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Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (XVI)
de Ion Vinea

Ascult pãmântul, arborii, pietrele,

drumul arcuit în tãcere

printre avântul izvoarelor,

sub þãrmii fãrã paºi ai stelelor.

Ascult vântul, greierii, singurãtatea

pânã-n de rouã porþile aurorii,

o umbrã noaptea, ziua o fantomã

fãrã de-nþeles lunecând ºi de urmã.

Da faþã veºnic între loc ºi orã,

martor – al cui? între ceilalþi ºi nimeni,

ce nume port eu dincolo de mine,

ce frunte ridic în ochii lumii?

Sunetul, raza, zbuciumul ºi visul

sporesc vedenia de mine însumi

în privirea de apã a trecutului

cu treptele pe fund ale mormintelor.

Îmi trec pe chip degetele ca pe o mascã,

întreb soarta ca orbii vidul,

greu tac pierderile ºi amintirile, –

la creºtetul lor fumegã cuvintele.

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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Laura Nicolau, Vasile Grigorescu
Doi mari arhitecþi - Paul Smãrãndescu ºi
C.N. Minescu - ºi “avatarul” unui monument istoric

O istorie desenatã a literaturii române, publicatã de cãtre Dragoº Morãrescu la
Editura Muzeului Literaturii române din Bucureºti în anul 2003 (ºi care s-ar fi putut
foarte bine numi ºi Un dicþionar al..., întrucât portretele au fost orânduite alfabetic,
chiar dacã în grupajul fiecãrei litere nu s-a mai þinut cont de anul naºterii fiecãrui
scriitor), conþine o atât de mare varietate de figuri încât aproape cã nu se mai poate
vorbi de o anume „amprentã”, o anume „notã de originalitate” care sã-l facã
recognoscibil pe grafician, chiar dacã nu ºi-ar fi semnat creaþiile.

Totuºi, nu trebuie sã fii neapãrat un specialist în domeniu (plastician sau critic
de artã) pentru a recunoaºte o anume specificitate a acestui desenator: linia simplã,
puþinãtatea elementelor reþinute, sau, dimpotrivã, tuºul apãsat, impus personajului
ales ºi imortalizat pe hârtie.

Aºadar, rãsfoim în continuare „catalogul” propus de Dragoº Morãrescu, depãºim
fila consacratã lui Eugen Barbu (despre care am scris în numãrul trecut al revistei) ºi
ne oprim la alte câteva portrete care ne-au reþinut atenþia.

Doi scriitori în mare vogã în deceniile ºapte ºi opt ale veacului trecut, George
Bãlãiþã (cel care a surprins lumea ºi s-a impus în agora literarã printr-un roman de
excepþie, Lumea în douã zile) ºi Ion Bãieºu (arhicunoscutul umorist care aduna
multã lume în jurul micilor ecrane pentru a urmãri serialul turnat dupã o nuvelã a
lui, Tanþa ºi Costel, în interpretãrile excelente ale actorilor Octavian Cotescu ºi
Coca Andronescu).

George Bãlãiþã, romancierul descins în Capitalã de pe meleagurile moldave
este vãzut cu sobrietate, accentul (citeºte tuºa grea a penelului) cãzând pe de o parte
pe frizura perfectã (ca ºi cum omul abia ar fi ieºit de sub pãmãtufurile ºi briantinele
unui frizer), iar pe de alta pe încreþitura frunþii ºi pe ochii mari, ascunzãtori ºi
pãstrãtori de taine – fãrã îndoialã trimiþând gândul ºi la opera lui, aºijderea gravã,
sobrã, cu timbru foarte personal. Altminteri, în viaþa de zi cu zi ºi în compania
colegilor de breaslã (ºi nu numai a lor) acest scriitor fãcea figura unui ins jovial,
dispus la conversaþie pe orice temã din lume, dar mai ales pe teme literare.

Aºa m-a primit ºi pe mine în 2016 în apartamentul lui din Bulevardul Lascãr
Catargiu, când, între altele, îmi mãrturisea: „Eu aparþin în aceeaºi mãsurã realitãþii
ºi fanteziei, mintea mea numai aºa filtreazã, altfel nu pot scrie”.

Ajunsesem acolo pentru un interviu, publicat ulterior la rubrica „Seniorii
literaturii noastre” din „Bucureºtiul literar ºi artistic”, retipãrit ºi într-o carte cu
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(continuare în pag. 2)

Monumentul istoric “ªcoala Veche” din Bolintin Vale - o restaurare exemplarã
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Intermezzo

pentru boemã
Toate interacþiunile dintre oameni ºi orice fel de

organizaþii sunt azi reglementate.

Se poate observa cum codurile bunelor maniere sunt

up-gradate cu elemente noi, ce þin în special de tehnologie

(folosirea dispozitivelor electronice) ºi de poziþionãri cu

privire la politica corectã (exprimare atentã pentru a nu

putea fi interpretabilã juridic ca lezând pe cineva). Încet se

ajunge la o anumitã standardizare unde procedurile încep

sã se impunã. Ba mai mult, persoanele aduc involuntar în

zona informalã bagaje comportamentale ºi chiar mentale

din universul formal în care activeazã. Se ajunge astfel la

un mod de existenþã ce se poate observa „cu ochiul liber” în piaþa contemporanã a schimburilor de

bunuri ºi servicii, care nu permite „abateri” decât cu riscuri ºi consecinþe posibile chiar ºi în aceste

vremuri „pandemice”, când tot ce pãrea de nezdruncinat devine volatil.

O asemenea „abatere” poate fi socotitã astãzi în zona privatã boema. Fenomen asociat preponderent

cu mediul artistic (boema francezã antebelicã cu a sa belle époque ºi les années folles este luatã drept

model) desfãºurat în zona centralã a oraºelor mari, în jurul unor localuri emblemã (restaurante,

ceainãrii, cafenele...), unde comportamentul social deschis ºi modul neconvenþional de socializare

face ca procedurile sã fie abandonate, predominante fiind amiciþia, colocvialitatea, sinceritatea,

umorul, spiritualitatea, mici excese de efuziune sentimentalã ºi chiar bahicã. Despre acest fenomen,

în ultima vreme studiat atent de cãtre cercetãtori din diverse domenii (istorici, literaþi, sociologi...) s-

au formulat diverse ºi interesante teorii, care însã cam toate converg spre o concluzie comunã:

boema a cam încetat sã existe în maniera ei clasicã. Ceea ce unii numesc neo-boemã sau post –

boemã este adesea o purã marketizare/valorificare a unor spaþii neconvenþionale (hale pãrãsite,

berãrii de cartier, terase de bloc sau modeste cârciumi din afara oraºului) care folosindu-se de acest

concept (chiar punându-l în denumirea lor) sperã sã atragã clienþi.

Un important scriitor ºi personaj al boemei bucureºtene de la începutul secolului douãzeci a fost

Ion Minulescu (1881-1944). Cu studii pariziene neterminate, devine un component de bazã al

boemei din celebra cafenea „Capºa” sau de pe terasa Oteteleºanu (cu care se identificã), ajungând în

final (atipic) într-o funcþie ministerialã. Numit „stegar al simbolismului”, poet, prozator ºi dramaturg,

este poate printre puþinii autori de poezie care reuºeºte sã aibã o retoricã seducãtoare prin utilizarea

imaginilor deschise, alegoriei, cu muzicalitate ºi un mister utilizat mai degrabã ca efect scenic,

obþinând o mare audienþã (în special cu „romanþele pentru mai târziu”). Este un poet extrovertit pânã

la teatralitate, artist al agorei, îmbinând într-un mod unic senzualitãþi balcanic-orientale cu judecãþi

cerebral-apusene, chiar dacã totul stã învãluit într-o finã ironie. „Toate ca ºi altãdatã…/ O bazar

sentimental!.../ Toate sunt ca la plecarea mea-dantelã ºi cristal…// ªi cu toate-acestea, câte tocuri

nu-ºi lãsarã forma/ Pe covoarele-þi bogate de Buhara?/ ªi-n enorma ta colecþie de patimi, câte

buze nu încercarã/ Sã-þi transcrie madrigaluri// Pe obrajii tãi de cearã?.../ câte tragice începuturi

nu sfârºirã-n simfonia / Mutã-a lacrimilor” (Într-un bazar sentimental)

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, prin acelaºi Bucureºti schimbat total din punct de vedere al

orânduirilor sociale, boema continua sã existe ºi datoritã lui Teodor Pâcã (1928-1978), cel care

împreunã cu alþi artiºti (Dimov, Pucã, Mazilescu, Tudor George, Mãrgãrit º.a.), schimbând elegantele

locaþii interbelice cu o semi-sordidã cârciumã de la subsolul unui imobil central, numitã exotic

„Singapore”, reînnoadã acelaºi spirit ºi oarecum acelaºi tipar comportamental. Cu atât mai mult cu

cât în acei ani întâlnirile deveniserã ºi o supapã de presiune ideologicã, unde puteau circula în voie

butade, „ºopârle” ºi aluzii la sistemul politic ºi la conducãtorii vremii. Pâcã a scris puþin (a fost se

pare mai mult boem, decât scriitor), a apãrut episodic chiar ºi în filme ºi devenise un personaj

pitoresc, care dãdea sarea ºi piperul întâlnirilor. Dar pentru el totul se terminã relativ repede,

dispãrând în plinã putere de creaþie (stilul de viaþã dezordonat ºi-a spus tragic cuvântul). ªi într-un

fel se terminã ºi acest al doilea mare episod al boemei bucureºtene, odatã cu acest poet care îºi lua

la revedere de la toþi într-o manierã ex cathedra, nonconformistã: „Vã las în valea acestei stinse

plângeri/ Orice sfârºit vesteºte-un început/ Mã duc eu primul, sunt mai priceput/ Sã pun din vreme

ºeile pe îngeri// Zvântaþi cu zâmbet aripile plânse/ V-aºtept la grajdurile de smarald/ Nu vã grãbiþi,

încã-i amiaz ºi cald/ ªi eu vã aºtept ºi chingile sunt strânse// Când veþi veni-n amurg sub înserare/

Vom cãlãri frumoºi prin elizeu/ În cavalcadã pân-la Dumnezeu/ Descãlecând la tronu-i, la picioare”

(Scurtã despãrþire).

Boema, cu spiritul ei (lãsând deoparte excesele), pare alungatã sau înlocuitã cu surogate

predefinite (copiate din cultura americanã, în principal). Vor fi oare boemii direct sau indirect

alungaþi din cetatea unde ei au reprezentat un barometru al timpurilor? Oare procedurile ºi

standardizarea vor „încorseta” iremediabil relaþiile dintre oameni? Fãrã a rãspunde direct, cei doi

poeþi, ºi nu numai ei, ne spun cã frumuseþea umanã constã tocmai în lipsa ei de uniformizare.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea

Pe strãzi o oarecare agitaþie. Interese diverse. În anticariat tãcere. Doar doi oameni nehotãrâþi:

unul rãsfoind un album de artã, celãlalt niºte ziare vechi. Doar un ceas cu pendul insista sã ne

spunã cã doar timpul ºi viaþa îºi numãrã clipele. În colþul poeþilor, o liniºte apãsãtoare mã trimite

cu gândul la ziua de ieri când pasul lor se amesteca în mulþime; astãzi, aceleaºi strãzi aglomerate,

dar mai sãrace cu un pas, cu zece, cu perechi întregi de paºi ºi umbre pierdute într-un album cu

amintiri pe care nu îl mai rãsfoieºte nimeni. Pe un raft, un volum cu supracopertã galbenã, pe

alocuri ruptã pe margini stãtea culcat în faþa unui alt volum de poezie, o tipãriturã mai nouã,

având copertele lucioase, drepte ºi cu clapete interioare. Ca toate celelalte ºi aceastã carte

galbenã, în lipsa cititorilor îºi acceptase destinul de orfan al lumii paginilor scrise. Pânã azi. Am

întins mâna, am apropiat-o sub privirea tot mai curioasã ºi am realizat cã am pus în miºcare, cã

a înviat între degetele mele Corabia de sunete. Deschizând-o la întâmplare, am vrut sã vãd care

sunt primele versuri care mã întâmpinã înaintea unei lecturi atente ºi asumate: „ªi dacã n-am sã

mã mai pot întoarce -/ dacã n-am sã mai pot gãsi unghiul acela de fulger,/ tãcerea aceea de

moarte,/ asurzitoarea liniºte care ne readuce în noi înºine,/ pe galbena orbitã dintre vise,/

când stelele-s în transã, ºi iarba se agitã,/ pierdut prin dezacordatele spaþii...?” (Cosmos).

Într-o tãcere asemãnãtoarea cu cea din poemul de mai sus, o nouã încercare, o nouã deschidere

a cãrþii ca într-un joc al norocului de tipul „hai 2 din 3" al copilãriei mele îndepãrtate. Deodatã

parcã simt glasul poetului în acest poem ca un îndemn cãtre cea care îi tulburã nopþile ºi îi

rãtãceºte busola lãsându-l sã se loveascã blând de cãrnurile sentimentelor care-l ademenesc într-

un profund erotism: „Pune oglinzi, mai pune, ca florile în casã,/ unde profunde cercuri se simt

la ele-acasã,/ pune oglinzi în care paharele ºi crinii/ sã joace ca în valuri meduzele, delfinii./

/ Pune oglinzi, ca ochii de iazuri, mai subþiri,/ în care sã tresarã fãclii de trandafiri./ Râzând,

cu mii de braþe sã vrei sã mã cuprinzi,/ pune oglinzi în praguri, ferestre, pânã-n grinzi.”

(Pune oglinzi).

Chiar dacã poetul a fost acuzat de unii dintre colegii sãi cã era fidel regimului comunist,

chiar dacã la un colocviu de poezie l-a acuzat nedrept pe ªtefan Augustin Doinaº cã a trecut cu

bunã ºtiinþã sub tãcere „libertatea realã a poeziei”, acuzându-i în egalã mãsurã pe Monica

Lovinescu ºi Virgil Ierunca pentru susþinerea unor aºa-zise „teze antipatriotice”, cu toate acestea

nu am putut trece cu vederea calitãþile de poet, eseist ºi traducãtor ale lui Vasile Nicolescu.

Aºadar, cu bucuria întâlnirii l-am luat acasã aºezându-l alãturi de alþi colegi din aceeaºi

generaþie poeticã, precum Alexandru Andriþoiu, altã persoanã controversatã din istoria recentã

a literaturii române ºi Ion Horea, chemat de partea cerului din 2019.

Povestea descoperirii volumului cu învelitoare galbenã, pe alocuri ruptã pe margini se poate

opri brusc în lipsa unor descrieri nuanþate ale emoþiilor generate de întâlnirea cu un altceva care

a venit exact atunci când ziua pãrea cã e sugrumatã de rutinã ºi zgomot, de ecourile sutelor de

voci din jur care nu reuºesc sã spunã nimic. ªi, astfel, ai putea „crede cã vine cutremurul sau

se nãpustesc hergheliile solzoase ale norilor,/ cavalcadele vântului ºi-ale nopþii; ai crede cã se

surpã turnuri/ ºi poduri, campaniile de gheaþã ºi trenuri care o iau razna/ pe lângã stânci, sau

cã un meteorit a aprins pãdurea,/ ºi fiarele pãrãsindu-ºi vizuinele aleargã speriate în toate

pãrþile.” (Invizibilul suflet) ªi atunci apare acel ceva ca o „furtunã care deseneazã cu fulgere/

invizibilul suflet al mãrii” Dar, dincolo de vuietul vârtejului cotidian care ameþeºte trup ºi

bypasseazã simþuri, de unde nimeni nu mai aºteaptã nimic apare un colac de salvare trimis de

Euterpe, o clipã de desfãtare „asemenea cãmãºii izvorului/ ºi bobului de rouã când trece o

umbrã de pasãre,/ asemenea brânduºei/ ºi nãrii antilopei,/ asemenea ochiului de apã în care

se îneacã un fluture/ ºi respiraþiei pãstrãvului,/ asemenea mânzului care se ridicã pentru

prima oarã de la pãmânt/ ºi frunzei care a uitat sã cadã,/ asemenea cobaiului prin care trece

un curent de micã tensiune,/ ºi nervilor de aer al flautului,/ asemenea uºii înainte de a te

întoarce,/ ºi toporaºilor lângã care paºte-un viþel,/ asemenea curcubeului înainte de a se fixa

la marginea ploii...” (Tremurãtoare).

Pe valuri de

praf, o „corabie

de sunete”
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(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (XVI)
acelaºi generic. George Bãlãiþã trãia din plin „ficþiunea
care îl apropia de adevãrul necesar”, cum zicea d-sa.

În ce-l priveºte pe Ion Bãieºu, conjudeþeanul meu
buzoian, îl cunoºteam din studenþie când îl vizitam cu
treburi, în strada Brezoianu 13, la redacþia revistei
„Amfiteatru”, o revistã din care el, împreunã cu Fãnuº
Neagu, cu Adrian Pãunescu, Ana Blandiana ºi alþii a reuºit
sã facã una din cele mai interesante ºi atractive publicaþii
din deceniul ºapte. Într-o posibilã ierarhie a scriitorilor
din ultimele decenii ale veacului trecut Ion Bãieºu ocupa/
ocupã unul din primele locuri – ca prozator (îi apãreau
cãrþile la intervale scurte de timp, era prezent în presa
literarã în fiecare sãptãmânã, ba chiar ºi în cea cotidianã,
ceva mai târziu a ajuns celebru ºi ca dramaturg, piesa

Preºul fiind montatã pe scene de prim rang ale þãrii ºi
cunoscând sute, dacã nu cumva chiar mii de reprezentãri
cu sãlile pline pânã la refuz.

Dragoº Morãrescu a înþeles printre primii aceste fapte
de mare scriitor, nãscut ºi nu fãcut ºi, în consecinþã i-a
fãcut ºi el un portret, cum îi mai fãcuserã ori îi mai fãceau
ºi alþii (ca Silvan Ionescu bunãoarã).

„Bãieºul” lui Dragoº Morãrescu apare sub chipul unui
tânãr semeþ, cu fruntea strãjuitã de pãr bogat, cu
sprâncenele abia conturate ºi cu privirea îndreptatã
undeva spre dreapta, în afara paginii, lãsând sã se creadã
cã trage „cu coada ochiului” cãtre cineva nevãzut, ori
abia întrezãrit. Poate privea spre criticii teatrali, care se
grãbeau sã-i comenteze textele dramatice ori pe cele în

prozã, sau – cine ºtie! – cãtre numeroºii lui cititori din
toatã þara. Mergând cu sugestiile oferite de imagine,
dincolo de chipul propriu-zis parcã citim ºi un gând al
scriitorului: „Par eu indiferent, dar ºtiþi voi câte am în
cap!? ªi ce ºtiþi voi despre truda la o piesã pe care þi-o
doreºti de succes?”.

Am greºi sau în orice caz am judeca foarte simplist
dacã am spune cã portretele lui George Bãlãiþã ºi Ion
Bãieºu nu sunt „fidele” fotografiilor ºi chipurilor celor
doi scriitori pe care mulþi dintre noi i-am cunoscut, i-am
vãzut „în carne ºi oase” prin agora literarã a vremii.

Un artist adevãrat nu este nici pe departe „un copist”
(mulþi dintre ei fug ori au oroare faþã de copii ºi copieri)
ºi catã sã fie în toate original ºi de necomparat cu confraþii
lui.

Este ceea ce Dragoº Morãrescu a înþeles de la început
ºi, mai mult decât atât, a reuºit sã ne convingã ºi pe noi
de acest adevãr elementar.
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

De la o vreme, prieteni ai

mei, tot mai greu mã aºez la

masa de scris. Simt anii cum

îmi apasã ceafa ºi îmi strâng

mâna într-o menghinã

neiertãtoare. Doar atunci

când se aprinde flacãra unei

amintiri, când un gând se ridicã din pagina unei cãrþi

citite ori recitite, apoi se întâlneºte cu experienþa mea de

viaþã, simt nevoia sã mãrturisesc.

Zilele trecute, cu puþin înaintea sfintelor sãrbãtori ale

Paºtelui, soþia mea, care este filolog ca ºi mine, mi-a

gãsit în bibliotecã douã volume din BPT (asta însemna,

pe vremuri, „Biblioteca pentru toþi”, o colecþie ce se

tipãrea pe hârtie proastã, dar în zeci de mii, ori chiar sute

de mii de exemplare), cu titlul Cãlãtorii, de Dimitrie

Bolintineanu. O carte excepþionalã a marelui scriitor de

la începuturile literaturii române moderne, deopotrivã

poet, dar ºi prozator, autor erudit, hrãnit de literatura

romantismului francez, pentru cã avusese ºi o bursã de

câþiva ani la Paris de care se folosise din plin pentru a

citi, a cunoaºte, a înþelege.

Am recitit cu delicii romanul lui de cãlãtorie, scris în

anii exilului de dupã Revoluþia de la 1848, la care a

participat ca un luptãtor convins ºi un patriot desãvârºit.

Atunci mi-a venit ideea acestei paralele în timp, cu atât

mai mult cu cât, vã spuneam, se apropia sãrbãtoarea

Paºtelui.

I. Un prinþ levantin coborât la

Bolintin
Nu, Dimitrie Bolintineanu n-a fost os princiar. Fiul

unui aromân din Ohrida, Enache Cosmad, ºi al þãrãncii

din Bolintin Vale, Anica Caloian, asumându-ºi condiþia

de fiu al Bolintinului, Dimitrie a cãlãtorit în lumea

Levantului, dupã ce a fost trimis în exil de funcþionarii

Imperiului Otoman care obþinuserã una dintre ultimele

izbânzi asupra Valahiei Mari.

Prin scrisul sãu, colorat, inspirat, legat de Occidentul

cultural al acelui veac, al XIX-lea, dar pãstrând aromele

Orientului, Dimitrie Bolintineanu a devenit un prinþ

levantin al literaturii române.

Mã opresc doar asupra drumului sãu la Ierusalim, inima

creºtinismului, steaua polarã a Ortodoxiei. Bolintineanu

descrie drumul spre Ierusalim cu o savoare pe care puþini

scriitori-cãlãtori ai epocii au realizat-o. Pentru cã el vine

din Balcania, pentru cã el trãieºte poveºtile ei pe care ni

le aduce cu înþelegere ºi cu iubire.

Dincolo de asta, el ne oferã un drum al credinþei, o

cãlãtorie în mitul creºtin al Ierusalimului sfânt, o poveste

a „staþiilor”, a locurilor în care s-a oprit Iisus Hristos în

calvarul sãu cãtre moarte. Scria Bolintineanu în urmã cu

o sutã cincizeci de ani:

„Staþie: locul unde Iisus se încununã cu spini, se aratã

o bucatã de coloanã pe care Iisus ar fi ºezut când

soldaþii îl încununarã; Staþie: locul unde Maica

Domnului vãzu pe Iisus dupã Înviere; Sfântul Mormânt

în bisericã este un loc rotund, pe la mijlocul acestuia

se aflã un cenotaf sau capelã, ºaisprezece coloane de

marmurã sprijinitã descriind ºaisprezece arcade”.

Dupã o sutã cincizeci de ani, cu ochii unui gazetar

contemporan, vã propun o cãlãtorie în acest spaþiu,

finalizatã cu acelaºi drum. Fãrã, Doamne fereºte, orgoliul

vreunei comparaþii, ci doar cu speranþa cã avem dreptul

sã ne împãrtãºim din aceeaºi luminã.

II. Cãlãtorie peste 150 de ani
Prima datã am cãlãtorit acolo, într-o vizitã „de serviciu”,

în decembrie 1977, tânãr ziarist care abia împlinise 31

de ani ºi avea toatã setea ºi nesimþirea cu care descoperi

lumi noi, nu le înþelegi pânã la capãt, dar treci mai departe

cu sentimentul cã ai mai adãugat o þarã palmaresului tãu

de barbar care nu aude timpul decât în goana calului.

La vârsta aceea, poate, toþi avem ceva din bucuria

tâmpã a turiºtilor japonezi care vin la mii de kilometri

de lumea lor doar pentru a face poze ºi a le prezenta

prietenilor ca pe niºte trofee de vânãtoare.

Am ajuns în Þara Sfântã, pe aeroportul din Tel Aviv,

într-o dimineaþã în care la Bucureºti ningea subþire ºi se

presimþea gerul, acolo erau vreo 20 de grade, un fel de

primãvarã zgârcitã.

Încã din avionul El-Al-ului am simþit cu strângere de

inimã o atmosferã crispatã cu care nu eram obiºnuit,

mirosul unui rãzboi despre care citeam în fiecare zi. La

Istanbul, unde am fãcut escalã, avionul a fost încercuit,

pe perioada alimentãrii, de jeep-uri cu mitraliere ºi soldaþi

turci cu cãºti de rãzboi. Apoi, la destinaþie, unde aºteptam

un control la sânge, plin de capcane ºi rãutãþi, cã, de,

veneam dintr-o þarã comunistã, am avut prima mare

surprizã. La vederea paºapoartelor oficiale din România,

vameºii, dar ºi bãieþii cu pistoale mitralierã la gât care

împânzeau aeroportul, ne-au zâmbit larg ºi ne-au scutit

de umilinþele prin care treceau ceilalþi pasageri.

Da, prieteni, noi aveam atunci un statut privilegiat în

Israel. Datoritã politicii externe a celui pe care l-am

ciuruit lângã zidul cazãrmii din Târgoviºte, în 1989. La

ordinul dur al Moscovei de a rupe relaþiile cu Israelul,

ordin urmat de toþi copiii cuminþi din lagãrul socialist,

rebelul Ceauºescu, bâlbâitul ºi semidoctul care avea

intuiþii de geniu în politica mondialã, a refuzat scurt. A

pãstrat ambasada la Tel Aviv, a intermediat între arabi ºi

israelieni, a susþinut cu îndârjire de þãran oltean cã nu

rãzboiul, ci pacea este calea pentru aceste pãmânturi.

ªi evreii ºi arabii au apreciat enorm acest lucru.

Sentiment care se rãsfrângea asupra tuturor românilor

care veneau în Israel, din diverse motive.

Am stat zece zile acolo, am participat cu încã un coleg,

la un congres de tineret uºor stupid în care tinerii

militanþi de origine arabã terminau ziua recitând poeme

kilometrice ºi bucurându-se ei înde ei, cum zicea bunicã-

mea.

Am cam chiulit de la congres, deºi organizatorii care

ne gãzduiserã în Battyam pe malul mãrii ne acordau

mãsuri sporite de siguranþã. Aveam, pentru prima ºi ultima

datã în viaþã, bodyguarzi, niºte tipi negricioºi mai scunzi

ca mine care mã obligau sã mã cocoºez de câte ori ieºeam

din maºinã ºi traversam strada. Am chiulit, vã spun, cu

voie de la împãrãþie, deoarece reprezentantul ambasadei

române, secretarul de presã ºi tineret care se ocupa de

eveniment (Þintea sã-l fi chemat, nu mai ºtiu?), a venit

la noi cu o Dacie „tropicalizatã”, care mergea ca o maºinã

europeanã, ºi ne-a plimbat prin Tel-Aviv, prin aproape

tot Israelul, ne-a dus la Tiberiada, ne-a arãtat înãlþimile

Golan, niºte dealuri nu foarte înalte unde s-a desfãºurat

cea mai mare bãtãlie de tancuri din istorie (mai mare

decât cea de la Kursk-Orel din cel de-al doilea rãzboi),

bãtãlie în care tancurile siriene (sovietice, normal) erau

sã rãzbeascã tancurile israeliene (americane, normal), dar

un ordin stupefiant al statului major israelian a trimis un

cer de avioane de bombardament care i-au îngropat pe

toþi în pãmântul arid al înãlþimilor Golan. ªi pe-ai lor ºi

pe-ai celorlalþi. Asta era legea acestui rãzboi.

Dar ne-a dus prietenul nostru, mai ales, la Ierusalim,

locul despre care eu ºtiam din zeci de cãrþi, dar mama

mea ºi mama iubitei mele ºtiau din rugãciunile lor ascunse

ºi credeau cu sufletul cã acest oraº este supremul simbol

al credinþei.

Ne-a dus prietenul meu, omul pe care nu l-am mai

întâlnit niciodatã, împreunã cu soþia lui (le trimit o

închinare din pagina acestei cãrþi) la „oraºul alb”, ridicat

numai din „piatrã de Ierusalim”, aºa cum impunea legea.

Biserica Sfântului Mormânt, Moscheea lui Omar, Cetatea

lui David, turnul lui Irod, Zidul Plângerii. Scriam atunci

într-o carte care a apãrut în 1983, în plinã teroare

ceauºistã, cum ar zice niºte gãinari ignoranþi erijaþi în

istorici de elitã: Ne apropiem de Biserica Sfântului

Mormânt, în spate e Muntele Mãslinilor, la poalele lui

grãdina Ghetsimani, un deal, atât, ºi o întindere de

arbuºti mediteraneeni, mitul contestat parcã, de

realitate, micºorat, umilit, chiparoºii, smochinii.

Biserica, trunchi simbolic din care se desfac navele unor

religii. Cântarea de sub bolþi pare un sunet pornit din

piatrã, o armonie perpetuã ordonând miºcarea

procesiunilor de copii îmbrãcaþi în alb, conduºi pe

drumuri ce se taie, se suprapun ca într-un tablou al lui

Escher.

Cartea a apãrut, repet, în 1983, sub titlul Lumea, ziua

ºi noaptea, conþinând jurnalele de cãlãtorie ale unui

ziarist fost comunist, soldat al partidului, dar purtãtor al

convingerilor ºi al credinþelor moºtenite din copilãrie

de la familia de învãþãtori din Câmpia Mehedinþilor.

Doamne fereºte, n-am cerºit prin aceste rânduri un

certificat de dizidenþã, n-am fost dizident niciodatã, am

devenit doar acum, la bãtrâneþe, dizident faþã de un regim

mai înjositor ºi mai ticãlos decât cel al lui Ceauºescu.

Pentru cã e pervers ºi camuflat în vopseaua democraþiei.

Ei, dar asta a fost în 1977, în oraºul în care, auzind pe

la patru dimineaþa, în hotel, niºte bubuituri de tunuri

care veneau dinspre Mediterana, mi-am trezit colegul ºi

i-am spus: Au început, hai sã ne pregãtim! Ne-am liniºtit

dupã câteva minute, tuna ºi fulgera în decembrie pe

Mediterana.

Mi-a fost dat, dupã 35 de ani, în vara lui 2012, sã merg

într-o cãlãtorie în Þara Sfântã, împreunã cu iubita mea.

Oameni aproape bãtrâni, eu cu probleme de inimã greu

þinute în frâu. Dar am suportat peste o sãptãmânã de

drumuri lungi, de urcuºuri, în cãldura mediteraneanã a

lui august, în mod miraculos. Ceva ne-a dat putere, ceva

ne-a þinut în picioare în aceastã fabuloasã cãlãtorie în

istoria credinþei ºi a sufletului în care am respirat ºi vom

respira întotdeauna.

E o ºansã rarã pe care viaþa þi-o poate oferi, aceea de a

însoþi, de a înþelege ºi de a te lumina în drumul lui Iisus.

De a sta în genunchi la Biserica Biciuirii de pe Via

Dolorosa, de a vedea chipul lui Iisus de pe nãframa maicii

Veronica, icoana care mã tulburã cel mai mult ºi pe care

am aºezat-o sã-mi lumineze biroul meu de sclav al

scrisului. Crucificarea, zborul, Iisus a fost un învingãtor,

am vãzut lumina de pe muntele Tabor, am fost la

Capernaum ºi Cana Galileii. El s-a întors la Ierusalim ca

rege al spiritului, ca întemeietor de doctrinã ºi istorie. A

primit o coroanã de spini ºi o cruce grea sub care s-a

prãbuºit de douã ori înainte de a se înãlþa.

Ce e acum Via Dolorosa, ce e Biserica Sfântului

Mormânt? O istorie pe care poþi ºi trebuie s-o parcurgi

cu piciorul, de la Grãdina Ghetsimani spre Poarta Leilor,

apoi în sus, prin cele paisprezece vãmi ale lui Iisus. Spre

Mormântul în care nu e înmormântat nimeni, a stat acolo

Iisus, dar s-a ridicat, noi cãutãm umbra lui uriaºã. Cum ºi

de ce a plecat creºtinismul de aici, între religia veche

ebraicã, lumea Islamului, din dunga religiilor orientale

persane, din înþepeneala zeilor romani?

Dovezile sunt acolo. În Þara Sfântã, în triunghiul dintre

Mediterana, Marea Moartã ºi Marea Galileii, pe un

teritoriu care e un muzeu celest unde s-a pãstrat credinþa

lumii.

Ce senzaþie poþi sã ai umblând azi pe acolo, om modern,

obosit de viaþa zgomotoasã, ce drept ai sã priveºti prin

fereastra minunilor, ce drept ai sã respiri ºi sã crezi aerul

acela care pare de la începutul lumii noastre creºtine.

Suntem de lângã Carpaþi, suntem de la câteva mii de

kilometri, dar am fost o naþie creºtinã înainte de a fi

creºtinaþi. Existã ºi acum un mister al religiei dace.

Sfântul Andrei, venit aici sã aducã în lumea noastrã

credinþa, ia cunoºtinþã despre o lume care exista în

credinþã, nu trebuia convertitã la ceva.

Am fost, oameni buni, cu iubita mea cãreia cred cã i-

am adus astfel cel mai mare dar ºi omagiu pe care i le

puteam aduce, în Þara Sfântã, în interiorul unui mit care

ne defineºte ºi ne ajutã sã fim ºi sã acceptãm toate

înnegurãrile vieþii.

Unde e drumul, cum poate fi parcurs ºi îndurat?

Am mers în Deºertul Iudeii, la Mânãstirea Sfântul Sava,

cetatea credinþei care existã de un mileniu ºi jumãtate.

Este cea mai veche mânãstire din lume ºi, spune Cartea

Sfântã, aici se va sãvârºi, înaintea Celei de a Doua Veniri

a Domnului, ultima Sfântã Liturghie de pe pãmânt.

Povestea celor patruzeci ºi patru de pãrinþi savaioþi,

uciºi de perºii care au cucerit aceste pãmânturi.

Mânãstirea a rezistat ºi în timpul ocupaþiei sarazinilor,

apoi a îndurat ocupaþia turcã. Viaþa monahalã s-a

revigorat sub egumenul Ioachim Valahul în 1540.

Acolo, la izvoarele Cedronului, într-un deºert apãsãtor,

credinþa e o durere care se suportã fãrã niciun fel de

abatere. Am fost acolo ºi m-am cutremurat. Am fost în

Þara Sfântã ºi ceea ce credeam a fi o excursie interesantã,

dar doar atât, s-a dovedit o experienþã de viaþã totalã,

definitivã, capabilã sã ne deschidã lumea, nu s-o închidã

în limitele unei vârste ºi ale unor neputinþe.

Am înþeles în toatã fibra fiinþei mele vechiul dicton

elen (ºtiut de noi în grai latin):

Doamne, et in Arcadia ego!

Et in

Arcadia

ego!
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Flash-back

„M-au blestemat în visu-mi cerºetorii
Cã doar îndrãgostit i-am miluitCã doar îndrãgostit i-am miluitCã doar îndrãgostit i-am miluitCã doar îndrãgostit i-am miluitCã doar îndrãgostit i-am miluit.”.”.”.”.”

Titus Vîjeu

(continuare în pag. 5)

În orãºelul în care trãiam,

librãria doamnei Soare

reprezenta un reper important pentru existenþa noastrã

cotidianã. În fiecare sãptãmânã rafturile se îmbogãþeau

cu noi titluri iar clienþii fideli ca mine beneficiau ºi de

cãrþi neexpuse din cauza tirajelor limitate ori a faimei

autorilor în cauzã. Aici mã întâlneam cu profesorii liceului

meu, botezat cu numele unui erou al aviaþiei româneºti,

recent transformat dintr-o „ªcoalã medie” de tip sovietic

într-o instituþie de învãþãmânt preuniversitar de tip

european. Erau dascãli cu totul remarcabili, pe care viaþa

de dupã rãzboi îi adunase aici, la adãpostul unei mici

staþiuni premontane în care se tratau de maladii cardiace

sau pulmonare, dar ºi de maladii ale istoriei. Era – între

altele – cazul profesorului meu de limba românã ºi al

soþiei sale, profesoarã de limba francezã, nãscuþi ºi

crescuþi la Cernãuþi ºi care, pentru a nu cãdea în mâinile

zbirilor ce puneau în aplicare ordinul lui Stalin de a-i

înapoia marii Uniuni Sovietice pe fiii Basarabiei ºi

Bucovinei rãmaºi în patria mamã se mutaserã din oraº în

oraº (începând cu Timiºoara, unde funcþionaserã la

vestitul liceu Constantin Diaconovici Loga) pentru a-ºi

pierde urma.

