunãrea, Muntenia,
ºi ajungând pânã în oraºele transilvane, Braºovul fiind
cel mai aproape de ei, dincolo de munþi. Negustorii din
afara Cetãþii din Scheii Braºovului puteau fi colaboratori
ideali în schimbul de mãrfuri ori în vânzarea lor. Nefiind
un om de rând, era ºtiutor de carte, stãpânind scrisul cu
litere chirilice în care îºi îmbracã vorbele româneºti, spre
a fi mai bine înþelese de notabilul de origine germanã
cunoscãtor al limbii noastre, în slujba cãruia boierul
muntean se afla drept corespondent informator. E de
presupus cã judele Braºovului avea o întreagã reþea de
spionaj care-i raporta miºcãrile armatelor duºmane, pericol
iminent mai ales pentru locuitorii de la nord de Dunãre,
pururea atenþi la orice miºcare ce s-ar fi putut solda cu
pierderea independenþei ºi a libertãþii.

Era epoca în care serviciul divin era oficiat în limba
slavonã, iar actele de cancelarie, de stat deci, erau întocmite
în aceeaºi limbã pe care am preluat-o de la slavii sud-
dunãreni din Balcani, cu care eram înfrãþiþi întru ortodoxie.

Revenind la Neacºu câmpulungeanul, numele lui s-a
mai regãsit într-un act din vremea predecesorului lui
Neagoe Basarab, Vlad cel Tânãr, aºadar de prin 1510-
1512, când avea un proces cu negustorii braºoveni. Credem
cã, la rândul sãu, boierul Neacºu avea proprii lui oameni
de încredere care spionau ºi-i transmiteau informaþiile
preþioase, ori de la care reuºea chiar el sã le obþinã, prin
întrebãri cu tâlc sau din discuþii la care era martor, cãci
comerþul era un bun prilej de a-ºi crea legãturi.

O întrebare care se pune ar fi aceea privind solul ce
transmitea veºtile, cãci, fiind vorba de o scrisoare ºi de graba cu
care trebuia ca ºtirile sã ajungã la destinaþie, era nevoie de un
cãlãreþ cunoscãtor al locurilor, care sã nu fie interceptat de vreun
urmãritor.

Dacã despre expeditor am reuºit mai mult sã deducem câteva
date privind statutul social, despre destinatarul scrisorii istoria
ne oferã mai multe detalii: numele sãu apare în grafia germanã,
maghiarã sau românã, respectiv Hans sau Johannes, Benkner,
Hanãº Beagnãr ori Ioan/Hans Bengner. Era judele/primarul
însãrcinat ºi cu funcþia de magistrat al cetãþii Braºovului încã din
1511 ºi mai apoi în 1545 ºi 1559. Greu de presupus ca acesta sã
fi ocupat funcþia pe o perioadã atât de lungã, de o jumãtate de
secol ºi e posibil ca funcþia sã fi fost moºtenitã de fiul sãu, care-
i purta numele.

Alãturi de alþi reprezentanþi de seamã ai saºilor braºoveni a
înfiinþat prima fabricã de hârtie din zonã, de unde domnii Þãrii
Româneºti cumpãrau cele necesare pentru copiºtii din mãnãstiri
ºi cancelaria voievodalã. Ultimul an când este amintit este 1559,
când la 12 martie diaconul Coresi tipãreºte în oraºul de la poalele
Tâmpei „Catehismul” („Întrebare creºtineascã”) în limba românã,
sprijinit de Johannes Benknerus, iudex „Coronesis”, din dorinþa
de a-i atrage pe români la ideile Reformei prin sfintele cãrþi de
învãþãturã. Tot el cerea sã se întocmeascã un jurnal de campanie
meticulos redactat.

Revenind la contextul politic, în 1521 domnea în Þara
Româneascã Neagoe Basarab (1512 – 15 septembrie 1521).
Urmaº al lui Basarab I, întemeietorul Þãrii Româneºti, Neagoe
Basarab era fiul marelui vornic Pârvu Craiovescu, iar pentru a fi
recunoscut ca domn a emis acte care-l atestau drept fiu al lui
Basarab cel Tânãr. În ceea ce priveºte politica externã, dupã ce
bulgarii ajunseserã sub stãpânirea turcilor, a încercat sã menþinã
pacea prin plata tributului. Din „Învãþãturile lui Neagoe Basarab
cãtre fiul sãu Teodosie”, monument al scrierilor româneºti în
limba slavonã, aflãm cã printre sfaturile date vlãstarului domnesc
era ºi acela de a-ºi înfrunta duºmanii ºi de a nu pribegi peste
hotare, „cã mai bunã este moartea cu cinste, decât viaþa cu amar
ºi cu ocarã”. Numele sãu este bine cunoscut prin ctitorirea
Mãnãstirii de la Curtea de Argeº, a Mitropoliei de la Târgoviºte,
prin sprijinirea creºtinãtãþii ortodoxe rãsãritene.

Cele douã oraºe menþionate în scrisoare au caracteristicile lumii
urbane din Evul Mediu, centre de producþie ºi de schimburi
comerciale.

Câmpulung-Muscel, prima capitalã a Þãrii Româneºti, atestat
documentar în 1292, era în secolul al XVI-lea important centru
meºteºugãresc ºi comercial, ceea ce explicã relaþia „diplomaticã”
dintre boierul valah ºi judele braºovean. ªi astãzi regãsim dovezi
ale efervescenþei vieþii religioase din secole anterioare, XII-XIII,
precum Biserica Sfântul Iacob sau Mãnãstirea Negru Vodã, cel
venit din Þara Fãgãraºului.

Braºovul, oraº fortificat, atestat documentar înaintea
Câmpulungului, la 1234, cu numele Corona, aºa cum se menþiona
ºi în cãrþile coresiene, era, ca majoritatea oraºelor medievale,
renumit centru meºteºugãresc ºi comercial datoritã unor fruntaºi
precum Johannes Benkner, întreprinzãtori, preocupaþi de
stabilitatea ºi libertatea cetãþii lor nu numai din punct de vedere
economic. Oraº liber regesc, s-a bucurat de o autonomie

rezonabilã, dar ºi de privilegii economice, fiind scutit de o serie
de obligaþii fiscale.

Oraºul de la poalele Tâmpei era locul ideal pentru a deveni,
graþie vadurilor comerciale frecventate asiduu, o locaþie de stocare
a informaþiilor despre ameninþarea otomanã, ce urmau sã fie
utilizate întru apãrarea proprie ºi transmise, desigur, mai departe.
De aceea, relaþiile politico-economice cu Þãrile Române erau
intense. Nu trebuie uitat rolul cultural al oraºului, cãci aici s-a
înfiinþat prima tipografie din Transilvania în 1533, tot aici s-a
tipãrit de cãtre diaconul Coresi, aºa cum am mai notat, prima
carte în limba românã la 1559.

Printre toponimele pomenite în ,,Scrisoarea lui Neacºu” se
aflã Constantinopolul/Þarigrad, cãzut la 1453 în mâinile turcilor.
Minunatul oraº care a pãstrat civilizaþia europeanã, cultura ºi
creºtinismul, aºezat într-un loc atât de pitoresc, ce impresiona
prin biserici, palate, grãdini, pieþe, era situat la hotarul Europei
cu Asia, separat de aceasta prin strâmtoarea Bosfor, importantã
pentru apãrare, devenitã însã poarta de trecere a musulmanilor
spre bãtrânul continent. Otomanii cuceresc ºi teritoriul bulgar,

înfloritor în vremea þarilor Boris ºi Simion, iar Sofia, care
aparþinuse mãreþului Imperiu Bizantin este acaparatã de turci din
1382. La Dunãre se gãsea ºi Nicopole, cea mai de seamã fortãreaþã
a lor de pe malurile sudice ale fluviului, rãmas în istorie prin
bãtãlia din 1396, când taberele cruciaþilor au fost înfrânte de
uraganul Semilunii tocmai când sperau sã opreascã expansiunea
puternicilor inamici spre inima continentului creºtin.