Acum, mai ales dupã declaraþia din aprilie 1964 a

Partidului, care marcase fractura ideologicã cu Moscova,

nu mai era nici o primejdie. Astfel încât se puteau bucura

la vedere – împreunã cu ceilalþi colegi interesaþi de

literaturã – de noile apariþii editoriale, tot mai interesante

ºi mai numeroase...

Începea – parcã – sã se lumineze. Þara ieºea tot mai

mult din orbita Kremlinului ºi volumele elegante de la

Cartea Rusã încetaserã sã

monopolizeze sectorul rezervat

literaturii universale.

Între cei ce cãlcau pragul librãriei era

ºi un domn (misterios pentru mine) ce

apãrea întotdeauna la bordul unei

motorete pe care o sprijinea de zidul

clãdirii. Nu mai þin bine minte dacã era

una germanã, marca Simson, ce apãruse

recent pe piaþa din România sau o

motoretã autohtonã Carpaþi. Înclin

spre cea de-a doua variantã. Era destul

de rezervat, cerceta titlurile ºi

achiziþiona cãrþile ce-l interesau, cu

precãdere de autori francezi.

Într-o zi am întrebat-o pe vânzãtoare

cine e domnul în cauzã. Am aflat cã

este un profesor de la o ºcoalã din

Comarnic ºi care locuieºte undeva la

jumãtatea drumului dintre Breaza ºi

Comarnic, în cartierul Gura Beliei. Am

tresãrit amintindu-mi de Steaua fãrã

nume a lui Sebastian a cãrei acþiune se

întâmpla „undeva între Câmpina ºi

Sinaia”, adicã în chiar locul unde

trãiam în acei ani frumoºi ai

începutului adolescenþei.

Profesorul Alexandru Botez preda

aºadar limba românã ºi limba francezã la un gimnaziu

din apropiere. Puþinã lume ºtia cã fusese încã înainte de

cel de-al doilea rãzboi mondial un poet de succes, sub al

sãu nom de plume Simion Stolnicu. De fapt acela era

numele acordat lui de cãtre Eugen Lovinescu în cercul

Sburãtorului, în care fusese primit cu cãldurã în 1926

(avea doar 21 de ani). În paginile revistei omonime el va

fi prezentat de Hortensia Papadat-Bengescu ca autor ce

interesa nu doar prin cele douã poezii publicate (Faur ºi

Funerarii de toamnã) ci ºi prin alte creaþii ce urmau sã

fie gãzduite într-un volum de debut. Acesta a vãzut

lumina tiparului destul de târziu, în1933 ºi avea sã poarte

un titlu incitant, preluat din astronomie: Punct vernal.

A doua carte i-a apãrut în 1935, cu un titlu trimiþând de

data aceasta nu în înãlþimile solare ci în adâncimile

culturii mediteraneene. Se chema Pod eleat ºi chiar dacã

nu-i convoca în stihuri pe Zenon ori pe Parmenide se

concentra spre un pod definit drept „unghiu spart în

infinit / Ca-n faustiana pentagramã”. Un pod „beat de-

ncremeniri inumane” ºi „pod al sinuciderii, pod fãrã

dare”, „pod al berlinelor ºi al pavanelor”. Poetul îl

invocã la un moment dat pe faimosul arhitect Apolodor

cãruia îi cere sã-i zideascã în piept „cicluri sfârºind cu

vorba «stele»” spre-ai potoli un „chin centrifugal”.

G. Cãlinescu, care nu-i avea la inimã pe moderniºtii

mentoraþi de E. Lovinescu, avea sã-i denunþe „delirul

neologistic” fixat în „ermetizarea ºi mallarmeizarea

printr-o gramaticã dificilã”. Aceasta fãrã a nu-i recunoaºte

„vocaþia, vizibilã în versuri miracol” precum aceste

„pãtrate negre, pãtrate albe, / Cuprinse-n conul unui

lampadar / Surâdea inflorescenþã de galbe/ Reginei albe,

reginei negre, / ªahului de smoalã, ºahului de var”, strofã

ce deschidea Tamburina valahã din Punct vernal. Peste

ani, cel ce figura în Istoria cãlinescianã alãturi de Stolnicu

la capitolul Dadaiºti, suprarealiºti, ermetici, Vladimir

Streinu, îl va „reabilita” în ediþia de la Minerva (1973),

demonstrând cã în lirica confratelui sãu apar elemente

cu adevãrat novatoare. Cãci „în perspectivã istorico-

literarã, am putea vorbi de o nouã ipostazã liricã, în care

byronismul poeþilor noºtri din secolul trecut se combinã

de data aceasta cu unele elemente moderne din Edgar

Poe în acelaºi timp, gestul protocolar ºi oarecum galant

cu care se vorbeºte în împrejurãri funebre, sarcasmul

romantic intervenind în plinã desfãºurare emotivã ºi

uºoarã teatralitate liricã din Punct vernal aruncã mai

toate premisele ce vor înflori repede în poezia lui Emil

Botta din Întunecatul April”.

Amintita ediþie, alcãtuitã de profesorul Simion

Bãrbulescu, ce se intitula ªerpuiri între lut ºi torþele de

aur cuprindea – pe lângã poeziile din cele douã volume

antume – ºi o generoasã selecþie din opera nepublicatã a

autorului. Din numeroasele variante, îngrijitorul ediþiei

s-a strãduit sã aleagã „textul cel mai realizat estetic care

sã fie considerat de bazã, netrãdând intenþiile poetului”.

Am primit acest op masiv, de peste trei sute cincizeci

de pagini chiar de la acest bun prieten de familie, cu

aceastã dedicaþie: „Doamnei Virginia ºi prietenului Titus

Vîjeu – pentru marea dragoste faþã de ciudatul Simion

Stolnicu – cu deosebita afecþiune a îngrijitorului ediþiei,

omagiu. Simion Bãrbulescu, Buºteni, 1974".

Rareori mi-a fost dat sã întâlnesc un devotament atât

de robust faþã de opera unui confrate. Poate condiþia lor

de dascãli de provincie ce trebuiau sã facã faþã zi de zi

ignoranþei ºi chiar brutalitãþii autoritãþilor îi apropiase

în timp. Supravieþuind nefericitului poet din Comarnic,

criticul literar cultivat ºi plin de energie a salvat practic

manuscrisele acestuia ºi le-a pus în valoare cu varii ocazii.

Postumele aveau sã fie retipãrite în seria Poeþi români

contemporani la editura Eminescu în 1998 „cu întreg

aparatul critic de rigoare ºi corectarea erorilor de lecþiune

strecurate în ediþia din 1973, cum ºi a celor de tipografie

(nu puþine!)”.

(Simion Stolnicu)
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(urmare din pagina 4)

Prietenul Sim i-a dedicat ºi o monografie: Simion

Stolnicu sau „Tentaþia efemerului” (editura Premier,

Ploieºti, 2000). Spera sã-i poatã publica ºi un roman

autobiografic, Madona Angelicata, pãstrat în arhiva sa.

Nu cred cã a izbutit sã o facã, între timp harnicul

cercetãtor ºi profesor din Buºteni pãrãsind ºi el aceastã

lume.

Mi-l amintesc la volanul Trabantului sãu, botezat

Rosinanta, ca o recunoaºtere a faptului cã trãia împreunã

cu Marta, soþia sa, în lumea purã a lui Cervantes. I-am

vizitat nu o datã la Buºteni, mai întâi în vila din strada

Traian, unde l-am cunoscut pe Mihai, fiul lor extrem de

talentat ºi prea timpuriu dispãrut, apoi în apartamentul

de bloc din Cezar Petrescu nr. 4. La rândul lor nu ne

ocoleau la Bucureºti ori la Breaza ºi, de fiecare datã,

gândul lui se îndrepta aproape automat cãtre poetul

straniu ce cânta la vioarã, picta ºi-ºi aºternea gândurile

pe hârtia îngãlbenitã. Prin anii ’50, când profesorul

Bãrbulescu a identificat în colegul Alexandru I. Botez

pe acel poet interbelic numit Simion Stolnicu, acesta l-

a implorat pe mai tânãrul sãu coleg sã nu-l divulge. Se

temea probabil pentru faptul cã fusese omologat ca poet

aparþinând „literaturii burgheze” ºi care se afla deja sub

observaþia autoritãþilor comuniste. Sau cã funcþionase

în timpul rãzboiului ca secretar al Teatrului din Odessa,

oraº sub autoritate militarã româneascã. Imediat dupã

rãzboi Aurel Ion Maican, regizorul ce fusese numit în

funcþia de director fusese denunþat ca „jefuitor” ºi

anchetat de sovietici. Nici românii n-au stat cu mâinile-

n sân în cuprinsul Tribunalelor poporului ºi l-au pus ºi

ei sub acuzare. Absolvit de vinã, a fost invitat sã intre în

rândurile noului Partid Comunist de unde, evident, avea

sã fie exclus la primele verificãri.

Oricum, omul cu motoreta, pe care-l vedeam cercetând

atent cãrþile din librãria doamnei Soare, fusese în tinereþea

sa cineva. Nu degeaba Eugen Ionescu, fostul sãu coleg

de la Sfântul Sava îl socotea „printre eventualii aºtri”.

Absolvise Facultatea de Litere ºi Filosofie cu o licenþã

în francezã, italianã ºi istoria artei iar în vara ce a urmat

examenului final (1938) fãcuse o cãlãtorie de studii la

Paris ºi Dijon. Eleganþa vestimentarã, vizibilã într-o

fotografie de epocã (costum impecabil, cãmaºã albã bine

cãlcatã ºi pãlãrie de cea mai bunã calitate) marca lipsa

de complexe faþã de exigenþele europene interbelice, în

primul rând faþã de cele din Hexagon.

Când l-am întâlnit eu, la începutul anilor ’60 aborda

mai degrabã stilul proletar al momentului, tocmai pentru

a se pierde în mulþimea anonimã a noii Românii Populare

(devenitã dupã 1965 România Socialistã).

Acele „sistole ºi diastole” ale istoriei despre care scria

undeva Elie Faure ºi-au avut în viaþa ºi scrisul poetului

rãsfrângerea sub chipul atenuat al „ºerpuirilor”. Nu

întâmplãtor opera sa postumã va dobândi – potrivit

dorinþei sale – genericul ªerpuiri între lut ºi torþele

de aur. Chiar ºi limpezirea sensurilor poetice

se va produce în timp sub semnul acesta al

unor glisãri pe care eu le-aº numi mai curând

„serpentine” pentru fi mai aproape de

eleganþa limbii franceze pe care o admirase

nespus. Ignorând în fapt noile

comandamente literare ale epocii, Simion

Stolnicu îºi va recalibra mesajul în poeme

din ce în ce mai limpezi. În Preþul nu va

ezita sã opunã autorului de modã nouã, aflat

în slujba „cauzei colective” imaginea

scribului etern: „Poetul pare-un clovn urcat

pe catalige / Când stâlpi de vis arcaþi pe

strãzi cu bustu-n cer, / Îl þin, reclama unui

circ stelar s-o strige / Lumilor de la gleznã,

ce-l vor doar Gulliver...” Departe de

„puternicii zilei pe care-i visezi”, campaþi

într-un „Olimp de noroi” poetul e tot mai

preocupat de întâmplãrile vieþii. Dispariþia

mamei, alãturi de care trãise în anii de

profesorat de la Comarnic i-a prilejuit

scrierea uneia dintre cele mai frumoase

evocãri lirice: „Aº reda frunþii tale adormite

/ Marea fãrã naufragii a câmpiei, /

Pretutindeni candele de nave / Sã descoasã

de pe chipul tãu / Semnul / Vastelor pâcle

de toamnã. / Soarele-n amurg s-ar opri /

Doar pe faþa ta / ªi lui, redatã, / Ai lumina /

Ca un ulm unde-odinioarã / Tu ºi eu, copilul,

ne-am oprit / Când oracolele ºesului / Se

frãmântau... / Din ceas în ceas, / Poate, ultima-

mi spusã / I-aceasta din jale, / Ultima culegere

de snop / Din holda stelelor / ªi aruncare-a lui

/ În braþele tale pururi deschise / Spre

umbra mea din urmã!” (Elegie

inutilã).

În pofida eforturilor cuprinzãtoare

ale profesorului doctor Simion Bãrbulescu,

însumând ani de lucru ºi viaþã, poezia lui Simion

Stolnicu a rãmas (încã) necunoscutã publicului

cititor de poezie.

Într-o þarã ce se pretinde (ºi chiar e într-un fel)

francofonã ar merita pomenitã poezia în limba

francezã a lui Siméon Stolnic (grafierea galicã

a numelui sãu de poet) din La chanson contre

la chanson. Unele piese, precum Souvenir de

Bourgogne („C ‘était la belle saison / c ‘était à

Dijon...”) ar merita puse pe muzicã, Altele,

precum Au tombeau de Baudelaire, Au poète

des Fleurs du Mal, A maître Villon sau En

relisant Verlaine fixeazã efigii lirice

impresionante unor celebri înaintaºi galici.

Evident, nu ºtiam nimic din toate acestea

atunci când îl vãzusem coborând întâia oarã de

pe modestul biciclu cu motor pentru a pãtrunde,

discret ºi uºor timorat în încãperile librãriei. Nu

ºtiam cã era unul din poeþii preferaþi cândva ai

lui Eugen Lovinescu, pe care Stolnicu l-a

surprins admirabil într-un poem ca acesta:

„Colos ca trup, dar, fluture pe-o carte / Afla ce

strunã sunã-n lira ta!? Trãia pictând-o pe

Nausica / ªi-n criticã murea scriind pe-un

„foarte” / ªi ca Socrate nins, el contempla / A

tinereþii-mbobociri deºarte! / Uitate-adesea-n

amforele sparte / Criticu-afla pe «via Appia»./

ªi totuºi de-i cîntai despre vreo muzã / De

pension cu piersici ºi pomeþi, / Maestrul harnic

(anticii mai scuzã?) / Trezea din grav somn

secoli de poeþi / Sã te asculte. Parcã ºi meduzã

/ Trezea ºi myceniene statui, vieþi!”

Vizitele mele în librãria din centrul oraºului

au încetat practic în toamna lui 1966 când am

plecat la facultate. Când m-am întors, în vacanþa

de iarnã, el nu mai era. Am aflat cã murise cu o

lunã mai înainte, în noaptea de 27/28 noiembrie ca urmare

a unui stupid accident domestic: asfixierea cu gaze din

pricina unei sobe defecte ºi cã fusese înmormântat la

Bãneºti (practic un cartier al Câmpinei) alãturi de mama

sa Ecaterina, evocatã cu drag într-unul din ultimele sale

poeme...
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Teodor Dume

Teodor Dume (n. 04.04.1956, Luncasprie, Bihor) locuieºte în Oradea, este poet, editor, jurnalist, fondator, director, redactor-ºef al mai multor reviste de
culturã, în prezent director/fondator al revistei „Extemporal liric”. Este membru al Uniunii Scriitorilor Europeni (USE), membru al Asociaþiei Scriitorilor de
Limbã Românã din Quebec, membru AJRP – Asociaþia Jurnaliºtilor Români de Pretutindeni, cu sediul în Montreal/Canada, membru fondator IRJ&MMA –
International Romanian Journalists & Mass-Media Association, cu sediul în Los Angeles, CA, U.S.A, membru fondator al WARM – Asociaþia Mass-Media
Românilor din Lume, cu sediul la Londra/UK, membru în Consiliul Onorific Internaþional Reþeaua Literarã, membru de onoare „Lira 21", membru de onoare
„Confluenþe lirice” etc. Prima carte îi apare la editura Litera, în 1985, Adevãrul din cuvinte, cu o prefaþã de Gheorghe Grigurcu, dupã care publicã aprox. 30 de
cãrþi, între care: Strigãt din copilãrie (1994), Moartea, un fluture alb (2015), Vitralii pe un interior scorojit (2016), Colecþionarul de rãni (2017), Devoratorul
de umbre (2018), Cineva mi-a rãpit moartea (2018), Quand les ombres traversent la rue (Editions Stellamaris/Franþa, 2019), Dumnezeu, tãcut ca o lacrimã
(2020), Ultima noapte cu tata (2021), Interogatorii critice (2021), Crucea mea, o lacrimã (2021). Despre opera sa, au scris: Gheorghe Grigurcu, Ana Maria
Tupan, Daniel Corbu, Marius Chelaru, Ionel Bota, Nicolae Mareº, Daniel Mareº, Daniel Luca, Mioara Bahna, Cezarina Adamescu, Remus V. Giorgioni, Florin
Mugur, Jean-Paul Gavard-Perret (critic, Franþa), Atila Racz (scriitor, Irlanda), Boldiº Viorel (scriitor, Italia), Veronica Pavel Lerner (scriitor, Canada), Ionuþ
Caragea, Angela Nache Mamier, Gheorghe Apetroae, Viorel Horj, Lucian Velea etc. Numãrul cãrþilor publicate de Teodor Dume, activitatea sa constantã pe
reþelele on line, aratã un autor cu multã determinare ºi implicare în actul literar-cultural înþeles ca un mod de manifestare a personalitãþii, a efervescenþei spirituale
concretizate în poezii, aforisme, articole de criticã literarã etc. Poezia lui Teodor Dume are multe faþete, strãluciri ºi adâncimi surprinzãtoare: uneori sobrã ºi densã,
dar ºi evanescentã respirând un existenþialism patetic, alteori problematicã înþelepþindu-se în contrageri axiomatice, dar ºi cutremuratã din când în când de strigãtul
violent-disperat al celui ce sesizeazã lucid esenþa tragicã a vieþii, într-o realitate ireversibilã, dar deocamdatã, singura accesibilã. (Victoria Milescu)

ULTIMA NOAPTE CU TATA

nu am aflat niciodatã de ce tata
plângea în somn ºi de ce
îºi þinea mâinile sub cap în aceeaºi poziþie
noapte de noapte
poate cã mamei i-a ºoptit
înainte de a stinge lumina
când îi cosea buzunarele
gãurite de timp

de câte ori îi sãream la gât
seara înainte de culcare
lãcrima ºi
în rãstimpul dintre lacrimi
mã strângea în braþe
dar niciodatã
nu mi-a spus te iubesc
îi tremurau mâinile ºi vocea
ori de câte ori
încerca sã-mi vorbeascã ºi
deseori îºi schimba vorba
cu o întrebare
ai mâncat…

în ultima searã când ar fi trebuit
sã-l vãd cu mâinile aºezate sub cap
avea mâinile încruciºate peste piept
ºi dormea
dimineaþã când am dat fuga la patul lui
sã-l trag de mustaþã ca de fiecare datã
mama m-a aºezat pe genunchi
mi-a luat capul între palmele ridate de timp
m-a privit în ochi ºi mi-a ºoptit ca ºi când
tata ºi-ar fi continuat somnul
tatãl tãu s-a dus sã-l întâlneascã
pe Dumnezeu
ºi mi-a dat de grijã sã-þi spun cã tu
îi vei þine locul

CA ÎNTRE TATÃ ºI FIU...

astãzi tot ce vreau Doamne e
sã stau de vorbã cu tine
ca între tatã ºi fiu
nu o sã întreb nimic despre cei
care se vând pentru câþiva bãnuþi ºi
nici despre lucrurile care nu existã
dacã þi-aº cere sã-mi spui
de ce mor oamenii
mi-ai rãspunde
cã sunt muritori
dacã te-aº întreba de ce
nu-i înveþi sã moarã
mi-ai rãspunde cã tu
le-ai dat viaþa
ºi cã
viaþa trebuie sã-i înveþe
când ºi cum...
dar cu tata ce-ai avut?
s-a dus într-o dimineaþã devreme
sã stea de vorbã cu tine ºi
nu s-a mai întors
de atunci mama
în fiecare zi
îºi punea ºorþul
ºi-i gãtea de prânz
ochii îi erau ca doi nori încãrcaþi
din când în când îºi ºtergea fruntea
brãzdatã de griji ºi lãcrima
prin colþul buzelor apãsat de durere
scãpãrau milimetric cuvintele care ne fãceau fericiþi
„vine tata, s-o fi dus ca sã vadã ce-o mai fi pe dincolo”,
apoi îºi cufunda capul în pumni ºi suspina

ai mai îmbãtrânit ºi tu ºi tata
aþi spart cerul ºi prin crãpãtura aceea
ne priveaþi chiorâº pânã în ziua
în care mama a adormit pe prispa de pe care
îºi împreuna mâinile ºi te ruga sã ai grijã de noi
cu siguranþã mama e acolo ºi mã priveºte de sus
dar tata?
de ce nu mã strigã tata?

nu mai am pe nimeni ºi nici prieteni pe aproape
am mai îmbãtrânit ºi eu
timpul s-a aciuit în crãpãtura prispei
e doar un semn
ºtiu cã
tata ºi cu mama au fost cândva pe-aici

e târziu, Doamne!
þine-mã pe genunchi în seara asta
ºi lasã-mã sã o vãd pe mama
e tot ceea ce vreau

nu trebuie sã mã înveþi sã mor
tata sau poate mama au o datorie
mai veche faþã de tine

lasã gestul meu sã acopere totul
asta-i tot ce vreau,
Doamne!

PLECÃRI...

fiecare plecare înspre o lume nevãzutã
e o lacrimã neplânsã aici
care îºi aºteaptã
împlinirea sub un cer
neatins de ochiul omului

în viaþa mea
ultima lacrimã neplânsã
a îmbãlsãmat-o Dumnezeu
pentru atunci când
mã va rupe de pãmânt
ºi-mi va aºeza chipul
ca pe o icoanã
undeva pe o margine de cer
unde vor veni toþi orbi
sã se închine aceluia care am fost...

FOTOGRAFIA ÎN FORMÃ DE INIMÃ

când m-am privit ultima oarã
lipsea ceva din mine
sub cicatricea aceea
rãmasã acolo
de ceva vreme
simt furnicãturi
ultimul rãzboi pe care
l-am purtat cu mine însumi
a fost în primãvara în care
mama îºi rãtãcise umbra între
malurile Criºului Repede
dacã mã întrebaþi ce cãuta acolo
o sã vã spun:
îºi cãuta pruncii
zi de zi în calendarul lipit
sub fotografia familiei
îºi nota zilele în care poºtaºul
uita sã-i aducã veºti
în cele din urmã a crezut de cuviinþã
sã încuie poarta ºi sã urce
în primul autobuz ce va o duce
înspre capãtul lumii
cu Dumnezeu în gând ºi în suflet ºi
cu imaginea completã a pruncilor ei
a pornit spre oraº
pe sora mea nu o vãzuse
de mai bine de un an
ºtia cã locuise cândva dupã
blocurile acelea de netrecut
ºi cã o va gãsi acolo
împreunã cu primul ei nepoþel
ajunsã la margine de apã
l-a implorat pe Dumnezeu
„Doamne, ajutã-mã sã-mi gãsesc fata”
ºi cum Dumnezeu era ocupat
cu alte treburi cereºti
a lãsat-o singurã
sã lupte cu necunoscutul
de ajuns n-a mai ajuns sã-ºi vadã fata
ºi nici sã mai descuie poarta...
de atunci sub cicatricea rãmasã pe suflet
simt furnicãturi

fotografia de pe peretele scorojit
are forma unei inimi ºi
plânge la fiecare rãsãrit al zorilor
sã nu mã întrebaþi
de ce
lãsaþi-mi puþinã liniºte
doar atât
cât sã-l conving pe Dumnezeu cã mama
l-a iubit
ºi cã
mâine ar fi fost ziua ei

DOAMNE, DE CE NU MAI AM TIMP...

acolo unde am vrut sã ajung
ºi nu am ajuns
cineva cotrobãie
sub albastrul decupat
se vede Dumnezeu aplecat peste o carte
zadarnic mã prãbuºesc pe genunchi
ºi-l rog
sã-mi spunã
de ce nu mai am timp
dâra de nisip din trupul meu
atinge pãmântul
nu-i bai
printre mãruntaiele lui
cerul deschide o rugã
pentru ziua
în care
centrul universului
va trece prin mine

VIAÞA, O MASCÃ

CE ªTIE SÃ ZÂMBEASCÃ...

din tot ceea ce sunt
 îmi vor rãmâne doar mâinile cu care
o sã bat în poarta lui Dumnezeu ºi
câte ceva din frica de moarte
 în rest nu mã tem de nimic...

din vena proaspãt tãiatã
a curs moartea
singurãtatea ºi tot
ceea ce ar fi trebuit sã curgã
ºi e atât de frumos când mã ating
ºi atât de trist când ºtiu cã
 nu mai sunt ºi nici nu pot fi
ceea ce am fost

vãd cum creºte lumina
din ceea ce încã mai sunt
ºi asta
pentru a-i aminti fiicei mele
cã viaþa e doar
o mascã ce ºtie sã zâmbeascã din când în când
ca ºi Dumnezeu în zilele de duminica

GÂNDIND LA TATA...

de mult nu-l mai aud pe Dumnezeu tuºind
ºi nici pe tata strigându-mã
sã-i duc sus pe acoperiº
o canã cu apã
ºtiu cã ultima datã
când
l-am vãzut pe Dumnezeu lãcrima
iar lui tata
îi sângerau mâinile ºi picioarele
i-am strâns picioarele de obrazul meu
ºi i-am oprit sângerarea
m-a privit lung
ca ºi când
iar aº fi fãcut vreo boacãnã
apoi mi-a spus
poate cã la noapte
mã va chema Dumnezeu
ca sã-i duc o canã cu apã
tu eºti bãrbat
sã nu mã aºtepþi cã
drumul o sã dureze o veºnicie...
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Nimeni nu mai credea cã se va ieºi

din comunism. Acum, sunt convinsã

cã nici tatãl meu nu credea. De multe

ori ne-am întrebat cum ar fi reacþionat

tata dupã 1990, dacã ar fi trãit. Înainte

de a muri, nu cred cã mai spera sã se

schimbe regimul. Comunismul domina

totul, învinsese totul. O dramã pe care

n-avem voie s-o uitãm! Începutul?

Distrugerea elitei intelectuale

româneºti; nu numai cea de la vârful

societãþii care a suferit cumplit, cu demnitate, fãrã sã se plângã,

dar ºi elita intelectualã de la sate, preoþii, dascãlii ºi þãranii înstãriþi,

toþi cei care erau respectaþi în comunitate. Preoþii ºi învãþãtorii

reprezentau figuri proeminente ale satului care dãdeau tonul vieþii

ºi moralitãþii. Erau modele care trebuiau anihilate. Aceºtia

împreunã s-au regãsit în închisorile comuniste. Se ºtie principiul

biblic : bate-voi pãstorul ºi se va risipi turma. Asta se urmãrea:

masacrarea elitelor.

Majoritatea celor care au ieºit teferi din infernul închisorilor n-

au mai sperat cã românii vor scãpa de comunism. Se adaugã

teama permanentã. Semnaserã acel „pact” la ieºirea din închisoare,

cã nu vor spune nimic din ceea ce li s-a întâmplat, din ceea ce au

vãzut, iar dacã vor spune vor suporta consecinþe grave. ªi pãrintele

Ioan, pe atunci tânãrul învãþãtor Ioan Graure, fusese obligat sã

semneze un asemenea act. Dar nu a fost numai atât. Toþi au simþit

cã viaþa lor stã atârnatã într-un fir de pãr. În orice moment sabia

putea cãdea asupra lor. Nu ºtiu când tatãl meu a simþit ºi a ºtiut cã

este urmãrit. Dar a fost urmãrit. Informatorii au devenit agenþi ai

fricii. Prin anii ºaptezeci-optzeci, Securitatea avea mulþi

informatori. În general, se ºtia cã existã asemenea informatori,

dar nu erau cunoscuþi. Nu mai era o problemã – oamenii una

vorbeau acasã, alta, cu prietenii, alta, în instituþii publice ori la

locul de muncã. Nici astãzi, la C.N.S.A.S., nu poþi obþine date

despre informatorii pãrinþilor tãi. Þi se rãspunde cã ÎNCÃ nu se

pot da astfel de informaþii. Nu ne mirã, cum nu ne mirã faptul cã

aceºti deþinuþi, precum tatãl meu, au fãcut închisoare grea (la

Jilava, Canal, Poarta Albã) fãrã a fi judecaþi. Exista atunci o lege

(de cine inventatã?) care le dãdea dreptul sã-i þinã închiºi fãrã

proces pânã la 60 de luni, adicã cinci ani. De remarcat cã

„internãrile administrative” erau calculate în luni, în timp ce

sentinþele propriu-zis juridice, la Tribunalele Militare, în ani.

Tatãl meu ºi cei din lotul din care au fãcut parte au fost judecaþi

dupã trei ani ºi jumãtate de la arestare. Tribunalul Militar Teritorial

Bucureºti, cu data de 29.06.1954, l-a condamnat la 3 ani ºi 6

luni, pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale. Însã fusese

arestat la 24 februarie 1951 ºi eliberat la 20 august 1954. În

Codul Penal, deºi s-a schimbat de mai multe ori (în 1948, 1955,

1968), cel mai des folosit era Articolul 209, adicã „uneltire

împotriva ordinii sociale”, de fapt un articol-pretext, în care putea

fi încadrat oricine, pentru ce a fãcut sau nu a fãcut.

Judecarea este târzie ºi bunã parte din termenele aflate în

verdicte vizau tocmai timpul petrecut în detenþie, pânã la proces.

Victime indirecte sunt membrii familiei care sufereau discriminare

socialã în comunitatea din care fãceau parte. Cumplitã discriminare

socialã suferea deþinutul eliberat care era privit în societate ca un

lepros. Aºa se explicã hotãrârea tânãrului Ioan Graure de a se

preoþi în Ardeal, departe de locurile natale, cum am specificat în

episoadele anterioare.

Memoria umanitãþii se gãseºte în arhive ºi în biblioteci.

Scriitorul Romulus Rusan, un luptãtor entuziast împotriva

comunismului, a realizat o adevãratã ºi profundã radiografie a

comunismului. Astfel, între anii 1948-1952, afirmã Romulus

Rusan, au avut loc zeci de mii de arestãri în rândul militanþilor

din linia a doua a partidelor politice, precum ºi al tinerilor din

aceste partide care acþionau în clandestinitate. Au fost zeci de mii

de arestãri ale unor elevi, studenþi, muncitori ºi þãrani care fãceau

parte „dintr-o puzderie de

organizaþii anticomuniste”.

Dupã aceeaºi mãrturisire, „a

urmat epopeea Canalului

Dunãre-Marea Neagrã care

a început la sfârºitul anului

1949, considerat fiind de conducerea comunistã, de Gheorghiu-

Dej ºi Ana Pauker, un mormânt al burgheziei româneºti”

(Romulus Rusan, Cronologia ºi geografia represiunii comuniste

în România. Recensãmântul populaþiei concentraþionare, 1945-

1989, Fundaþia Academia Civicã, Bucureºti, 2007, p. 23-24.)

*

Gândul cã uitarea nemiloasã adusã

de trecerea timpului va ºterge o serie de

nume, de fapte, de situaþii trãite cândva

la o incandescenþã maximã, mã

determinã sã încerc sã fixez câteva

amintiri. Este vorba de amintiri trãite de

mine sau auzite, transmise de cei mai

bãtrâni.

Mi-l amintesc bine pe strãbunicul meu

Petre Viºan, bunicul matern al tatãlui

meu, nãscut la 6 august 1881, în

Oinacu, unde ºi-a trãit traiul pânã în anul

1967. Pãrinþii lui au fost Ene ºi Voica,

nãscuþi cam prin 1860. Voica a fost, se

pare, nepoata turcului Voicu Islam, care,

dupã desfiinþarea raialei turceºti din

Giurgiu (1821), s-a stabilit în Oinacu,

îndrãgostit fiind de o preafrumoasã

româncã, fatã din sat, bunica Voicãi, cu

care a format o familie ºi s-a încadrat în

comunitatea satului. Piatra lui de

mormânt, pe care este sãpat un fes, se

vede încã în cimitirul din Oinacu, lângã

crucile de piatrã ale membrilor familiei

Graure.

Peste Petre Viºan au trecut multe

nenorociri. La ºase ani rãmâne orfan,

tatãl lui fiind omorât de un consãtean,

Ilie Giurgiucã (Tîrlicã). La opt ani este

bãgat slugã la Ion Giurgiucã (Marþafoi).

În prima zi de slugãrie, „ca încercare,

m-a bãtut cu biciul peste picioare”, dupã

cum povesteºte nepoþilor, prin anii 60,

când avea 80 de ani. Slugãreºte, pânã la

21 de ani, la opt stãpâni. În anul 1902,

la 21 de ani „trage sorþ pentru armatã.”

Dupã ce trage la sorþ, nu se mai bagã

slugã. Se cãsãtoreºte. Dupã aproape un

an de la cãsãtorie, în 1903, pleacã în

armatã, la Galaþi, la grãniceri. În 1905,

la Giurgiu, se „libereazã”.

Povestea vieþii lui Petre Viºan nu se

opreºte. În anul 1913, este concentrat,

ia parte la rãzboi, trece în Bulgaria. În

1914, desconcentrat. În 1916, iarãºi concentrat, merge în Marele

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (X)
File de monografie:

(Va urma)

Tinerii cãsãtoriþi Ioana ºi Ioan Graure, Giurgiu, 1948

Sentinþa de judecatã, 1954

Rãzboi, n-a uitat „unghiul morþii”. L-a ajutat Dumnezeu sã scape

din ghearele morþii ºi vine acasã în 1919. Gãseºte familia distrusã:

trei copii morþi din patru. Casa absolut goalã! În timpul rãzboiului,

bulgarii trecuserã de câteva ori Dunãrea ºi jefuiserã casele

gospodarilor. De teama bulgarilor, fiica Dobriþa (mama tatãlui

meu) nu se îmbrãca în haine bune (poate nici nu avea), ci rãmãsese

în zdrenþe. Harnic, ºi-a pus gospodãria pe picioare, muncind cu

vrednicie. Pe Dobriþa a cãsãtorit-o cu Ilie Graure, gospodar cu

stare, fruntaº în sat, care a apreciat frumuseþea ºi hãrnicia viitoarei

soþii, deºi era sãracã.

Preotul Ioan Graure cu soþia Ioana, Giurgiu, 1964
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Între topos ºi atopos

Parcã mai ieri îl vedeam ºi-l auzeam risipind cascade de
metafore, zâmbind ori râzând sãnãtos, gata sã mângâie ori sã
ºfichiuie în cuvinte un prieten, un coleg ori pe oricine altcineva
care intra în raza de acþiune a radarului sãu, cel cãruia nu-i scãpa
nimic sau aproape nimic din jur.

Cu o bucurie de a trãi ºi de a se bucura de toate ale lumii, el
întruchipa omul luminos de la câmpie, omul în fiinþa cãruia îºi
aflau locul lanurile de grâu foºnind în arºiþa verii, dar ºi ninsorile
liniºtite din Bãrãganul altãdatã cutreierat de dropii.

Cine cunoaºte cât de cât literatura românã a ultimelor trei-
patru decenii îºi dã seama numaidecât cã în acest foarte scurt
crochiu nu este/nu poate fi altcineva decât Fãnuº Neagu, poate
cel mai original ºi interesant scriitor pe care l-a dat Brãila culturii
naþionale.

Nu pot spune cã i-am fost un apropiat, deºi drumurile ni s-
au intersectat în câteva rânduri ºi tot în câteva rânduri m-a gratulat
în stilu-i caracteristic (în treacãt fie pus, într-una din cãrþile mele
am scris despre asta), eu, rãmânându-i, cum s-ar zice (totuºi!)
un admirator de la distanþã, ca mulþi alþii.

Un apropiat, însã, i-a fost lui Fãnuº Neagu un brãilean
cunoscut ºi apreciat ºi el în lumea literarã: Nicolae Grigore
Mãrãºanu, poet, prozator ºi publicist venit în lumea condeierilor
tot din þinutul brãilean, mai exact spus de la Mãraºu, o localitate
din Insula Mare a Brãilei (care, de altfel, îi „populeazã” întreaga
lui operã de pânã acum, fie cã este vorba de poezie, de prozã ori
de evocãri).