Dar sã ne întoarcem la cei care îºi propuseserã sã cucereascã
lumea civilizatã. Împãratul, cum îl numeºte Neacºu în scrisoare,
nu era altul decât Soliman Magnificul (1494/1495-1566), sultanul
otoman, stãpânul lumii, dupã cum au visat strãmoºii lui, care
între 1520 ºi 1566 organizeazã ºi conduce campanii în Asia ºi
Europa.

De-abia urcase pe tron ºi, pe lângã încurajarea artelor, intenþiona
sã se impunã prin expediþii de cucerire împotriva creºtinilor.
Astfel ocupã Balcanii, Belgradul chiar în vara anului în care
românul Neacºu îi aducea la cunoºtinþã lui Benkner strategia
otomanilor ajunºi la Dunãre. Peste numai patru ani, în 1525,
dupã lupta de la Mohach, Ungaria ajunge paºalâc turcesc, spre
gloria lui Soliman, strategul neîntrecut. Unul dintre generalii sãi,
Mehmet-beg, tânãrul comandant al sangeacului Nicopole, era
pentru sultan unul dintre oamenii de încredere, recomandat fiind
de tatãl sãu, Ali-beg.

Toate acestea fiind elucidate, ar mai fi de satisfãcut curiozitatea
fireascã referitoare la norocosul cercetãtor care a descoperit acest
text atât de valoros. Rãspunsul ar putea sã nu surprindã ºi iatã de
ce: în 1894 a fost descoperit de un arhivist din Braºov, pãstrarea
documentului datorându-se meticulozitãþii primarului Benkner,
al cãrui jurnal de campanie ordonat a facilitat pãstrarea scrisorii.

Iar dintre istorici, acela care a cercetat în Arhivele Braºovului
a fost pasionatul istoric român Nicolae Iorga, cel care l-a publicat
ulterior.

„Scrisoarea lui Neacºu” este în primul rând o dovadã a legãturilor
permanente dintre þãrile române, respectiv dintre Þara Româneascã
ºi Transilvania. Între Câmpulung-Muscel, situat în zona subcarpaticã
ºi Braºovul aflat aproape de graniþa ce le separã, drumul scrisorii
secrete nu era lung, deºi presupunea traversarea Carpaþilor, însã
pentru aceia care-l strãbãteau frecvent sigur cã nu reprezenta un
impediment. Relaþiile de ajutor reciproc ies ºi ele la ivealã. Nu ºtim
dacã serviciile de informare aveau la bazã patriotismul ori era la
mijloc ºi o serie de interese materiale. Cert este cã boierul român
reuºeºte sã transmitã la timp fraþilor transilvãneni un avertisment
despre iminenta sosire a turcilor pregãtiþi de atac, care se presupunea
cã vizeazã atât þãrile române, cât ºi râvnita Ungarie, care astfel nu
aveau cum sã fie luate prin surprindere.

Mesajul scris în limba românã cu litere slavone ºi într-un
limbaj specific popular poate fi înþeles uºor ºi astãzi dupã
transcrierea cu alfabetul latin.

Aparþinând stilului epistolar, scrisoarea ar fi trebuit sã fie datatã,
însã, deoarece ea a ajuns la destinatar în aceeaºi zi – cei 85 de km
dintre Câmpulung ºi Braºov, chiar dacã pe drumuri de munte, pe
la Dragoslavele, Fundata, Bran, Râºnov, puteau fi parcurºi pe
atunci în câteva ceasuri bune – nu a mai fost necesar acest
amãnunt. Dat fiind conþinutul scrisorii, s-a putut stabili cã ar fi
fost scrisã ºi expediatã pe 29 sau 30 iunie 1521, când Soliman
pãrãsea Sofia, îndreptându-se spre Dunãre. Nu lipsesc din

structura acesteia formula iniþialã ºi cea finalã, ambele în limba
slavonã, cãci era adresatã unei oficialitãþi,. Formula introductivã
este mai lungã, protocolarã, probabil standardizatã, cu trei termeni
ce exprimã respectul cuvenit („prea înþeleptului ºi cinstitului ºi...
dãruitului de Dumnezeu”), cu urãri de sãnãtate, cu menþionarea
expeditorului (Neacºu din Câmpulung) ºi a destinatarului (Hanãº
Bengner din Braºov). În schimb, formula de încheiere, mult mai
scurtã, reia urãrile: „ºi Dumnezeu sã te bucure”, urmat de termenul
care pune punct slujbei religioase „Amin!”, revelând pe creºtinul
ortodox practicant, Neacºu.

Formula „ºi Dumnezeu sã te veseleascã” transmite subliminal
optimismul ºi speranþa cã vor fi ocrotiþi de divinitate ºi pesemne
ocoliþi de turci. Apoi, fãrã vreun enunþ care sã pregãteascã trecerea
la motivul pentru care a fost redactatã scrisoarea, se trece ex-
abrupto la comunicarea ºtirilor ordonate. Compoziþional, suita
de informaþii din cele ºapte paragrafe debuteazã cu conjuncþia
din slavonã „I pak” (ºi iarãºi) cu valoare adverbialã.

Referitor la conþinutul ideatic, textul conþine mai multe
secvenþe: în prima dintre acestea (patru paragrafe) îl
înºtiinþeazã pe primarul Braºovului despre tacticile
otomanilor: sultanul a pãrãsit Sofia ºi s-a îndreptat spre
Dunãre, înaintând în amonte cu corãbiile, ajutaþi de
oameni recrutaþi din toate oraºele din zonã, iar meºteri
pricepuþi urmau sã facã trecerea armatei otomane printr-
un loc strâmt ce nu putea fi decât Porþile de Fier.

A douã secvenþã (douã paragrafe) introduce un personaj
temut, general ºi paºã, Mehmet-beg, intrat în graþiile
sultanului, care face legea la nord ºi sud de Dunãre având
din partea lui voie sã traverseze, dacã aºa considerã, Þara
Româneascã cu trupele pentru a ataca regatul ungar. În
sfârºit, ultima secvenþã, din care aflãm cã Neacºu din
Câmpulung îl considerã pe Benkner „mai marele meu”,
cuprinde îndemnuri la discreþie, datã fiind importanþa ºtirilor
ºi posibilitatea deconspirãrii reþelei, dar ºi sfatul de a lua
degrabã mãsuri pentru a se proteja pe sine ºi cetatea sa.
Formula de adresare „Domnia Voastrã/Ta, apare de douã
ori.

Sã urmãrim structura limbii scrisorii pe mai multe
niveluri.

La nivel fonetic, diferenþa dintre limba românã a
începutului de secol XVI ºi cea de astãzi, la început de
secol XXI, marcând dinamica limbii, constã în prezenþa
lui u final (amu, cumu, se-au, a prinsu, voru, sãntu, elu),
forma neºte (niºte) a articolului nehotãrât, den (din) ºi
pren (prin) a prepoziþiilor, diftongul „ia” corespunzãtor

lui „ie” de azi (boiari), vocala „u” în locul diftongului „o” în
cuvântul „umini” (oameni), doi „i” în loc de unul, deci lungirea
vocalei (domniia-ta, Megiiaºi), dar ºi „i-e” în hiat în „domniele
voastre”, „î” în loc de „â” (stîmt), prezenþa adjectivului
demonstrativ „ciale”, forma scurtã, popularã, corespunzãtor lui
„acele”, ca ºi grafia ºi desigur ºi pronunþia substantivelor proprii
Bãsãrabã, Mahmet ºi Þeara Rumãneascã.

La nivel lexical apar o serie de termeni astãzi deveniþi arhaisme:
jupân, alminterea, meºter, slobozie, lotru (hoþ, tâlhar), mai vârtos
(mai ales) sau pãstraþi în vocabularul activ ca regionalisme: „pe
io-i va fi voia” în care io, de origine latinã, adjectivul propriu-zis
„strimt”, utilizat în Muntenia pentru formã literarã „ strâmt”.

90 de procente din cuvinte sunt de origine latinã: împãrat, a
pleca, sus, sãnãtate, om, ochi, drept, a trece, a auzi, meºter, oraº
etc.

La nivel morfologic, respectarea în poziþie iniþialã a lui „I pak”
nu devine obositoare, ci are rolul de a atrage atenþia asupra
importanþei a ceea ce urmeazã. De asemenea, se observã forme
de plural a auxiliarului „a avea” la perfect compus, în locul
singularului, specificã etapei de dezvoltare a limbii în vremea lui
Neacºu: „ împãratul au eºit”, „se-au dus”, „au venit un om, au
spus, au vãzut”.

Se întâlnesc locuþiuni ºi expresii ce fac plasticã exprimarea:
dau ºtire, au vãzut cu ochii lor, sã fie de ajutor, va fi voia, are
fricã, prepoziþia „za”, (despre) în slavonã, substantivele „meºter”
ºi „megiiaº” fãrã desinenþã de plural, adjectivul pronominal
posesiv „miu/miiu” întâlnite ºi azi în limbajul colocvial.

La nivel sintactic, în majoritatea enunþurilor topica diferã de
cea de azi prin predicatul antepus subiectului „Am auzit eu”, „sã
ºtii domniia ta”, „au venit un om”. Frazele sunt ample, alcãtuite
din 2, 4, 5, 7 propoziþii, principala regentã construitã cu verbul la
conjunctiv „sã ºtii” sau la indicativ prezent „spui” (spun) fiind
urmatã întotdeauna de o completivã directã: ...sã ºtii domnia ta/
cã au venit un om de la Nicopole.

La nivel stilistic, scopul informativ al scrisorii nu permite
utilizarea termenilor cu sens conotativ, însã, cu trecerea timpului,
sintagma „acel lotru de Mahamet beg” capãtã caracter metaforic,
iar enumeraþia din formula iniþialã „ prea înþeleptului ºi cinstitului
ºi de Dumnezeu dãruitului” evidenþiazã personalitatea
destinatarului. Scrisoarea respectã calitãþile generale ale stilului:
precizia, concizia, claritatea, dar ºi ritmul alert al prezentãrii
faptelor.

Aºadar, „Scrisoarea lui Neacºu din Câmpulung” (ot
Dlãgopole”, denumirea slavã a oraºului) rãmâne dupã trecerea a
cinci secole o mãrturie a unitãþii de limbã a tuturor românilor de
dincolo de hotarele vremelnice, o confirmare a faptului cã limba
românã era deja formatã ºi cã poporul avea nevoie sã comunice
ºi în scris în limba vie, naþionalã.

De aceea, avem credinþa cã oraºele Câmpulung ºi Braºov vor
marca, desigur, aºa cum se cuvine aceastã aniversare sub
genericul „Câmpulung – capitala scrisului românesc”, iar
instituþiile centrale le vor seconda prin manifestãri adecvate.

Cinci veacuri de la „Scrisoarea lui Neacºu din Câmpulung”
Constanþa CRUDU

Scrisoarea lui Neacºu din Câmpulung
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Despre vijelia ce a dezvelit Mitropolia ºi
alte întâmplãri nenorocite din vremea

„zaverei” lui Tudor Vladimirescu
Vasile GRIGORESCU

Continuãm prezentarea documentelor istorice

de interes pentru arealul bolintinean cu niºte

însemnãri despre întâmplãri din vremea lui Tudor

Vladimirescu. Pe lângã valoarea istoricã,

aniversarea a douã secole de la miºcarea

pandurilor reprezintã un bun motiv de a vã face

cunoscut acest document.

Relaþia dintre spaþiul bolintinean ºi Tudor

Vladimirescu este cunoscutã, fiind suficient sã

amintim în acest sens marºul pe care

„Oastea cea mare” l-a executat între 10 ºi

17 martie 1821 pe aceste meleaguri ºi

importanta „Proclamaþie de la Bolintin” din

16 martie.

Mãrturiile contemporane despre

miºcarea lui Tudor Vladimirescu, ca ºi

însemnãrile mai prozaice, despre starea

vremii, tâlhãrii, accidente etc. sunt mai

numeroase decât cele despre alte

evenimente istorice ºi ele au fost publicate

intens de-a lungul timpului. Amintim câteva

dintre aceste lucrãri, fãrã intenþia de a

epuiza vasta bibliografie: Mihai Cioranu,

Revoluþia lui Tudor Vladimirescu,

Bucureºti, 1858, C.D. Aricescu, Acte

justificative la istoria revoluþiunii române

de la 1821, Craiova, 1874; V.A. Urechia,

Istoria Românilor. Revoluþiunea lui Tudor

Vladimirescu, Bucureºti, 1901; Nicolae

Iorga, Izvoarele contemporane asupra

miºcãrii lui Tudor Vladimirescu, Bucureºti,

1921; Ion Bãlintescu, Ion Cãlin, Ion

Popescu, Documente noi în legãturã cu

rãscoala poporului de sub conducerea lui

Tudor Vladimirescu, Craiova 1954;

Documente privind istoria României.

Rãscoala din 1821, redactor responsabil

Andrei Oþetea, vol. I-V, Bucureºti, Editura

Academiei, 1959-1962; Izvoare narative

privind revoluþia românã din anul 1921,

coordonatori Ion Pãtroiu, Vladimir Osiac,

vol. I-II, Craiova, Fundaþia „Scrisul

românesc”, 2001-2002 etc.

Din categoria însemnãrilor de genul

acelora din documentul supus acum atenþiei dvs.,

amintim: Constantin Erbiceanu, Câteva notiþe

privitoare la Tudor Vladimirescu extrase dintr-

un manuscris ce posed, în „Biserica Ortodoxã

Românã”, XXVII, 1903, p. 189-193; P. Partenie,

O însemnare despre Zavera lui Tudor, în „Neamul

românesc literar”, II, 1910, p. 143-144; Al.

Ciorãnescu, O însemnare româneascã despre

Eterie, în „Revista Istoricã”, XX, 1934, p. 308-

311; Ilie Corfus, Însemnãri de demult, Iaºi,

Editura Junimea, 1975; Dinicã Ciobotea,

Însemnãri doljene pe file de carte veche despre

Tudor Vladimirescu ºi revoluþia condusã de el, în

„Analele Universitãþii din Craiova”, IV, 1979, p.

111-118; A. Florescu, Despre Tudor

Vladimirescu. Opinii autentice consemnate pe file

de cãrþi vechi, în „Mitropolia Olteniei”, XLII,

1990, nr. 1-3, p. 331-333 etc.

Documentul publicat acum în revista „Sud”

se pãstreazã la Arhivele Naþionale Istorice

Centrale (ANIC), în Colecþia Documente

Munteneºti, CCXIII/23. Se prezintã sub forma

unei singure foi, ruptã în partea stângã ºi care

conþine, pe o faþã, douã fragmente de text scrise

de aceeaºi mânã. Ele sunt localizate la

extremitãþile foii, sus ºi jos, fiind despãrþite de un

loc gol. Pe verso are o însemnare scrisã de o altã

persoanã ºi o ºtampilã ovalã, cu cernealã violet:

„Biblioteca Lt. Colonel D. A. Pappasoglu”. Hârtia

este ruptã ºi pãtatã în mai multe locuri.

Observaþiile, indicaþiile ºi completãrile aºezate

între paranteze drepte ne aparþin. Pãrþile lipsã din

text (rupte, pãtate) le-am semnalat cu trei puncte

aºezate între paranteze drepte.

„[f. 1r. – partea de sus]

(4) Din arnãuþii Savãei de c[a]ri rãmãsese în

pãrþile Tãrgoviºtei cu turcii spre vânarea prin

pãduri a Ipsilante [...] spunia cei ce veniia la

Bucureºti cu trebi cum cã [îi prinsease] zarbãrul

vijeliei în pãduri ºi ca sã nu-i rãdice viforul sã

apuca câte cinci-ºase de câte un copac gros.

[f. 1r. – partea de jos]

Pentru aceastã [...] multã vãrsare de sânge au

mai arãtat Dumnezeu încã un semn îngrozi[to]r

într-acest chip [...].