ªi fiind, aºadar, Nicolae Grigore Mãrãºanu un apropiat al
celui care ne-a dat fermecãtoarele povestiri, venise ºi vremea ca
el sã ne ofere o carte „Cu ºi despre Fãnuº Neagu”, cum precizeazã
pe pagina de gardã a volumului cu pricina (Izma sãlbaticã,
subtitlu: Eu ascult, vãd, miros ºi povestesc lumea, Editura Grai
ºi Suflet – Cultura Naþionalã, Bucureºti, 2019).

Semnatarul lucrãrii mi-a dãruit cu întârziere un exemplar,
lectura mea coincizând cu împlinirea unui deceniu de când Fãnuº
Neagu nu mai este printre noi (24 mai 2011 – 24 mai 2021),
cronica de faþã (ºi chiar cartea în întregul ei putând fi considerate
– de ce nu? – ºi un omagiu adus marelui scriitor, brãilean ºi
naþional totodatã.

Bine ales, subtitlul (care, se înþelege, reprezintã o zicere a lui
Fãnuº Neagu) sugereazã atât substanþa operei cât ºi aderenþa
totalã a prozatorului la toate ale vieþii ºi lumii din preajma lui.

Încã din primele pagini Nicolae Grigore Mãrãºanu catã sã
ne introducã în universul fãnuºian afirmând: „Povestitor prin
excelenþã, romancier, poet, dramaturg, polemist redutabil, de
stirpe arghezianã (vezi Punþi prãbuºite), cronicar sportiv, director
de teatru, academician, boem ºi rebel, om cu un ales cult al
prieteniei, Fãnuº e o halucinaþie de care, trãind-o nu vrei sã te
mai desparþi. Iar lumea romanelor lui este de asemenea unicã în
vraja ei, spectacol fascinant care a impus un stil inconfundabil,
creat dintr-un logos ce se revendicã în tãria, dar ºi în semantica
lui, din început de lume”.

Ubicuu, trãind ºi miºcându-se printre scriitori ºi artiºti ca la
el acasã, autorul nuvelei Ningea în Bãrãgan ºi al atâtor alte
fermecãtoare naraþiuni, Fãnuº Neagu a avut mulþi prieteni ºi nu
întâmplãtor unul din volumele lui se cheamã nici mai mult nici
mai puþin decât Cartea cu prieteni.

Dintre toþi acei numeroºi prieteni, numai unul, însã, a scris ºi
a tipãrit o lucrare despre el ºi literatura pe care ne-a lãsat-o,
despre acest om ºi scriitor atât de original ºi de fermecãtor. El,
Nicolae Grigore Mãrãºanu ni-l aduce din nou aproape pe Fãnuº
Neagu, despre care se poate spune cã a fost „un om spectacol”,
dublând scriitorul de mare originalitate.

Cunoscându-l îndeaproape pe Fãnuº Neagu, însoþindu-l pe
acesta în cãlãtoriile lui prin Bãrãgan, prin Vrancea (ca sã nu mai
spunem de Bucureºti), Nicolae Grigore Mãrãºanu a reuºit sã ne
dea imaginea vie ºi complexã a omului – un „unicat” printre
confraþi ºi nu numai printre ei.

Deºi are ºi o componentã serioasã de sentimentalism, de
cãldurã ºi de empatie faþã de „personajul” adus acum la rampã,
cartea cuprinde ºi judecãþi lucide
ºi obiective, fiindcã într-un loc
citim, între altele: „... în cazul lui
Fãnuº aº mai adãuga un motiv al
crizei receptãrii: renumitul cult al
prieteniei, farmecul, magia de
rapsod a autorului, el însuºi operã
fascinantã în locvacitatea sa, au
estompat cumva interesul pentru
propria scriiturã. ªi astãzi, la
unele simpozioane se alunecã
uºor în anecdoticã, întâmplãri cu
scriitorul ºi mai puþin se discutã
opera. Oare autorul ºi-a mistuit
propria operã?”.

Nu ºtim dacã Nicolae
Grigore Mãrãºanu îºi va fi notat
undeva, de-a lungul vremii, idei,
gânduri, mãrturisiri auzite de la
personajul sãu (ºi pânã la urmã
asta nici nu mai are importanþã),
însã cele inserate acum în paginile
memorialistice nu sunt numai
seducãtoare, ci ºi foarte valoroase
pentru viitorii, virtualii exegeþi ai
scriitorului. ªi iatã, într-un loc
Fãnuº Neagu însuºi mãrturiseºte:
„Eu trec, vãd, ascult, miros ºi
povestesc lumea. Simbolul e un
fir de iarbã, un fulg de zãpadã, un arbore. ªi mai ales un gând din
copilãrie... Mã gândesc cã eu, pânã acum, mi-am furat de cel
puþin cincizeci de ori copilãria”, iar în altul, invitat sã vorbeascã
la ºcoala gimnazialã care-i poartã numele, se confesa copiilor de
acolo: „Viaþa m-a învãþat cã dupã cuvintele mamã, tatã, acasã,
grâu, speranþã, sã scriu Dunãre, Carpaþi, Marea Neagrã, câmpie,
colind, durere, sorã, frate ºi cu litere de-o ºchioapã, Învãþãtor ºi
Profesor. De altfel toate la un loc alcãtuiesc nominativul omenie.

Noi, la Brãila, þinem pe umerii Dunãrii nemãrginirea iubirii
de neam, suntem tãlmãciþi cu nemurirea grâului, a salcâmilor ºi a
pelinului, suntem ai zãrilor sacralizate de vifor ºi arºiþe, ai cailor,
nãvoadelor, ai Kirei Kiralina, suntem stãpânii vãrsãrii Munteniei
în Moldova, Dobrogea ºi Transilvania. Pentru cã aici a apãrut,
prima oarã în România „Luceafãrul” lui Eminescu. Dumnezeu
ne acoperã cu mãsura întregii iubiri. Copiii noºtri au faþa scãldatã-

Nicolae Grigore Mãrãºanu, alãturi de

Fãnuº Neagu, în „mireasma de izmã sãlbaticã”

de la Mãraºul Brãilei
n dulceaþa vântului din Austru, mânia clãditã în viscolele aduse
de Crivãþ, frumuseþea culeasã din fosforescenþa ploilor de stele.
Pe malul Dunãrii, la Brãila, a fi înseamnã a iubi: femeile, viaþa,
munca, tradiþia, norul, îndrãzneala, melancolia, zãrile, cântecul,
bãtaia vâslei, sãlciile, plopii, cadenþa fluviului, culegerea
trandafirilor din grãdina Maicii Domnului, aventura spre toate
punctele cardinale, triumful corãbiilor pe toate oceanele lumii.”.

Rememorându-ºi lumea dintr-un roman, Frumoºii nebuni
ai marilor oraºe (devenit într-un timp ºi piesã de teatru jucatã pe
o scenã bucureºteanã), Fãnuº se confeseazã: „Frumoºii nebuni
cântã dragostea, libertatea ºi rãzvrãtirea. Adicã viaþa. Paginile
scrise atunci se pãstreazã ca fumul în crestãtura icoanelor potrivite
sub candela Timpului. Sunt de zãpadã albastrã, de Dunãre

neistovitã ºi umblã-n ele sãnii alungite de
crivãþ, duhul legendelor ºi al gerului care
încleºteazã Bucureºtii la margini de Orient ºi
lângã inima binecuvântatã a tinereþii ºi a
femeilor.”.

Nicolae Grigore Mãrãºanu ne prezintã
un Fãnuº Neagu în mai multe ipostaze, la
diferite vârste ºi în varii împrejurãri. Iatã-l,
bunãoarã plimbându-se prin lanurile Staþiunii
experimentale Brãila: „Fãnuº umblã prin
grãmezile de grâu ºi aºa cum e, mare ºi blond,
pare, în asfinþitul sângeriu ºi fierbinte, un
uriaº bob de grâu, o movilã de grâu care a
fãcut picioare ºi umblã ca o nãlucire pe
Insulã”. Peste ani în patul de suferinþã, la
ultima întâlnire, N.G. Mãrãºanu îl vede cu
totul altfel ºi noteazã cu amãrãciune: „Fãnuº
cel uriaº, cel ce era în stare sã înghitã dintr-o
sorbire o Dunãre de Zghiharã albã ºi seacã,
vinul preferat la o saramurã de somn de
Brãila, cel jovial cu prietenii ce îi fãceau
plãcere, cel necruþãtor cu rãii ºi mediocrii,
cel fandãcsit ca o cobrã pe tocuri înalte în
faþa fetelor frumoase, cãutând locul de unde
ar putea la o adicã sã muºte, omul acesta al
tuturor plãcerilor lumii, mi se înfãþiºa acum
într-o fiinþare de mag purificator prin ascezã,
spaimã nemãrturisitã ºi tainicã rugã”. Iar ceva
mai la vale adaugã: „Cu Fãnuº se încheie o

mare poveste, una dintre cele mai fertile etape ale literaturii române
de dupã cel de al doilea rãzboi mondial”.

Facsimile ale unor texte inedite semnate de Fãnuº Neagu ºi
încredinþate prietenului Nicolae Grigore Mãrãºanu, un comentariu
a cercetãtorului brãilean Viorel Coman pe marginea operei
scriitorului, consemnarea unor evenimente consacrate
personajului cãrþii, notaþii de jurnal ºi nu în ultimul rând tristeþea
cã opera lui Fãnuº Neagu nu este studiatã ºi popularizatã atât cât
ar merita, ca ºi nostalgia unor vremuri în care scriitorii ºi literatura
în general se bucurau de o binemeritatã atenþie din partea statului
completeazã sumarul unei cãrþi scrisã din prietenie pentru un
prieten, dar ºi cu obiectivitate impusã de biografia ºi opera celui
ameninþat astãzi, ca ºi alte mari personalitãþi, sã intre într-un con
de umbrã.

Dupã volumul „În vremea dropiei”, prozatorul Cãtãlin Lungu

se dovedeºte ºi în „Fugara” (Editura Proilavia, Brãila, 2017),

consecvent în a-ºi plasa acþiunea într-un spaþiu geografic pãstrãtor

al exotismului unei lumi vetuste, pe când Brãila era paºalâc

turcesc. Titrate precum povestiri de sine stãtãtoare, capitolele

alcãtuiesc un roman de aventuri, care se susþine prin dinamismul

acþiunii, prin plasticitatea dialogurilor ºi, desigur, prin însuºi

faptul cã autorul îºi asumã dificila misiune de a plasa în rolul

principal un personaj feminin. Situaþiile par izvorâte din condeiul

inspirat al unui „mâzgãlitor de hârtie”, devenit, la un moment dat,

el însuºi, personaj al paginilor sale, plasate la graniþa dintre real

ºi imaginar, în care totul este posibil: „Cer, Dunãre, Bãrãgan...

Martorii creaþiei, atributele libertãþii, fermenþii devenirii. În

preajma lor, orice jug poate deveni binecuvântatã cruce”(Cetatea).

Naraþiunea este pigmentatã cu schimbãri neaºteptate de cadru,

de situaþii, prezenþa elementelor de basm – Ecaterina cere sfatul

…PERSONAJ  PRINCIPAL  FEMININ...
Carmen FOCªA

porumbelului asupra direcþiei ideale în care sã porneascã la drum

– drame (moartea bãtrânului Ioan), atitudini ºi deveniri

surprinzãtoare (Ecaterina devine protectoarea propriului agresor,

dupã ce, desigur, învins, devine inofensiv). Chiar dacã pare uºor

neverosimilã, intervenþia forþelor benefice în viaþa personajelor

imprimã o luminozitate aparte, fãcând oarecum previzibil finalul

cu happy-end care anunþã „sorocul unui nou început.”

Un asemenea roman – altminteri o poveste agreabilã, demnã

de transpunere cinematograficã, poate rãspunde cerinþelor

spirituale ale adolescenþei, dar ºi disponibilitãþilor cititorilor

versaþi, în a evada într-un univers dominat de o lume desprinsã

din cãrþile de istorie, restituitã zilelor noastre graþie culorilor care

o recompun.
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Neagu Udroiu

Pe uºa Agenþiei Naþionale de
Presã am intrat relativ târziu.
Robotisem între timp în redacþii
de presã scrisã, la
Radioteleviziune. N-am primit cu
entuziasm aceastã invitaþie ºi una-
douã tot dam sã plec. Eºec total.
Voi rãmâne legat de Agerpres
aproape douã decenii… Bunã
parte din acest timp în calitate de
director general. ªi am pãrãsit-o
cu sincer regret.

De unde venea neaderenþa
mea la firma de care am rãmas
atât de legat? Regulile casei
statuau lucrul în echipã, prin
urmare produsul de agenþie nu
purta semnãturi

individualizante. Trudeai o viaþã fãrã a
þi se ºti de nume. Nevãzut, necunoscut.
Pe când colegii de breaslã îºi vedeau
articolele semnate în ziare ºi reviste.
Cei ajunºi la Radio erau uºor de
descifrat de locatarii din cartier de la o
poºtã. Nu mai zic de norocoºii acroºaþi
de Televiziune, urmãriþi prin staþii de
troleibuz pentru a fi comparaþi cu ei
înºiºi, ºtiuþi de pe micul ecran. Pornind
de la aceastã repartizare a norocului în
meseria noastrã, mi-am permis o glumã
în faþa unei audienþe în faþa cãreia mã
adresam ca invitat special. Plecam de
la o zicere rãutãcioasã care circula între zidirile noastre de la
„3o3". Mulþime de fete, mulþi cavaleri. Vorba era aºa: „Dacã
mama are douã fete, pe cea frumoasã o trimite la Universitate,
cealaltã urmând a intra la Politehnicã”. Precizând cã eu m-am
cãsãtorit în timpul facultãþii cu o colegã de cãmin, am încercat sã
evidenþiez dificultatea ca agenþia de ºtiri sã reprezinte neapãrat o
atracþie. Divagam eu pe subiect: dacã mama are o singurã fatã,
sigur o va stimula sã ajungã la Televiziune; dacã are cumva
douã, pe cea din urmã o va îndruma spre Radio; o a treia va
ajunge într-o redacþie de ziar ori revistã; abia de s-ar întâmpla în
familie o altã aspirantã la jurnalisticã, neavând încotro, ar urma
sã porneascã lipa-lipa pe cãrare spre uºa agenþiei de ºtiri. Cu
consecinþele de rigoare…

Agenþia de presã a apãrut graþie unei revelaþii tehnologice:
naºterea telegrafului. Se întâmpla pe la mijlocul veacului trecut. Îi
fusese simþitã nevoia cu mult înainte, dar atunci i-a venit sorocul.
La Austerlitz, Napoleon avea alãturi un specialist, Chappe, care îi
transmitea printr-un sistem semnalizator similar celui utilizat la
calea feratã comunicate fel de fel. Dorinþa de a ºti ce i se întâmplã
ºi ce hotãrãºte suveranul. (Subiectul comunicãrii în epocã se
cunoaºte: din tunurile câºtigate în acea bãtãlie parafatã prin soarele
de la Austerlitz va fi turnatã o coloanã care, plantatã în mijlocul
unei pieþe din Paris, va aminti de ce au fost în stare cei plecaþi pe
front. Mamele, se spune, nu au ridicat nicicând ochii pentru a privi
monumentul din Piaþa Vendomme, le-ar fi actualizat durerea
provocatã de despãrþirea pentru totdeauna de fiii plecaþi în tranºee…)

Revenind la telegraf ºi goana stârnitã de el pentru a-i gãsi
rapide ºi benefice întrebuinþãri. Transmiterea la distanþã a
informaþiei de interes public a avut mare cãutare. Negustori de
profesie au împânzit Europa cu firme specializate în producerea

de ºtiri despre te miri ce. La Paris a apãrut Agenþia Havas. La
Londra, fraþii Reuter au înfiinþat agenþia cu acelaºi nume. La
Berlin s-a pus la punct Agenþia Wolf, la Roma instituþia s-a
numit Stefani.

La Bucureºti prima care a pus piciorul a fost Havas. Ne pomeneºte
de ea însuºi Eminescu, rabotnic la o gazetã nu prea fãþoasã, dar
aliniatã la cerinþele vremii. Avem indicii cã acest oficiu dâmboviþean
s-a numit o vreme Agenþia Havas a României. O va înlocui, prin
semnãtura lui Petre Carp, pe atunci ministrul nostru de externe ºi
Eric Schaffer, acesta reprezentând Biroul Imperial ºi Regal de
Corespondenþã Telegraficã din Viena, devenit dupã analize temeinice
partenerul în epocã. Se vor alãtura acestei înþelegeri încã doi
combatanþi pe tãrâmul ºtirilor de presã: Continental Telegraphen
Companie din Berlin ºi Reuters Company Ltd. din Londra. Aºa
intrã pe lista instituþiilor furnizoare ºi receptoare de ºtiri Agence
Roumaine, pe româneºte Agenþia Românã. ªtim ºi numele întâiului
director – M. Brãneanu. ªtim ºi persoanele – români ori strãini –
care s-au ocupat de bunul mers al lucrurilor. Între cei cu merite

deosebite trebuie neapãrat menþionat H. Stahl, implicat ºi ulterior în
organizarea agenþiei naþionale. Stahl era stenograful numãrul Unu
al þãrii, el gestiona înregistrarea dezbaterilor din Parlament ºi
orientarea textelor cãtre presã. Scotea ºi o primã revistã de specialitate,
consultatã de mine la Biblioteca Academiei. Urmaºii sãi s-au fãcut
cunoscuþi, fiecare în domeniul sãu: sociologul H.H. Stahl, scriitoarea
Henriette Yvonne Stahl, cãsãtoritã niºte ani cu Petru Dumitriu, cel
cu „Drum fãrã pulbere”. (Mi s-a întâmplat sã-l întâlnesc la Rio de
Janeiro pe H.H.H. Stahl, cum bãnuiþi, fiul lui H.H. Alãturi de mine
era medicul delegaþiei oficiale din care fãceam parte. Acesta i-a
mãrturisit cã l-a asistat medical pe tatãl sãu în ultimele clipe de viaþã.
Subit, bãrbatul din faþa noastrã a îngenuncheat ºi i-a sãrutat mâna…)

O paginã cu strãlucire aparte în cronica agenþiilor de ºtiri de la
Bucureºti a reprezentat-o RADOR. Aceasta s-a nãscut dupã
rãzboi, prin colaborarea unor oameni cu simþ practic. În fruntea
listei era George Gafencu, strãlucit pilot peste tranºeele Primului
Rãzboi Mondial, legat prin iniþiative directe de apariþia ºi
susþinerea unor gazete. Va deveni ministru de externe, apoi
ambasador la Moscova (era acolo când cu aplicarea Pactului
Riebbentrop-Molotov). Între asociaþii sãi la începutul de drum
al Agenþiei ORIENT-RADIO (prescurtat RADOR) îi gãsim pe
doctorul I. Cantacuzino ºi pe vestitul inginer Dimitrie Leonida.
Agenþia, creatã în 1921, va fi sufocatã de evenimentele postbelice.
În 1949, pe structura sa (îºi amenajase un sediu propriu lângã
Palatul Telefoanelor) se va întemeia AGERPRES. Ultimul
director RADOR a fost ªerban Voinea, fiu al soþiei lui H.H.
Stahl, o alsacianã venitã în România. Acesta, social-democrat
din familia lui Constantin Titel Petrescu, va fi trimis de noile
autoritãþi ambasador în Elveþia. Fãcea parte dintr-o garniturã de
intelectuali de stânga trimisã sã probeze apetenþa altora pentru

Literatura, cititorii, critica

realitãþile din România. Aºa au ajuns Simion Stoilow la Paris,
Vianu la Belgrad, Ralea la Washington, Macovescu la Londra,
Grigore Moisil la Ankara.

AGERPRES a funcþionat o bunã bucatã de vreme pe baza
colaborãrii cu TASS ºi agenþiile din celelalte state din Estul
Europei: Tanjug (Belgrad), MTI (Budapesta), CTK (Praga), PAP
(Varºovia), ADN (Berlin), BTA (Sofia).Treptat, frontierele
conlucrãrii internaþionale s-au deschis,devenind transcontinentale.

Când eu am ajuns în agenþie nu mai erau decât puþine nume
coborâte dinspre Rador sau din presa interbelicã. Îl pot cita pe Goe
Iliescu, tip înalt, jovial, totdeauna cu þigara în mânã – ºi în gurã –
mereu dispus sã te încurajeze în pauzele lungi ºi dese cu scene
decupate din Sãridarul adolescenþei sale, pe cãrãrile cãruia se lãfãiau
regeºte nume de tot felul: Graur, Socor, Sadoveanu, Brunea-Fox,
Sebastian. Nae Dãscãlescu, ºi el un condei de demult exersat în
treburi de agenþie, ºtia sã ne umple timpul cu istorisiri de pe la
începutul anilor 50. Colaboratori-vizitatori se numeau George
Cãlinescu, alþi academicieni de renume. Dintre meseriaºii alãturi de

care am lucrat, scot în faþã pe cel care m-a primit ca director general:
Ion Cumpãnaºu. Avea darul de a te convinge cã pagina caligrafiatã
de tine este cel mai bun produs ce se va scoate. Îi pot aºeza alãturi pe
cei, nu puþini, care zi de zi se strãduiau a te convinge cã nimic din ce
sugerezi nu rezistã, salvarea ta venind din ºansa de a-i copia modelul.
Se afirmau ca adjuncþi ai sãi, fiecare în felul lui, Nicolae Puicea, fost
corespondent la Roma ºi Adrian Ionescu, fost corespondent în Asia
de sud-est. Împãrþeam, prin rotaþie, atribuþii de organizare ºi de vizã
la nivelul întregii agenþii cu mai vârstnicii Sorin Strujan, un veteran
în instituþie, Constantin Prisecaru, fost corespondent la Praga, Victor
Stamate, fost trimis special la Havana ºi mai târziu Victoria Iliescu,
provenitã de la catedrã. ªefi de compartimente ori ocupanþii fotoliilor
din imediata apropiere, cu multã experienþã ºi un cuvânt de spus în
mersul treburilor: Gheorghe Sprinþeroiu, Mircea Datcu, Petru
Uilecan, Nicolae Vanvu. În desenarea actualitãþii internaþionale, prin
valorificarea agenþiilor de presã strãine recepþionate direct –
numeroase acum ºi extrem de diverse – fãceau o muncã de invidiat
ªtefan Zaides, Constantin Þintea, Simion Morcovescu, Petru Petra,
Adalbert Toth, Venera Anghel, Aurel Dumitrescu, Silvia
Donciulescu, ªtefan Nicolae. Erau uºor de remarcat cei cu diverse
stagii la post în strãinãtate – Florea Þuiu, Ricã Ionescu, Mihai Coruþ,
Constantin Opricã, Constantin Benga, Ion Badea, Constantin
Amariþei. Deosebit de diversã era plaja funcþiilor exercitate. Un rol
de greutate revenea cunoscãtorilor de limbi strãine risipiþi prin
compartimente specializate. Reprezentam ºi din acest punct de vedere
o adresã de invidiat.

Te simþeai tot timpul într-o salã de clasã unde fiecare avea ceva
sã-þi spunã. Nimic mai simplu sã-i ignori .Cu atât mai dificil sã
stai tot timpul cu ghiozdanul pe genunchi ºi deºi luat cu treburile
cotidiene sã nu bagi seamã la imensa ºansã de a te alege cu câte
ceva chiar în orele de agitaþie…

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (IX)
Nevãzut, necunoscut

Literatura bunã formeazã
tezaurul nepreþuit ce l-a putut da
inteligenþa ºi simþirea omului.

O carte bunã, scrisã cu talent
ºi sinceritate de sentiment este o
comoarã pentru sufletul
cititorului. Ea îl ridicã în sferele
înalte ale imaginaþiei ºi îl
descãtuºeazã într-un fel oarecare
de nevoile vieþii materiale. Dar
cartea bunã apare rar de tot,
pentru cã ºi creatorii ei se
întâlnesc foarte puþini în câmpul
literaturii.

Literatura aleasã, aceea în care
se aflã suflet ºi autoritate moralã,
fiind darul marilor scriitori, nu
se bucurã de o mai bunã
circulaþie în mâinile cititorilor.
Ba, de cele mai multe ori, unii o
neglijeazã, nu le place, ei spun
cã autorul cutare face filosofie

prea multã, cã ideile ºi sentimentele exprimate cu toatã puterea
lor creatoare nu se înfãþiºeazã pe placul lor.

Ne trebue extraordinarul, fantasticul, grotescul etc., fapte care
sã impresioneze ºi sã rãstoarne ceea ce s-a zidit pânã acum în
moralã. Aceste pãreri le au de obiceiu cititorii nepregãtiþi sufleteºte.
Sunt apoi unele temperamente incorigibile care dau goanã dupã
ceea ce s-a scris alãturi de regula moralã.

Morala! Biata moralã! Mereu biciuitã de atâtea fapte urâte
pare cã se resemneazã într-un colþ al vieþii. Ea trãeºte singurã,
mulþumitã cã, deºi nu e luatã în seamã, totuºi guverneazã lumea.

Al treilea factor care are un rol de cãpetenie în literaturã este
critica. Dacã este vorbã cã e nevoie sã discutãm asupra acestei
probleme, apoi trebue sã spunem cã critica nu se face de nimeni
în chip obiectiv.

Criticii cu talent, care nu scriu nuvele sau romane, sunt
îndrumãtorii spirituali ai cititorilor. ªi atunci când nu scriu cum
ar trebui despre o lucrare literarã, nu fac altceva decât sã înºele
uneori lumea.

Ei prezinta opera literarã în mod subiectiv, exprimându-ºi
impresiile lor cât mai atrãgãtor ºi cititorul de bunã credinþã cumpãrã
cartea cu poezii sau romanul, iar dupã lectura scrierii rãmâne
uneori desiluzionat în ce priveºte fondul. Un exemplu edificator.
Romanul d-lui Ionel Teodoreanu – „Lorelei” – a apãrut în ediþia
a II-a. Scriitorii spun cã este un foarte mare succes de librãrie. Se

poate. Dar nu acest lucru ne intereseazã mai întâi, ci succesul
moral realizat prin publicarea ºi citirea romanului. Putem spune
cã în societate succesul moral al romanului este acelaº cu succesul
de librãrie? Credem cã nu. ªi iatã de ce.

Prezentarea romanului de criticã a fost fãcutã la început cu
multe elogii, de unde a rezultat apoi ºi succesul material pentru
autor.

N-am citit romanul la prima apariþie. Am cãutat sã mã informez
de la cei care l-au citit, oameni de bun simþ ºi sã vedem apoi ce
judecatã îºi face, despre valoarea operei, critica. L-am citit apoi
ca sã mã informez direct. Nu pot spune cã lectura m-a mulþumit.
Criticii literari, e drept, se deosebesc în pãreri ºi în impresiile ce
ºi le fac despre o scriere literarã, dar asupra înþelegerei
conceptului de lucrare bunã trebue sã fie de acord dacã adevãrul
este bãtãtor la ochi.

Dl. ªerban Cioculescu spune despre romanul d-lui Ionel
Teodoreanu urmãtoarele: „Ceea ce este însã inadmisibil este
convenþionalismul situaþiilor: profesor-elevã, sorã de caritate-
pacient, care denotã o lipsã fundamentalã de mãsurã ºi de gust...
D. Ionel Teodoreanu nu simte falsitatea acestor procedee.”
R[evista] F[undaþiilor] R[egale], p. 655, martie 1936. Alt
exemplu. Dl. Eugen Lovinescu a publicat douã romane din ciclu
Eminescu: „Mite” ºi „Bãlãuca”. Autorul intenþioneazã sã ne
descrie viaþa romanþatã a marelui Eminescu. N-am citit romanele.
Dl. E. Lovinescu din mare critic devine mare romancier. Vreau
sã zicem un fapt de bun simþ, cã cititorul este pãcãlit adeseori de
critici ºi de critica aºa cum este fãcutã de cerberii scrisului.

Aveam de gând sã fac un sacrificiu ºi din toatã sãrãcia mea sã
cumpãr cele douã romane. Douã puncte de sprijin aveam la
îndemânã. Întâi era autoritatea criticã consacratã a d-lui E.
Lovinescu ºi al doilea faptul cã eroul romanelor este figura
poetului Eminescu.

Hotãrârea mi-o fãcusem. Citisem apoi în Revista Fundaþiilor
Regale din februarie curent o dare de seamã asupra romanului
„Bãlãuca” scrisã de dl. Vladimir Streinul care, printre altele,
spunea: „Compozitat ingenios (romanul n.a.), scris artistic ºi
lipsit de maniera stilului, ultimul roman al d-lui Lovinescu este
opera unui romancier cerebrat (?) pentru care istoria literarã
suplineºte invenþia epicã, lucrare cu planurile principale de viaþã
atacate radical de o inaptitudine intuitivã, dar roman de
nedesminþite frumuseþi epizodice.” (p. 433)

Vedem aci o apreciere lãudabilã asupra autorului ºi operei
sale. Dar iatã un ghinion. În ziarul „Universul” din 24 februarie
1936 se publicã recenzia „O rãzbunare originalã a democraþiei”
de dl. Al. Cazaban, în care romanul „Bãlãuca” este criticat obiectiv,

nu de critic, ci de dl. E. Lovinescu, fiindcã sunt citate pasagii
luate din cuprinsul romanului care pun în evidenþã valoarea literarã
a scrierei.

Am citit de mai multe ori expunerea d-lui Cazaban ºi nu-mi
puteam închipui cã dl. Lovinescu poate sã scrie aºa cum ºi-a
scris romanul.

Apoi Eminescu, acel mare naþionalist, care iubea neamul mai
mult decât viaþa, discutând cu evrei birjari despre poezia sa, ori
compunând versuri sentimentale cu totul copilãreºti, ni se pare
cã e o profanare a memorii marelui poet.

Cele arãtate de d. Cazaban privitor la romanul „Bãlãuca” m-au
decepþionat ºi mi-au schimbat hotãrârea de a-l cumpãra. Sunt
cititori pasionaþi care, din puþinul ce le prisoseºte, se lipsesc de
multe lucruri în gospodãrie ºi cumpãrã romane din acestea,
îndrumaþi fiind de menþiunile criticilor. Cititorul este înºelat.
Cartea nu i-a plãcut ºi cine poartã vina? Romancierul? Da.
Criticul? Da. Ambii sunt vinovaþi, fiindcã unuia îi lipseºte talentul,
iar celuilalt înþelegerea justã a operei literare. Nici unul nu exprimã
cu sinceritate simþirea ºi cugetarea ce o au.

Invazia romanului în literaturã este întocmai ca o boalã
molipsitoare. Oricine vrea e scriitor. Un gând misterios îl duce
din subiect în subiect ºi astfel ajunge autorul a multe romane ca
ºi cum a fi mare scriitor ar însemna sã ai cât mai multe romane
celebre.

Romanele celebre (!) sunt apariþii de moment ºi mor imediat
dupã ce s-au nãscut. În literatura noastrã contemporanã avem un
exemplu clasic în ce priveºte arta scrisului. Dl. Alexandru
Brãtescu-Voineºti, marele nuvelist, a scris foarte puþin, dar cu
atâta pricepere ºi talent literar încât s-a impus criticii ca o mare
autoritate literarã. Prin urmare, critica literarã este responsabilã
de toatã literatura rea ce se scrie în ultimul timp.

Un critic spune „Da”, iar altul „Nu”, dar când o bucatã literarã
e rea ºi adevãrul acesta sare în ochii cititorilor înºelaþi de un
„Da”, de ce nu se spune „Nu” de la început? Dacã criticii nu se
gândesc la ceea ce trebue sã fie permanent în opera literarã –
moralitatea ºi frumuseþea, ei nu prea fac criticã, ci înºealã buna
credinþã a cititorului.

Sentimentalismul critic nu are ce cãuta în literatura criticã, iar
cine umblã dupã doi iepuri nu prinde nici unul. Poet ºi critic în
acelaºi timp este numai creatorul genial, care niciodatã nu e
mulþumit de opera sa, avid sã meargã cât mai departe pe drumul
perfecþiunii, care i se pare cã n-o poate ajunge.

Bolintin Vale, 26 martie 1936.
(Text inedit extras din colecþia de manuscrise a prof. Ion

Carbarau aflatã în curs de publicare la Editura Sud.)

Pro.f. Ion I.
Carbarãu
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IORGA

ªI ASOCIAÞIA

ISTORICILOR

ROMÂNI

Biografia celui mai însemnat istoric din toate

timpurile, al celui mai prolific cãrturar ºi, evident, al

celui mai complex intelectual, pe care ni l-a dat spaþiul

românesc, Nicolae Iorga (1871-1940) continuã sã

înregistreze noi ºi nebãnuite completãri.

Dascãl excepþional ºi organizator desãvârºit al vieþii

culturale româneºti, Nicolae Iorga a înfiinþat ºi

coordonat activitatea ºtiinþificã a Asociaþiei Istoricilor

Români, una dintre cele mai prestigioase instituþii

naþionale.

În componenþa Asociaþiei Istoricilor Români s-au

regãsit istorici ºi cercetãtori ai tuturor disciplinelor

auxiliare ale vieþii sociale, culturale ºi materiale din

spaþiul naþional.

O epistolã, necunoscutã, trimisã istoricului literar

Nicolae Cartojan (1883-1944), din 1932, se constituie

într-un succint, dar cuprinzãtor program de activitate ºi

de pregãtire pentru Congresul internaþional de ªtiinþe

Istorice, care va avea loc în rãstimpul 21-28 august 1933,

la Varºovia.

Nicolae Iorga solicitã ºi insistã ca sã participe la aceastã

întâlnire ºtiinþificã, de prestigiu european, un numãr

important de istorici, spre a demonstra nivelul ºi

temeinicia cercetãrilor româneºti.

Profesorul, cãrturarul ºi istoricul total Nicolae Iorga

surprinde, cu fineþe, orice nuanþã pe care propaganda

strãinã o face despre intelectualii români, considerându-

i „inferiori din alte þãri. Este, deci, o nevoie de ordin

patriotic ºi politic ca România sã fie cât mai strãlucit

reprezentatã”.

Nicolae Iorga s-a identificat cu istoria românilor ºi de

aceea trebuie, în chip absolut, citit, recitit, restituit ºi

creatã o Catedrã N. Iorga, unde sã predea cei mai învãþaþi

istorici. Locul acestei catedre ar fi chiar la Bucureºti.

*

[Bucureºti, 22 aprilie 1932]

Domnule Membru,

Am onoare sã vã informez cã Adunarea Generalã a

Asociaþiei Istoricilor Români întrunitã la 20 aprilie 1932

în localul Institutului Sud-Est European, la convocarea

d[omnu]lui profesor N. Iorga, Preºedinte al Comitetului

Istoric Român, a desemnat prin vot, în locul vechiului

Comitet al cãrui mandat expirase, pe urmãtoarele

persoane pentru a face parte din noul Comitet Istoric

Român:

Preºedinte: d[omnu]l profesor N. Iorga.

Vicepreºedinþi: d[om]nii profesori Al. Lapedatu ºi Ion

Nistor

Membri: d[om]nii profesori G. Brãtianu, Scarlat

Lambrino, Constantin Marinescu, P.P. Panaitescu.

Secretar: d[omn]ul profesor George Oprescu

Cenzori: d[om]nii profesori Ioan

Andrieºescu ºi Romulus Cândea.

Cenzori supleanþi: d[om]nii Vladimir

Dumitrescu ºi Radu Vulpe, docenþi

universitari.

Aducându-vã la cunoºtinþã formaþiunea

noului Comitet, îmi permit sã vã atrag

atenþiunea asupra urmãtoarelor:

1. Cã pe viitor adresa oficialã a

Comitetului Istoric Român este: Institutul

Sud-Est European, 1, Str[ada] Banul

Mãrãcine.

2. Ca membrii fãcând parte din Asociaþia

Istoricilor Români se obligã sã trimitã

anual o cotizaþie de 200 lei. În consecinþã,

vã rog sã binevoiþi a adresa prin mandat

poºtal sau altã formã cotizaþia domniei

voastre, la adresa de mai sus.

3. Al 7-lea Congres internaþional al

ªtiinþelor Istorice se va þine la Varºovia de

la 21-28 August 1933. Pentru ca istoricii

români sã se prezinte în mod demn de

dezvoltarea studiilor istorice la noi, este

de cea mai mare importanþã ca sã se facã

cu aceastã ocazie un numãr însemnat de

comunicãri.

Colegii noºtri polonezi au insistat în

repetate rânduri exprimându-ºi dorinþa ca

istoricii români sã participe la acest

congres în numãr cât mai mare.