Iunie 23, de cu searã, spre vineri, s-au început

o furtunã cu grin[dinã], dar atâta de [tare] ºi atâta

de mare încât º-au socotit împreunã cu turcii cã

iaste sfârºitu lumii. Acoperiºurile de tenicheale

dupã la bisearici le-au rãdicat ºi le-au aruncat

departe. Multe case s-au descoperit, iar

altele au ºi cãzut. Dar stricãciunea cea

mai mare au fost la Mitropolie [ºi] pentru

înãlþimea locului, cã nu numai tenicheaua

acoperiºului besearicii au rãdicat-o, ci ºi

din cãpriorii cei mari pre unii i-au azvârlit

deasupra chiliilor despre amiazãzi, iar pre

alþii i-au surflat deasupra bolþii. Din

bibliotecã, jumãtate au stricat-o. Un

foiºor mare de la poartã, cu toate cã era

nou, umflându-l vântul li-[a]u rãdicat ºi

li-[a]u aruncat în vale. Un arhimandrit

Theoclit, grec, temându-se sã nu cazã

chilia pre dânsul, au vrut dumnealui sã-

ºi gãseascã silamentul afarã, dar de-abia

au eºit în hora chiliilo[r] ºi umflându-l

vântul l-au azvârlit în fundul horei. Ci

au avut parte cã nu l-au izbit cu capul de

zid, cã ori sã spãrgea ca un dovleac, ori

cã eºindu-i steale verzi din ochi ar fi vãzut

pre dracul în formã z[...].

La Bãneasa, lângã heleºteu, era o

sumã de turci cu corturi, deci, pre câþi s-

au aflat mai spre coastã ºi pre lângã

heleºteu i-au dus vijelia grãbiºi, cu cai

cu tot, în mocirla heleºteului ºi de abia

au eºit plini de noroi ºi au venit a dooa zi

la Bucureºti zgribuliþi ºi spãimântaþi. Iar

pre câþi au fost mai în deal i-au aruncat

putearea vijãliei în adâncul heleºteului cu

corturi ºi cu cai cu tot.

Duc sus la semnul (4).

[f. 1v; un alt scris decât pe faþa

anterioarã]

Tot continuaþia vremii zaverii de la anu 1821,

descriia o vijelie mare care s-a întânplat în

Bucureºti ºi în partea Muntenii, Tergoviºte. (S-a

cetit de mine, maior Papaz.).”

Din cele de mai sus rezultã cã actul s-a aflat în

posesia cunoscutului maior Dimitrie Papazoglu

(1811-1892) ºi de aici a ajuns la Arhivele Statului.

De altfel, Dimitrie Papazoglu a utilizat informaþia

din documentul publicat acum de noi în cartea

sa, „Istoria fondãrei oraºului Bucureºti”, tipãritã

la Bucureºti în 1891, la p. 136, unde enumerã

„calamitãþile” care au lovit þara ºi Capitala:

„A doua calamitate este teribila vijelie, sau teribilul

vârtej de furtunã ce a trecut peste Capitala noastrã,

venind din Occident. Au fost dezvelite atunci cea

mai mare parte din casele oraºului, cum ºi întreaga

Mitropolie. Aceasta a fost la anul 1821, când se aflau

turcii aici; alte accidente nu s-au pricinuit.”
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
, 17.01.2021: Concurs de

tremurat
Cã-l aºteptãm sau nu, gerul vine

obligatoriu în ianuarie. L-am aºteptat de

Boboteazã cu casa încãlzitã consumând lemne în zadar. De trei

zile însã ni se spune de meteorologi cã vine în sfârºit dar cu

întârziere nejustificatã. Vestea e bunã pentru depozitul de lemne

de peste drum care vinde la greu baloþi de deºeuri lemnoase.

Pensionarii cumpãrã câte unul, alþii mai mulþi, ca sã se asigure

pentru ce va veni. Destul de ude cã au stat în ploaie, cu 420 lei

per balotul ambalat. Iatã cã ne-am trezit azi cu un frig adevãrat,

simþit ºi în case, ce sã mai zicem afarã. Deþinãtorii de animale,

prevãzãtori, au bãgat în case pui, cãþei, pisoi, purcei sau viþei,

miei. Desigur cã nu mã veþi crede pentru cã în Bolintin nu mai

avem animale domestice de câþiva ani buni. Aºa era odatã, când

pietrele crãpau de ger ºi lupii urlau la ferestre. Cum nimic nu mã

mai sperie, am plecat (puþin mai târziu) la târg. Deºi foarte frig,

soarele mi-a rânjit cu dinþii sticloºi ºi m-a îmbiat la drum, pe caii

putere. Surprizã mare: loc de parcare ºi lume multã care miºuna

în vitezã cu marfa deja cumpãratã. Asta ca sã nu îngheþe nici ei ºi

nici ce-au cumpãrat. În special cartofi ambalaþi în plase de 8 sau

10 kg care strãjuiau marginea drumului, la preþuri de 0,6-0,8 lei/

kg, deci foarte convenabili. Explicaþia mea ar fi cã ne-am cam

sãturat de carne. Atât vânzãtorii, cât ºi cumpãrãtorii erau

înhãimuraþi gros ca sã nu tremure de frig. De aceea erau câteva

tarabe cu treninguri ºi colanþi unisex, foarte cãutaþi în aceste zile.

Chiar ºi în aceste condiþii de frig pãtrunzãtor nu au lipsit controalele

de la D.S.V. ºi drept urmare cei care aveau pãsãri de vânzare le-

au ascuns în dubiþe sau portbagaje. Un pãsãrar din Ciorogârla

mi-a arãtat discret doi cocoºi deschizând puþin portbagajul. Se

vãita cã nu-i poate vinde. De la el am cumpãrat doar ouã cu un

leu/buc. Destule mere frumoase te îmbiau cu preþuri diferite,

dupã soi, de la 2 la 5 lei/kg. La ora 12, când am trecut a doua oarã

prin târg, scãzuse preþul ºi am cumpãrat super mere cu 2,5 lei/kg.

Ofertã de nerefuzat. Sigur cã erau ºi brânzeturi, ca ºi diferite

legume, dar zarzavaturile (sensibile, din import) suferiserã

congelare rapidã, deci sã tot nu iei. Ceapa, ºi ea prezentã ºi mai

rezistentã la frig, 2,5 lei/kg, iar cea de apã 6 lei/kg. Am luat

ultima rãmasã. Apoi am trecut pe lângã cereale ºi furaje ºi implicit

pe lângã mãturile lui Dulicã aflate în stoc. În final ºi pe lângã

grãtarul cu mici ºi ibrice cu capac unde i-am revãzut ºi pe mulþi

„abonaþi” mereu hãmesiþi. La o gogoºãrie ambulantã erau adunaþi

câþiva pofticioºi (1,5 lei/buc). Un nene se lãuda cã a cumpãrat un

topor de spart lemne ca sã alunge gerul.

Faza zilei mi s-a pãrut a fi un amãrât în vârstã care într-un

fund de sac de iutã avea linguri de lemn de vânzare. Pe un

asemenea ger doar o mare nevoie te poate mâna cu o marfã ce nu

se mai cautã. L-am revãzut apoi în staþia auto pentru reîntoarcerea

acasã, probabil la Crovu, unde mai sunt lingurari. O imagine a

sãrãciei care încã mai existã la distanþe mai mari de Bucureºti.

Milã mi-e de ei, dar ºi de mine, câteodatã.

24.01.2021: O horã nenumitã
Nici a Unirii, nici a Bolintinului (uitatã în fonoteci). Poate

hora cãutãrii, întinsã ca pentru cartea recordurilor, cum e târgul

nostru azi. Dupã o sãptãmânã care a început cu geruri adevãrate

(marþi dimineaþã, minus 11 grade la noi) spre final s-a ajuns la

temperaturi neobiºnuit de mari, iar azi dimineaþã ne-am trezit cu

douã grade C. Derutant, dar acesta-i specificul acestei ierni atipice

pânã acum. De aceea încã de la prima orã era aglomeraþie la

legume ºi fructe, cele mai cãutate produse. Preþuri asemãnãtoare

cu cele de pânã acum, cu deosebirea cã toþi cumpãrau în cantitãþi

mai mici, nu cu sacii. E firesc, cãci lumea vrea marfã proaspãtã ºi

nu mai stocheazã în pivniþe care în curând vor rãmâne goale ºi cu

rol de adãposturi nesigure, prevãzute în proiectele clãdirilor.

Fiindcã era aglomeraþie, am revenit la ora 11 pentru câteva lucruri

care nu erau urgente totuºi. Suficient ca sã iau pulsul acestei

„miºcãri browniene” ad-hoc ce s-ar fi putut transforma într-o

horã uriaºã dacã ar fi fost o orchestrã de lãutari, sfidând astfel

perversa molimã ce încã se menþine ºi ne încurcã viaþa. Erau însã

destui care se veseleau lângã grãtarul cu mici (aceiaºi domni

înghesuiþi unul într-altul). Dar se vede cã ne-am cam obiºnuit cu

masca pentru cã toþi o purtau (nota zece). Doar un bãtrân de 87

ani pe nume Cãlin Barbu a ieºit din curtea limitrofã târgului fãrã

mascã. I-am atras atenþia (ne cunoaºtem bine) însã mi-a rãspuns

cã nu crede în virus. A completat hâtru spunând: „Când e sã te ia

dracu’, te ia ºi din braþele popii!” Puteam sã nu-i dau dreptate?

Cred cã ajungând la aceastã vârstã ºi trecând prin multe necazuri

în lunga sa viaþã, a fost scos de pe listele necuratului. La fel,

presupun ºi cã are loc asigurat la dreapta Domnului, aºa cum

zicea preotul ieri la înmormântarea celui mai mare vãr al nostru,

Gogu Dumitrache (16 decembrie 1943 – 21 ianuarie 2021). Un

om bun, cu mulþi prieteni, trecut prin mari necazuri. Zidar, fiu de

cizmar, în care calitate a vãzut târgul înaintea noastrã, în era

paporniþei. Astãzi, de ziua Unirii Principatelor Române, nu au

mai fost manifestãri, nici horã în Iaºi. Doar târgul din Bolintin ºi

un film anost pe TVR-2.

31.01.2021: Lehamite ºi permafrost
Este prima zi în care mi-e lehamite de atmosfera târgului care

este ternã ºi plinã de automatisme. Sigur cã aproape toþi care vin

în târg au una sau mai multe nevoi/interese, dar parcã îi vedeam

mai veseli, mai bine dispuºi. Dar nici vânzãtorii nu ne oferã ceva

deosebit. Aceeaºi marfã ca în toatã luna aceasta de iarnã, adicã

prea puþin diversificatã din toate punctele de vedere. Ca vreme,

alternantã de la rãu la mai puþin rãu ºi apoi cãldurã atipicã (între

cinci ºi opt grade C, cu plus). Ne obiºnuim dar nu ºtiu cu ce preþ.

Acum masca face parte din peisaj, e purtatã de toþi. Sunt ºi

controale ºi de aceea cei cu marfã interzisã (carne, peºte) îºi aratã

marfa ridicând capacul de la portbagaj celor cunoscuþi. Dupã ora

8, fiind vremea spre senin (dupã luna plinã), oamenii au dat

nãvalã ºtiind cã pot gãsi totuºi ceva ce-i intereseazã mai pe alese

(în special legume sau fructe). Nu am vãzut niciun producãtor

pentru cã au grija pregãtirii rãsadurilor. Când vor apãrea ºi vremea

permite plantarea le vom gãsi în târg la toþi vânzãtorii. Cei mai

mulþi sunt intermediarii care sunt acoperiþi cu certificate de

producãtor cu maxim zece feluri de marfã. Producãtorii adevãraþi

nu se pot ocupa decât cu douã-trei sortimente, cã atât pot produce

în ferma personalã. Astãzi m-a indispus aglomeraþia de maºini

parcate lateral pe str. Palanca ºi care îngreuna circulaþia pe acest

tronson al DJ-601 (deci ºi pe mine ca ºofer). Am revenit la ora

11 ºi am gãsit loc de parcare lângã gardul vechi al târgului, dar

jos era un nãmol de parcã s-ar fi topit permafrostul dupã gerul

din zilele anterioare. Acum acestea fiind spuse mã credeþi cã m-

am întristat când am auzit cã terenul ºi clãdirile fostului SMA de

vizavi de târg (str. Republicii) au fost cumpãrate de un þigan

(întocmai aºa mi s-a spus de o persoanã care ºtie multe) în loc de

Primãrie, care avea drept de preemþiune ºi era ideal pentru o

parcare corespunzãtoare, ca sã nu mai menþionez alte proiecte de

interes general. Pentru cã degeaba vom avea târg (piaþã

agroalimentarã se va numi) dacã se va strangula circulaþia pe

strãzile laterale. Iatã aºadar cã am motive sã-mi fie lehamite de

multe. Vaccinul pe care-l voi face (sunt programat) nu are niciun

efect pentru aceastã stare. Din cauza anomaliilor termice

(alternanþa frig-cald în care perioadele cu temperaturi ridicate au

fost lungi) plantele sunt pãcãlite. În unele curþi, ghioceii au înflorit

deja prematur. La fel, alunilor li s-au lungit mâþiºorii (vai, ce

frumos atârnã!?) ºi ca atare se produce polenizarea mult prea

devreme, ºtiut fiind faptul cã atât în februarie cât ºi în martie mai

pot fi perioade foarte reci care compromit producþia de fructe,

aºa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Aºadar multe sunt nefireºti

iar noi, oamenii, suntem afectaþi fãrã voie, neavând mijloace

adecvate de protecþie. Iar Covid-ul este cea mai mare pacoste

apãrutã în ultimii 75 de ani.

7.02.2021: Din ce ieri mergea buiestru, azi a

mai rãmas cãpãstru’!
Ceaþa nu afecteazã piaþa. Aceasta este concluzia mea vãzând

târgul la ora 7:15 plin deja de lume. Am gãsit loc de parcare ºi am

pornit imediat la trecerea în revistã a celor rezemaþi de borduri cu

maºinile perpendiculare pe str. Republicii unde aveau tarabele

improvizate. Unii le au demontabile, adaptate pentru transport,

dar am vãzut ºi mese solide, de mobilier. Fiecare cum se pricepe.

Cea mai simplã este folia de plastic (la legume). Am reuºit sã

gãsesc tot ce doream sã cumpãr pânã la ora 8, când a sosit poliþia

sã dirijeze circulaþia. Tocmai aceastã orã precisã adunã pe mulþi

din noapte pentru a cumpãra mãrfuri interzise (pãsãri, carne,

brânzeturi de la cei fãrã autorizaþii). Acum m-am dumirit. Deci e

clar, oamenii se adapteazã. Sigur cã unii sunt toleraþi, cã de, mai

un fin, mai un naº, iese cu plocon, pupa-l-aº.

Pe lângã legumele consacrate ale momentului (cartofi, ceapã

uscatã etc.) au apãrut ºi zarzavaturi proaspete de serã: salatã

verde (3 lei/buc.), ceapã verde (2 lei/leg.) sau spanac verde (10

lei/kg) pentru detoxifiere. Cele mai multe au fost merele de

Voineºti din soiuri diverse, la preþuri bune (2-3-4 lei/kg). Faptul

cã era cam frig nu a contat. S-a deschis al doilea grãtar, alãturi de

gogoºi. Cerealele ºi furajele umpleau zona destinatã lor. Existã

încã cerere, chiar dacã nu mai sunt multe animale, iar vecinii,

neavând Covid ºi deci au mirosul bun, nu prea mai tolereazã

miasmele acestora, nici chiar cântecul cocoºilor. Lume finã,

civilizatã foc, nu le-ar fi de deochi. Pentru cã mulþi nu au avut

loc, s-au infiltrat printre maºinile parcate cu diverse mãrfuri.