În consecinþã ºi spre a putea la rândul

meu informa pe de o parte Comitetul

internaþional al ªtiinþelor Istorice, iar pe

de altã parte biroul Congresului din

Varºovia, vã rog sã binevoiþi a-mi trimite

de urgenþã titlul comunicãrii pe care intenþionaþi sã o

faceþi la Varºovia, fie cã aþi participa la Congres, fie cã

aceastã comunicare ar fi depusã de cãtre unul din

participanþii efectivi.

Îmi permit cu aceastã ocazie sã vã amintesc de

propaganda pe care unii interesaþi o fac în strãinãtate

pentru a prezenta pe intelectualii români ca inferiori celor

din alte þãri.

Este, deci, o nevoie de ordin patriotic ºi politic ca

România sã fie cât mai strãlucit reprezentatã.

În speranþa cã veþi fi de acord cu noi în aceastã privinþã,

aºteptãm rãspunsul domniei voastre.

Vã rog sã primiþi, domnule membru, asigurarea

sentimentelor mele colegiale cele mai distinse.

PREªEDINTE

N. Iorga

SECRETAR

G. Oprescu

[Domnului profesor universitar Nicolae Cartojan]

Notã: Originalul acestei epistole inedite se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

ÎNSEMNÃRI DESPRE

VICTOR I.

BRÃTULESCU

Unul dintre cei mai apropiaþi ºi fideli colaboratori ai

lui Nicolae Iorga este, desigur, ºi Victor Brãtulescu (n. 11

noiembrie 1899, Podul Doamnei, com. Clejani, jud.

Vlaºca – m. ianuarie 1976, Bucureºti), profesor, doctor

în filosofie, specialist în istoria artei vechi româneºti ºi

autorul câtorva preþioase cãrþi, printre care se detaºeazã

Miniaturi ºi manuscrise din Muzeul de artã religioasã

(1939).

Existã în biblioteca familiei Victor Brãtulescu o

bogatã corespondenþã primitã de la Nicolae Iorga,

precum ºi de Ecaterina Iorga, soþia istoricului, care

clarificã ºi întregeºte imaginea acestor oameni cu totul

neobiºnuiþi.

Epistolele pe care le public acum, necunoscute, sunt

trimise doamnei Ecaterina Iorga (1878-1941) ºi se

constituie într-un „fel de jurnal”, în care Victor Brãtulescu

îi comunicã unele ºtiri privitoare la activitatea lui Nicolae

Iorga ºi fireºte unele reacþii ale celorlalþi colaboratori ai

marelui cãrturar.

Impresioneazã în aceste destãinuiri luciditatea,

onestitatea ºi, mai ales, evidenþierea faptelor ºi

întâmplãrilor, cum s-au petrecut, fãrã ca autorul sã

intervinã cumva.

Nu întâmplãtor Nicolae Iorga i-a încredinþat

discipolului sãu câteva «funcþii» de specialitate în

Comisiunea monumentelor istorice, întrucât avea mare

încredere în pregãtirea ºi în corectitudinea sa moralã.

*

[Bucureºti], 28 septembrie [1]927

Mult stimatã doamnã,

Am înscris pe Valentin în clasa a VI-a realã ºi am rugat

pe unul din secretarii Liceului Sf[ântul] Sava sã cearã

actele de la Mihai Viteazul, pe cale oficialã.

Mie nu mi le putea încredinþa, deºi ar fi vrut s-o facã

d[omnu]l Roman1. ªcoala începe luni 1 oct[ombrie].

Am fost ºi pe la rectorat sã iau al doilea exemplar vizat

de rector, pentru candidatura d[omnu]lui Iorga, dupã cum

mã rugase d[omnu]l Cihodariu, n-a fost însã gata; totuºi

mi-a arãtat registrul în care era înscrisã candidatura

domnului profesor ºi a d[omnu]lui Mândrescu2.

Titulescu nu s-a înscris pânã acum. E vorba sã se

retragã, dacã n-a fi ºi asta vreo manevrã.

Alãturat trimit ºi cererea pentru dreptul de autor cuvenit

d[omnu]lui profesor, dacã n-a fãcut altã cerere, o semneazã

pe asta ºi o dau eu d[omnu]lui Alesseanu3.

Am scris ºi d[omnu]lui profesor cã d[omnu]l Motru a

întrebat luni, acasã la dumneavoastrã, dacã vine la

Bucureºti, sâmbãtã, pentru vot. Pentru cã e bine sã fie

aici.

Cu deosebit respect,

Victor Brãtulescu

P.S.

D[omnu]l Pop4 a primit scrisoarea dumneavoastrã ºi

cu toate cã nu mai era nici un loc, l-a înscris îndatã ce i-

am prezentat cererea.

Aºtept sã intru la Consiliul permanent pentru a vedea

ce a fãcut cu aprobarea pentru cãrþile de Istorie ale

d[omnu]lui profesor.

29 septembrie 1927

Nicolae Iorga - facsimil
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1 Ion Roman, profesor ºi director al Liceului „Mihai Viteazul” din Bucureºti.
2 Simion Mândrescu (1868-1947), profesor de germanã la Facultatea de Litere din Bucureºti. Istoric literar ºi comparatist.
3 Teodor Alesseanu (1875-1935), director administrativ al Casei ªcoalelor.
4 ªtefan Pop, profesor, publicist ºi director al Liceului „Sfântul Sava” din Bucureºti.
5 Constantin Angelescu (1869-1948), doctor, profesor ºi Ministrul Instrucþiunii ºi al Cultelor.
6 Ioan Farcaº, secretar al profesorului Nicolae Iorga. Autorul unei cãrþi despre Momente din viaºa profesorului N. Iorga în chipuri ºi mãrturii scrise (1942).
7 Barbu Theodorescu (1905-1979), istoric literar ºi bibliolog. Secretar al profesorului Nicolae Iorga.
8 Virgil Drãghiceanu (1879-1964), arheolog ºi cercetãtor al monumentelor arhitectonice. Secretar al Comisiei Monumentelor Istorice.
9 A semnat ºi N.I. Car. în revista „Viaþa literarã” ºi în alte publicaºii.
10 I. Valerian a pãstrat toate manuscrisele colaboratorilor sãi de la revista „Viaþa literarã”.
11 N. Crevedia, [Despre romanul „Viaþa minunatã a lui Anton Pann” de Romulus Dianu ºi Sergiu Dan] în Viaþa literarã, 3, nr. 79, sâmbãtã, 24 martie 1928, p. 4, col. 1–2. (Revistele).
12 Trimiterea se face la polemica lui Nicolae Crevedia cu Marta Rãdulescu.
13 Grig. Malciu, poetã ºi eseistã. Secretara revistei „Viaþa literarã”.

Am aflat de la Consiliul permanent cã lucrãrile de Istorie

ale d[omnu]lui profesor sunt aprobate pentru acest an ºi

numai dacã va fi nevoie, prin decembrie, vor fi trecute

din nou la tabloul de aprobãri pentru cãrþi didactice.

Pentru o adresã oficialã din partea Ministerului

Instrucþiunii cred cã e necesarã o hârtie din partea

d[omnu]lui profesor, prin care sã întrebe ministerul în ce

condiþiuni este însãrcinat sã lucreze Istoria ªcoalelor.

Poate fi ºi o scrisoare personalã pentru d[octo]rul

Angelescu5.

Cu toatã stima,

Victor Brãtulescu

*

Bucureºti, 21 septembrie 1933

Prea stimatã doamnã Iorga,

Sâmbãta trecutã am fost înºtiinþat de Farcaº6 cã domnul

profesor ar dori sã mã vadã, dar cum el mã zoria sã plec a

doua zi sau cel mai târziu luni, am socotit ca mai întâi sã

pun la cale treburile ce am în legãturã cu însãrcinãrile

mele ºi cu dorinþele domnului profesor ºi apoi sã pornesc

la drum.

Sperãm sã venim duminicã cu o parte din familie.

Am trecut de mai multe ori pe acasã ºi am aflat de

consemnul dat lui Chioreanu. El respectã consemnul cu

sfinþenie ºi a impus aceasta ºi vizitatorilor nocturni care

ºi-au schimbat sãlaºul, mutându-se la Ploieºti, pe cât am

auzit.

Se pare cã din cauza soþiei lui Barbu7 care, obraznicã

din fire, a declarat cã va trece peste Comisie cu sprijinul

d[omnu]lui profesor, d[omnu]l Drãghiceanu8 a scris

d[omnu]lui Iorga despre îndrãzneala aceasta, protestând

oarecum.

Asupra manevrelor ºi rãscolirilor lui Barbu ºi ale

companiei, probabil, cã stãruie scrisoarea de mai sus, de

care veþi mai afla multe.

Totul este ca domnul profesor sã nu se supere de

neplãcerile cauzate de foºtii slujitori ai Preºedinþiei,

învãþaþi a intercepta scrisori strãine ºi a copia tot ce au

socotit cã le va putea folosi ca arme de lovit.

Introduºi cu acelaºi scopuri la Comisiune ºi demascaþi

la timp, amestecã în toate acþiunile lor necinstite numele

d[omnu]lui profesor, întinându-l.

Nu v-aº fi scris de toate acestea dacã n-aº fi crezut cã

înainte de orice, dumneavoastrã trebuie sã aveþi

cunoºtinþã de toate pentru a da sfatul cel bun domnului

profesor.

Binevoiþi a primi, mult stimatã doamnã Iorga, omagiile

mele prea respectuoase.

Victor Brãtulescu

Notã: Originalele acestor epistole, inedite, se aflã la

Biblioteca Academiei Române din Bucureºti.

NICOLAE CREVEDIA

ªI REVISTA „VIAÞA

LITERARÃ”

– NOI CONTRIBUÞII –
Bibliografia poetului, prozatorului, publicistului ºi

traducãtorului Nicolae Crevedia (n. 24 noiembrie 1902,

Crevedia Mare, jud. Giurgiu – m. 5 noiembrie 1978,

Bucureºti) se impune a fi elaboratã de un cercetãtor literar,

profund cunoscãtor al literaturii române interbelice.

E necesar sã precizez, cã poetul ºi prozatorul Nicolae

Crevedia a fost, timp de cinci decenii, o prezenþã din

cele mai active în presa literarã ºi nonliterarã din Capitalã

ºi provincie.

O relaþie specialã a stabilit, încã de la început, cu revista

„Viaþa literarã”, pe care a condus-o, cu talent, pricepere

ºi discreþie poetul ºi memorialistul I. Valerian în rãstimpul

1926-1938; 1941.

În paginile acestei valoroase publicaþii întâlnim pe

Nicolae Crevedia cu un însemnat numãr de epigrame,

poezii, recenzii, traduceri, note ºi precizãri de istorie

literarã ce se cuvin a fi semnalate, adunate ºi, evident,

restituite.

Câteva epistole trimise lui I. Valerian (1895-1980), încã

necunoscute, conþin informaþii ºi precizãri despre

începuturile sale literare ºi, mai ales, despre unele

colaborãri ºi polemici ce meritã sã fie cunoscute.

Nicolae Crevedia a fost un excelent cunoscãtor al

limbii ºi literaturii bulgare, din care a tradus poezii,

poeme ºi proze de o realã valoare esteticã ºi, care,

finalmente, l-au impus ca pe un strãlucit interpret al

construcþiilor ºi sintagmelor lingvistice specifice acestei

limbi slave.

Remarcabile, sub multiple aspecte, sunt epistolele lui

Nicolae Crevedia, care s-a impus, în lumea literarã, prin

distincþie, eleganþã ºi discreþie.

*

Bucureºti, 27 aprilie [1]926

Stimate domnule redactor,

Vã trimit ºi eu o duzinã de epigrame, parte adresate

vecinicului „Cincinat”, parte altor personalitãþi literar

ºi artistice, pe care, de altfel, îi preþuiesc mult, cu

rugãmintea d[e]-a alege din ele pe cele care aþi crede de

cuviinþã cã ar merita lumina publicitãþii în mult apreciata

Viaþa literarã.

Primiþi, pe lângã stima mea, ºi mulþumirile pentru

bunãvoinþã,

N.I. Car.9

(Pseudonimul adevãratului meu nume: N.I. Christescu-

Crevedia, student, str[ada] Lizeanu, nr. 37, Loco)

Bine ar fi sã se pãstreze aceste manuscrise!!10

P.S.

Aveþi din parte-mi, se-nþelege, toatã libertatea d[e]-a

le îndrepta pe unde aþi crede de cuviinþã. De altã parte,

vã spun cã ale mele sunt scrise mai înaintea celor câteva

apãrute în revista d[umnea]voastrã ºi care s-ar pãrea cã ar

avea oarece asemãnãri de temã cu câteva din ale mele,

cu toate cã diferã mult ºi în ceea ce priveºte fondul ºi în

ce priveºte forma. (Mã gândesc la cele cu „Cincinat”).

Nu ºtiu dacã comit o imprudenþã, spunându-vã cã dacã

le primiþi pe acestea, vã voi trimite ºi alte duzini!

*

[Bucureºti], 23 martie [1]928

Ora 5½ dinspre ziuã

Iubite maestre,

N-am dormit de trei zile. Mi-e imposibil sã vin la

tipografie înainte de a închide ochii câteva ceasuri. Voi

veni în timpul dejunului, pe la 14. Sunt nebun de

nedormit.

Aº dori ca sã nu-mi tai sau sã-mi modifici în vreun fel

cele scrise despre amicul d[umi]tale Dianu11. De altfel,

sã ºtii cã pãrerea mea curatã e cea scrisã acolo. Ca ºi a

d[umi]tale, cred. ªi mai ales cã apare sub semnãtura mea.

„Miºcarea umanitarã” a lui Simona Basarab –

Carbasca am hãrtãnit-o aºa, întâi pentru cã ºi ea, la

Cronica revistelor ºi cea literarã te-a fãcut harcea-parcea,

cât ºi pe d[omnu] Lovinescu cu întreg Sburãtorul; ºi al

doilea, pentru cã, chiar dacã nu se-ntâmplau cele de mai

sus, tot aºa aº fi scris. Îþi voi mai spune eu ceva.

Al d[umi]tale... somnoros,

N. Crevedia

*

Stary-Sacz, 19 iunie 1934

Dragã maestre,

Poimâine, 21 iunie, îþi trimit un articol, poate chiar

douã pentru V[iaþa] l[iterarã]. Unul dintre ele va fi despre

Ioanidi Nicodin.

Dacã rãspunde Cluj12, rog nu le mai publica prostii,

care m-ar angaja la alt rãspuns!

Abia am ajuns aici. Sunt foarte obosit. Azi am fost ºi la

înmormântarea lui Pieracki, ministrul omorât. Altfel, aº

fi scris chiar azi articolul.

Salutãri dragi,

Crevedia

P.S.

Adresa mea pânã la 1 iulie: N. Crevedia, journaliste

Obáz P.W. obok Stary-Sacz, Polonia.

[Domnului I. Valerian, Viaþa literarã, Strada

Agricultori, Nr. 78, Bukaresztie – Rumãnya].

*

Stary-Sacz, 22 iunie 1934

Iubite domnule Valerian,

Iatã articolul despre care þi-am scris de-aici. Aº prefera

sã-l pui pe undeva prin pagina a I-a ºi cu literã cursivã.

Rog pe d[omniºoa]ra Malciu13 sã-i facã atent corectura.

Spune-i, te rog, sãrutãri de mâini ºi mulþumiri.

Þi-aº fi foarte recunoscãtor dacã mi-ai trimite ºi mie

Viaþa literarã, Poste-restante, Varºovia, N. Crevedia,

journaliste.. Sau s-o rog tot pe d[omniºoa]ra Malciu?

Eu mã înapoiez în þarã abia pe la 17 iulie ºi, vezi, sunt

curios s-o citesc.

Cum te-am rugat, dacã vine ceva de la Cluj, nu le

publica toate prostiile lor, fiindcã m-am speriat cu atâtea

polemici.

Dacã trimit spre publicare vreo scrisoare în care afirmã

cã m-au dat în judecatã, n-o publica decât dacã-þi

dovedesc într-adevãr cã au introdus acþiune, cãci e prea

posibil s-o spunã numai aºa de formã, ca sã mai ameþeascã

opinia publicã.

Eu stau aici pânã la 1 iulie, dupã aceea plec la Varºovia,

Vestul Poloniei ºi mã înapoiez prin Viena, Budapesta,

Praga.

Te rog sã primeºti dragostea ºi salutãrile mele

prieteneºti,

N. Crevedia

P.S.

Era sã-þi mai trimit un articol Despre cavalerism, dar

m-am lãsat pãgubaº. Însemna sã apãr indirect o cauzã

personalã ºi nu mai vreau s-o fac!

Notã: Originalele acestor epistole, inedite, se aflã în

biblioteca poetului I. Valerian din Bucureºti.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

„Cântece pandureºti”
În 2021, se împli-

nesc 200 de ani de la

Revoluþia condusã de

Tudor Vladimirescu.

Într-una din cele douã

sãli de muzicã ale

„Casei memoriale

Anton Pann” din

Bucureºti, parte a

Muzeului Naþional al

Literaturii Române,

descoperim imnul pandurilor, „Mugur, mugur, mugurel”,

pe versurile episcopului Ilarion al Argeºului, cu muzica

potrivitã dupã un „glas” bisericesc chiar de Pann,

inegalabil strângãtor al cântecelor „de lume” în fagurii

cãrþilor lui. Imnul, prelucrând un cântec popular de obidã

împotriva ciocoilor, a fost compus de Ilarion cu ocazia

festivitãþilor de la înscãunarea lui ca episcop, la care

slugerul Tudor a fost prezent (Tudor Nedelcea, „Biserica

Ortodoxã ºi Revoluþia lui Tudor” în „Curier”, Biblioteca

Judeþeanã „Ion Heliade Rãdulescu”, Dâmboviþa, An VIII,

nr. 1 (14)/ 2001, Târgoviºte, p. 10): „Mugur, mugur,

mugurel,/ Mugur, mugurel,/ Ia fã-te mai mãricel,/ Mugur,

mugurel,/ Cã ne-am sãturat de iarnã,/ Mugur, mugurel,/

ªi de greutãþi în þarã,/ Mugur, mugurel./ Bate-i, Doamne,

pe ciocoi,/ Mugur, mugurel,/ Cum ne bat ºi ei pe noi,/

Mugur, mugurel,/ Când ciocoiul e-n putere,/ Mugur,

mugurel,/ Ne striveºte în picioare,/ Mugur, mugurel./ Ne

înjurã ca pe boi,/ Mugur, mugurel,/ ªi ne tunde ca pe oi,/

Mugur, mugurel,/ Din câmpia româneascã,/ Mugur,

mugurel,/ Piere floarea vitejeascã,/ Mugur, mugurel./

Cãci ciocoiu-nveninat/ Mugur, mugurel,/ Unde prinde

tot stârpeºte,/ Mugur, mugurel./ Floarea, iarba nu mai

creºte/ Mugur, mugurel,/ Cãci e chin ºi-amar de noi,/

Mugur, mugurel”.

În cadrul expoziþiei „Tudor Vladimirescu ºi memoria

culturalã a Revoluþiei din 1821", curatoriatã de Roxana

Coman ºi deschisã între 3 martie ºi 27 iunie 2021 la

Muzeul Municipiului Bucureºti, admirãm portretul

„Domnului Tudor”, pictat de Theodor Aman în 1873.

Eroul, înduioºãtor de tânãr, aflat la marginea taberei

pandureºti, cu mâna dreaptã în ºold ºi stânga pe sabia

încovoiatã, priveºte înnegurat în depãrtãri, poate la

moartea ce-l aºteaptã: „Tudor, Tudor, Tudorel,/ Dragul

mamii voinicel!/ De când mama þi-ai lãsat/ ªi olteni þi-

ai adunat,/ Pe ciocoi sã-i prinzi în ghearã/ ªi s-alungi

grecii din þarã,/ Mult la faþã te-ai schimbat/ ªi mi te-ai

întunecat!/ Spune, maicã, ce te doare,/ Cã m-oi face

vrãjitoare/ De alean sã te descânt,/ Sã calci vesel pe

pãmânt./ – Alei, maicã! alei, dragã!/ Curând visul mi-l

dezleagã,/ Cã ºtii, maicã? am visat/ Buzduganu-mi

fãrâmat!/ Sabia-mi cea bunã, nouã,/ Am visat-o ruptã-n

douã;/ Puºca mea cea ghintuitã,/ Am visat-o ruginitã!/

Maicã! pistoalele mele,/ Le-am visat fãr’ de oþele./ Apoi

înc-am mai vãzut/ ªarpe galben, prefãcut,/ Ce purta

coarne de þap/ ªi creastã roºie-n cap./ El avea ochi

vânzãtor/ Avea grai linguºitor/ ªi mã tot ruga mereu/ Sã

mã duc la cuibul sãu./ – Ba, fereascã Dumnezeu,/ Sã nu

te duci, fãtul meu,/ C-acel ºarpe veninos/ E vreun duºman

ticãlos,/ Vreun hoþ volintiraº,/ ªi la inimã vrãjmaº./ –

Maicã, mãiculiþa mea,/ Cum sã scap de cursã rea?/ Cãci

un glas prevestitor/ Îmi tot spune c-am sã mor./  – De-ai

sã mori, drãguþul meu,/ Facã ce-a vrea Dumnezeu!/ Dar

sã ºtii tu de la mine/ C-un român voinic ca tine,/ Pân’ ce

cade, pân’ ce moare/ Calcã  ºerpii în picioare,/ Cãci de-

un ºarpe-nveninat/ I se iartã un pãcat!”

Versurile cântecului de mai sus, publicate de Vasile

Alecsandri în „Revista românã” din iunie, 1863 (p. 308)

ºi incluse, sub titlul „Visul lui Tudor Vladimirescu”, în

volumul-tezaur din 1866, Poezii populare ale românilor,

conþin o prevestire funestã transmisã oniric, motiv

strãvechi pe care-l ºtim din epopeea sumerianã: „Noaptea

trecutã am avut iarãºi un vis, prietene! Cerurile gemeau

ºi pãmântul rãspundea. Eu am stat dinaintea unei fiinþe

groaznice: faþa-i era întunecatã ca neagra pasãre a furtunii.

S-a nãpustit asupra mea cu pintenii unui vultur ºi m-a

þintuit cu ghearele sale pânã când m-a înãbuºit. Apoi a

fãcut în aºa fel, încât braþele mele s-au preschimbat în

aripi acoperite cu pene. ªi-a întors privirea cãtre mine ºi

m-a dus spre palatul zeiþei Irkala, Regina Întunericului,

spre lãcaºul din care nimeni, odatã intrat, nu se întoarce

nicicând, pe calea din care nimeni nu mai revine”

(„Povestirea lui Ghilgameº”, p. 69-125, în Tãbliþele de

argilã. Scrieri din Orientul antic, Traducere, Prefaþã,

Cuvinte înainte ºi Note de Constantin Daniel ºi Ion Acsan,

Editura Minerva,  Bucureºti, 1981, p. 99).

Revenind la cântecele „zaverei” de la 1821, visul

funest – un „semn de moarte” consemnat frecvent în

corpusurile etnografice dedicate „riturilor de trecere” –

apare cel puþin în alte douã variante, publicate de Gh. I.

Neagu („Folclor din Câmpia Dunãrii”, în Folclor din
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Tudor Vladimirescu de Theodor Aman

Oltenia ºi Muntenia, vol. IV, Editura pentru Literaturã,

Bucureºti, 1969, p. 334-335) ºi Ion Nijloveanu („Poezii

populare de pe Argeº ºi Olt”, în Folclor din Oltenia ºi

Muntenia, vol. II, Editura pentru literaturã, Bucureºti,

1969, p. 675). În varianta Neagu, mama lui Tudor îi

contureazã fiului sortit morþii un portret de erou tragic:

„Tudor, Tudor, Tudorel,/ Dragul mamei voinicel,/ Când

pe buruian zãceam,/ Ursitoarea-o auzeam/ Cã vei fi,

mamã, voinic,/ Spaimã pentru venetic;/ Cã vei fi, mamã,

om drept/ Ca inima mea din piept;/ ªi vei fi, mamã, om

mare,/ Cum n-a fost nimeni sub soare,/ Dar ursita mai

spunea/ Cã te paºte piaza rea,/ Firul vieþii þi-o curma,/

Cerul s-o cutremura,/ Pãmântul cu stelele,/ Gura cu

blestemele”.

Denumirea „cântece pandureºti” îi aparþine lui C. D.

Aricescu, primul care documenteazã Revoluþia de la

1821 (în Acte justificative la istoria revoluþiunii române

de la 1821, Craiova, Tipografia Chitiu [Chiþu] ºi

Teodorian, 1874, la Nota nr. XII, intitulatã „Cântece

pandureºti”, p. 29-31, apar 6 texte, cu menþiunea

autorului: „Reproducem fragmente din câteva cântece

ale pandurilor din tabãra lui Tudor, dupã cum ne asigurã

Cioranul [Mihai Cioranu] ºi alþi panduri din acea oºtire,

cari încã trãiesc prin Gorj ºi Mehedinþi”). Cu ocazia

Conferinþei „1821-2021. Bicentenarul Revoluþiei

conduse de Tudor Vladimirescu”, organizate online pe

14 ºi 15 mai, 2021 de Institutul de Cercetãri Socio-Umane

„C. S. Nicolãescu-Plopºor” al Academiei Române din

Craiova, am citit sau recitit cele 21 de mãrturii folclorice

lirice despre Tudor Vladimirescu, „cântece pandureºti”

grupate de Pavel Ciobanu în volumul IV al monografiei

sale, Plaiul Cloºani (Centrul Creaþiei Populare

Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, 1996, p. 261-282).

Asemenea creaþii ne pot ajuta sã înþelegem, printre

altele, adaptarea tiparelor poetice populare pentru a

contura un portret eroic particular. „Tudorel din Vladimir/

Ce-a scãpat þara de bir”, „De amar ºi de greu chin,/ De

ciocoi ºi de venin” ºade „supãrat,/ Nebãut ºi nemâncat/

Culcat pe frunza de fag/ Cu pistoalele sub cap./ Sunt

unse cu untdelemn/ Sã batã bine la semn/ ªi cu seu de

cãprioarã/ Pe cine-o lovi, sã moarã”. Dar: „Capul i se

arvuni/ ªi el mult nu mai trãi./ ªi-a dat sânge pentru noi/

Sã ne scoatã din nevoi”; „Mult mã mir, Doamne, mã mir,/

De Tudor din Vladimir./ Cã ciocoii l-au trãdat,/ ªi la greci

cã mi l-a dat./ ªi-apoi verde busuioc,/ Tudorel fãrã noroc,/

Duºmanii te-au hãcuit,/ ªi pe noi ne-au pustiit,/ Sã trãim

tot amãrât,/ ªi cu funia de gât”.

„În Valahia micã, peste Olt, mulþi cred cã Tudor

Vladimirescu, ºeful pandurimei de la 1821, n-a murit, ºi

îl aºteaptã sã se întoarcã la munþi, ca sã mai organizeze o

nouã goanã de greci ºi de ciocoi, vânduþi la strãini” (nota

lui Vasile Alecsandri la versul 18: „Veni-va badea Tudor”

al doinei „Mehedinþeanul”). Pe când istoricii mai dezbat

motivaþiile ºi oscilaþiile politice ale conducãtorului

Revoluþiei de la 1821, folclorul îl aºeazã în rândul eroilor

nemuritori.
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Originar din

Giurgiu, absolvent al

Facultãþii de Istorie a

Universitãþii din

Bucureºti, editor ºi

animator cultural,

colaborator la diferite

posturi de radio ºi de

televiziune, cineast,

scriitorul Petre

Crãciun ºi-a fãcut un

nume în calitatea sa

de autor de literaturã

pentru copii. În aceastã ipostazã a primit, în anul

2016, pentru romanul sãu Cu Andersen în

Regatul Poveºtilor, Premiul Uniunii Scriitorilor,

al cãrei membru este.

Scriitorul a debutat cu un roman (Cureaua cu

þinte, 1995), a continuat cu eseuri

(Cuvânt dinlãuntru, 2001), cu poezii

(În spatele oglinzii, 2003) ºi a optat,

decisiv, pentru zona literaturii pentru

copii, publicând volumele Floarea

înþelepciunii ºi iarba puterii (2002),

Basme (2013), Basme

pentru familia mea (2014),

Cartea basmelor (2017),

Poveºti din Þara Copiilor

Fericiþi (2016), 100 de

basme ºi poveºti. Odaia

Fericirii (2020), nefiind,

deci, un necunoscut, un nou

venit în câmpul literaturii, ba

chiar, am putea zice, este un

„veteran”, în raport cu vârsta

cititorilor sãi predilecþi, aflaþi

la vremea ºcolaritãþii. Ceea

ce nu înseamnã cã scriind

literaturã pentru copii

(altminteri un segment

important al literaturii în

general), scriitorul îi exclude

din rândul cititorilor sãi pe

cei maturi; dimpotrivã, cred

cã îi are ºi pe aceºtia în

vedere, adresându-li-se ºi

lor, fie ºi în calitatea acestora de transmiþãtori,

mediatori între scriitor, autor al textului scris ºi cei

care nu ºtiu, încã, sã citeascã (pãrinþi, bunici, unchi

ºi mãtuºi, doamna educatoare de la grãdiniþã, fraþii,

surorile mai mari).

Constrâns de rigorile economiei de piaþã,

scriitorul este ºi propriul sãu public relation

manager, îºi promoveazã creaþiile cum poate mai

bine, merge în ºcoli, colaboreazã la posturi de

radio ºi de televiziune, fiind o persoanã activã pe

piaþa cãrþii, susþinut de aliaþi de nãdejde, precum

criticul literar Alex ªtefãnescu, care vorbeºte ºi

scrie cu simpatie despre opera scriitoriceascã a

contemporanului sãu (Vezi „Texte care încântã

ºi educã”, prefaþã la volumul Cartea Basmelor

(2017), cuprinzând primele 50 de naraþiuni

asemãnãtoare cu basmul, scrise de Petre Crãciun,

text reluat ºi în deschiderea volumului 100 de

basme ºi poveºti. Odaia Fericirii (2020),

cuprinzând, acum, 100 de astfel de creaþii, din

cãrþile publicate ºi un mare numãr de inedite.

La începutul lunii aprilie crt., a avut loc, la

Biblioteca Academiei Române, un workshop

despre cel mai recent volum al scriitorului Petre

Crãciun, între invitaþi aflându-se doi etnologi de

prestigiu, un academician ºi un profesor

universitar emerit, o mare poetã, autoare, între

altele, de poezii pentru copii, oficialitãþi ca

directorul B. A. R. ºi directoarea Bibliotecii

Judeþene Giurgiu. Ceea ce a atras atenþia

folcloriºtilor-comentatori a fost insistenþa cu care

autorul îºi numeºte creaþiile „basme” ºi „poveºti”,

având în minte, foarte clar, distincþia dintre una

ºi cealaltã, spre deosebire de Petre Ispirescu, de

exemplu, pãrintele culegerilor de basme populare,

care îºi intitula celebra sa colecþie Legende sau

basmele românilor (1882), mãrturisind, poate, o

imprecizie terminologicã, proprie începuturilor

cercetãrii ºtiinþifice a naraþiunilor populare la noi,

sau o confuzie taxonomicã, datoratã aceloraºi

începuturi.

Ca specii distincte, basmul ºi povestea sunt tratate

de basmologul Ovidiu Bârlea separat în Micã

enciclopedie a poveºtilor româneºti (1976), în care

se acceptã opiniile lui B. P. Hasdeu ºi Lazãr

ªãineanu dupã care în poveste „nu se întâmplã

nimic miraculos sau supranatural”, în opoziþie cu

basmul în care „supranaturalul constituie un

element esenþial”. Sã notãm cã în titlul cãrþii lui

Ovidiu Bârlea, poveºti are un sens extins la tot ceea

ce se povesteºte, naraþiune, relatare, comunicare,

ca în locuþiunea „a sta în poveºti” = „a sta de

vorbã”, „povestim ºi noi”, pe un altul, dintr-un

cântec maramureºean, horinca îl face „de poveste”,

adicã este dat ca exemplu negativ, fiind „povestit

în sat, cã am bãut ºi iar îs b(e)at”.

În terminologia englezã (americanã) de

specialitate se încearcã a se face o distincþie între

fairy-tales, „poveºti cu zâne”, dupã zisa lui M.

Eminescu, calchiind, poate, franþuzescul „conte

de fées” sau germanul „Märchen”, ºi folk-tales,

„poveºti populare”, „o naraþiune în prozã,

tradiþionalã, ficþionalã, despre care se zice cã

circulã oral”, dar termenul se aplicã ºi poveºtilor

scrise, „literary fairy-tales”, basmelor „de autor”,

„culte” (Vezi Ion ªerb, Antologia basmului cult,

2 vol., 1968). Dar mã îndoiesc dacã folcloristul

Ion ªerb, plecat dintre noi de ceva vreme, ar fi

selectat sau nu pentru antologia lui vreunul dintre

basmele scrise ºi publicate de Petre Crãciun. Mai

de grabã nu, pentru cã antologatorul reþine un

numãr de basme de autor, clasice (Alecsandri,

Eminescu, Creangã, Slavici, Delavrancea), cãrora

le cautã rãdãcinile populare, folclorice, posibilele

modele orale, reþinute în colecþii de culegãtori de

la Petre Ispirescu la Ovidiu Bârlea sau I. Opriºan.

Nicolae
Constantinescu

Basme de autor

Or, în naraþiunile lui Petre Crãciun putem sã

gãsim, eventual, „fragmente”, motive, scene din

basmul popular tradiþional, dar niciodatã un

anumit tip de basm, transformat, dupã niºte legi

proprii, de scriitor, într-un basm de autor, a cãrui

paternitate nu poate fi atribuitã altcuiva decât

scriitorului, cu o identitate proprie, cu un stil care

„este omul însuºi”, original, inimitabil.

Ce drumuri poate sã apuce scriitorul, creatorul

de basme culte?, mã întrebam la un moment dat

(Vezi Nicolae Constantinescu, Basme de Crãciun.

ªi de alþii ..., revista „Cultura”, nr. 455, 6 februarie

2014, republicat în volumul Cultura

antropologicã. Studii, cronici, comentarii, 2016,

p. 145-149). Poate, dacã e genial, sã respecte

întrutotul canonul, schema, ºabloanele, structura

basmului popular ºi sã dea un basm absolut

original, personal, dar despre care poþi sã juri cã

este popular ºi sã-l judeci ca atare, ca în cazul

basmelor sau poveºtilor lui Ion Creangã. Sau,

dimpotrivã, sã imite caricatural ori

parodic basmul popular, cum a

fãcut . L. Caragiale, ca sã rãmânem

la clasici. Sau, în fine, sã-ºi

aproprieze „gramatica”,

„morfologia” ºi „sintaxa” ºi

„lexicul” basmului

popular, dar sã le

foloseascã într-o manierã

personalã, cum a fãcut, de

exemplu, Al. I. Odobescu

în cele douã basme din

Pseudokynegetikos, sau

poate, schimbând ceea ce

este de schimbat, cum face

Petre Crãciun în basmele ºi

poveºtile adunate în

volume. Întâi, cã scriitorul

renunþã deliberat la

formulele îndãtinate ale

basmului, acele „mãrci

formale neambigue” cu

care ne-a obiºnuit basmul

popular („A fost odatã ca

niciodatã, pe când ...” ºi

„Am încãlecat pe-o ºa ...”

ori „La soare te puteai uita,

dar la dânsa, ba!”) ºi atât

de adecvate funcþional basmului-basm, înlocuite

cu pseudo-formule, þinându-l pe cititorul-

ascultãtorul de basme scrise într-un univers cât

de cât cunoscut lui, nu neapãrat familiar, comun,

ca în viaþa de zi cu zi, ci cumva altfel, atins discret

de aripa neobiºnuitului, fantasticului, fabulosului,

miraculosului.

Naraþiunile scrise de Petre Crãciun au alte repere

spaþio-temporale, personajele „bune” sunt de cele

mai multe ori oameni obiºnuiþi, copii sau tineri,

de multe ori sãraci, dar buni la suflet, harnici,

cinstiþi, recunoscãtori, purtând nume comune

oamenilor de pe la noi, Mihai ºi Ancuþa, Maria ºi

Andrei, Tudor, Vladimir, Petruþ, ajutaþi în

momentele grele de însoþitori cu puteri

supranaturale, precum Balaurul cel beteag, care

îi ajutã sã ajungã, dupã trecerea unor „încercãri”

dificile, la finalul fericit, specific basmului

tradiþional. Încercarea, într-un exerciþiu didactic,

de a-i face pe copii sã povesteascã basmele lui

Petre Crãciun, nu va duce, în niciun un caz, la

crearea unor noi variante ale acestora. Ele vor

rãmâne, în carte, neschimbate, aºa cum le-a

imaginat ºi le-a pus în paginã scriitorul. Sunt,

repet, niºte basme culte, de autor, care îmbogãþesc

literatura românã cu pagini originale, de mare

frumuseþe, adresându-se, în egalã mãsurã, minþii

ºi sufletului, celor mici ºi celor mari.
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Ion Andreitã,
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Motto:
La linã fântânã

Unde-i apa bunã
(vechi cântec popular)

O carte despre prieteni ºi
prietenie este un catehism de

viaþã. Un manual cuprinzând lecþii practice cu mesaj inclus. Cãrþi
cu/despre prieteni s-au scris – aº zice, riscând – dintotdeauna.
Ele au vechimea prieteniei umane, chiar dacã atunci, demult, nu
aveau chipul ºi structura celor de mai încoace, din timpurile
moderne. Coincidenþe socotite uneori magice îi întâlneau pe
oameni rezonând pe aceeaºi lungime de undã. Amintesc un singur
exemplu, din antichitate, din cartea „Despre vieþile ºi doctrinele
filosofilor”, de Diogenes Laertios care, deºi a trãit cu 600 de ani
mai târziu decât cele relatate, a lãsat posteritãþii informaþii
importante despre filosofii antici. Platon – cunoscut, în general,
ca filosof, dar care, la tinereþe, a scris ºi poezii, fapt mai puþin
cunoscut – tocmai voia sã se prezinte, conform obiceiului grecesc,
la un concurs (a nu se uita agora, ea însãºi un spaþiu al
confruntãrilor). În acel moment, s-a întâmplat sã asiste la o
cuvântare a lui Socrate, în faþa teatrului lui Dionysos – eveniment
care i-a schimbat viaþa ºi destinul. Zice Diogenes Laertios: „Din
momentul acela, având vârsta de douãzeci de ani, a devenit elevul
lui Socrate”. Pe de altã parte, tot 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 crescuserã
deodatã aripile ºi zburã în sus, dupã ce scosese un sunet puternic
ºi dulce. Ziua urmãtoare, Platon se prezentã ca discipol ºi Socrate
recunoscu în el lebãda din vis”. Prietenia dintre cei doi, cu
urmãrile ei faste, a intrat ºi-n cãrþi. Platon însuºi – a cãrui filosofie
este prezentatã sub formã de dialoguri – are un foarte important
dialog ce poartã titlul „Daimonul lui Socrate”.

Timpul a trecut, fenomenul a evoluat, prietenia ºi-a gãsit
frumoasã înzidire în cãrþi cu/despre prieteni deveniþi eroi; adicã
oameni/semeni cu obiceiuri de eroi – autentice modele nu doar
de admirat, ci ºi de urmat. Cultura românã este un depozitar de
aur, un fond principal de înþelepciune, în ceea ce priveºte cartea
cu ºi despre prieteni. Între iniþiativele mai timpurii, aº aminti
gestul lui Iacob Negruzzi, cel care, împreunã cu Petre Carp, Titu
Maiorescu, Vasile Pogor ºi Theodor Rosetti, pune bazele societãþii
„Junimea” ºi ale revistei „Convorbiri literare”. Era, deci, cât se
poate de îndreptãþit sã scrie cartea „Amintiri de la Junimea”,
societate despre care spune cã „a fost o lecþie de viaþã ºi o stare
de spirit: aceea care îi însufleþea pe tinerii de vârste între vreo 20
ºi 30 de ani”. Cam în acelaºi timp, George Panu scrie ºi el o carte
asemãnãtoare, „Amintiri de la Junimea din Iaºi”, realizând câteva
portrete celebre: Maiorescu, Eminescu, Creangã, Pogor,
Alecsandri, Carp.

Venind mai aproape, în timpul contemporan, se impun câþiva
scriitori, laici, dar ºi clerici, cu volume peste care nu se poate
trece, în tema abordatã, de maximã valoare pentru istoria literaturii
române, pentru cultura românã. Aº sublinia, mai întâi, un nume
cu totul special: pe cel al clericului Valeriu Anania (devenit
Arhiepiscop ºi Mitropolit, dar ºi membru al Uniunii Scriitorilor
din România) autorul unei cãrþi esenþiale, „Rotonda plopilor
aprinºi”, în care sunt evocate personalitãþi cultural-artistice pe
care le-a cunoscut, într-o perioadã sau alta a vieþii sale: Tudor
Arghezi, Gala Galaction, Vasile Voiculescu, Lucian Blaga, Marin
Preda.

Un laic ataºat de Biserica noastrã Ortodoxã este poetul, eseistul,
traducãtorul ºi gazetarul de elitã Al. Cerna Rãdulescu, autorul
volumului „Arbori din þara promisã”. Secretar de redacþie la
revistele „Biserica Ortodoxã Românã” ºi „Ortodoxia”, consilier
de presã patriarhal, colaborator apropiat al Patriarhului Justinian
Marina, marele gazetar a fost arestat în anul 1949 ca duºman al
regimului comunist. Numai intervenþia curajoasã a Patriarhului
l-a scos din puºcãrie; acesta s-a adresat telefonic – ºi acuzator –
primului ministru Petru Groza: „Repetata loviturã a oamenilor
mei cei mai apropiaþi dovedeºte ºi pentru un orb cã þinta atacurilor
sunt eu însumi”. În cartea amintitã – o combinaþie originalã de
memorialisticã, istorie ºi criticã literarã – Cerna Rãdulescu face
portretele câtorva personalitãþi cu rol important în formarea sa:
Liviu Rebreanu, Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Gala Galaction,
precum ºi ale altor personalitãþi bine cunoscute de el: Petre
Pandrea, Constantin S. Nicolãescu-Plopºor.

Urmeazã un pluton de scriitori mult mai apropiaþi de memoria
noastrã, a cãror iscusitã panã a lãsat mãrturii valoroase despre
prietenie ºi prieteni, îndeosebi tot purtãtori de cuvânt frumos.
Amintesc trei dintre ei, cu mare trecere la cititori. Virgil Carianopol
– cel pe care menestrelul Tudor Gheorghe l-a urcat în cântec
(„Dunãre dacã n-aveam / Jiul Dunãre-l fãceam”) – publicã în
anul 1973 volumul „Scriitori care au devenit amintiri”; în 1982,
volumul II – iar în 1999, post-mortem, volumul complet (revãzut
ºi adãugit) într-o ediþie îngrijitã de cãtre fiica sa, sensibila poetã
Virginia Carianopol. Vine la rând, fie ºi cronologic (dar nu numai)
scriitorul-academician Fãnuº Neagu, magicianul cuvântului, cu
volumul „Cartea cu prieteni”, în 1979, cu multe reeditãri,
completãri, adãugiri – a cãrui mãiestrie portretisticã este de
neîntrecut. Îl secondeazã, în 2003, Mircea Micu, cu umorul lui
ardelenesc, autor al cãrþii „Întâmplãri vesele cu scriitori triºti”.

În aceastã companie se înscrie domnia sa Timotei Aioanei, cu
recentul volum, „Amintiri aºezate în rama prieteniei”, 2021.
Cartea este aidoma unui cadran solar (a se revedea ceasul dacic-
calendar de la Sarmizegetusa Regia, din Munþii Orãºtiei!) având
în centru, bornã principalã, o familie, în jurul cãreia rotesc, pe
diferite orbite ale prieteniei, dar strãbãtute de un fir cãlãuzitor
comun, mai multe efigii încrustate în bronzul timpului. O saga
pornind de la o familie, decantatã în semeni aflaþi în contact de
admiraþie cu aceasta. Este vorba de familia Ilisei, bine cunoscutã
de autor: preotul Ilie Ilisei-tatãl ºi scriitorul Grigore Ilisei-fiul –
cu accent puternic asupra fiului. O familie de veche ºi nobilã
stirpe moldavã, trãitoare pe-o gurã de rai, cu urice în Mãlinii
poetului Nicolae Labiº ºi-n Fãlticeni,
tezaurul spiritual ce-a dat þãrii 16
academicieni, 12 generali, 60 de
doctori în ªtiinþã ºi Culturã – orãºel
cu care face corp comun satul
Rãdãºeni, de aceeaºi inconfundabilã
virtute (ºi-n care s-a nãscut însuºi
autorul cãrþii).

Scriitorul Timotei Aioanei se
dovedeºte a fi un cronicar bine aºezat
în jilþul vorbei, fãrã grabã – cãci
cuvântul din poveste înainte mult mai
este – dar ºi fãrã zãbavã. El porneºte
la drum cu o lecþie a lui Arghezi bine
stãpânitã: „Puþini sunt oamenii ce-au
învãþat sã preþuiascã prietenia”,
rãspunzând, ecou peste timp, unei alte
înþelepciuni, a magicianului Gabriel
Garcia Marquez care, cu o experienþã
greu de atins în ceea ce priveºte
cunoaºterea naturii umane,
concluziona: „Prieten este cel care
atunci când îþi întinde mâna, îþi atinge
inima”. Minunatã zicere, cãreia
românul îi adaugã o specificã notã
personalã: scriitorul Timotei Aioanei
face parte din cinul monahal, fiind
Episcop al Bisericii Ortodoxe
Române – amprentã resimþitã în tot
ceea ce se petrece în carte. În însãºi alegerea prietenilor, domnia
sa recunoaºte, mãrturisind: „Întâlnirea cu un om deosebit este un
mare privilegiu pe care Dumnezeu ni-l dãruieºte”.

Preotul Ilie Ilisei este surprins în douã ipostaze esenþiale: acasã,
la Mãlini (satul natal) cu prilejul botezului fiului sãu Grigore,
având ca naºi familia de învãþãtori-prieteni Profira ºi Eugen Labiº,
legãnat în braþe de cel ce avea sã devinã port-drapelul unei
generaþii de poeþi, Nicolae Labiº. Cealaltã ipostazã, pe care
autorul o numeºte „râvna pentru Casa lui Dumnezeu”, se petrece
la Fãlticeni ºi se întinde pe o perioadã de 30 de ani. Chemat sã
slujeascã la Biserica Fãlticenii-Vechi – cunoscutã ºi de viitorul
mare povestitor Ion Creangã, pe când urma ªcoala de Catiheþi
din Fãlticeni – gãseºte lãcaºul în avansat proces de degradare
(ploua înãuntru, þiuia vântul pe la ferestre, se scorojeau zidurile).
I-au trebuit ani de trudã dãruitoare pentru a-l scoate la luminã.
„Credincioºii din parohie ºi cei care l-au cunoscut – noteazã
admirativ autorul – îºi amintesc de felul cum muncea în bisericã
ºi-n curtea ei, alãturi de preoteasa Nadejda”. La capãtul acestei
munci, „biserica era cea mai curatã ºi mai frumoasã din Fãlticeni”,
la a cãrei (re)sfinþire a slujit noul Mitropolit al Moldovei de
atunci, Teoctist Arãpaºu (viitor Patriarh). Când totul a intrat pe
fãgaºul firesc ºi luminos, preotul Ilie Ilisei continua sã nu aibã
tihnã ºi rãbdare: „Venea uneori în zorii zilei sã deschidã biserica,
pregãtea totul pentru slujbã, iar în sezonul rece aprindea ºi focul
în sobe, cu douã-trei ceasuri înainte de începerea slujbei” –
ilustrând, chiar ºi prin acest umil exemplu, cealaltã „mare virtute
a pãrintelui: smerenia”. Smerenia, calitate superioarã modestiei
care, nici aceasta, modestia, nu se gãseºte la tot pasul – ºi pentru
care, adeseori, se plãteºte vamã grea, dupã cum ne asigurã autorul:
„Viaþa lui a cunoscut numeroase mâhniri, iar drumul sãu a dus
uneori pe buzã de prãpastie”. ªi e necesar sã ne amintim, acum ºi
aici, o zicere a lui Grigore Vieru: „Dupã iarbã, cel mai des cãlcatã
în picioare este modestia”.

Pe scriitorul Grigore Ilisei – „Vlãstar al unui preot de pioasã
amintire… crescut la umbra bisericii, în dulcele cânt al psaltichiei
ºi în simfonia neîntrecutã a clopotelor” – scriitorul Timotei
Aioanei l-a cunoscut de mult ºi profund: „Dintre anii pe care
domnul Ilisei i-a trecut în drumul vieþii, vreo 40 i-am admirat
încã de pe când eram copil”, ajungând astfel la o sublimã
constatare/concluzie: „Am bucuria sã mãrturisesc cã domnul
Grigore Ilisei urcã cu înþelepciune scara (Sfântului Ioan Scãrarul)
care duce întru negrãitele frumuseþi ale netrecãtoarei împãrãþii”.
În urcuºul sãu spre desãvârºire, tânãrul Ilisei ia cu sine, merinde
de suflet, bogata zestre de acasã: „Pe toate acestea, legate de
Fãlticeni ºi de altarele care-l ocrotesc, scriitorul Grigore Ilisei le
va avea la suflet. Chemarea ºi iubirea pãmântului natal zãmislesc
adeseori pagini care se citesc mai întâi cu sufletul”. Pentru ca
mai târziu, când eºti însetat, sã le gãseºti la „loc sigur”, spre a
putea „sã bei apã din izvorul cu apã bunã” – ºi sã mergi,
reconfortat, mai departe. Cãci – subliniazã autorul-companion:

„Existã în viaþa fiecãruia dintre noi chemarea de a ne întoarce la
izvoare ºi, mai ales, la izvorul cu apã bunã”. Cu alte cuvinte,
vorba nemuritorului cântec popular românesc, „La linã fântânã /
Unde-i apa bunã”. Adevãr pe care arhiereul-scriitor îl extinde ca
investigaþie, concentrându-l, apoteotic/ecleziastic, în înaltul adevãr
dumnezeiesc: „M-am bucurat sã întâlnesc la Fãlticeni mulþi oameni
iubitori de frumos, care aºteaptã întotdeauna întoarcerea scriitorului
acasã, precum cerbul se întoarce la izvoarele apelor, dupã cum
frumos vorbea psalmistul: „În ce chip doreºte cerbul izvoarele
apelor, aºa Te doreºte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule” (Psalmul
41,1). ªi scriitorul se întoarce acasã – adicã în locul despre care
marele Sadoveanu mãrturisea: cã la Fãlticeni a bãut din apa

curatã a sufletului românesc; se
întoarce fizic, ori sub o formã
sublimã ºi originalã: „Într-o
discuþie avutã recent cu scriitorul
Grigore Ilisei i-am mãrturisit
convingere cã lucrarea „Fãlticeni
– mon amour” (al cãrei autor este
– n. n.) se cuvine a fi aºezatã în
casa fiecãrui bãºtinaº”.

Existã ºi unele similitudini –
fireºti, desigur – între scriitorul
Grigore Ilisei ºi scriitorul Timotei
Aioanei: preocuparea/pasiunea de
a scrie despre semeni, despre
prieteni. Pe când lucra la TVR Iaºi
(unde a fost ºi director, dupã
Revoluþie) Grigore Ilisei realiza o
emisiune intitulatã „Divanul cu
prieteni”. A urmat o carte,
„Divanuri duminicale” – ºi, mai
nou, „Chipuri pe pânza vremii”;
„o adevãratã frescã a unei epoci”,
apreciazã scriitorul-prieten
Aioanei.

Un capitol special al cãrþii se
intituleazã „Prieteni ai familiei
Ilisei”, în care sunt prezentaþi,
selectiv, câþiva apropiaþi ai acestei
familii-matrice, personalitãþi în

diferite domenii ale artei ºi culturii. Secvenþa se deschide cu o
colegã de condei, talentata scriitoare ºi publicistã Doina Cernica,
de la ziarul „Crai nou” din Suceava – ºi ea venind dintr-un loc
sacru românesc: Vama Bucovinei – pe care autorul o vede ca pe
o „luminã dintr-un chivot de slove”. Argumentând: „Dupã
primele articole semnate Doina Cernica, am cãutat mereu scrierile
ei ºi am remarcat, într-atât amar de vreme, o sensibilitate
sufleteascã mai rar întâlnitã, aº putea zice atipicã pentru lumea în
care trãim”. Concluzia se impune de la sine: „Doina Cernica a
fost ºi este, prin scrierile sale, o mãrturisitoare a Bisericii în viaþa
cetãþii…”.

În legãturã cu pictoriþa octogenarã Iulia Hãlãucescu – „Doamna
acuarelei româneºti” – se precizeazã cã „lasã în urmã sute, poate
mii, de picturi, în care a presãrat frumuseþe, culoare ºi iubire”. Îi
þine companie de atelier imaginar Dan Hatmanu, „un pictor cum
n-au fost mulþi”; care „A avut legãturi cu ierarhi, preoþi, monahi,
a cãlãtorit pe la mãnãstiri, a poposit în mijlocul obºtilor ºi a
ascultat învãþând ºi din experienþa pãrinþilor sãi, învãþãtori din
Þinutul Hârlãului, de la care a deprins dragostea faþã de Dumnezeu
ºi de þarã, faþã de istoria pãmântului românesc, de culturã ºi
adevãratele valori”.

Patriarh al Fãlticenilor, în egalã mãsurã al artei româneºti,
sculptorul Ion Irimescu, este cercetat de autor încã din tinereþe:
„pe când era student la Academia de Arte Frumoase… a pictat
Biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” din Opriºeni ºi a
realizat un valoros basorelief, cu scena Adormirii Maicii
Domnului, la intrarea în Biserica „Adormirea” din Fãlticeni”. Ar
fi multe de spus despre acest Centenar-plus – iar autorul le
spune, cu mãiestrie ºi cãldurã. Decupez un citat, cu semnificaþie
profundã: „Îmi mãrturisea într-o discuþie admiraþia pentru
Bisericã, vorbea despre credinþa pãrinþilor sãi, Petru ºi Maria,
amintea de mãnãstiri în care-ºi petrecuse odinioarã vacanþele.
Chiar în verile ultimilor ani, a poposit câteva zile la mãnãstirile
Agapia ºi Vãratec”.

Închei aceastã panoplie cu prieteni ai familiei Grigore Ilisei cu
filologul-academician Constantin Ciopraga, cel ce mãrturisea cu
evlavie: „Stau în fiecare dimineaþã câte un ceas la taifas cu
Dumnezeu”. Cercetându-i viaþa ºi opera, autorul valoroasei cãrþi
dezleagã enigma: „Legãtura academicianului Ciopraga cu
Dumnezeu ºi Biserica are rãdãcini adânci. Pãrinþii lui, oameni
simpli ºi evlavioºi din Paºcani, i-au sãdit în suflet dintru început
un dor dupã desãvârºire. Rugãciunile începute în casa pãrinteascã
le-a continuat pânã în ziua din urmã. Aºa se explicã taifasul cu
Dumnezeu, câte un ceas în fiecare zi”,

Iatã-ne la sfârºitul unei cãrþi despre care aº spune – parafrazând
cele spuse de autor în legãturã cu volumul „Fãlticeni – mon
amour”, de Grigore Ilisei: aceastã carte se cuvine a fi aºezatã în
casa fiecãrui cititor.

Condeiul din mâna scriitorului-arhiereu Timotei Aioanei este
unul de sorginte nobilã, aureolat de har divin.

„Întâlnirea cu un om deosebit este un mare
privilegiu pe care Dumnezeu ni-l dãruieºte”
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Dan Elias la

rãzboiul de

þesut aripi
Poezia unei epoci privitã prea de

aproape îþi oferã cele mai ciudate peisaje,

bineînþeles, demne de Kafka, nicidecum

de Sadoveanu la vânãtoare de cocoºi

sãlbatici. Astfel, o poetesã guralivã ºi vindicativã din târgul lui

Urzi(ceni) îmi trimitea, cu niºte ani în urmã, indignate poezioare

despre corupþia instalatã cu arme ºi muniþie la primãria localã,

adicã de pe strada alãturatã. Dupã o vreme a tãcut. Întâmplãtor,

am devenit martorul, pe scara unui bloc din localitate deja

pomenitã la o scenetã de înaltã criticã ºi savoare literarã: un ins

oarecare ºi candidata la fotoliul poetic cãrau din greu niºte coºuri

cu un porc dezarticulat, preparat, afumat în ºunci ºi cârnaþi. Jos,

în stradã, un portbagaj îºi aºtepta mãrfurile lângã o ambiþioasã

poetesã bucureºteanã, posesoare a unei elitiste poºte a redacþiei.

Nenumita poetesã de capitalã s-a indignat, luptãtoare cu hidra

localã a corupþiei aºijderea, iar din douã scandalizãri, peste câteva

zile, avea sã fie lansatã de-a dreptul pânã în orizonturile genialitãþii

o nouã talentatã cu aripi cutezãtoare ºi mujdei de usturoi într-o

revistã a USR.

Cu Dan Elias se întâmplã pe dos, adicã se încãpãþâneazã sã se

provincializeze, dar nu bacovian, pânã la capãtul capãtului în

clocotitul sub soarele de varã târg al Fierbinþilor fãrã Las, din

Bãrãganul ialomiþean, unde îºi asumã pericolul sã nu strãluceascã

precum insistenta douãmiistã devenitã fracturistã de succes ºi de

scandal garantat. În vreme ce scriptoreasa „Elefantului din patul

meu”, laureatã a Premiului Naþional de Poezie „Mihai Eminescu”,

Opera Prima, 2008, câte minuni face un porc preparat dupã carte

ai parte!, risipeºte sau fractureazã cerneala la întrecere cu Ioana

Bradea, a cãrui „Bãgãu” s-a pomenit iluminat de tiparul, ca o

minunãþie a feminismului dezinhibat, al însãºi Editurii Humanitas,

lângã Emil Cioran ºi Heinrich Zimmer, Dan Elias se strãduieºte

degeaba sã demonstreze cã printre deconstructiviºti ºi sexiºti

mai poate supravieþui, vai de lume, câte un poet fãrã lauri. Nu am

la îndemânã importantele versuri premiate în numele bietului

Mihai Eminescu, respinsul de la Premiul Academiei Române din

anul 1887, nici antologia lui Dan Elias nu poate fi gãsitã decât în

câteva pachete acasã la autor, probabil bine ascunse. Aºa pãþeºti

dacã eºti poet, adicã „Nimic mai mult”: „Nimic nu va rãmâne

din noi doi/ Mai mult decât, din pulberi, un ºuvoi// Þinându-se

În braþe, printre fire/ De iarbã îmbrãcatã prea subþire.// Ne-or

scormoni în joaca lor zãludã/ Doar greierii, înspãimântaþi sã-

audã// Cum se rotesc de nicãieri, întruna,/ Cu vorbe ce-au atins

odatã luna!”

Dan Elias a debutat în anul 1994 cu „Umbraria”, imprudent,

sub zodia unui (anti)Nichita, ca un fel de joc periculos între

„Cine pe cine târãºte desãvârºit?” Nu conteazã cine este Nichita,

dar deocamdatã nu poate fi clintit din ºaua poeziei, critica literarã

vegheazã cu vigilenþã pe metereze. Pentru singuraticul poet din

Fierbinþi-Târg, poezia se umileºte sã mai pãstreze ritm, rime,

strofe, ba chiar metafore, a compus vreo 50 de sonete ºi, sfidãtor

într-o lume a ruinei literare, a inventat o nouã formã fixã de

poezie, „elida”, preluatã de Ion Roºioru în volume întregi, pânã

acolo încât unora pare o invenþie a unui alt poet ascuns într-un

târg marginal, dobrogean. Poemul „Umbraria” este format din

448 de versuri scurte, numerotate unul câte unul. Uneori apare

umbra unui Bacovia treaz, nedrogat, nesaturat de alcool: „Ninge

cu fãrã de tine;/ ninge încet, repetat; ninge, infirm, aberant;

ninge cu fãrã de tine.// Nu-i albã ninsoarea;/ nu-s fulgi, nu e

frig;/ ninge cu fãrã de tine;/ ninge încet, aberant.// Zãpadã,

troiene, nimic;/ o stare pierdutã de bine;/ ninge infirm, repetat;/

ninge cu fãrã de tine.” (418-429)

Fiecare sonet, compus, parodic, cât mai corect la toþi nasturii ºi

rimele, este reluat în „oglindã”, scuturat de vorbãria de prisos,

redus la câteva esenþe, aºchii, cioburi, cum s-ar spune

„deconstruit”, risipit, transformat în moloz. Iatã Sonetul XXX,

dar experimentul poate fi repetat pe orice text din ambele cicluri:

„Repetã dupã mine cuvintele ºi lasã,/ Precum corãbii în

nemãrginire,/ Tot ceru-ascuns de gânduri sã respire/ Lumina

lui umbrind primejdioasã.// Sã meditezi în pace asupra

strãlucirii/ Celui cu umilinþã ºi tãmãduitor,/ Iar când înveþi

tãcerea, sã fii învãþãtor/ Cum e norocul sfânt nenorocirii.// Repetã

dupã mine cuvintele la rând/ Întocmai cum mereu au fost rostite/

De cei desculþi cu tãlpile rãnite/ În colþurile stelelor din gând.//

Repetã dupã mine ºi îþi promit sã zbori./ M-am dezbrãcat de

trup de douã ori.” Iar acum, Oglinda XXX: „ªapte,/ suferinþele

mele/ îmbrãcate într-o singurã hainã.// Cuvintele-au vorbit mai

târziu/ încercând sã mã tãmãduiascã/ dar numai tãcerea m-a

vindecat.// La ce bun trupul/ fãrã neputinþa gândurilor?// E

destul de incomod/ sã putrezeºti în genunchi.” Dacã sonetele par

cu faþa spre un trecut bun de luat la întrebãri, oglinzile sunt

neliniºtite, în orice caz, dezinhibate de complicaþii prozodice: „În

buzunarele aripilor/ am tot timpul/ un ciot de creion.// Nu se ºtie

niciodatã/ când voi fi lãsat/ sã scriu direct pe albastru.” (Oglinda

XII) „Primesc prin poºtã, zilnic,/ pachete cu tãcerea ta/ învelitã-

n hârtia pe care/ þi-am scris sonetele.// Cu ele/ mi-am zburat

minþile.// Puteai sã mã tipãreºti/ aºa cum m-ai cunoscut;/ cu

toate cuvintele ºiroind.” (Oglinda XVIII) „Te-ai întrebat

vreodatã/ la ce s-a renunþat atunci/ când þi-a fost fãcut trupul?/

/ Din lutul pulpelor tale/ se puteau modela/ milioane de fire de

iarbã!” (Oglinda XXII) „Ce sã fac/ cu toate aceste chei/ ce-mi

ruginesc prin buzunare?// Deºi nici nu întrebi de ele,/ o sã-þi

las deschise/ ploile de varã/ ºi câteva toamne.// Pânã mã-ntorc.”

(Oglinda XXV)

Poetul nu trebuie descifrat, interpretat ca un filozof, fie chiar

Platon, care foloseºte mituri pentru a-ºi prezenta ideile; în ultimã

instanþã, poetul este un trubadur, un cântãreþ fãrã lãutã ºi tobe, ba

chiar un cântãreþ de curte, precum Homer, Vergilius, Horatius,

Serban
Codrin
,

Poeþi ai sudului (XVIII)
prea mulþi pânã la (ultra)Pãunescu, în caz contrar, are toate ºansele

sã nimereascã în vreun exil tomitan sau sã cultive poezia ca pe-

un „ocean de ameþeli ºi disperare,” iar mai departe: „Aievea

printre valuri niciun semn./ Mã tremurã o aripã de lemn/ Prinsã

de spate-n cuie curgãtoare.// Mi-e trupu-întreg o azimã subþire

Prin care flãmânzesc cu tine-n gând/ De poftele cuibarelor

bãtând/ În arborii treziþi de-nmugurire.// Spre alte amãgiri, pe

mai departe,/ M-aºteaptã-n zarea rece pescãruºi/ Ca niºte

neumblate, fâlfâitoare uºi,/ Sã le deschid definitiv cu-o moarte./

/ Cum altfel ºtiþi cã ar putea sã scape/ Dintr-un pian de pulberi,

o inimã cu clape?” (Deschid) Dan Elias are forþa ca, din când în

când, sã punã în þintã câte un vers genial, lãsându-ne posibilitatea

sã-l nimerim cu sãgeata din arc, ceea ce destul de rar ni se întâmplã

ºi marele vers trece printre noi necunoscut. De-ar avea trubadurul

nostru talentul de pe scara cu întuneric a blocului din târgul lui

Urzi(ceni), alte scandaluri s-ar fierbe în oala de pe marginea

vetrei strãmoºeºti!

Decât vorbã multã, diluarea poetului, iatã un alt sonet neredus

la o „oglindire”: „Îmi curge cer pe mâini de-o veºnicie,/ De

când te strâng în braþe de nãuc,/ Sã-þi pun albastru-n sticlele de

suc/ Din fiecare altã galaxie.// Ori, nu-i o zeamã! Numai picãturi/

Ce-mi ºerpuiesc pe braþele întinse/ Spre cosmice de multã vreme

stinse/ Sã-mi iei de aripi, îngere, mãsuri.// În loc de somn, mã

asfinþesc de viu/ Cu palma-nori sub tâmpla stângã,/ De unde

nici n-o sã mã plângã/ Decât în glumã vreun chefliu.// Ori, nu

mai pot de-acuma mângâia/ Cu-aceleaºi mâini pe-altcineva.”

(Numai picãturi)

Dan Elias îºi asumã cu luciditate depãrtarea de un Dumnezeu

personalizat ºi apropierea de natura simbolizatã: „Frunzesc

aceeaºi frunzã doi copaci/ þinându-se de mâinile lichide,/ la-

ncheieturi cu semne suicide/ ca zaharul topit în cozonaci.//

Guvern de vrãbii ºi comenzi de zbor/ în adieri de greþuri

fãcãtoare/ de plozi în verde pentru foiºoare/ sub scobituri în

cerul erbivor.// ªi-aici se putrezeºte-n desfundate,/ abia comise

toamnelor momeli,/ cu voluptatea primelor tocmeli/ pe veºnicii

de nimeni garantate.” (Frunzesc...)

Azi, poeþii nu se mai tranzacþioneazã la bursa valorilor, iar

dacã se întâmplã, jocurile sunt discrete, sugerate prin coºuri învelite

în ºtergare pe scãri întunecoase, aºa cã, domnilor: „Cum credeþi

cã mi-ar sta cu plete/ de forma unor minarete/ sub care vin sã se

închine/ lãptoase nopþi în submarine?// Sau de-aº purta pe

piept dantele/ din triforiul unor stele/ în zori cu opiu stinse-n

pipe?/ Cine-ar mai vrea sã mã risipe?// Sã port papuci din

curcubee/ mai mãtãsoºi ca o femeie/ cu ochii sãvârºind dezastre;/

Cum mi-ar veni cu oase-albastre?” (Cum credeþi...) Rãmâne

poetului Dan Elias sã treacã la muncã fãrã simbrie, chiar la

„rãzboiul de þesut aripi”, dinainte ºtiind, cu intuiþia dintotdeauna

a orbului, cã „pentru siguranþa Universului,/ toate fântânile

ascund/ câte o bucatã de cer.// La nevoie, le putem dezgropa/ ºi

captivele pãsãri/ vor umple orizontul,” (Oglinda XXXIX)

Restul este hamletian: „Numai acest mers pe nori/ în sandalele

strâmte/ ale cuvintelor. Numai atât?” Da, numai atât.

(Dan Elias, „Rãzboiul de þesut aripi”, editura Elias Expres,

Bucureºti, 2020.)

Victoria Milescu

Dl Corneliu C. Cristescu

îºi face un cadou la

împlinirea unei vârste

rotunde. Un cadou numit

carte, pe care o scrie cu

tandreþe ºi nostalgie

purtând titlul Poeziile

inimii. La ºaptezeci de ani,

din suflet, pentru suflet,

apãrutã în 2020, la Editura

Sud, o editurã tânãrã din Bolintin Vale, oraº din judeþul Giurgiu,

unde s-a nãscut ºi autorul, mai exact la Crevedia Micã. La 70 de

ani, dl Corneliu Cristescu îºi revarsã preaplinul inimii în versuri

marcate pregnant de elemente autobiografice, nici extraordinare

nici modeste, rememorându-ºi pe un ton confesiv, fragmente de

viaþã care l-au marcat, privind în urmã nu cu mânie, ci cu

înþelepciune ºi recunoºtinþã faþã de Creatorul suprem care i-a

îngãduit, trecând prin experienþe uºoare sau dificile, sã ajungã la

un pisc bilanþier. Autorul recupereazã melancolic amintiri din

tinereþe, întâmplãri ºi etape care l-au modelat, i-au jalonat traseul

devenirii, i-au dat capacitatea de a înþelege rosturile lumii ºi a

merge mai departe cu încredere în sine ºi în semeni. Este un

sentimental lucid, care îºi organizeazã trãirile, cugetãrile,

consideraþiile, dupã o „inginerie” poeticã personalã, unde

predominã ideea, elementul faptic, observaþia de prim impact, cu

localizãri, optând pentru exprimarea simplã, directã, cu mizã pe

veridicitatea ºi autenticitatea trãirii. S-ar putea spune, ºi în cazul

sãu: Câtã candoare atâta realitate,

vãzutã prin mãrturisirile dezinvolte,

necenzurate: „Trecut e anul ºaptezeci.../

Putea sã fie ultimul din viaþã”. Fluxul

liric al poeziilor sale tradiþionaliste,

nesofisticate se aºeazã în tiparele

prozodiei clasice, întreprindere

ambiþioasã dar nu lipsitã de riscuri.

Astfel, existã unele inadvertenþe de stil,

inabilitãþi de ritm ºi rimã, atrãgând dupã

ele stridenþe în armonia fireascã a

versificaþiei, denaturarea sensului unor

enunþuri, explicabile prin lipsa de

experienþã, de exerciþiu poetic, fapt

scuzabil oarecum pentru autorul

nostru aflat acum la a doua lui carte de

versuri într-o viaþã dedicatã meseriei

de inginer. ªi dânsul se poate înscrie

ca exemplu al zicerii cum cã aproape

în fiecare român locuieºte un poet care,

mai devreme sau mai târziu iese la

suprafaþã, sub presiunea încãrcãturii

sufleteºti. Cele trei capitole ale cãrþii:

„Poemele inimii”, „Poemele

divinitãþii”, „Poemele celor duºi”

acoperã o tematicã largã, consacratã,

am putea spune: iubirea, credinþa, curgerea timpului, extincþia cu

o diversitate de motive ºi motivaþii, particularizând aspecte,

tipologii, mentalitãþi.

În poeziile de dragoste, datele personale se relaþioneazã cu

informaþii culturale, cu asocieri de fapte ºi împrejurãri din realitatea

prezentã sau trecutã, implicând ipostaze

reprezentative, din perspectiva trecerii

anilor. De remarcat este înclinaþia spre

dimensiunea reflexiv-meditativã

privind condiþia omului, glosând asupra

precaritãþii ºi efemeritãþii fiinþei umane

supusã nu numai unor vicisitudini ale

naturii, ci ºi ale societãþii în care trãieºte

etc. Ca mai toþi poeþii ce cugetã asupra

mersului vremii ºi al lumii ºi Corneliu

C. Cristescu acceseazã planul spiritual,

al credinþei, scriind cu emoþie ºi

însufleþire poezii despre Dumnezeu,

Fecioara Maria, Iisus Hristos, Sfântul

Ioan Botezãtorul etc. Credinþa se

configureazã concret în tradiþiile din

satul natal, acolo unde sunt rãdãcinile,

legãturile cu familia personalã ori cu

cea lãrgitã, a comunitãþii trãitoare aici.

Versurile din recenta carte dezvãluie un

autor sensibil, dãruind semenilor tot ce

a strâns în suflet de-a lungul a ºapte

decenii de viaþã, muncã ºi iubire,

convins cã existenþa noastrã pe pãmânt

poate avea ºi o parte luminoasã,

frumoasã.