Printre aceºtia un „GIP” cu o remorcã pentru transport hipoplinã

cu baloþi de fân expuºi la vânzare. Lipsea bineînþeles calul, dar

de uºa din spate era atârnat un cãpãstru. Atât a mai rãmas din

ultimul transport fãcut. Posibil ca hranã pentru animale sãlbatice

la grãdina zoologicã sau pentru salam special „italian”. Se ºtie cã

dupã o iarnã lungã, hrãniþi prost, mulþi cai deþinuþi de spoitorii

din Bolintin ies rãu, gata de reformã. Îi vedem scheletici, înhãmaþi

la cãruþe, numai pielea ºi osul cum se spune, chinuiþi pânã la

epuizare. Poliþia animalelor, de curând organizatã, ar avea mult

de lucru, dar nu îmi fac iluzii. Ba dimpotrivã, cred cã s-a legiferat

ca lupul sã fie paznic la oi, ca în fabule.

14.02.2021: O meserie cu riscuri tot mai

mari: cea de fermier
Vremea a luat-o razna. În aceastã sãptãmânã am avut pânã

vineri o vreme de primãvarã (pânã la 14 grade cu plus), iar

sâmbãtã dimineaþã aproape ger: minus opt grade. Adãugând

acþiunea vântului, ger în toatã regula, cod galben în toatã þara

pentru cã ºi ziua peste tot au fost temperaturi sub zero. Pomii ºi-

au umflat mugurii florali (caiºii ºi corcoduºii). Alunul ºi-a

terminat înflorirea, mâþiºorii ºi-au îndeplinit misiunea, albinele

zumzãiau ºi au cules polen pentru puiet. Gerul survenit rapid ºi

ecartul mare de la o zi la alta al temperaturii în mod sigur vor

avea repercusiuni negative. Ca ºi anul trecut, când am avut polei

ºi ploaie îngheþatã care au afectat producþia de fructe. Iatã de ce

spun cã meseria de agricultor a fost ºi este tot mai riscantã întrucât

vremea poate compromite toatã recolta unui an (pandemic sau

nu). Grãdinarii trãiesc zile dificile pentru cã rãsadurile sunt mici

ºi sensibile la frig. Cine-ºi permite ºi are condiþii de încãlzire mai

sperã sã-ºi salveze rãsadurile, dar cu cheltuieli mari. De aceea

cred cã se vor scumpi foarte mult. Azi, cu minus patru grade

dimineaþa, chiar ºi legumele din târg puteau prezenta risc pentru

cumpãrãtori. Dar, cu toate acestea, erau destui care au umplut

efectiv asfaltul târgului, parcãrile fiind ocupate 100%. Nimic

deosebit, aceleaºi mãrfuri cãutate ºi desigur oferite. La fel ºi

preþurile. Am sosit mai spre sfârºit, dar am îngheþat repede pentru

cã era curent rece de-a lungul strãzii. Nimic aproape nu a lipsit.

Doar producãtorii care-ºi protejeazã plantele în sere ºi solarii ºi

florarii care au marfa cea mai sensibilã. Deci Sf. Valentin nu s-a

vãzut pe tarabe. La florãriile din zona centralã se aºtepta la cozi

pentru florile ce se oferã iubitelor. Frumoase ºi scumpe. Puteam

sã lipsesc? Odatã cu florile erau expuse ºi perniþe-inimioarã, dar

ºi ursuleþi, toate având culoarea roºie ºi inscripþia „love”. La care

adaug cuvântul lovele, cãci fãrã ele „pas” cadou. Ursuleþi (ºi

urºi) din toate pãdurile, vã înþeleg indignarea legatã de aceastã

culoare contra naturii, dar comerþului nu-i pasã. Nu peste mult

timp vom vedea urºi robotizaþi având culori fistichii (roz, galben,

albastru), defilând pe strãzi de ziua Sf. Valentin, o zi surogat

importatã la pachet ca multe altele. Distracþie sã fie, chiar ºi în

pandemie.

28.02.2021: Expo miraflores
De la un timp (cam de la începutul anului) aºteptãm ziua de

târg cu emoþii legate de starea vremii care este total imprevizibilã.

Dacã nici meteorologii nu se pronunþã cu prea multã precizie ne

hazardãm împinºi de nevoi, orice s-ar întâmpla. În ultima

sãptãmânã am traversat douã anotimpuri. Întâi cãlduri de pânã la

19 grade în ziua de vineri, dar de sâmbãtã dimineaþa a început

rãcirea cu precipitaþii mixte: burniþã, lapoviþã, mãzãriche, cinci

grade maximum. La ora 19, ploaie cu fulgere ºi tunete

spectaculoase, ca vara, pânã la ora 20, dupã care cerul s-a limpezit.

Dimineaþa rãcoare, dar acceptabilã pentru târg. La prima orã m-

am prezentat ca sã gãsesc loc de parcare. Cea mai importantã

constatare a fost datã de abundenþa florilor în ghivece, de o

diversitate impresionantã. Preþurile erau acceptabile, aºa cã s-au

vândut bine. Pe lângã flori erau ºi mãrþiºoare. Adevãratul târg de

flori ºi de mãrþiºoare se desfãºura în parcul central al oraºului,

dar acolo preþurile erau mult mai mari. Am gãsit destule

zarzavaturi proaspete: salatã verde (2,5 lei/buc.), spanac (2,5-3

lei/leg.), ceapã verde (2 lei/leg.), ridichi de lunã (2 lei/leg). Desigur

cã ºi fructe autohtone sau de import. Merele româneºti încã sunt

de calitate ºi ieftine. Pentru prima oarã a apãrut rãsad de salatã

(30 de bani alveola) ºi varza timpurie (50 de bani alveola). M-am

bucurat cã am gãsit atât de devreme, pentru solar. Pentru cã

voiam ºi extratimpurie m-am înþeles cu producãtorul sã-i vizitez

ferma legumicolã din Bãlãºoieni a doua zi. Am fost ºi am rãmas

impresionat de faptul cã întreaga familie planta rãsaduri de roºii

în solarul modern încãlzit. Ei sunt cei care produc ºi meritã

respectul nostru. În târg cei mai numeroºi sunt intermediarii care

impun preþuri mari pentru câºtig nemeritat. Cartofii – legumã

atât de importantã – aveau preþuri mici (0,6-1 lei/kg). Aceasta

pentru cã anul trecut a fost supraproducþie, un an de excepþie.

Tocmai de aceea nu-mi explic de ce statistica spune (!) cã anul

trecut importul de cartofi a depãºit exportul cu 64 milioane euro.

Doar importul din timpul carantinei când lumea fãcea rezerve în

disperare ºi preþul crescuse peste noapte la 4-5 lei/kg sã fie o

posibilã explicaþie. Tot azi în târg era ºi arpagic cu 10 lei/kg, dar

vãzând vremea oamenii nu se înghesuiau încã. Doar la mici ºi

tãrii, unde se sfideazã pandemia (tãria alungã pandemia, ca în

filmul Codin). În concluzie, o zi plinã, reconfortantã mãcar privind

frumuseþea florilor care vor fi oferite mâine femeilor, inclusiv

profesoarelor, conform deciziei date ieri de autoritãþile centrale

dupã lungi discuþii, înfricoºate de blestemul florilor ºi al

florãreselor.

Din cauza acestei decizii mult întârziate, luni dimineaþã s-a

blocat circulaþia în zona centralã de aglomeraþia cumpãrãtorilor.

Iar preþul a fost exagerat de mare. Odatã e 1 Martie, dar nici aºa!
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de perfuzii/ C-un surâs ºi-un gând curat!