VERSURI ªI SUFLET



1616161616 PUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALEPUNCTE CARDINALE

 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Membru al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România

Motto:  „În secolul XXI
ficþiunile umane vor fi induse în
coduri genetice ºi electronice,
realitatea intersubiectivã va
înghiþi realitatea obiectivã, iar
biologia va fuziona cu istoria. În
secolul XXI ficþiunea ar putea

foarte bine sã devinã forþa cea mai puternicã a Terrei, mai
mare ca cea a asteroizilor cu traiectorii aleatorii ºi decât selecþia
naturalã. Pentru a înþelege viitorul nostru, trebuie sã descifrãm
ficþiunile care dau sens lumii.” (Yuval Noah Harari, Homo Deus,
Ed. Albin Michel, 2015)

Cine aduce lumina trebuie sã pãtrundã în tenebrele întunericului,
ignoranþei, prejudecãþilor ºi temerilor plãsmuite în creuzetul
emoþiilor negative care genereazã boli de naturã fizicã ºi psihicã.
Pentru Hildegarde Bingen, în spatele fiecãrei probleme de
sanãtate, corpul, sufletul, spiritul, formeazã triunghiul interior
care este inseparabil. În cadrul studiilor realizate pe mai mulþi
pacienþi, d-na Bingen a observat cã atunci când emoþiile sunt
puternice, sufletul se dezechilibreazã ºi întregul edificiu este în
pericol. Emoþiile sunt mai degrabã algoritmi biologici vitali pentru
supravieþuirea ºi reproducerea mamiferelor.

Dacã vrem sã înþelegem viaþa noastrã ºi viitorul nostru, trebuie
sã studiem cu atenþie ce sunt algoritmii ºi cum sunt ei legaþi de
emoþiile noastre, pentru cã algoritmii vor domina evoluþia vieþii
pe Terra în secolul XXI.

Conceptul de algoritm este un ansamblu metodic al etapelor
pe care le putem folosi pentru a face calcule, a rezolva probleme
ºi a lua decizii. Algoritmul nu este un calcul particular, ci o
metodã pentru a face un calcul. Algoritmul care controleazã fiinþele
umane opereazã prin emoþii, senzaþii, gânduri. Creierul a fost
considerat pânã în urmã cu ceva timp o cutie neagrã care conþine
informaþii ce trebuie decriptate de cãtre specialiºtii în neuroºtiinþe,
neurologi, neurochirurgi etc.

Prin apariþia noilor tehnologii ale cunoaºterii ºi studiului
aplicativ al cuanticii s-a ajuns la concluzia cã putem compara
creierul cu un computer extrem de complex, având o reþea
neuronalã bine articulatã care poate fi asemuitã cu reþeaua
neuronalã a unui creier artificial conectatã la un computer central
cu care interacþioneazã. Aºadar, creierul este interconectat atât la
reþeaua internã de neuroni, care este un adevãrat labirint interior,
comparabil cu o fiarã ce trebuie îmblânzitã permanent pentru a fi
în armonie, atât cât se poate, cu sentimentele, temerile, spaimele,
emoþiile noastre.

Dacã nu reuºim sã punem ordine în acest rãzboi dintre creier
ºi spirit nu vom reuºi sã ne cunoaºtem, sã descoperim cine
suntem, de unde venim ºi care este rostul nostru pe acest pãmânt.

Creierul este în acelaºi timp interconectat cu creierul
Universului, cu Inteligenþa Supremã, de la care primeºte ºi spre
care trimite mesaje sub formã de energie pozitivã sau negativã
care influenþeazã evoluþiile „în cer ºi pe pãmânt”.

Temerile, spaimele, ameninþãrile ºi efectele lor asupra
miºcãrii lumilor, sunt o adevãratã geopoliticã a terorii?

Temerile structureazã societãþile noastre, creazã dezordine ºi
haos care fragilizeazã þesãtura societãþii ºi economiei, sunt de
asemenea mijloace de creare a unei noi ordini bazatã pe
manipularea temerilor, ºi fricilor de tot felul.

Strategia ameninþãrilor, temerilor, coalizeazã forþele ºi le
orienteazã energiile pentru a fi capabilã sã înfrunte un inamic
fictiv, creat de minþi bolnave cu scopul de a domina propriul
popor sau popoare. Machiavelli ºi Hobs au înþeles cã temerile,
fricile erau la baza întemeierii oraºelor ºi societãþilor. A avea
teamã permite sã desemnezi un inamic, chiar ºi imaginar, care
trebuie combãtut prin toate mijloacele, dar, pentru a reuºi, ai
nevoie de o structurã care sã asigure victoria. Aºa a apãrut
necesitatea înfiinþãrii unor entitãþi care sã apere ordinea ºi siguranþa
comunitãþilor umane, din cele mai vechi timpuri ºi pânã în prezent,
cu adaptãrile ºi metamorfozele adecvate.

Se pare cã, încã de la creaþia sa, omului i s-a picurat în ADN
gena fricii, a temerii, a ameninþãrii cu pedepsirea sa pentru
neascultarea poruncilor ºi legilor divine care guverneazã ordinea
Universului.

Marele Creator, Cel Prea Înalt, i-a pedepsit pe Adam ºi Eva
pentru neascultare ºi curiozitatea lor de a „gusta” din Pomul
vieþii ºi al cunoaºterii, care le-ar fi dat acces în „clubul
nemuritorilor”, fãcându-i egali cu aceºtia, ceea ce nu intra în
planurile Marelui Creator, cel puþin la acel moment, întrucât cei
în cauzã nu erau pregãtiþi spiritual sã înþeleagã tainele lumilor
vãzute ºi nevãzute ºi în plus au încercat sã paseze vina de la unul
la altul, transferând vina asupra „ºarpelui viclean” care i-a amãgit.
Ba mai mult, Adam a avut îndrãzneala sã atribuie Creatorului
vina cã a „plãmãdit-o” pe Eva ºi i-a atribuit-o drept soþie.

A fost un moment cosmic al adevãrului cã omul, creaþia iubitã,
este o fiinþã imperfectã, schimbãtoare, care îºi doreºte autonomie
în luarea deciziilor, orgolios ºi instabil în a respecta Cuvântul
Domnului ºi în a-i fi credincios. Judecata Celui Prea Înalt a fost
dreaptã, pedepsind atât pe cei doi fãptuitori, dar ºi pe ispititor
care a vrut sã demonstreze Domnului cã a greºit acordând
încrederea ºi dragostea Sa necondiþionatã acestor fiinþe
nerecunoscãtoare.

Istoria civilizaþiei umane este bogatã în asemenea momente de
cumpãnã, când Cel Prea Înalt a trebuit sã pedepseascã omenirea
pentru neascultare, încãlcarea legilor morale ale Universului,

abandonarea credinþei faþã de divinitate ºi închinarea la idoli etc.,
trimiþând asupra Terrei calamitãþi naturale (Potopul, cutremure
devastatoare, incendii, erupþia vulcanilor, pandemii, crize ºi
conflicte de tot felul), descrise de cãrþile sacre ale Orientului ºi
Ocidentului, cu lux de amãnunte.

În acelaºi timp, Marele Creator a rãsplãtit cu binecuvântãri ºi
binefaceri popoare ºi persoane care au dovedit iubire
necondiþionatã faþã de divinitate, credinþã statornicã ºi viaþã
virtuoasã, devenind repere pentru omenire ca: Avraam, Lot, Noe,
Enoh, Moise, Iov etc.

De asemenea, gãsim în Noul Testament o serie de momente de
cumpãnã din viaþa unor pãcãtoºi, care prin iubirea faþã de Domnul
ºi Mântuitorul Nostru Iisus Hristos s-au transformat în
mãrturisitori ºi apãrãtori ai dreptei credinþe, devenind sfinþi martiri
care au contribuit la rãspândirea în lume a învãþãturilor
Mântuitorului ºi la convertirea la creºtinism a unor capete
încoronate, a numeroase popoare ºi elite spirituale.

Temerile, ameninþãrile de tot felul, acþioneazã asupra psihicului
omului vulnerabilizându-l în faþa „inamicului vãzut sau nevãzut”,
permiþând autoritãþilor, indiferent de regimul politic ºi sistemul
de guvernare, sã intervinã cu „scenarii” bine ticluite care sã
asigure controlul ºi manipularea mulþimilor prin mãsuri sporite
de supraveghere pentru a cunoaºte impactul avut ºi a multiplica
restricþionarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor sub pretextul
asigurãrii securitãþii colective ºi a ordinii civice.

Aceste evoluþii s-au resimþit de cãtre fiecare om în zilele noastre
odatã cu progresul tehnologic ºi apariþia noilor tehnologii care,
pe lângã beneficii în toate domeniile vieþii materiale au fost însoþite
ºi de noi temeri ºi ameninþãri datorate nesãbuinþei omului care s-
a transformat în ucenicul vrãjitor, folosind ºtiinþa ca armã de
descurajare, dar ºi de distrugere în masã a rasei umane ºi a
ecosistemului planetar.

Consecinþele ºi efectele temerilor, fricilor:
– Atacã sistemul imunitar ºi ecosistemul social ºi planetar;
– Atacã armonia ºi echilibrul geopolitic, geoeconomic,

geostrategic al lumii;
– Atacã ºi îngrãdeºte libertatea de expresie, împiedicã gândirea

liberã, creativã, inovantã;
– Manipuleazã opinia publicã prin difuzarea de ºtiri false pentru

a produce derutã ºi teroare, ameninþã reflecþia asupra problematicii
societãþii, orientând atenþia spre þinte false;

– Încurajeazã prin mãsuri bine articulate menþinerea în ignoranþã
a majoritãþii populaþiei pentru a rãmâne captivã jocurilor politice
practicate de partide, grupuri de interese nelegitime, ONG-uri;

– Pe acest fond, liberul arbitru de care „beneficiem” încã de la
creaþie nu este decât o iluzie, oamenii fiind conduºi prin strategii
de management al temerilor, ameninþãrilor, de cãtre o elitã
politico-administrativã ºi instituþionalã parazitarã, coruptã, afiliatã
la organizaþii oculte interne ºi internaþionale care promoveazã
interesele marii finanþe ºi politica corporaþiilor transnaþionale;

– Înlesneºte producerea confuziei ºi neîncrederii la nivelul
societãþii, ceea ce favorizeazã un control ºi o supraveghere
atotcuprinzãtoare la nivelul populaþiei de cãtre structuri de
informaþii ºi siguranþã naþionalã, deci legitime, dar ºi de entitãþi
oculte aparþinând statului paralel.

Niciodatã viitorul omenirii nu a pãrut atât de incert.
În aceste vremuri din urmã se vorbeºte tot mai mult despre

crearea unor arme inteligente care pot modifica comportamentul
uman, arme meteorologice care modeleazã fenomenele naturale
sau arme hipersonice dotate cu încãrcãtura nuclearã care în câteva
minute pot lansa atacuri devastatoare asupra infrastructurilor
critice civile ºi militare, cu consecinþe dramatice asupra
ecosistemului planetar ºi social la scarã globalã.

Teama izbucnirii unui rãzboi nuclear care a dominat perioada
rãzboiului rece a revenit în actualitate îndeosebi în zona Orientului
Mijlociu ºi în regiunea Asia-Pacific, teama declanºãrii unor noi
crize economico-financiare, sanitare, alimentare, a apei potabile
ºi a resurselor energetice creazã o stare de tensiune ºi iritare la
nivelul guvernelor ºi instituþiilor cu vocaþie internaþionalã: ONU,
NATO, UE, FMI, OCDE, OMS, OIT (Organizaþia Internaþionalã
a Muncii), care trebuie sã gestioneze cu înþelepciune aceste
ameninþãri ce aduc instabilitate economicã ºi politicã, adâncesc
inegalitãþile între þãrile bogate ºi sãrace, prolifereazã, inclusiv în
þãrile dezvoltate sãrãcia, bolile, declanºeazã miºcãri în masã de
populaþii din zonele sãrace sau aflate în conflict, spre þãri bogate,
într-un cuvânt, grãbesc haosul ºi Apocalipsa.

Aceste angoase ºi pericole, care deja dominã la nivel planetar
primele decenii ale secolului XXI, se transformã în timp record
în rãzboaie ºi conflicte hibride sau atipice, asimetrice, care pot
scãpa controlului ºi aruncã în aer planeta. Dupã cum am vãzut,
secolul XXI, care va fi dominat de noile tehnologii, fiice ale
ºtiinþei, va fi în permanenþã sub ameninþarea sabiei lui Damocles
a ºtiinþei cunoaºterii, a IA ºi roboticii, producând teamã mai mult
decât am visa, întrucât IA a schimbat ºi va schimba în continuare
viaþa umanã în raport cu maºinile, va modela conºtiinþa individualã
ºi colectivã la nivel regional ºi global în baza unor algoritme.

Dar, aflându-ne în zorii secolului XXI, observãm cã omenirea
pare a fi încã dominatã de temerile ancestrale prin mondializarea
temerilor ºi ameninþãrilor cu transformarea a tot ce ne înconjoarã
în marfã de vânzare: apã, aerul, resursele ºi bogãþiile naturale,
inclusiv OMUL, urbanizarea (prin crearea mega metropolelor
inteligente), mobilitatea profesionalã ºi socialã, progresul sub
toate formele, banul ca mijloc de satisfacere a nevoilor legitime
ale omului etc.

Spectrul noilor dezastre îngrijoreazã lumea ºi se referã la douã
categorii: pe de o parte crizele geopolitice de tip nou provocate
de hiperterorism, ultranaþionalism ºi fundamentalisme, iar pe de
altã parte de atacurile la ecosistemul planetar ca sursã a
catastrofelor naturale sau industriale de mare amploare, cu
consecinþe grave regionale sau internaþionale.

Dacã teama este la originea dezordinii ºi tulburãrilor, ea permite
de asemenea poporului/popoarelor sã se uneascã în jurul
conducãtorilor pentru a putea înfrunta împreunã ameninþãrile ºi
pericolele cu care se confruntã ºi a restabili pacea socialã, cu
toate cã ordinea publicã nu mai vizeazã sã însoþeascã cetãþeanul
pentru a-ºi atinge aspiraþiile cele mai înalte, ci îl protejeazã mai
degrabã de propria mediocritate.

S-a creat astfel un joc constant a cãrui regulã este de a gãsi
anumite slãbiciuni umane, o paradã a dezordinelor ºi o disoluþie
a ordinii civile.

Geopolitica temerilor, a fricii. Strategia ameninþãrii.
Între realitate, reprezentãrile ºi uzanþele politice, teama este un

veritabil obiect geopolitic, prezentându-se sub diverse forme ºi
manifestãri, aºa cum am menþionat mai sus. Aceste temeri ºi frici
devin cronice la începutul secolului XXI ºi se amplificã de aceastã
datã la tineret care a devenit „generaþia fulgilor de nea”, foarte
sensibili, nemulþumiþi de tot ce-i înconjoarã ºi de condiþia lor
socio-profesionalã, lupi singuratici care se simt solidari numai
în haita lor, urãsc tot ce este legat de trecut, inclusiv de ataºamentul
faþã de pãrinþi, bunici, valori morale ºi etice, ostili oricãrui sistem
de guvernare prin lege, însã ezitanþi ºi temãtori în a-ºi asuma
rãspunderi instituþionale. Temerile lor sunt de naturã spiritualã,
generate de noile tehnologii, de evoluþia rapidã a IA ºi reþelelor
de socializare de care au ajuns sã depindã. Drept urmare, s-au
multiplicat ºi diversificat formele afecþiunilor psihice care
genereazã depresii severe, pesimism, tristeþe, tendinþa de izolare,
tentativele de suicid etc.

De altfel, întreaga viaþã a omului s-a aflat ºi se aflã sub dictatura
ameninþãrilor ºi temerilor de tot felul, de când ne naºtem ºi pânã
pãrãsim aceastã lume, copiii fiind de mici crescuþi sã fie temãtori:
de Bau-Bau, de Dumnezeu care ne pedepseºte când greºim,
teamã sã nu ne accidentãm, teamã de profesori, de note ºi examene
º.a.m.d. În tinereþe temerile ºi fricile sunt mai subtile: teamã de a
nu fi acceptat la un loc de muncã sau sã nu-þi pierzi locul de
muncã, teamã de ºefi, teamã cã nu eºti iubit sau cã poþi sã-þi
pierzi iubita etc. În partea finalã a vieþii temerile sunt de altã
naturã ºi mai apãsãtoare: teamã de îmbolnãviri, fricã de
singurãtate, teamã cã poþi pierde pe cei dragi, fricã de moarte º.a.

Deci, a „îmblânzi” efectele acestor temeri, frici, ameninþãri,
care sunt folosite astãzi mai mult ca oricând de cãtre guvernanþi,
indiferent de sistemul politic, pentru a asigura un control total ºi
supunere oarbã a popoarelor, cred cã este nevoie de o educaþie
spiritualã încã din timpul ºcolii, de creare a unei culturi a
responsabilitãþii ºi solidaritãþii civice, de pregãtire fizicã ºi psihicã
pentru situaþii de ºoc ce pot apãrea: atentate, cutremure, cataclisme
climatice, rãzboaie hibride, inclusiv rãspândirea de ºtiri false,
alarmante, cultivarea empatiei, milosteniei, într-un cuvânt
pregãtirea pentru gestionarea inteligenþei emoþionale ºi pentru
profesia de OM.

Este interesant sã înþelegem profunzimea rugãciunii Sf. Efrem,
care ne vorbeºte de existenþa a patru duhuri rele ºi a patru duhuri
bune, rugãciune pe care sã o invocãm zilnic cã pe o mantrã
protectoare:

„Duhul trândãviei, al grijii de multe, al iubirii de stãpânire ºi
al grãirii în deºert, depãrteazã-l de la mine, iar Duhul curãþiei,
al gândului smerit, al rãbdãrii ºi dragostei, dãruieºte-l mie
slugii tale; Aºa Doamne, Împãrate, dãruieºte-mi sã-mi vãd
greºelile ºi sã nu osândesc pe fratele meu, cã binecuvântat eºti
în vecii vecilor, Amin.”

Analizând ºi exersând aceastã rugãciune, avem în faþa noastrã
soluþia pentru a învinge fricile, adoptând o conduitã ancoratã în
realitãþile morale ºi etice ale societãþii, indiferent de regimul politic,
sistem de guvernare ori zonã geograficã, rezistând astfel în faþa
ispitelor ºi provocãrilor unei lumi aflatã în agonie, în care desfrâul,
corupþia, consumerismul, teroarea s-au transformat în „valori
morale”, adevãrate himere dupã care aleargã oamenii.

Drept urmare, este bine sã privim viaþa ca pe un dar de mare
preþ, aºa cum este, ca pe o aventurã în munþi cu urcuºuri ºi
coborâºurile sale, cu soare ºi umbrã, cu bucurie ºi mulþumire
pentru tot ce ne înconjoarã, pentru binefacerile ºi binecuvântãrile
trimise zilnic de cãtre Univers.

Sã preþuim tot ce avem, sã ne însoþim cu oameni veseli, senini,
care mulþumesc Domnului pentru fiecare clipã trãitã în armonie

cu semenii noºtri, cu natura ºi divinitatea.

Concluzii ºi informaþii necenzurate:
– Teama de viitorul Inteligenþei Artificiale ºi pericolul ca

omenirea sã se robotizeze, iar roboþii sã se „umanizeze”, l-a

determinat pe Sanctitatea Sa, Papa Francisc I, ca în 2020

(noiembrie) sã îndemne credincioºii catolici sã se roage ca

(continuare în pag.17)

Strategia ameninþãrii. Secolul XXI – civilizaþia
umanã în era ficþiunii ºi geopoliticii ameninþãrilor
ºi temerilor induse de atotputernicia dataismului
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„progresul în conºtiinþã al roboþilor ºi a Inteligenþei Artificiale sã
nu intre în conflict cu fiinþa umanã”;

– În 2021, Papa Francisc I a publicat lucrarea „Vicii ºi virtuþi”
în care reaminteºte cã Potopul a fost dat de cãtre Dumnezeu
pentru a ºterge de pe faþa pãmântului civilizaþia umanã care
devenise foarte coruptã ºi destrãbãlatã, care renunþase la viaþa
virtuoasã, pervertindu-ºi sufletul la rele ºi vicii. Sanctitatea Sa
pune întrebarea dacã sã ne temem de un nou Potop? Rãspunsul
sãu a fost clar: „Un nou Potop este posibil din cauza încãlzirii
globale climatice ºi topirii gheþarilor ºi se va produce dacã vom
continua sã mergem în aceiaºi direcþie.”;

– SUA-China continua „parada” ameninþãrilor ºi acuzelor
reciproce care s-a transformat într-un adevãrat rãzboi mediatic,
deºi toatã lumea aºteptã ca sloganul lansat de noul preºedinte
Biden la depunerea jurãmântului de investiturã „America se
întoarce”, sã „întoarcã” o nouã paginã în istoria relaþiilor bilaterale
faþã de cele petrecute în timpul administraþiei Trump.

Dar, ghinion! La 27.01.2021, J. Biden a semnat 40 decrete,
acþiuni ºi memorandumuri, acoperind patru crize potrivit ºefului
sau de cabinet, Ron Klain, referindu-se la dosarele: China, Rusia,
Iran, Orientul Mijlociu. Deºi lumea s-a schimbat ºi logica celui
mai puternic, de partea cãruia este dreptatea, dupã care a
funcþionat SUA în perioada unilateralismului nu mai este de
actualitate acum când multilateralismul care are drept promotori
China, Rusia, India ºi þãrile emergente din zona Asia-Pacific ºi
UE, totuºi Washingtonul pare sã fie rupt de realitãþile geopolitice
în care trãim ºi se considerã „îndreptãþit” sã facã regulile jocului
planetar.

Relaþiile SUA-China debuteazã la începutul mandatului noului
preºedinte american sub auspicii tensionate, care ne reamintesc
de celebra formulã a lui Raymond Aron cu privire la rãzboiul
rece: „Pace imposibilã, rãzboi improbabil”. În 2021, gramatica
fundamentalã a liedership-ului sino-american este aceea a alegerii
între douã viziuni concurente.

Preºedintele Obama reamintea recent cã se impune o dezbatere
serioasã a acestei probleme, afirmând cã: „Trebuie sã ne asigurãm
cã SUA este o þarã care scrie regulile pentru comerþul secolului
XXI, dacã nu, China îºi va asuma acest rol”. Pe de altã parte,
preºedintele Jiping aplicã în relaþiile cu SUA strategia evocatã de
al doilea preºedinte american care zicea cã: „Sunt douã maniere
de a cuceri o naþiune: prin sabie sau datorie.”. Ori SUA este cel
mai mare datornic al CHINEI, iar planul de relansare economicã
de 1.900 mld dolari anunþat de Biden este departe de a rezolva
problema, întrucât investiþiile planificate urmeazã un anumit
proces pânã ajung la maturizare.

– China-SUA dans macabru care îngrijoreazã lumea.
Prima reuniune diplomaticã sino-americanã care s-a þinut la

Anchorage (Alaska) despre care s-a vorbit foarte puþin în presa
internaþionalã, a fost marcatã de o retoricã neobiºnuit de durã,
reliefându-se, dacã mai era cazul, existenþa unei concurenþe
strategice la nivel global care îºi va pune amprenta asupra
evoluþiilor în deceniile urmãtoare ale întregului sistem de relaþii
internaþionale, generând noi alianþe cu geometrie variabilã ºi
interese conjuncturale.

Rãspunsul Chinei la restricþiile economico-comerciale impuse
din timpul administraþiei Trump ºi reafirmate de noul preºedinte
american a fost ferm ºi anume cã îºi va dubla eforturile pentru a
încuraja corporaþiile multinaþionale, inclusiv americane, sã se
conecteze la pieþele chineze în sectoarele tehnologiei de vârf, IT,
roboticii ºi cel al semi-conductorilor ºi economiei numerice.

Strategia americanã sub Biden nu este încã bine conturatã ºi se
limiteazã doar la o retoricã agresivã, fãrã acþiuni concrete, rãzboiul
economico-comercial ºi ameninþãrile cu operaþiuni militare în
zona Asia-India-Pacific nu impresioneazã Beijingul, care ºi-a
asigurat o prezenþã militarã aerianã ºi navalã în regiune care îi
permite sã controleze accesul american în acest areal.

SUA se vãd deja în postura unei fantome care bântuie mãrile
ºi oceanele planetei în cãutarea hegemoniei pierdute, cu aliaþi
care cu greu se hotãrãsc sã-i acorde adãpost. Administraþia Biden
rãmâne captiva viziunii ex. preºedintelui Obama, desemnându-l
pe Kurt Campbell, arhitectul strategiei „pivotul Indo-Pacific”, sã
redeseneze noul concept de abordare a relaþiilor cu Extremul
Orient. Ori situaþia actualã a cunoscut o schimbare fundamentalã
odatã cu ascensiunea economicã, comercialã ºi militarã a Chinei
ºi a noilor aranjamente bazate pe interese comune, realizate cu
Japonia, Coreea de Sud, Vietnam, Coreea de Nord, Australia.

Deci viaþa bate... visul de unilateralism al Americii!
Concluzia care se desprinde din aceastã sumarã analizã este

cã, administraþia americanã se afla în faþa unui test geopolitic
major în secolul XXI ºi anume relaþia cu China, deci evoluþiile ce
vor urma vor avea doza lor de surprizã geostrategicã cu mize
mari ºi rezultate incerte.

– Locul Rusiei, între Iran ºi Turcia, va fi definit de evoluþiile
din Orientul Mijlociu Extins. În 2011, când s-a declanºat rãzboiul
civil în Siria ºi în 2017, datã care marcheazã prima reuniune la
Astana (Kazahstan) între Rusia, Turcia, Iran, Moscova a devenit
principalul actor diplomatic ºi militar în Orientul Mijlociu, regiune
de unde s-a retras în baza acordurilor de la Malta (dec. 1989),
când o nouã reîmpãrþire a sferelor de influenþã între SUA ºi
URSS prindea contur. Rusia a înþeles mai bine decât alþii cã
lumea a devenit multipolarã, de aceea cautã sã profite cu
pragmatism de orice ocazie pentru a împinge în prim-planul
strategiilor interesele sale, þinând seama, în aparenþã ºi de cele
ale altora, realizând astfel stabilitatea regimurilor indiferent de
natura lor, aºa cum a procedat SUA în perioada sa de glorie,
când hotãra unilateral soarta lumii.

Relaþiile Rusiei-Turciei-Iranului sunt de fapt o lecþie diplomaticã
de multipolaritate, Rusia ducând o strategie defensivã în

Mediterana, odatã cu consolidarea bazelor sale militare din Siria.
– Preºedintele francez Emmanuel Macron va lansa la 9 mai la

Strasburg organizarea unei conferinþe privind viitorul Europei
cu ocazia preluãrii de cãtre Franþa a preºedinþiei rotative a UE.
Politicieni ºi reprezentanþi ai media apreciazã aceastã iniþiativã
drept o „operaþiune politicã foarte frumoasã pentru pregãtirea
campaniei electorale din 2022 ºi pentru îmbunãtãþirea imaginii
destul de ºifonate a preºedintelui francez, determinatã de lipsa
de viziune ºi acþiune coerentã pentru combaterea pandemiei ºi
relansarea economicã”. Deja studiile efectuate de experþii
economico-financiari prognozeazã o scãdere în continuare a PIB-
ului ºi o depãºire a pragului de 120% a datoriei publice, iar din
septembrie vom asista la creºterea ºomajului din zona serviciilor
din industria turismului ºi hotelurilor ºi nu numai, care anunþa
miºcãri de stradã de mare amploare, proteste din partea sindicatelor
ºi o rupturã politicã la nivelul alianþei care guverneazã þara.

– Internet HALO-F, numit Internetul venit din cer, a apãrut în
contextul generalizãrii telemuncii ºi din nevoia de a avea conexiuni
rapide ºi fiabile. Revoluþia declanºatã de acest internet este
comparabilã cu o veritabilã cursã spre stele care opereazã în
sectorul IT, iar ca imagine cu modul de realizare a vaccinurilor
anti-covid. Deja pieþele bursiere încep sã se agite ºi sã se intereseze
îndeaproape de acest subiect, pe scurt piaþa este în fierbere.

– Rusia testeazã o nouã armã, capabilã sã declanºeze un
tsunami radioactiv în largul coastelor americane, ºtire care
genereazã noi tensiuni între SUA ºi Rusia ºi care vine sã
completeze strategia militarã ruseascã de a pune presiune pe
Occident atât prin desfãºurarea unor manevre militare complexe
ºi de mare anvergurã în Marea Neagrã, cât ºi prin lansarea pe
piaþã a unor noi arme inteligente care vor modifica echilibrul
geopolitic ºi strategic în mãrile care se aflau pânã mai ieri sub
controlul NATO ºi SUA. Aceastã nouã armã, ce va fi desfãºuratã
în Artica, este o rachetã cu propulsie nuclearã conceputã pentru
a exploda în largul coastelor þãrilor inamice producând tsunamiuri
radioactive. În câteva luni Rusia va instala în regiunea Articii
racheta Poseidon ZM39, consideratã o adevãratã Apocalipsã.
Pentagonul urmãreºte cu îngrijorare militarizarea regiunii arctice.
Trebuie sã înþelegem cã acþiunile „belicoase” ale Rusiei se înscriu
în strategia de securitate naþionalã, care prevede lansarea periodicã
de ameninþãri militare când se deþin informaþii cã SUA ºi aliaþii
sãi europeni sunt în dezacord pe diverse teme de interes
geostrategic ºi geoeconomic.

– America, prin vocea preºedintelui Biden, a anunþat cã
recunoaºte genocidul practicat de Imperiul Otoman în 1915 asupra
populaþiei armene, care a produs peste douã milioane de victime
din rândul armatei ºi populaþiei civile. J. Biden este singurul
preºedinte american care a recunoscut acest genocid cu riscul de
a afecta ºi mai serios relaþiile ºi aºa tensionate cu Turcia, care a
fost supusã unor sancþiuni economice cu efecte grave pentru
economie, generând o puternicã inflaþie ºi o devalorizare dramaticã
a monedei naþionale. Aceastã atitudine a administraþiei americane
cu siguranþã va modifica locul ºi rolul Turciei în cadrul NATO ºi
va marca o apropiere geostrategicã de Rusia pentru a asigura un
control total în zona Mãrii Negre ºi Mãrii Mediterane.

– Iran-India, parteneri ºi rivali în marele proiect chinez „Noul
Drum al Mãtãsii” ºi viitoarea cale de tranzit pentru mãrfurile
indiene cãtre Asia Centralã, Rusia, Europa, parteneriat care va
cunoaºte suiºuri ºi coborâºuri ca urmare a presiunilor ce le vor
exercita China, Rusia, Turcia ºi SUA asupra þãrilor aflate pe
traseu ºi care au deja interese economico-comerciale ºi de investiþii
în special cu Rusia ºi China. Este interesant de urmãrit aceste
evoluþii ºtiind cã SUA va încerca sã stimuleze un conflict militar
major între India ºi China.

– China ºocheazã lumea declanºând o amplã campanie de
cumpãrare de pe piaþa internaþionalã a unor cantitãþi semnificative
de aur, mãrindu-ºi substanþial depozitul Bãncii Centrale. Ce vrea
sã însemne aceastã nouã iniþiativa chinezã? Este o temã ce ar
trebui studiatã ºi monitorizatã atent de experþii în politici monetare
ºi de cãtre BNR. Interesant este cã nici pânã în prezent BNR nu
a repatriat aurul depozitat la Banca Angliei ºi nu este interesatã
sã-ºi mãreascã depozitul prin noi achiziþii sau prin punerea în
valoare a zãcãmintelor romaneºti, prin investiþii directe în
exploatãrile de aur sau în asociere cu parteneri externi. Rãmâne
un mister tãcerea vinovatã a guvernatorului BNR în aceastã
problemã extrem de sensibilã.

– Lumea sub ameninþarea dataismului în secolul XXI
trãieºte agonia trecerii civilizaþiei umane la o nouã etapã a
evoluþiei sale, când omul se uneºte cu tehnologia, devenind
omul hibrid, supraomul dotat cu puteri ºi calitãþi cognitive
ºi fizice superioare, explorând ºi cãlãtorind spre alte planete
ºi universuri.

Impactul cu aceastã nouã provocare va fi extrem de puternic în
plan psihic ºi emoþional, încât puþini vor supravieþui acestui
ecosistem creat de Inteligenþa Artificialã, care se va transforma
într-un mijloc de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii rasei umane
modificatã genetic ºi a întregii naturi modelatã dupã algoritmi ºi
necesitãþi, dar ºi într-o armã de distrugere în masã care ar putea
fi manipulatã în scopuri distructive de cãtre minþi bolnave, aºa
cum de altfel a fost folositã ºtiinþa în secolul XX.

Recent, ºeful GCHO, o ramurã a intelligens-ului britanic,
Jeremy Fleming a þinut o conferinþã la Colegiul Imperial „Vicent
Briscoe”, unde a abordat din perspectiva preocupãrilor sale
ameninþãrile ºi pericolele ce stau în faþa serviciilor de informaþii
ºi nu numai pentru securizarea comunicaþiilor ºi informaþiilor
colectate ºi aflate în gestiunea organismelor de siguranþã
naþionalã, armatei ºi infrastructurilor critice, ameninþãri care ar
veni din direcþia unor regimuri autoritare care au devenit jucãtori
globali în mediul numeric internaþional, fãcând referiri la Rusia
ºi China. Problema este discutabilã, cu atât mai mult cu cât
dezvãluirile defectorului Edward Snowden fãcute în 2013 au
scos în evidenþã programul de supraveghere globalã al SUA
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prin intermediul NSA (Agenþia Naþionalã de Securitate), practicat
fãrã scrupule pentru culegerea de informaþii confidenþiale ºi
spionarea aliaþilor europeni ºi nu numai, fie cã este vorba de ºefi
de state ºi guverne (Franþa, Germania), organisme internaþionale
ºi regionale, companii ºi corporaþii concurente etc. Interesant cã
Serviciile britanice coopereazã activ cu cele americane în cadrul
programului de supraveghere globalã „Five Eyes”, ceea ce aratã
cât de departe poate merge ipocrizia ºi manipularea celor care
strigã „hoþul”, dar sunt cei care folosesc noile tehnologii pentru
a-ºi spori avantajul strategic ºi menþine sub control pieþele
financiare ºi bancare, comerþul, inclusiv cel numeric la nivel
mondial. Adicã SUA ºi Marea Britanie pot spiona în spaþiul
cibernetic fãrã ruºine ºi afectând libertatea internetului, dar dacã
China, Rusia, Iranul, Coreea de Nord, sau alte state ori entitãþi
private fac acelaºi lucru, este o ameninþare ºi un pericol la
democraþie ºi la libertatea internetului. De aceea, semnalul lor de
„alarmã” nu este credibil ºi aratã panica de a pierde hegemonia în
acest mediu virtual, aºa cum au pierdut-o în lumea realã.

În oct. 2020, National Security Commission on Artificial
Intelligence (NSCAI) recomanda executivului american sã se
sprijine pe Inter Parlamentary Alliance on China (IPAC) pentru
a pune beþe în roate regimului chinez în cursa tehnologicã care se
joacã între cele douã puteri, în sensul de a lansa un lobby puternic
pe lângã þãrile europene ºi asiatice pentru a îndepãrta grupurile
tehnologice chineze de pe diverse pieþe publice, inclusiv de a
refuza oferta G-5. În aceastã uriaºã maºinã de propagandã ºi
dezinformare, au fost incluse ºi NATO, UE, ODCE, QUAD
(SUA, Japonia, Australia, India), J. Fleming avertizeazând cã:
„dacã nu se face nimic, anumiþi adversari strãini ar putea sã
ameninþe securitatea tehnologiilor viitoare de genul celor folosite
în organizarea oraºelor inteligente”. În acestã manierã J. Fleming
a susþinut cã: „fãrã acþiune imediatã este din ce în ce mai clar cã
tehnologiile cheie pe care noi ar tebui sã ne bazãm proprietatea ºi
securitatea viitoare nu vor fi modelate ºi controlate de Occident,
China propunând deja o schimbare radicalã a arhitecturii
internetului, fiind susþinutã de Rusia ºi parþial de Arabia Sauditã.”.

Serviciile de informaþii americane reafirmã într-un raport recent
prezentat preºedintelui cã: „Pekinul este principalul concurent
strategic care se concentreazã pe tehnologii considerate ca fiind
esenþiale pentru viitorul sãu militar ºi economic, inclusiv pe
informaticã avansatã ºi Inteligenþã Artificialã, cât ºi pe nevoile
tehnice ale comunicaþiilor securizate”. Emily Taylor, expertã în
securitate ciberneticã ºi securitate internaþionalã în cadrul grupului
de reflecþie „Chathman House” sugereazã ca sã se construiascã
un rãspuns mult mai diferenþiat în condiþiile în care existã în
lume superputeri tehnologice care nu împãrtãºesc de nicio manierã
propriile noastre valori. Aceasta ar presupune: „investiþii,
creativitate ºi întãrirea propriilor capacitãþi, în condiþiile în care
informatica cuanticã devine uzualã ºi deschide noi breºe, dar ºi
oportunitãþi în tratarea informaþiilor, ceea ce va face caa metodele
actuale de cifrare sã devinã complet inutile”.

În concluzie, securitatea ciberneticã este o problemã din ce în
ce mai strategicã, care necesitã o abordare la scarã naþionalã.
Regulile se schimbã de o manierã care nu este totdeauna controlatã
de cãtre guverne, de aceea trebuie sã avem în vedere investiþii
serioase în apãrarea spaþiului cibernetic. Fiind o lume
interconectatã tehnologic prin folosirea Inteligenþei Artificiale,
sunt convins cã se va ajunge la un consens între puterile
tehnologice statale ºi cele private pentru a institui un sistem de
reglementare necesar la nivel global, pentru a proteja spaþiul
cibernetic de intruºi rãuvoitori care ar perturba ecosistemul virtual,
dar ºi pentru a controla IA care ar putea la un moment dat sã ia
decizii autonome fãrã sã þinã seama de interesele omului.

În încheiere, vreau sã subliniez cã în secolul XX poporul
român, ca de altfel în întreaga sa existenþã multimilenarã, a trãit
sub spectrul ameninþãrilor venite din exterior ºi amplificate din
interior de cãtre coloana a cincia, formatã din trãdãtori ºi
conspiratori care prin acþiunile lor anti-româneºti au creat zavistie
ºi instabilitate politicã, decãdere economicã ºi amputarea
teritoriului naþional.

Secolul XXI gãseºte România la marginea unei Europe arogante
ºi ipocrite care trãieºte agonia trecerii la o nouã etapã a evoluþiei
sale, când popoarele au realizat cã actuala arhitecturã instituþionalã
parazitarã trebuie înlocuitã cu instituþii flexibile încadrate cu un
personal redus ºi format din adevãraþi specialiºti care în mod real
sã identifice problemele cu care se confruntã cetãþenii europeni
ºi sã vinã în întâmpinarea lor cu soluþii realiste ºi sustenabile
financiar. Numai în acest mod se va salva acest proiect politico-
economic ºi militar, tratând cu respect fiecare þarã membrã a UE
indiferent de puterea sa economicã, eliminând hegemonia þãrilor
mai bogate ºi asigurându-se o dezvoltare armonioasã ºi prosperã
þãrilor ºi regiunilor aflate în dificultate ºi la un prag de sãrãcie ºi
marginalizare socialã inacceptabil pentru o comunitate de state
europene democratice. De aceea, cred cã România bine guvernatã
de experþi în diverse domenii ºi cu oameni de stat adevãraþi,
animaþi de dorinþa de a servi cu cinste ºi demnitate interesele
naþionale, ar putea face acel pas decisiv în a-ºi regãsi sensul
pierdut ºi respectul de sine.

Dragi cititori fideli ai revistei „Sud” vã doresc sã vã bucuraþi
de Învierea Domnului ºi Mântuitorului Nostru, Iisus Hristos,
nãdejdea ºi lumina cãlãuzitoare care prin Maica Sa binecuvatatã
ne va ajuta ºi de aceastã datã sã depãºim greutãþile ºi provocãrile
care ne induc temeri ºi fricã pentru ziua de mâine. Vã îndemn sã
nu vã temeþi de nimic, sã purtãm în suflet speranþã ºi credinþa cã
nu suntem singuri ºi cã Cel Prea Înalt ne vegheazã ºi ne pãzeºte
sã nu cãdem, iar dacã ne mai împiedicãm, ne ajutã sã ne ridicãm
ºi sã ne continuãm lucrarea pentru care am fost trimiºi pe aceastã
planetã.
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Personalitãþile rebele au avut un punct de vedere tranºant ºi

adesea critic faþã de structura socialã ºi moralã a claselor sociale

dominante din epoca lor. Oarecum aparte în aceastã ecuaþie s-a

dovedit a fi scriitoarea Françoise Sagan (cu numele real

Françoise Quoirez, pseudonimul Sagan fiind luat din opera lui

Marcel Proust) în Parisul anilor ºaizeci. Adevãrat enfant terrible

al literelor franceze, nãscutã la 21 iunie 1935 la Cajarc, în regiunea

Occitania, a reuºit, încã de la primul roman, „Bonjour Tristesse”,

apãrut pe când autoarea sãrbãtorea majoratul ºi pânã la sfârºitul

vieþii sale, survenit la ºaizeci ºi nouã de ani, sã provoace atât prin

scrierile sale, dar ºi prin maniera în care a trãit intens ºi provocator.

A fost adepta unui stil de viaþã hedonist, având la activ douã

mariaje mult discutate (cu un editor cu douãzeci de ani mai în

vârstã, respectiv un manechin american) ºi numeroase aventuri

galante, fiind deopotrivã adepta amorului safic, consumatoare

rafinatã de alcool, dar ºi dependentã, pentru intervale mai scurte

sau mai lungi, de cocainã ºi amfetaminã, mare amatoare de jocuri

de noroc în luxoasele cazinouri pariziene sau de pe Coasta de

Azur ºi nu în ultimul rând pasionatã de maºinile italiene sport

decapotabile. Cãrþile sale au avut întotdeauna un succes de criticã

relativ bun, iar comercial foarte bun. Câºtigurile substanþiale

însã erau repede epuizate în cercul de prieteni unde generozitatea

autoarei devenise proverbialã. Supranumitã „Mademoiselle

Chanel de la littérature”, printr-un joc al sorþii în urma unui

scandal de fraudã financiarã în care este implicatã, dar ºi mai

multor condamnãri pentru deþinere ºi consum de stupefiante,

avea sã sfârºeascã în condiþii modeste, epuizatã de ritmul în care

a scris ºi mai ales a trãit. Cinicã, autoarea îºi redacteazã singurã

epitaful unde spune cã dupã debutul considerat scandalos ºi o

viaþã agreabilã, dar neglijentã, moartea sa nu mai reprezintã un

scandal decât pentru ea însãºi.

Romane, nuvele, piese de teatru, biografii, scenarii, dar ºi

autobiografii gãsim în opera acestei scriitoare unice în peisajul

extrem de divers al literaturii franceze de dupã rãzboi. Majoritatea

cãrþilor trateazã problema relaþiilor dintre componenþii aristocraþiei

pariziene din anii ºaizeci ai secolului trecut. Mediu pe care

autoarea îl cunoºtea foarte bine. Ambiguitatea sentimentelor,

paradoxurile lor, pãrþile de luminã ºi umbrã care adesea se

substituie, maniera de seducþie, micile ºi marile cruzimi ale

amanþilor, tipurile ºi maniera compromisurilor ce duc la

menþinerea ºi creºterea statutului social ºi personal. Punctul de

vedere feminin se ilustreazã cu eroine ce aduc în discuþie trãiri

contradictorii, complicitãþi discrete ºi chiar drame, prin culisele

unei lumi mondene unde luxul, opulenþa ºi cel mai bun gust

posibil nu pot salva personajele de la marile încercãri umane

cãrora le fac sau nu faþã. Totul într-un oraº al luminilor postbelic,

portretizat cu stil ºi eleganþã, care devine martor ºi discret

confident, însã nu oferã soluþii, doar participã la tristeþile ºi

bucuriile personajelor pe care pare chiar cã le orchestreazã.

Romanul „La chamade” (Graba inimii), apãrut în anul 1965

la editura Julliard ºi ecranizat doi ani mai târziu de regizorul

Alain Cavalier, este reprezentativ atât pentru problematica ºi

mijloacele de abordare ale autoarei, cât ºi pentru relaþia avutã în

subsidiar cu Parisul. Pe durata a trei anotimpuri: primãvarã, varã

ºi toamnã, vedem evoluþia a patru personaje. Lucille (în film

interpretatã excelent de Catherine Denuve) este o superbã fatã de

douãzeci ºi cinci de ani care îºi petrece timpul în plimbãri cu o

modernã cabrioletã prin oraº, fãcând cumpãrãturi de la magazine

scumpe, planificând vacanþe ºi bucurându-se de abundenþa

materialã oferitã de prosperul ei partener, Charles (Michel Piccoli

dã viaþã foarte bine acestui personaj pe ecran), în vârstã de cinzeci

de ani, care o iubeºte ºi este gata sã facã orice pentru ea. Lucille

îl respectã, þine la el, dar nu îl iubeºte. Antoine (jucat decent în

film de belgianul Roger Van Hool) este un tânãr editor cu o

existenþã modestã care intrã în graþiile bogatei ºi mondenei Diane,

trecutã de prima tinereþe (interpretatã de fotomodelul Irène Tunc),

care la rândul ei se foloseºte de tânãrul amant recompensându-l

pecuniar, situaþie în care Antoine se complace, deºi vrea sã-ºi

schimbe acest statut. Ambele cupluri îºi petrec timpul participând

la spectacole de teatru chic, concerte de Mozart private, în dineuri

mondene asezonate cu whisky, seri de coktailuri în restaurante

de primã clasã din cartierele selecte sau din apartamentele

imobilelor decorate dupã ultima modã ºi inundate de flori

proaspete, femei frumoase ºi bunã dispoziþie. La un eveniment

monden, cele patru variabile ale acestui patrulater epic se întâlnesc,

iar Lucille descoperã prin Antoine posibilitatea de a iubi ºi a avea

o viaþã care sã-i permitã ieºirea dintr-o bulã a confortului agreabil

ºi lipsit de griji, dar care rimeazã des cu o singurãtate surdã ºi

apãsãtoare. Antoine de asemenea priveºte interesul frumoasei

Lucille pentru el drept o nouã ºansã de a începe o viaþã eliberatã

de compromisul relaþiei cu Diane. Cei doi se îndrãgostesc, rup

„aranjamentele” cu amanþii lor mai în vârstã (în cazul lui Lucille

nu fãrã ezitãri lungi ce au reclamat o vacanþã la Nisa) ºi se mutã

împreunã. Demn de remarcat cum despãrþirea celor douã cupluri

este rezolvatã de autoare cu un simþ al înþelegerii trãirilor umane

ºi al neputinþei în faþa înaintãrii în vârstã. Cei doi pãrãsiþi suferã,

deºi ºtiu cã era de aºteptat sã fie astfel, dar suferã ºi pentru cã ºtiu

cine este ales în locul lor. Însã suferinþa este una demnã, chiar

dacã diferitã, mai tãioasã în cazul Dianei, mai seninã în cazul lui

Charles, care chiar este dispus sã o ajute în continuare ºi sã o

aºtepte oricând va dori sã revinã. Doar cã presiunea materialã,

combinatã cu incapacitatea de a ieºi din tiparele unei vieþi

anterioare, face ca Lucille sã fie nemulþumitã de noua sa viaþã la

scurt timp dupã ce gustã fericirea unui adevãrat honey-moon

petrecutã în compania lui Antoine. Tânãra nu reuºeºte sã lucreze

opt ore pe zi într-o arhivã unde Antoine îi gãsise un post destul

de comod ºi pleacã dupã numai câteva sãptãmâni, ne putând

suporta sã cãlãtoreascã cu mijloacele de transport ultra-aglomerate,

fiindu-i greu sã locuiascã într-un apartament din blocul

multifamilial, cu populaþie eterogenã ºi bar la parter, nu poate

viziona un film la cinematograful aglomerat de cartier, nu este
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capabilã sã fie rezonabilã cu privire la cheltuirea puþinelor resurse

de care dispun, iar în plus descoperã cã este însãrcinatã, deºi nu

îºi doreºte copii. Dupã un avort plãtit cu discreþie ºi generozitate

de Charles ºi o discuþie francã pe tema viitorului lor comun,

Antoine realizeazã cã modul de existenþã al partenerei sale nu

este cel sperat ºi se distanþeazã la rândul sãu de Lucille. Iar

aceasta, dupã o revedere cu Charles ºi o seratã petrecutã comme

jadis, se întoarce într-o dimineaþã odatã cu sosirea toamnei pe o

stradã pustie la vârstnicul, dar mereu elegantul ºi generosul ei

protector.

Remarcabilã în coproducþia cinematograficã franco-italianã este

maniera în care Catherine Deneuve, purtând toaletele lui Yves

Saint Laurent create special pentru ea (ce o fac sã arate impecabil),

reuºeºte sã redea complicitatea realizatã de Lucille cu ea însãºi în

multe situaþii ºi sã evite portretizarea unui stereotip ºi aceasta

fãrã ajutorul dialogului, ci adesea cu o privire în care amestecã

culpa trãdãrii cu o anumitã bucurie de-a trãi clipa. Un personaj

mai complex decât ar pãrea, care reuºeºte în cele din urmã sã-ºi

gãseascã libertatea într-o dependenþã de altcineva, dar nu înainte

de a se iluziona ºi încerca altceva.

Scena finalã, în care Lucille de la barul aflat la parterul blocului

unde locuia împreunã cu Antoine îi anunþã decizia, iar chelneriþa

ascultã involuntar conversaþia, este tulburãtoare prin tãcerea lui

Antoine ºi cuvintele ei sincere ºi patetice.

Michel Piccoli meritã menþionat pentru întruchiparea unui

personaj de calitate, care nu se încãpãþâneazã sã câºtige neapãrat

ceva cu orice preþ, mai ales contra dorinþei sau intereselor altuia,

asumându-ºi statutul, vârsta, dar ºi poziþia socialã. Prin discreþie

ºi un farmec aparte Piccoli face credibil personajul sãu, care deºi

situat în plan secund este foarte important în economia acþiunii.

Imaginea realizatã de Pierre L’homme este clarã ºi redã cu

voluptate tot ce meritã a fi surprins în susþinerea scenariului (la

care a contribuit Sagan însãºi), iar Parisul (aflat în chiar anul în

care va fi teatrul manifestãrilor studenþeºti) este în aceastã peliculã

splendid, ultima ratio ºi dirijorul întregului ansamblu ce pare sã

dicteze fãrã complexe ºi fãrã milã întreaga poveste. Poveste care

astãzi ne apare demnã de recitit sau revãzut pentru eleganþa ºi

luciditatea ei.

Dincolo de încercarea de decriptare a sentimentelor bivalente

ale unei femei tinere ºi frumoase sau de analiza unui cuplu monden

cu compromisurile sale ºi viaþa lui în raport cu lumea high-class-

ului unei metropole, rãmâne o întrebare cu care Françoise Sagan

ne provoacã indiferent de vremuri: Poate fi iubirea suficientã

pentru a afla fericirea?

Nu credem cã a ºtiut sã rãspundã ferm nici mãcar autoarea, dar

cu siguranþã romanciera ne propune o introspecþie sincerã multora

dintre noi, care pot fi sau sunt puºi în situaþia personajelor sale

din acest roman. Ne îndeamnã sã vedem cât de intactã poate

rãmâne umanitatea individului atunci când acceptã, chiar ºi cu

onestitate, înfrângerea moralã. Cu siguranþã se poate supravieþui,

însã supravieþuitorul nu va mai fi niciodatã cel de dinaintea

„naufragiului”.

Catherine Deneuve ºi Françoise Sagan

Ediþia princeps a romanului
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La început de secol XX, în atmosfera culturalã a Bucureºtiului

dornic de a se remarca între oraºele cosmopolite ale Europei, Virgil

Cioflec se simte bine între prietenii sãi literaþi ºi pictori.

Ardelean dupã tatã1, pasionat colecþionar, Virgil Cioflec este, în

1918, director general în Ministerul Cultelor ºi Artelor condus de

Octavian Goga. Personalitate cunoscutã în lumea artelor, cu ochi de

bun cunoscãtor, ºi-a permis, având posibilitãþi materiale, sã adune

timp de o viaþã un numãr important de lucrãri de artã pe care le-a

donat Universitãþii „Regele Ferdinand I” din Cluj, constituind,

ulterior, nucleul de bazã al actualului Muzeu de Artã din Cluj-Napoca2.

Înclinaþia pentru artã, apropierea sufleteascã faþã de tinerii artiºti

plastici se manifestã de timpuriu în sufletul lui Virgil Cioflec. Astfel,

în mai multe numere din anul 1905 ale revistei Luceafãrul, ce apãrea

pe vremea aceea la Budapesta, Virgil Cioflec publicã articole de ºi

despre artã. Ne referim în continuare la nr. 7 din 1 aprilie 1905, unde

Virgil Cioflec prezintã Expoziþia „Tinerimei Artistice” care s-a

deschis, la 13 Martie 1905, „în palatul Atheneului din Bucureºti”.

La deschidere „a asistat ºi M. S. Regina ºi A. S. R. Principesa

Maria. Poetul Cincinat Pavelescu, delegat din partea membrilor

so-cietãþii, a cetit în faþa Augustelor vizitatoare”. Întregul numãr

este ilustrat cu fotografii dupã tablourile expuse în expoziþie. Virgil

Cioflec menþioneazã un fapt meritoriu pentru evidenþierea talentelor

româneºti în afara graniþelor: „În afarã de organizarea expoziþiilor

anuale, Tinerimea artisticã are de scop de-a participa în grup ºi la

expoziþiile din strãinãtate, astfel cã cercul reputaþiunii talentelor

cari se vor ivi va fi tot mai mult lãrgit, în cinstea neamului nostru.”3

Pictorii pe care Virgil Cioflec i-a apreciat cel mai mult au fost

Nicolae Grigorescu (1838-1907) ºi ªtefan Luchian (1868-1916)

cãrora colecþionarul le-a cumpãrat lucrãri ºi le-a dedicat douã albume-

monografii, apãrute în anul1924 (Luchian) ºi în anul 1925

(Grigorescu). Aceste albume semnate de Virgil Cioflec sunt piese

rare, astãzi, în anticariate, iar, atunci când apar, preþurile sunt cele

pentru cãrþi de artã valoroase.

Albumul Luchian a fost prezentat de noi în revista „Sud”, nr. 3-4/

2021. În cele ce urmeazã, ne vom referi la albumul Grigorescu,

tipãrit în 1925. Dupã cum este menþionat în caseta tipograficã, aceastã

lucrare s-a editat ºi tipãrit de „Cultura Naþionalã” în trei mii de

exemplare. Reproducerile fotografice a 13 dintre lucrãri „sunt

proprietatea dlui profesor Al. Zaharia”, 40 de lucrãri „executate de

dl N. Tzatzu sunt proprietatea dlui Virgil Cioflec”, iar „restul

reproducerilor în execuþia dlui Bermann sunt proprietatea

„Cultura Naþionalã”. Cliºeele Marvan.”

Pe ultimele trei pagini ale Albumului se aflã Catalogul

lucrãrilor lui Grigorescu, unde gãsim titlurile tablourilor ºi

proprietarul la care se aflau în anul 1925. Astfel, albumul este

foarte valoros ºi din acest punct de vedere. Din cele 131 de

ilustraþii cu tablourile pictorului, reproduse alb-negru,

majoritatea aparþin unor colecþii particulare, mai puþine aparþin

unor instituþii, cum ar fi: Pinacoteca Statului (15), Muzeul

A. Simu (6), Palatul Regal (2), Clubul Tinerimea (2),

Automobil Club (1). Dintre colecþionarii privaþi numim pe

cei care ne sunt cunoscuþi ºi care deþineau la acea vreme un

numãr mare de tablouri: Virgil Cioflec (12), C. Alessiu (5),

Aristide Blank (4), dna Emil Costinescu (3), Barbu ªtirbey

(2), dr. Iosif N. Dona (2), Ely Berkowitz (2), câte o lucrare

deþineau: I.D. ªtefãnescu, Cella Delavrancea, dna Spiru

Haret, dna Take Ionescu, dna Simona Lahovary, dna N.

Cerkez º.a. Lucrãrile din colecþia lui Virgil Cioflec sunt: Sf.

Constantin ºi Elena, Þigani cu ursul, Capete de turci, Fecior

boieresc, Cap de evreu, Evreu galiþian (acuarelã), Studiu,

Capete de vaci, Spre sat, La Posada, Pe Valea Buzãului,

Dimineaþa.

Prietenia lui Virgil Cioflec cu Nicolae Grigorescu s-a

bazat pe aprecierea valorii. Aceastã prietenie l-a adus pe cel

dintâi în numeroase ocazii la Câmpina, la casa-atelier a lui

Grigorescu, astãzi muzeu memorial. Existã mãrturii cã Virgil

Cioflec era unul dintre cei care îl vizitau foarte des pe

Grigorescu.

Studiul introductiv sau îi putem spune, fãrã teama de a

greºi, monografia artisticã publicatã în prima parte a

Albumului Grigorescu, în anul 1925, se bazeazã, în cea

mai mare parte, pe mãrturiile ºi povestirile auzite la Câmpina.

Criticul de artã Virgil Cioflec îºi începe studiul cu o

afirmaþie categoricã, greu de contrazis: „Fiecare generaþie

priveºte pe artist într-un anumit fel ºi îºi face despre opera

lui o anumitã pãrere: fiecare epocã va avea un

GRIGORESCU al ei ºi acelaºi Grigorescu, rând pe rând

va fi un altul.” Continuarea este cu douã interogaþii retorice

deosebit de elocvente: „Dacã astãzi pare cã interesul pentru

opera lui a început sã slãbeascã, sã fie oare adevãrat cã

acest pictor n-a fost mai mare decât atâta timp cât s-a

putut vorbi ºi scrie despre el fãrã destul discernãmânt

critic? Geniul, intuiþia aceea miraculoasã, graþia, poezia,

farmecul lui Grigorescu n-au fost oare decât iluzia

vremelnicã a unei epoci de prefacere sufleteascã prin care

a trecut românismul în ultimii cincizeci de ani?”

Înainte de a-ºi începe demersul critic, Virgil Cioflec enunþã

clar opinia sa precum cã „Acest artist ºi-a gãsit inspiraþia

în chiar fiinþa poporului nostru”, dupã care „încearcã” sã-

i punã în evidenþã preþioasele calitãþi.

O prezentare a uceniciei copilului ºi tânãrului Nicolae

Grigorescu este realizatã cu detalii semnificative dar ºi cu

mãiestrie artisticã de adevãrat scriitor. Adevãrul este cã acest

studiu, ca ºi cel despre Luchian, nu poate fi „povestit”. E

necesar a fi citit cu atenþie ºi reþinut. Dupã prezentarea

experienþei obþinute de Nicolae Grigorescu prin pictarea unor

biserici din cunoscute vetre monahale (Zamfira, Agapia),

Virgil Cioflec formuleazã idei interesante despre rezultatele

pictorului în contact cu marii maeºtri din celebre muzee ale

Europei dar ºi prin contactul direct cu pictori contemporani

prezenþi în cunoscutele azi aºezãminte ale pictorilor francezi,

de exemplu, din satul Barbizon sau din „inima pãdurii seculare

de la Fontainebleau, unde capãtã credinþa cã natura e cel mai

limpede ºi bogat izvor din care trebuie sã se adape un artist.”

Dupã opinia lui Virgil Cioflec, în Franþa, Grigorescu alege

subiectele maeºtrilor în mijlocul cãrora trãia ºi îºi dã seama cã

„o artã cãreia îi lipseºte vigoarea nu poate avea duratã” ºi

în locul liniilor dulci ºi a armoniilor de culori prea delicate, în

locul unei picturi înþelese uºor de toþi, realizeazã „cu o

neaºteptatã putere” figura întunecatã ºi severã a Paznicului

de la Chaully. Înfãþiºarea paznicului oferitã de Virgil Cioflec,

având la bazã tabloul pictorului Grigorescu, este aceea a unui

personaj de roman: „Chipul fãlcos ºi pungit, cu muºchii feþei

imobili, trupul masiv în bluzã albastrã încins peste piept cu

solemna leduncã oficialã, cu mâinile încleºtate pe pistol,

Paznicul, privind pe sub sprâncenele dure ca douã zãvoare

de temniþã, e gata sã tragã. Înfãþiºarea asprã este redatã

puternic ºi se vede cât de colo cã modelul e pãdureþ ºi violent.

Toatã frumuseþea pânzei stã în caracterul pe care i l-a dat

pictorul.” Epitetele „chipul fãlcos ºi pungit”, „mâinile
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1 Luminiþa Cornea, Note la fiºa biobibliograficã a lui Virgil
Cioflec, în Sud, anul XXV, nr. 1-2 (238-239), ianuarie-februarie
2021, p. 19.
2 V. Beneº, Pinacoteca „V. Cioflec”, în Gazeta ilustratã, nr. 1-2,
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p e r i o d i c e / g a z e t a i l u s t r a t a / 1 9 3 8 /
BCUCLUJ_FP_279699_1938_007_001_002.pdf; Oana Lucia
Dimitriu, Fundaþia Virgil Cioflec instituþie de culturã româneascã
la Cluj, la file:///C:/Users/ghizela/Downloads/06-Revista-
Angvstia-6-2001-istorie-etnografie-sociologie-14.pdf.; Vasile
Grigorescu, I se spunea ... BOIERUL!, în Sud, anul XVII, nr. 8-
9-10 (161-163), august-octombrie 2014, p. 10, 12.
3 Virgil Cioflec, Expoziþia „Tinerimei Artistice”, în Luceafãrul,

nr. 7, 1 aprilie 1905, pag. 161.

Prietenia dintre Virgil Cioflec ºi Nicolae Grigorescu
Luminiþa CORNEA

Foaie de titlu a volumului
Grigorescu de Virgil Cioflec

încleºtate”, „înfãþiºarea asprã” ºi comparaþia „sprâncenele dure

ca douã zãvoare de temniþã” sunt specifice scriitorului în evocarea

unui personaj aspru cu semenii, precum un paznic de închisoare.

Locurile mirifice vãzute prin Europa, în loc sã-l îndepãrteze de

meleagurile natale, îl determinã „sã capete cea mai lucidã

conºtiinþã de propria lui naþionalitate.” Din tot ce a vãzut în

marile muzee, din copiile fãcute, din tot ce a studiat ºi a lucrat,

Grigorescu a pãstrat doar ceea ce era în armonie cu sufletul lui.

Astfel, când a scãpat de toate reminiscenþele, când a reuºit sã

realizeze acea indisolubilã fuziune între execuþia tehnicã ºi subiect

ºi când a ajuns sã-ºi creeze mijloace proprii de expresie,

Grigorescu „devine original ºi pânzele lui iau un caracter

pronunþat românesc”.

Virgil Cioflec remarcã esenþializarea din tablourile pictorului

Grigorescu. Astfel în Seara la Cãldãruºani, criticul vede

melancolica tristeþe, austeritatea monahalã, dar ºi pacea ce

stãpâneºte în asemenea lãcaºuri. „Un cãlugãr în rasa lungã ce-

i acoperã cãlcâiele suie cucernic cu paºi de umbrã treptele

arhondaricului. Pe pridvor, printre stâlpii drepþi ca fãcliile,

cãlugãrii ascultã toaca de searã. Cu o carte deschisã pe

genunchi, viseazã un altul. Ce bine a înþeles pictorul taina ºi

odihna curþilor închise de ziduri! Nu pune decât siluete puþine,

înadins izolate, ca sã dea impresia de singurãtate. În afarã de

arhitecturã, nicio linie seacã, nicio umbrã uscatã. Seara la

Cãldãruºani i-a plãcut ºi pictorului sã o trãiascã!”

Desigur nu se poate vorbi despre picturile lui Nicolae

Grigorescu fãrã a aminti de vestitele lui care cu boi ce „umblã pe

toate drumurile”, cu boi „care se opintesc cât pot sã scoatã din

fãgaº cãruþa încãrcatã de povarã sau merg agale cu carul plin

de fân, calcã paºnici sub cerul care ameninþã a ploaie, coboarã

pe lângã pãdure, trec gârle ca sã ajungã la hanurile unde

poposesc (...). Fãrã monotonie, mereu altele, carele cu boi ale

lui Grigorescu se duc ºi vin ca dintr-un fund de poveste.”

Nu ne permite spaþiul ca sã ne oprim mai mult asupra studiului

realizat de Virgil Cioflec. În fiecare paginã se vãdeºte arta

scriitorului Virgil Cioflec împletitã cu preþuirea pentru opera

pictorului Nicolae Grigorescu.

Portret Nicolae Grigorescu, 1874
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Istoria literarã dezvãluitã prin genul epistolar

Ionel NECULA

Corneliu Vasile

Dacã poetul Marin Sorescu
îndrãznea sã înfrunte prin
forþele proprii lumea
(literarã), intitulându-ºi
placheta de debut „Singur
printre poeþi”, cu totul altã
poziþie are Stan V.Cristea,
autorul multor cãrþi de poezie,
de literaturã, de criticã literarã,
de valorificare a patrimoniului
cultural naþional ºi regional,
autor de antologii ºi
dicþionare, editor ºi publicist,
întemeietor de reviste de
culturã ºi de festivaluri ºi
concursuri literare.

Regretata specialistã în lingvisticã Paula Diaconescu
evidenþiazã, în motto, bogãþia sufleteascã pe care o oferã scrisorile,
iar prefaþatorul cãrþii, istoricul literar Nicolae Scurtu, subliniazã
diversitatea ºi reuºita activitãþilor culturale întreprinse timp de
patru decenii de cãtre autor, precum ºi importanþa excepþionalã a
acestui document de istorie literarã.

Autorul cãrþii prezintã, în Argument, traseul sãu cultural,
începând cu încercãrile ºi publicarea unor poezii, continuând cu
o bogatã activitate în domeniul culturii ºi al cercetãrilor de istorie
literarã: festivalurile ºi concursurile „Marin Preda” ºi „Zaharia
Stancu”, Salonul cãrþii cu autograf, periodicele teleormãnene,
din care menþionãm în special revista „Meandre”, înfiinþatã în
anul 1998, monografiile, antologiile, cãrþile, între care „Dicþionarul
scriitorilor ºi publiciºtilor teleormãneni” ºi studiile cuprinzãtoare
ºi temeinic documentate dedicate scriitorilor omagiaþi la
festivaluri, lui Mihai Eminescu, Constantin Noica º.a.

Cercetãtorul Stan V.Cristea, absolvent al Facultãþii de Istorie-
filozofie ºi al unui masterat la Universitatea din Bucureºti, director
executiv al Direcþiei Judeþene de Culturã Teleorman mai mulþi ani, a
primit Premiul special al Filialei Bucureºti Criticã, eseisticã ºi istorie
literarã a Uniunii Scriitorilor din România dupã apariþia volumului
„Marin Preda. Portret între oglinzi” (2015). Cuvintele filozofului
Constantin Noica l-au condus la importantele succese culturale ºi
literare: „Sã-þi adânceºti cât mai cu bogãþie priceperea întru descifrarea
lumii tale, astfel încât, localnic fiind, sã poþi deveni universal, ridicând
cu tine spre înãlþimi ºi spiritualitatea pãrþii tale de cer”.

Cele 611 scrisori, de la 156 de corespondenþi, sunt trimise
prin poºta clasicã sau prin poºta electronicã, unele sunt prezentate
în facsimil, fiind însoþite de prezentarea succintã a expeditorilor,
de reproducerea unor autografe ºi de alte elemente de istorie
literarã. Argumentul se încheie, întâmplãtor sau nu, cu secvenþa
amintind titlul cãrþii lui Ioan Slavici: „lumea prin care am trecut...”

În aceastã carte, sunt corespondenþi care apar cu peste zece
scrisori, cum este etnologul, istoricul ºi criticul literar Iordan
Datcu, doctor în filologie ºi cercetãtor ºtiinþific, autor al unor

dicþionare ºi lucrãri ca „Dicþionarul etnologilor români”, „Cartea
de etnologie”, „Pagini de istorie literarã ºi etnologie”, autor prezent
ºi în paginile revistei „Meandre” ºi ale altor publicaþii de nivel
naþional, regional ºi local. Câteva scrisori se referã la personalitãþi
culturale din Teleorman, ca George Ganã, Mircea Scarlat,
Gheorghe I.Neagu, înregistreazã cu satisfacþie apariþia cãrþilor
lui Stan V.Cristea ºi îºi exprimã mulþumirea pentru primirea
premiului „Constantin Noica” la Alexandria, dupã ce mai primise
premiul „Timotei Cipariu” la Academia Românã.

Cunoscutul profesor ºi istoric literar Nae Antonescu de la Satu
Mare, fost coleg de ºcoalã normalã cu Marin Preda, autorul
lucrãrilor „Scriitori uitaþi”, „Reviste din
Transilvania”, al monografiei „Revista
Fundaþiilor Regale”, se ocupã în
corespondenþa sa de Ion Pena, Anton
Davidescu,George A.Petre, originari
din Teleorman, apreciind lucrãrile
primite de la Stan V. Cristea împreunã
cu revista „Meandre”.

Stelian Vasilescu, editor, redactor
la revistele „Familia” ºi „Þara
Criºurilor”, folclorist, scrie de la
Oradea ºi dintr-o cãlãtorie la Tbilisi
despre numeroasele demersuri
dinainte de 1989 pentru a publica o
carte, despre resimþirea ºocului
financiar la pensionare ºi îºi exprimã
ataºamentul pentru judeþul natal.

Constantin Cubleºan, critic ºi istoric
literar, director la diferite reviste ºi
edituri ardelene, apreciazã lucrãrile pe
care le-a primit prin poºtã, îndeosebi
cele despre Constantin Noica, Marin
Preda, Mihai Eminescu ºi Gala
Galaction, fiind interesat de edituri ºi
publicaþii.

Alt corespondent, Lucian Teodosiu, poet, eseist ºi redactor, îºi
aminteºte, de la Iaºi, cu nostalgie, de Teleormanul natal,
menþionând cã nu publicase în sud, unde vrea sã le spunã
„oamenilor mei de acasã cã nu i-am uitat, cã îi iubesc, cã orice
semn din Câmpia Dunãrii îmi umple inima cu o vie, adâncã ºi
nesfârºitã suferinþã: iubirea, Dorul de acasã!”.

Critic literar, eseistã ºi traducãtoare, Delia Muntean, profesoarã,
doctor în filologie ºi redactor la Baia Mare, trimitea scrisori de
pe când se pregãtea pentru intrarea în Uniunea Scriitorilor din
România, apoi relatând despre recenziile scrise la cãrþile
„distinsului coleg” Stan V.Cristea.

Multe scrisori a trimis ºi Ion Georgescu, profesor, poet, prozator
ºi publicist, care a urmat liceul la Roºiorii de Vede ºi la Alexandria,
apropiate de comuna natalã din judeþul Olt, unde a activat în
învãþãmânt. Autor de versuri ºi romane, membru al Uniunii

Scriitorilor, scrie despre articolele ºi recenziile sale dedicate zonei
Teleormanului, despre cãrþile ºi dicþionarele semnate Stan V.Cristea
ºi despre revista „Meandre” la care a colaborat.

Alþi corespondenþi consecvenþi sunt Ion Dunã, ªerban Tomºa,
Spiru Vergulescu, Constantin Coroiu, Ion Hangiu (autor al unui
dicþionar al revistelor), Rãzvan Theodorescu (vicepreºedinte al
Academiei Române), Horia Gârbea (scriitor, dramaturg,
preºedintele filialei Bucureºti-Poezie a Uniunii Scriitorilor), Marin
Iancu (autor al unor cãrþi despre opera ºi personajele romanelor
lui Marin Preda), Rodica Lãzãrescu (doctor în filologie ºi redactor-
ºef al revistei „Pro Saeculum” din Focºani), Adrian Bucurescu

(adresându-se în stilul ornamental, arhaic, al
cronicarilor), ªtefan Dinicã (scriitor nãscut, ca
ºi Marin Preda, la Siliºtea-Gumeºti), Petre Isachi
(profesor, critic, redactor-ºef al revistei „13 Plus”
din Bacãu), Baruþu T. Arghezi, Titi Damian,
ªerban Codrin, Ana Dobre, Nicoleta Milea,
Gheorghe Zbârcea, Theodor Codreanu, Radu
Voinescu, George Vulturescu (poet, redactor-
ºef al revistei „Poesis” din Satu Mare) ºi mulþi
alþii, scriitori, istorici, actori, profesori, filozofi,
oameni de culturã, originari din judeþul
Teleorman sau legaþi într-un fel de aceastã zonã.

Unele scrisori sunt prezentate ºi în forma lor
originalã, scrise de mânã sau nu, altele în
facsimil, iar la sfârºitul lucrãrii un indice de
nume faciliteazã gãsirea fiecãrui corespondent.