Romulus Cioflec, Însemnãri de cãlãtorie, Ediþie îngrijitã ºi studiu introductiv de Luminiþa Cornea,

Sfântu Gheorghe, Centrul de Culturã al Judeþului Covasna, 2020. „Publicarea în întregime a tuturor

textelor pierdute printre filele îngãlbenite de vreme ale vechilor reviste va contribui la reîntregirea,

restituirea ºi reconsiderarea operei scriitorului Romulus Cioflec. [...] În acest mod, cititorii de astãzi, în

special cei interesaþi de istoria literaturii române, îºi vor putea forma o imagine corectã ºi profundã asupra

vieþii ºi activitãþii scriitorului Romulus Cioflec. Pentru noi, cei care trãim pe meleagurile sale natale, este

o datorie sã-i cinstim ºi sã-i cunoaºtem opera.” (Luminiþa Cornea)

Livia Ciupercã, Horia Furtuna, Iaºi, Editura StudIS, 2020. Printre filele cãrþii, fulguiri argintate

tresaltã-n aºteptare. E însuºi autorul ºi protagonistul Horia Furtuna. El ne priveºte prin lumina celor

480 de pagini, pe jumãtate înflorind în speranþa cã veþi dori sã-i îmbrãþiºaþi, întru cunoaºtere ºi judecatã

criticã, poezia, proza, scenariile dramatice (apreciate în epocã), conferinþele Radio, interviurile – în

mare parte – inedite.

Corneliu Vasile, Rime pentru-contra, Buzãu, Editura Editgraph, 2020. Pir, troscot, muºeþel, scaieþi/

ªi alte ierburi de pe maluri/ Sunt subiect de festivaluri,/ Cu bani grei de la judeþ...

Reviste primite

la redacþie

Florian Copcea, Trecut ºi viitor e în sufletul meu, Caracal, Editura Hoffman, 2021. Antologia

Festivalului de Literaturã „Mihai Eminescu”, 13-15 ianuarie 2021, Drobeta Turnu Severin – Bãile

Herculane – Mãnãstirea „Sfânta Ana” Orºova. Antologia alcãtuitã de scriitorul Florian Copcea cuprinde

cronici ºi poezii dedicate marelui nostru poet naþional. Semneazã: Mihai Cimpoi, Theodor Codreanu,

Zenovie Cârlugea, Vasile Bahnaru, Ioan Baba, Vasile Barbu, Victoria Milescu, Adrian Munteanu, Aureliu

Goci, Maria Mona Vâlceanu, Ela Bãlescu, Dumitru Drinceanu etc.

Corneliu State, Viaþa, credinþa, familia, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020. Tradiþiile ºi obiceiurile

locului trebuie transmise, cum se spune, din tatã-n fiu. Obligaþia pãrinþilor, a celor bãtrâni, este de a-i

face pe cei tineri sã cunoascã tradiþiile, sã le respecte din convingere ºi din plãcerea de a-l sluji pe

Dumnezeu. Tradiþiile înseamnã credinþã, credinþa înseamnã viaþã, iar viaþa suntem noi, oamenii acestor

locuri.

Caliopi Alina Dinu, Monografie marinã: poezii – Monographie marine: poésies, Iaºi, Editura Stef,

2020. Dansul nebun al cailor de stepã,/ Sãlbãticiuni de libertate nesãtule,/ Se scaldã doar în mare, peste

apã,/ În dangãt de copite ºi de turle.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XX)
„Doamne, când mai treci pe lângã mine, ridicã-mã din orbirea pãcatului

în care zac, vindecã-mi ochiul inimii, sã te vãd când treci pe uliþa mea!”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,
astãzi aº vrea sã mergem în cetatea Ierihonului, ca sã ne
spuneþi un cuvânt de învãþãturã despre Vindecarea
orbului din Ierihon (Luca 18, 35-43), spre întãrirea
noastrã sufleteascã. Vã rog...

Înaltpreasfinþitul Ioan: Mergem la Ierihon, una dintre
cele mai vechi cetãþi din lume atestatã de cãtre arheologi
cu peste zece mii de ani înainte de Hristos. Ierihonul mai
este public ºi prin faptul cã este
cetatea cea mai adâncã în pãmânt.
Nu existã vreun oraº, vreo cetate
aºezatã mai în adânc în pãmânt
decât Ierihonul, adicã este aºezat la
384 metri sub nivelul Oceanului
Planetar, în cea mai mare groapã de
pe pãmânt, unde este ºi Marea
Moartã.

Numele acestei cetãþi, Ierihon, îl
gãsim ºi în literatura siriacã; exista
în pãrþile Siriei o cetate care se
numea Ieriha ºi poate, cumva,
numele acestei cetãþi Ierihon a fost
adus pe filierã siriacã în pãrþile
Iudeii – în siriacã, cuvântul
înseamnã: bãtaie de vânt, bãtut de
vânt, expus la vânt. Dacã, însã, luãm
rãdãcina cuvântului din aramaicã ar
însemna Cetatea lui Dumnezeu.

L.C.: Foarte interesantã
etimologie. Vã rog, Pãrinte
Mitropolit, sã consemnaþi câteva
date din istoria acestei atât de vechi cetãþi care existã ºi
astãzi.

Îps. Ioan: Aº puncta doar câteva date din istoria acestei
cetãþi. Când Moise a scos poporul lui Israel din Egipt,
ultimul popas din perioada exodului, în timpul lui Iosua,
s-a oprit aici, la cetatea Ierihonului, lucrul acesta
petrecându-se în jurul anilor 1200-1500 î.H., pare-se în
timpul faraonului Ramses al II-lea. Aº vrea sã vã mai
spun cã de atunci, de când Nabucodorosor a cucerit Þara
lui Israel ºi a dus poporul în robia din Babilon, în anul
586 î.H., sunt consemnate date cã la întoarcerea din robia
babilonianã, la anul 536, a fost consemnat de cãtre cei
care s-au întors, cã dupã aproximativ cincizeci de ani de
robie, în Ierihon s-au mai întors 345 de suflete de oameni,
un numãr foarte mare de populaþie pentru vremea aceea,
deci 345 de oameni s-au întors la Ierihon.

Tot istoria ne pune în faþã cã pe la anul 60-66 î. H.,
Pompei a înnoptat, a rãmas o noapte în Ierihon. Apoi v-
aº mai aminti un lucru: Irod cel Mare, aici, în Ierihon, a
sãvârºit cele mai odioase crime din timpul domniei sale,
ucigându-l, aici la Ierihon, chiar ºi pe fiul sãu.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã trecem la
pericopa evanghelicã de la Sfântul Apostol ºi Evanghelist
Luca, despre Vindecarea orbului din Ierihon (18, 35-
43).

Îps. Ioan: Da, pentru o clipã sã dãm pagina istoriei ºi
sã ne întoarcem la Sfântul Luca, la Hristos. Dacã v-am
spus de regi ºi împãraþi care au vizitat ºi au trecut prin
aceastã cetate, sfintele evanghelii ne spun cã totuºi,
totuºi, cea mai importantã persoanã care a trecut o datã
prin Ierihon a fost Împãratul împãraþilor, Hristos
Mântuitorul nostru. Era în ultimul sãu drum spre
Ierusalim, spre patima Sa de pe Golgota. Tot în ultimul
drum, coborând din nord, a vindecat pe cei zece leproºi.
Iatã, acum intrã în Ierihon.

Evangheliile ne spun cã este prima ºi ultima datã când
trece prin aceastã cetate. La intrarea în cetate, spune
Sfântul Luca, un orb cerºea, iar Sfântul Marcu ne spune

ºi numele acestui orb, cã se numea Bartimeu, care din
aramaicã în limba noastrã se traduce: fiul lui Timeu. Iatã,
stând el ºi cerºind, a auzit un vuiet puternic de oameni ºi
a întrebat: ce este aceasta? ªi i-au spus: Trece Iisus din

Nazaret! Când a auzit numele lui Iisus, s-a ridicat ºi s-a
îndreptat spre El, strigând: Iisuse, Fiul lui David,
miluieºte-mã!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, ne punem
întrebarea de unde îl cunoºtea
orbul din Ierihon pe Hristos, încât
i-a spus pe nume?

Îps. Ioan: Iatã! un orb auzise de
Hristos! Un orb îl cunoºtea pe
Hristos! Auzise despre minunile
sãvârºite de El. Cum Ierihonul era
o cetate de tranzit pentru
comercianþi, este posibil sã fi auzit
de la trecãtori, poate s-a apropiat
careva de el ºi i-o fi spus: Pe tine

nu te mai poate vindeca nimeni în

lumea aceasta decât Hristos din
Nazaret! ªi a crezut lucrul acesta,
astfel vedem cã Mântuitorul îl
vindecã. Cãtre cine striga el, orbul:
Iisuse, Fiul lui David, miluieºte-

mã!
L.C.: Bineînþeles cã striga cãtre

Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
dupã cum scrie Sfântul Apostol ºi
Evanghelist Luca.

Îps. Ioan: Aºa scrie Sfântul
Apostol Luca, dar Sfântul Luca, în parantezã, ar fi vrut sã
mai scrie: striga cãtre mulþime cã Acesta este Fiul lui
David! Ei, care aveau ochi, nu L-au vãzut, iar el, orb

fiind, L-a vãzut cu inima ºi cu credinþa.
ªi astãzi glasul Evangheliei strigã cãtre noi: Acesta

este Iisus Nazarineanul, Fiul lui Dumnezeu! În fiecare
duminicã, din faþa sfintelor altare, strigã evangheliºtii
cãtre noi, nu cãtre Iisus, ci cãtre noi: Acesta este Iisus,
Fiul lui Dumnezeu, credeþi în El, cã El poate sã ridice

pãcatul ºi povara lumii acesteia! Existã acolo precizarea,
dupã cum consemneazã Sfântul Luca, cã, dupã ce l-a
vindecat, acest orb mai întâi L-a vãzut pe Dumnezeu,
apoi ºi-a vãzut mama, tata, fraþi, surori, dacã va mai fi
avut. Vedeþi ce mare har a primit de la Dumnezeu acest
profet orb!? Noi, fiecare în viaþa noastrã, dupã ce ne-am
nãscut, am vãzut mai întâi sfânta, blânda ºi luminoasa
faþã a mamelor noastre; este prima icoanã pe care am
vãzut-o fiecare dintre noi, chipul, icoana înlãcrimatã de
bucurie cã a nãscut un prunc. Acest orb întâi L-a vãzut pe
Dumnezeu, apoi ºi-a vãzut pãrinþii ºi pe semenii lui. Ce
spune Sfântul Luca cã a fãcut orbul dupã ce ºi-a primit
vederea? Dupã ce ºi-a primit vederea, L-a slãvit pe
Dumnezeu ºi a mers dupã Hristos. Unde a mers mai departe
Hristos?

Minunea aceasta a vindecãrii orbului cerºetor repede
s-a rãspândit în tot Ierihonul, cetate comercialã pe unde
treceau caravane de cãmile din nordul Africii pânã în
Extremul Orient. Acolo era un om cu numele Zaheu, mai
marele vameºilor. ªi el îl ºtia, îl cunoscuse pe orbul
cerºetor. Nu ºtiu însã dacã, vreodatã, îi va fi întins mâna
cu vreo bucatã de pâine sau cu vreun bãnuþ. Mã gândesc,
însã, cã l-a cunoscut, deoarece la auzul acestei minuni,
cum spun sfinþii evangheliºti, mulþimea l-a înconjurat
pe Iisus ºi el, fiind mai mic de staturã, n-a putut sã-L
vadã. Atunci a fugit repede-repede pe uliþã ºi s-a suit
într-un dud, sicomor, din faþa casei, sã-L vadã ºi el pe
Hristos, Cel care l-a vindecat pe orbul pe care-l cunoºtea.

Întrucât Sfântul Luca spune cã orbul a mers dupã

Hristos, orbul care acum vedea, aº încerca sã cred cã atunci
când Hristos îi spune lui Zaheu sã coboare cã intrã în
casa sa, este posibil ca alãturi de ceilalþi evangheliºti sã
fie ºi orbul care vedea. ªi mã gândesc cã la vederea lui
Iisus ºi la vederea faptei împlinite cã orbul acesta vedea,
mã gândesc cã ºi Mântuitorul ºi orbul l-au impresionat
atât de mult, încât Zaheu exclamã: Doamne, jumãtate

din averea mea o dau sãracilor ºi, dacã am nãpãstuit pe

cineva cu ceva, întorc împãtrit!
Eu încerc sã cred cã între cei care au intrat la Zaheu în

casã a fost ºi orbul, astfel, pe viu, a vãzut Zaheu minunea
fãcutã de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, îngãduiþi rugãmintea:
un mesaj cãtre cititori, dupã acest cuvânt de învãþãturã.

Îps. Ioan: Iubiþi cititori, eu nu doar o singurã datã am
auzit cã trece Hristos pe lângã mine, ci de mai multe ori,
însã de foarte-foarte puþine ori, atunci când a trecut
Hristos pe lângã mine, am zis: Iisuse, Fiul lui David!
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, mântuieºte-mã!

Ori de câte ori citim ºi auzim glasul Sfintei Evanghelii
în bisericã este semn cã Hristos trece pe lângã noi ºi de
aceea n-ar trebui sã rãmânem indiferenþi ºi muþi ci mereu-
mereu sã strigãm: Iisuse, Fiul lui David, miluieºte-mã!

Doamne, când mai treci pe lângã mine, ridicã-mã din
orbirea pãcatului în care zac, vindecã-mi ochiul inimii,

sã te vãd când treci pe uliþa mea!

Deschideþi-vã ochiul inimii ºi când îl vedeþi pe Hristos
trecând pe uliþa dumneavoastrã, strigaþi din adâncul
inimii: Iisuse, Fiul lui David, mântuieºte-mã!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, în acest an 2021,
evanghelia despre Vindecarea orbului din Ierihon a fost
rânduit sã fie cititã în sfintele noastre biserici chiar în
ziua de 24 ianuarie, ziua de aniversare a Unirii
Principatelor Române, declaratã nu de prea mult timp,
Zi Naþionalã.

Îps. Ioan: Se întâmplã la ºase-ºapte ani o datã când
ziua de 24 ianuarie se petrece duminica. În anul 1859,
într-o zi ca astãzi, douã surori de acelaºi sânge, de aceeaºi
mamã s-au îmbrãþiºat. Într-o zi ca astãzi, Moldova ºi Þara
Româneascã s-au îmbrãþiºat. A mai durat aproape 60 de
ani pânã când Transilvania ºi Banatul s-au îmbrãþiºat cu
celelalte douã surori de mamã româneascã, Moldova ºi
Þara Româneascã.

De aceea, îngãduiþi-mi sã rostim o rugãciune pentru
cei care au fãcut posibilã îmbrãþiºarea celor douã surori,
deschizând cãrarea îmbrãþiºãrii celorlalte provincii
româneºti într-o singurã þarã, cu un singur grai românesc:

Pomeneºte, Doamne, pe toþi eroii, ostaºii ºi luptãtorii
români din toate timpurile ºi din toate locurile, cãzuþi pe
câmpurile de luptã, în lagãre ºi-n închisori, pentru
apãrarea patriei, a credinþei strãmoºeºti, pentru întregirea
neamului românesc, pentru libertatea ºi demnitatea
noastrã.

Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milã ºi
rugãciunile pãrinþilor noºtri când chemau ei ajutorul ºi
îndurãrile Tale asupra lor ºi asupra Þãrii noastre în care
se preamãreºte numele Tãu ºi ne învredniceºte pe toþi ca
întotdeauna mulþumire sã-þi aducem, cele prea bune sã
grãim ºi sã-þi cântãm Þie celui fãrã de început al Tãu
pãrinte ºi Preasfântului ºi Bunului ºi de Viaþã Fãcãtorului
Tãu Duh, Dumnezeului celui Slãvit într-o Fiinþã, Tatãl ºi
Fiul ºi Duhul Sfânt.

Doamne, pãzeºte frunþile Carpaþilor ºi poala cea albã
de mireasã a României, sã n-o mai sfârtice nimeni,
niciodatã! Dumnezeu sã-i odihneascã în pace pe toþi
bãrbaþii neamului care au împlinit într-un fel cuvântul
lui Dumnezeu, pentru cã aºa vrea Dumnezeu, ca fraþii sã
trãiascã în pace ºi împreunã!
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