Cartea este o nouã apariþie editorialã
voluminoasã, documentatã cu migalã ºi
incluzând un numãr foarte mare de oameni de
culturã, la fiecare corespondent, dupã
prezentarea succintã a biografiei, aflându-se
note ºi bibliografie. Aici gãsim date despre
reviste ºi cãrþi care nu se mai gãsesc pe piaþa
culturalã, date biografice inedite, referiri la
evenimente ºi personalitãþi despre care se ºtia

mai puþin. Transpar chiar ºi relaþiile dintre scriitori, dintre aceºtia
ºi publicaþiile la care au colaborat, inclusiv cu revista „Meandre”,
editatã de Stan V.Cristea. Atmosfera de înaltã emulaþie culturalã
determinatã de apariþia ºi colaborãrile la aceastã revistã este legatã
ºi de numeroasele semnalãri ºi recenzii din publicaþii aflate la
sute de kilometri depãrtare. La fel, de prezentarea cãrþilor publicate
de Stan V.Cristea, cãrþi de istorie literarã, de restituiri culturale,
dedicate folclorului, monumentelor istorice ºi de artã, dicþionare
literare, antologii ºi volume de versuri.

Pentru rezultatele imensului efort depus, autorului i se
potriveºte dictonul, cunoscut din opera lui Seneca: „Per aspera,
ad astra”.

(Stan V. Cristea, N-am fost singur. Scrisori primite: 1987-

2020, Craiova, Editura Aius, 2021.)

Despre Conachi s-a scris mult ºi încã nu se poate spune cã
subiectul este închis ºi epuizat sub aspect exegetic. A fost o
vreme când o carte despre Conachi trecea drept un eveniment de
mare interes cãrturãresc, acum însã, dupã apariþia excelentei
monografii semnate de Paul Pãltânea, interesul s-a mai diminuat.
Ce poate aduce nou o carte despre Conachi, care sã fi scãpat
istoricului gãlãþean? Subiectul Conachi nu mai este o ispitã, ci
un risc, riscul de a forþa uºi deschise ºi de a hãlãdui pe cãrãri deja
bãtãtorite.

ªi totuºi, recenta alcãtuire a d-lui ªt. Andronache, purtând
girul Editurii Junimea din Iaºi, este cam sigurul mod de a aborda,
într-o formulã interesantã legendara personalitate a bardului din
livada de la Þigãneºti. Autorul
reconstituie, într-o formulã punctualã
– o modalitate practicatã copios de
autor – viaþa ºi opera lui Conachi ºi, în
plus, redã textul unor documente
semnate de poetul-logofãt, ceea ce este
ºi util ºi binevenit. De unde
monografistul – pe Paul Pãltânea îl am
în vedere – amintea documentul ºi
extrãgea din el ceea ce i se pãrea
interesant ºi util dispunerii
monografice, ªt. Andronache îl
reproduce integral ºi-l pune la
dispoziþia viitorilor cercetãtori interesaþi
de subiect.

N-am avut niciodatã cuvinte de laudã
la adresa prestaþiilor cãrturãreºti ale d-
lui Andronache. Totdeauna mi-a lãsat
impresia unui diletantism stânjenitor,
care nu acoperã nici pe departe
ambiþiile ºi orgoliul afiºate ostentativ
ºi cu o înfumurare nereprimatã. Am
crezut cã mãcar de data aceasta nu-mi
va oferi motive de astrigenþã ºi cã va
trebui sã mã pronunþ cu toate
superlativele la vedere, cum am ºi
început acest comentariu. În fond, ce
este mai simplu decât sã aduni documentele de pe unde au fost
risipite, sã le traduci din slavonã ºi sã le reproduci tale quale într-
o culegere, în speranþa cã va conta într-o eventualã evaluare? Nu
vreau sã aduc în derizoriu o trudnicie de care sunt conºtient,
vreau sã spun doar cã ceea ce face d-l Andronache nu este operã
de creaþie, cã autorul n-a fãcut prin aceasta dovada unor aptitudini
sporitoare, de a adãuga cunoaºterii ceva nou. Asta n-am vãzut

niciodatã la autor ºi-mi pare rãu cã n-a înþeles acest lucru esenþial,
subliniat cu rigoare de Noica în teza sa de doctorat, Cum e cu
putinþã ceva nou?

În rest ce sã spun? Autorul acestei alcãtuiri lasã impresia cã
parcã intenþionat se fereºte de lucrul bine fãcut. Altfel cum sã
înþeleg cã în cronologia sa punctualã vorbeºte despre o înþelegere

a lui Conachi cu încã ºase boieri divaniþi sã-l
susþinã pe domnitorul pãmântean Ioniþã Sandu
Sturza în toate acþiunile sale folositoare pentru
þarã ºi de a-ºi acorda, chiar ºi ei între ei, sprijin ºi
la vreme de nevoie ajutor, dar nu reproduce ºi
textul acestui legãmânt. E curios, pentru cã din
multitudinea documentelor reproduse acesta era
cel mai la îndemânã. El a fost publicat în extenso
de ªerban Cioculescu în România literarã nr.
41 din 13 octombrie 1977, când s-au aniversat
douã sute de ani de la naºterea logofãtului.
Legãmântul are 11 puncte ºi cei cunoscãtori au
recunoscut, în redactarea documentului, mâna
ºi scrisul lui Conachi. Ce valoare practicã a avut
acest document în derularea devãlmãºitã a
domniei este greu de stabilit, pentru cã pe unii
dintre cei care au semnat înþelegerea îi vom regãsi
în opoziþie, nemulþumiþi de faptul cã domnitorul
a încredinþat funcþii înalte, dregãtoreºti, unor
boieri tineri proveniþi din clasa de mijloc a
boierimii. Între altele fie spus, unul dintre cei
ridicaþi de domnitor a fost chiar Costache Negri
cãruia i-a încredinþat Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi care, la fel, provenea din rândurile
micii boierimi.

În cronologia sa autorul mai pomeneºte de o
þiitoare de-a poetului, de loc din Brãhãºeºti, faþã
de care Conachi, în semn de recunoºtinþã, se

aratã destul de generos ºi, la însoþirea ei cu Toderiþã Huhurez, o
înzestreazã cu case ºi proprietãþi care sã-i asigure o viaþã liniºtitã.
Nu ºtiu dacã termenul de þiitoare este cel mai potrivit, l-aº fi
preferat pe cel de ibovnicã, dar faptul e secundar. Surprinzãtor
este cã autorul nu reproduce ºi actul de danie din care s-ar fi
vãzut cã cinstitul logofãt chiar ºi-a repudiat faima de zgârcit ºi a
dat dovadã de o filantropie neaºteptatã. Aceste documente ni le-

a pus la dispoziþie, mie ºi d-lui Sion, d-na Crisante Alice Dropol
– o descendentã a familiei Hrisanti care locuia în Constanþa. Eu
am publicat acest document într-unul din volumele seriei Uricar,
cred cã în volumul XI, ºi putea fi preluat de acolo, dacã se dorea
o alcãtuire oarecum completã.

Problema este mai complicatã, autorul vorbeºte (în cronologie)
despre actul de înzestrare a Ilenei la însoþirea ei cu Toderiþã
Huhurez, dar, de fapt este vorba de douã acte de înzestrare. În
urma relaþiei sale cu Conachi, Ileana a nãscut o fatã pe care a
botezat-o tot Catinca, pe care Conachi n-o recunoaºte oficial,
probabil pentru a nu-ºi disipa averea, dar fata a crescut mare, a
devenit nubilã ºi la vremea potrivitã s-a însoþit cu Ioniþã Hrisanti,
iar Conachi s-a simþit dator s-o înzestreze ºi pe ea, ca fiicã
nerecunoscutã ºi pot spune cã actul de zestre nu trãda de fel
zgârcenie din partea poetului. ªi acest act a fost publicat de noi
în acelaºi volum indicat mai sus ºi putea fi preluat, dacã autorul
ar fi fost interesat de un lucru bine fãcut. Mã tem însã cã la
mijloc n-a fost decât ideea de a face impresie ºi de a arãta cã este
ºi el pe acolo, pe unde se pritoceºte câte ceva cu miroznã de
culturã. Nu este singurul interesat doar de impresie, de a furniza
celor din jur o imagine de cãrturar, dar e cel mai evident ºi mai
predispus sã bãlteascã în diletantism ºi mediocritate. Decenii la
rând n-a furnizat locului decât impresie falsã, de cãrturar închipuit
ºi a tras cultura tecuceanã în jos, la nivelul sãu de înþelegere.

În monografia sa, Paul Pãltânea vorbeºte de mai multe scrisori
expediate viitoarelor sale rubedenii din Constantinopol, viitorului
cuscru ºi viitorului ginere. Or, alcãtuirea d-lui Andronache nu
conþine decât una ºi nu sunt sigur cã este cea mai importantã.

Se ºtie cã în vremea când Costache Negri se purta pe la studii,
în Viena, în Italia ºi prin Franþa, Conachi s-a interesat de fiastrul
sãu prin cunoscutul negustor ºi bancher Zenobie Hagi Pop cu
care a purtat o corespondenþã ritmicã ºi lãmuritoare pentru multe
din relaþiile celor doi. Curios este nu cã alcãtuirea d-lui
Andronache nu reproduce niciuna dintre ele, ci faptul cã nici nu
aminteºte de acest aspect.

Încheiem. Probabil cã m-am pronunþat cam abraziv faþã de
aceastã alcãtuire, care, cel puþin sub aspect grafic este o bijuterie
de carte. Am insistat mai mult asupra unor absenþe, dar n-am
fãcut-o nici cu rãutate ºi nici pentru a-l admonesta pe autor. Am
fãcut-o în speranþa cã o viitoare ediþie ar putea þine seama de
semnalãrile noastre pentru o alcãtuire mai cuprinzãtoare. Poetul,
cãrturarul, dregãtorul ºi patriotul exemplar care a fost meritã aceastã
recunoaºtere întârziatã. ªi încheiem aceste nevinovate gânduri cu
o frazã dintr-o scrisoare trimisã lui Conachi de Zenobie Pop, care
mi se pare cã l-a înþeles mai bine decât adunãtorul de documente:
Fericesc acest pãmânt în care se aflã suflete înãlþate cu astfel de
simþiri ºi aºezate cu mijloace a pune bunã chibzuire în lucrare.

Iarãºi Conachi...
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În primãvara aceasta obºtea scriitorilor din

România a plãtit încã un tribut Morþii ºi Eternitãþii.

Ne-a pãrãsit Ion C. ªtefan, poet, prozator, critic literar,

eseist ºi publicist, autor de cursã lungã, neobosit

truditor al cuvântului, a cãrui bibliografie ocupã uºor

un raft, dacã nu cumva chiar douã de bibliotecã.

Ion C. ªtefan s-a nãscut la 18 martie 1940 în

comuna Arefu (jud. Argeº), localitate din care au plecat

ºi Horia Bãdescu ºi Victor G. Stan, nume destul de

cunoscute în literatura de azi.

Traseul biografic al lui Ion C. ªtefan n-a fost unul

spectaculos, ci unul aproape comun cu al altor scriitori

plecaþi din spaþiul rural. A urmat ºcoala primarã în

satul natal, gimnaziul la Corbeni, liceul teoretic la

Curtea de Argeº ºi Facultatea de Filologie din

Bucureºti, dupã care a predat mulþi ani la rând Limba

ºi literatura românã la Colegiul Naþional „Matei

Basarab” din Bucureºti, fiind într-o vreme ºi inspector

de specialitate la Inspectoratul ªcolar Ilfov, apoi

director al ªcolii din Mihãileºti (Giurgiu) ºi metodist

la Sectorul 3 al Capitalei.

A debutat în presã cu poezie (în 1959) în ziarul

judeþean Secera ºi Ciocanul, iar editorial cu placheta

de versuri Despãrþirea de cuvinte (1973).

Volumului de debut i-au succedat, de-a lungul

anilor, numeroase cãrþi într-o paletã variatã de genuri.

Potrivit celui mai nou dicþionar, Enciclopedia

Scriitorilor din Generaþia 2000, vol. I, autor

Nicolae Vasile, Editura UZP, acestea sunt: Atât

de densã clipa (1978), Scrisoare mamei (1980),

Luminiº de Soare (povestiri, 1981), Fotografii

miºcate (povestiri, 1983), Vara patriei (1986),

Lumini la ferestrele ºcolii (roman, 1989),

Elemente de gramaticã (1991), Cântece pentru

iubita idealã (1993), Iluzie cu nuferi (1995),

Supravieþuirea prin cuvânt (maxime, cugetãri,

expresii rare, 1997), Comentarii ºi sinteze literare

(1998), Ora de dirigenþie a vieþii (povestiri ºi

nuvele, 1998, 2007), Literatura românã în liceu

(1999, 2008), Dialog la timpul viitor (maxime,

cugetãri, expresii rare, 2000), Observator în

banca din spate (roman,

2000), Gânduri la

rãscruce de milenii (maxime,

cugetãri, expresii rare, 2001),

Ceremonii solare (2001),

Femeile din oglinda

retrovizoare (povestiri, 2002,

2004), Un om pentru eternitate

(evocãri, 2003), Alfabetul

învãþãturilor (maxime,

cugetãri, expresii rare, 2003),

Femeia necunoscutã (roman,

2004), În cãutarea iluziilor

pierdute (roman, 2004, 2010),

Contribuþia lui I.L. Caragiale

la dezvoltarea limbii române

literare (2005), Lumina din

oglindã (roman, 2006),

Literatura românã în liceu:

comentarii ºi sinteze literare,

concepte operaþionale (2007),

Eseu despre existenþa umanã

(2008, 2015), Corabia cu

amintiri (2009), Urme de alb

peste amintiri (2009), Pe

treptele timpului (2010),

Întâlnirea de la muzeu (roman,

2011), Tãrâmurile sufletului

(2012, 2013), Iubirea cea din

urmã (2013), 101 poeme

(2013), Tãria de a rãmâne / La

force de rester (2014), Lumea poetului / The Poet’s

World (2016), Cãlãtorie în lumea cãrþilor (2018),

Floare de colþ iubirea (2018), Aripi spre nemurire

(2019), Eseu despre supravieþuirea prin creaþie (2020).

Prezenþã ubicuã, în ultimele douã decenii Ion C.

ªtefan a fost un familiar al editurilor (a fost patronul

Editurii „Arefeana”, în care a

publicat cãrþile a zeci de

confraþi) ºi al revistelor, care

i-au primit cu bucurie

colaborãrile.

În alt plan, cel al vieþii din

agora, a fost prezent la sute

de activitãþi cu caracter literar,

o prezenþã nelipsitã din

cenaclurile ºi cercurile literare

bucureºtene. În mai multe

rânduri a fost invitat ºi la

manifestãrile literare de la

Bolintin, textele lirice fiindu-

i publicate, de-a lungul anilor

ºi în revista „Sud”.

Recunoscându-i meritele de dascãl ºi de scriitor,

Uniunea Scriitorilor l-a primit în 2006 în rândurile

ei, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului i-a

acordat, în 2006, Diploma de excelenþã pentru

activitatea remarcabilã în slujba ºcolii ºi pentru merite

deosebite în modernizarea predãrii disciplinei Limba

ºi literatura românã. În 2009 i s-a conferit titlul de

Cetãþean de onoare al comunei natale, iar în 2011 cel

de Fiu al Argeºului.

Din multele recenzii ºi cronici scrise pe marginea

cãrþilor sale, am reþinut acest citat reprezentativ dintr-

un eseu pe care i-l consacra academicianul Vasile

Tonoiu în revista „Curtea de la Argeº”, nr. 5, 2020:

„Poate cã atitudinea sa sobrã, de profesor... sau

fiindcã nu a aderat la niciun grup de promovare

laudativã ºi nici nu a deþinut o rubricã permanentã

într-o revistã culturalã de mare impact..., i-au creat

un prestigiu de intelectual retras ºi înþelept în viaþã ºi

în scrieri, mai ales cã douã dintre cãrþile sale se intitulau

Eseu despre existenþa umanã ºi Eseu despre

supravieþuirea prin creaþie – care l-au îndreptat spre

aceastã poziþie de scriitor filosof. Ion C. ªtefan este

un intelectual care a citit mult ºi a reflectat îndelung,

iar în volumele sale, cum sunt Literatura românã în

liceu, ori Cãlãtorie în lumea cãrþilor aceastã simbiozã

de luminã între spontaneitatea creatoare ºi profunzimea

analizei este evidentã”.

Ion C. ªtefan lasã în urma lui o operã pilduitoare

din multe puncte de vedere ºi totodatã un exemplu de

civilizaþie ºi bun simþ demne de urmat ºi care, desigur,

îi vor salva numele de la uitare.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

Gabriel DRAGNEA

Florentin POPESCU

Ne-a mai pãrãsit un scriitor: Ion C. ªtefan

Un refuz de a ajuta în momente de mare

importanþã pentru cel care solicita un ajutor îl

presimþea ca pe un eºec personal. De aceea nu

cred sã fi refuzat vreodatã pe cineva, fie cã era

vorba de o prefaþã, o cronicã sau invitaþie la vreo

lansare de carte. Tocmai de aceea domnia sa nu

a gustat regretul sau pãrerea de rãu în urma

vreunui refuz, tocmai pentru cã el nu a existat

niciodatã. Se prezenta discret ºi se manifesta la

fel de discret ºi în momentele când era solicitat

sã-ºi exprime opiniile critice, dar ºi în cadrul

anumitor evenimente festive unde era invitat.

Poetul Ion C. ªtefan nu vorbea mult, dar spunea

esenþialul. Pãrea cã spune totul chiar ºi atunci când

In memoriam Ion C. ªtefan

La mormântul scriitorului din cimitirul Rãcari

Octombrie 2018 la Bolintin în mijlocul prietenilor scriitori; de la stânga: Nicolae
Scurtu, ªerban Codrin, Ion C. ªtefan, Nicolae Dan Fruntelatã, Dan Floricã,
Victoria Milescu, Doina Fruntelatã

îºi cãuta cu atenþie cuvintele. Domnia sa nu critica

un text cu scopul de a-i descoperi neajunsurile,

golurile, nu evidenþia aluviunile ci micile

curcubee schiþate natural de un penel sincer ºi

entuziast, fãrã a pretinde cã deþine adevãrul

absolut despre construcþia ºi analiza poeziei. A

fost prietenul poeziei, al poeþilor, al cãrþilor,

versurile dumnealui rãmânând frumoase exerciþii

de respiraþie pentru sufletul încântat de aerul

blând dintr-o câmpie cu flori sãlbatice ºi maci.

În loc de lacrimi ºi de adio, pentru momentele

devenite amintiri prefer sã spun doar atât: vã

mulþumesc, domnule profesor!
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Omagiu – Georges Silviu
(Focºani, 2 février 1901 – Paris, 16 mai 1971)

Jean
Yves Conrad

George Silviu, de son nom de naissance Silvius Iancu Goliger, est né à Focºani

le 2 février 1901. Il était le fils de Hermina Kohl et de Iancu Goliger, architecte de

nombreux lycées, restaurateur de plusieurs monastères, rénovateur de sièges de

grands journaux et qui fut également Président de la Communauté Israélite de

Focºani.

George Silviu obtient le diplôme de la Faculté de droit de Bucarest en 1922 et

sort de l’école d’officiers en 1923 avec le grade de sous-lieutenant. Il s’inscrit en

1920 au Parti Social-Démocrate dont il deviendra un membre influent, puis en

1923 à la Ligue des Droits de l’Homme. Entre 1920 et 1937, en tant que journaliste,

il collabore aux journaux démocrates «Dimineaþa» (Le matin) et «Adevãrul» (La

vérité) et, à partir de 1926, à «Lupta» (Le Combat) et ce jusqu’en 1937, année de

l’interdiction du journal par le gouvernement Goga-Cuza. Simultanément, il écrit

dans plusieurs autres journaux et magazines de l’époque, dont : «Gândirea» (La

pensée), «Adevãrul Literar» (La Vérité littéraire), «Rampa» (La Rampe), «Aurora»

(L’Aurore,) «Farul» (Le Phare), «Icoane Maramureºene» (Icônes de Maramures),

«Nãzuinþa» (L’Horizon), «Premiera Ilustratã» (La Une Illustrée), «Pãmântul Nostru»

(Notre Terre) et «Lumina» (La Lumière).

En 1930, il épouse Otilia Ghibu, écrivain et journaliste, qui est enterrée

également à Paris au cimetière de Bagneux. Il en divorcera rapidement.

Entre 1927 et 1931, George Silviu est attaché de presse de la délégation

roumaine auprès de la Société des Nations à Genève. De 1924 à 1939, il exerce

comme avocat inscrit au barreau d’Ilfov (Bucarest) et il est radié du barreau en

1939 en application des lois anti-juives. Il poursuit en même temps une activité

d’écrivain, de poète et d’auteur dramatique.

À partir de 1925, «Ciufulici» (l’Ebouriffé), comédie en vers pour enfants, est

jouée à Bucarest et sur d’autres scènes nationales, et elle obtient un grand succès.

Sont notamment publiés, entre 1930 et 1937:

– des livres de poésies pour enfants signés «Mos Grigore Sfãtosu» (Le Vieux

Sage Grégoire), «Jucãrii» (Jeux poétiques) et «Flori ºi fluturi» (Fleurs et Papillons);

– des recueils de poèmes tels que «Paisie psaltul spune» (Propos du chantre

Paisie), «Infrângeri, versuri inactuale», (Défaites, vers inactuels), illustré par Paul

Konrad Hönich, «Notaþii» (Notes), illustré par George Tomaziu;

– «Noile legiuiri penale ºi libertatea presei» (Les nouvelles lois pénales et la

liberté de la presse), thèse de doctorat en droit;

– «Nietzsche», note biographique, analyse de texte;

– des traductions de Nietzsche, George Duhamel, Paul Bourget.

En 1938, George Silviu se remarie avec Renée ªaraga, fondatrice du premier

théâtre de marionnettes à gaine de Roumanie et de la compagnie «Pãcãlici», puis

metteur en scène au Théâtre d’État de Marionnettes «Þãndãricã». Il écrit la pièce

en vers pour marionnettes «Brumãrel» (Le Brumeux), dont la première

représentation a lieu lors de l’inauguration du Teatrul Mic (Le Petit Théâtre) par la

compagnie «Pãcãlici».

En 1939, George Silviu est mobilisé mais, du fait des lois anti-juives, il est

limogé de l’armée en juin 1940 et assujetti ensuite au travail obligatoire

(déneigement et travaux agricoles).

Après le ralliement de la Roumanie aux Alliés le 23 août 1944, il retrouve ses

droits civiques et se réinscrit au barreau des avocats de Bucarest. En 1947, il

obtient, avec la mention magna cum laudae, le titre de docteur en droit, sciences

politiques et économiques de l’Université de Bucarest. Il publie, la même année,

le recueil de poèmes «Sub flacãra nãdejdii» (Sous la flamme de l’espérance).

De 1945 à 1948, George Silviu occupe simultanément le poste de Secrétaire

Général avec grade de ministre au ministère de l’Intérieur, de président de la

Commission Supérieure du Plan d’Aménagement du Territoire, de vice-président

de la Commission de Reconstruction du pays et de président du conseil

d’administration des Assurances d’État. Suite à son opposition à la fusion de son

parti, le Parti Social-Démocrate, avec le Parti Communiste Roumain, il démissionne

en janvier 1948 du gouvernement et de toutes ses fonctions publiques. Les

représailles commencent.

En juin 1948, on lui refuse sa réinscription au barreau (dont il avait été suspendu

à sa demande pour incompatibilité entre l’activité d’avocat et l’exercice de

fonctions publiques).

Entre 1949 et 1953, ses écrits n’ayant pas la «bonne orientation politique», il

est interdit de publication et ses pièces ne sont plus jouées. Le 5 Mars 1953,

George Silviu est arrêté sans mandat et détenu au secret, sans jugement, à la prison

politique de la rue Rahova. Il est libéré le 2 Juillet 1954 sans explication.

Entre 1954 et 1961 il se consacre à l’écriture mais il est toujours interdit de

publication, à l’exception de «Intâmplãri cu tâlc» (Fables), publié en 1956. En

1958, «Salba fermecatã» (Le collier enchanté), pièce en vers pour enfants, conçue

et apprise par cœur en prison – où il n’avait ni papier ni crayon – est imprimée,

mais l’autorisation de diffusion est annulée.

La même année, à la suite de la demande d’émigration de George Silviu et des

siens, sa fille aînée est exclue de l’université et son épouse du théâtre « Þãndaricã ».

En 1961, George Silviu, son épouse Renée et leurs deux filles, émigrent en France et

s’installent à Paris.

George Silviu écrit dans ses premières années d’exil le roman «Igrasia» (Le salpêtre),

témoignage sur la mécanique répressive, roman inspiré par les récits de ses compagnons

de détention. Inlassablement, il continue à écrire, jusqu’à sa mort en 1971, dans une

langue roumaine particulièrement riche, des fables en vers pour le recueil «Pãcalã –

snoave, pilde, vorbe cu tâlc» (Le Farceur – anecdotes, paraboles, fables), ainsi que des

poèmes. Une sélection de ses œuvres, en cinq volumes, a été éditée ou rééditée aux

éditions «Meridiane» de Bucarest dans les années 90. Georges Silviu est toujours resté

fidèle à son idéal laïque, démocratique et humaniste.

La citoyenneté roumaine lui ayant été arbitrairement retirée lors de son exil, il a

tenu à rester roumain de cœur et n’a, de ce fait, pas demandé la nationalité française.

L’épitaphe qu’il a composée et qui est gravée sur sa tombe du Père Lachaise –

Georges Silviu est décédé le 16 juin 1971 – résume son parcours et son amour de la

Roumanie:

ICI A VÉCU, S’EST ÉTEINT, EN EXIL,

UN PAUVRE RÊVEUR, UN POÈTE, UN FOU

DONT LA LIBERTÉ FUT TOUJOURS LE CREDO,

DONT DÉSILLUSION ET TRISTESSE FURENT LE LOT.

NE RESTENT DE LUI QUE DES OMBRES DE RIMES…

ICI A VÉCU, S’EST ÉTEINT, UN ROUMAIN.

Renée ªARAGA, épouse de

George SILVIU, descendante

d’une famille de relieurs,

antiquaires, éditeurs et libraires de

la ville de Iaºi (Roumanie), est née

à Bucarest en 1913. Elle était la

fille de Berta Schwartz et de Iancu

ªaraga.

En 1936 et 1937, elle étudie à

Paris la pédagogie moderne et la

psychologie à la Sorbonne, et suit

les cours du marionnettiste

Marcel Temporal. Elle voyage en

Italie et se lie d’amitié avec le

peintre sicilien Renato Guttuso

qui en fera de nombreux portraits.

De retour en Roumanie en

1938, Renée ªaraga y crée le

premier théâtre de marionnettes à

gaine. Les spectacles pour enfants

sont donnés dans la salle du

dernier étage du grand magasin

«Galeries Lafayette» de Bucarest

appartenant à ses parents. Ils sont

gratuits et les petits spectateurs y

participent activement. Cette

première troupe prendra par la suite le nom du personnage «Pãcãlici» (le Farceur).

Renée ªaraga y est à la fois manipulatrice, scénographe et metteur en scène. Les

marionnettes de la troupe «Pãcãlici» seront ses créations originales.

La même année, elle épouse l’écrivain George Silviu, créateur dans les années 20 du

personnage de « Ciufulici » (l’Ébouriffé). Renée George Silviu renouvelle, avec son

mari, l’écriture dramatique du théâtre de marionnettes. Dès 1945, les spectacles de la

«Compagnie Pãcãlici», pour adultes comme pour enfants, sont donnés dans la salle du

Teatrul Mic (Le Petit Théâtre) de la Calea Victoriei. L’inauguration a lieu le 4 mars 1945

avec la pièce de George Silviu intitulée «Brumãrel» (le Brumeux) écrite pour la

circonstance où le personnage «Pãcãlici» tient le rôle principal.

Les «Compagnie Pãcãlici» et «Compagnie du Théâtre de Marionnettes à Fil»

fusionnent en 1949. Au «Théâtre Þãndãricã», de 1949 à 1958, Renée George Silviu met

en scène de nombreux spectacles pour adultes et pour enfants dont les plus connus sont

«Gurã cascã» (Bouche bée), en 1950, «Bibi Aicha», en 1952, «Fraþii Liu» (Les frères

Liu), en 1955, «2/0 pentru noi» (2/0 pour nous).

Considérée comme le principal précurseur du théâtre d’objets en Roumanie, Renée

George Silviu s’est fortement investie dans l’animation du milieu professionnel

international de la marionnette, a publié de nombreux articles, a fait des communications

dans les colloques nationaux ou internationaux et a formé une nouvelle génération de

marionnettistes. Ses mises en scène et sa participation à des festivals internationaux lui

ont valu des prix et les hommages des plus grands marionnettistes comme Jiri Trnka,

Sergei Obratzof et Jan Malik.

En 1958, Renée George Silviu, persécutée par les autorités politiques, est exclue du

Théâtre Þãndãricã. En 1961, elle quitte son pays avec son mari et ses deux filles, et

obtient l’asile politique à Paris. Elle a continué, par la suite, à publier des articles dans

les revues spécialisées, comme «UNIMA», avant son décès à Paris en 1988.

Division 95, l. 14 / Div. 41, t. 15 / Div. 92 – Silvius Iancu GOLIGER,

dit Georges SILVIU (Focºani, 2 février 1901 – Paris, 16 mai 1971) – Poète, metteur en

scène, traducteur et avocat et son épouse Renée ªARAGA

(Bucarest, 1913 – Paris, 1988)

Tombe de George Silviu, Père-Lachaise
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Omagiu lui Georges Silviu
(nãscut la Focºani la 2 februarie 1901 – mort la Paris la 16 mai 1971)

Þin de data aceasta sã pun în valoare pe un mare poet, traducãtor ºi avocat român

de origine evreiascã care a decedat acum o jumãtate de secol la Paris ºi care îºi doarme

de somnul de veci în cimitirul Père-Lachaise. Vreau sã o readuc în atenþie ºi pe cea de-

a doua soþie a sa, Renée ªaraga (1913-1988).

Division 95, l. 14 / Div. 41, t. 15 / Div. 92 – Silvius Iancu

GOLIGER, cunoscut ca George Silviu

(Focºani, 2 februarie 1901 – Paris, 16 mai 1971) – Poet,

regizor, traducãtor ºi avocat ºi soþia sa, Renee ªaraga

(Bucureºti, 1913 – Paris, 1988)

George Silviu, pe numele sãu adevãrat Silvius Iancu Goliger, s-a nãscut la Focºani

la data de 2 februarie 1901, ca fiu al Herminei Kohl ºi a lui Iancu Goliger, arhitect a

numeroase licee, restaurator al multor mãnãstiri, al sediilor unor ziare importante ºi,

de asemenea, Preºedintele Comunitãþii Israelite din Focºani.

George Silviu devine absolvent al Facultãþii de Drept din Bucureºti în anul 1922 ºi

al ºcolii de ofiþeri în 1923, cu gradul de

sublocotenent. Se înscrie în 1920 în Partidul

Social Democrat în cadrul cãruia devine un

membru influent, apoi din 1923 în Liga

Drepturilor Omului. În calitate de jurnalist,

între 1920 ºi 1937, colaboreazã la ziarele

democrate „Dimineaþa” ºi „Adevãrul”, iar

începând cu 1926 la ziarul „Lupta” pânã în

1937, anul în care apariþia acestuia a fost

interzisã de Guvernul Goga-Cuza. În toatã

aceastã perioadã colaboreazã la multe alte

ziare ºi magazine ale epocii, precum:

„Gândirea”, „Adevãrul Literar”, „Rampa”,

„Aurora”, „Farul”, „Icoane maramureºene”,

„Nãzuinþa”, „Premiera ilustratã”, „Pãmântul

nostru” ºi „Lumina”.

În 1930 se cãsãtoreºte cu Otilia Ghibu,

scriitoare ºi jurnalistã, care este înmormântatã

tot la Paris, la cimitirul Bagneux, de care

divorþeazã foarte repede.

Între 1927 ºi 1931, George Silviu este numit

ataºat de presã al delegaþiei române pe lângã

Societatea Naþiunilor de la Geneva. Din 1924

pânã în 1939, profeseazã ca avocat înscris în

baroul de Ilfov (Bucureºti) de unde este

exclus în 1939 ca urmare a intrãrii în vigoare a legilor antisemite. El continuã în tot

acest timp activitatea literarã de scriitor, poet, dramaturg.

Începând cu anul 1925, comedia în versuri pentru copii, „Ciufulici”, este jucatã la

Bucureºti ºi pe alte scene ale teatrelor la nivel naþional, bucurându-se de un mare

succes.

Publicã între 1930 ºi 1937 urmãtoarele:

– cãrþi de poezii pentru copii semnate cu

pseudonimul Moº Grigore Sfãtosu, intitulate

„Jucãrii”, „Flori ºi fluturi”.

– antologii de poeme precum „Paisie psaltul

spune”, „Înfrângeri, versuri inactuale”,

ilustratã de Paul Konrad Honich, „Notaþii”,

ilustratã de George Tomaziu.

– „Noile legiuiri penale ºi libertatea presei”,

teza de doctorat în Drept.

– „Nietzsche”, note biografice, analizã de

text.

– traduceri din operele lui Nietzsche, George

Duhamel, Paul Bourget.

În 1938 George Silviu se recãsãtoreºte cu

Renée ªaraga, fondatoarea primului teatru de

marionete ºi pãpuºi din România ºi a

companiei „Pãcãlici”, apoi regizor la Teatrul

de Stat de Marionete „Þãndãricã”. El scrie

piesa în versuri pentru marionete „Brumãrel”,

a cãrei primã reprezentare avut loc cu prilejul

inaugurãrii Teatrului Mic de cãtre compania „ Pãcãlici”.

În 1939, George Silviu este mobilizat, însã, din cauza legilor antisemite, este exclus

din armatã în iunie 1940 ºi nevoit apoi sã presteze muncã obligatorie (la deszãpezire

ºi în agriculturã).

Dupã aderarea României la puterile aliate, la 23 august 1944, acesta îºi recâºtigã

drepturile civile ºi se reînscrie în baroul de avocaturã de la Bucureºti. În 1947 obþine

titlul de doctor în Drept, ªtiinþe Politice ºi Economice la Universitatea din Bucureºti,

cu menþiunea „magna cum laudae”. Publicã, în acelaºi an, culegerea de poeme „Sub

flacãra nãdejdii”.

Din 1945 pânã în 1948, ocupã concomitent postul de secretar general cu grad de

Ministru la Ministerul de Interne, de preºedinte al Comisiei superioare vizând planul

de amenajare teritorialã, de vicepreºedinte al Comisiei de reconstrucþie a þãrii ºi de

preºedinte al Consiliului de administrare a Asigurãrilor de Stat. Ca urmare a împotrivirii

sale la fuziunea partidului sãu, Partidul Social Democrat, cu Partidul Comunist Român,

demisioneazã în ianuarie 1948 din Guvern ºi din toate funcþiile publice. Din acest

moment încep represaliile asupra lui.

În iunie 1948 i se refuzã înscrierea în Barou (din care fusese suspendat la cerere,

datoritã incompatibilitãþii între practicarea avocaturii ºi exercitarea funcþiilor

publice).

Între 1949 ºi 1953 scrierile sale, nefiind conforme cu orientarea politicã a epocii,

sunt interzise a fi publicate, iar piesele de teatru nu i se mai joacã pe scenã. La 5

martie 1954, George Silviu este arestat fãrã mandat ºi închis în secret, fãrã a fi

judecat, la închisoarea pentru deþinuþi politici de la Rahova. Va fi eliberat, fãrã nicio

explicaþie, pe 2 iulie 1954.

Între 1954 ºi 1961 se consacrã scrisului, dar îi este în continuare interzis sã publice,

cu excepþia volumului „Întâmplãri cu tâlc” (fabule), apãrut în 1956. În 1958, piesa

în versuri pentru copii „Salba fermecatã” – conceputã ºi memoratã de el în închisoare,

unde nu avea nici hârtie, nici creion – este tipãritã, însã autorizarea de difuzare este

anulatã.

În acelaºi an, ca o consecinþã a depunerii cererii de emigrare de cãtre George

Silviu ºi familia sa, fiica cea mare este eliminatã de la Universitate, iar soþia sa este

concediatã de la Teatrul „Þãndãricã”. În 1961 cei doi soþi ºi cele douã fiice vor

emigra în Franþa ºi se vor stabili la Paris.

În primii ani de exil George Silviu scrie romanul „Igrasia”, o mãrturie asupra

regimului comunist, inspirat din relatãrile foºtilor camarazi de detenþie. Perseverent,

continuã sã scrie pânã la moartea survenitã în 1971, într-o limba românã tot mai

plasticã, fabule pentru culegerea „Pãcalã – snoave, pilde, vorbe cu tâlc”, ca ºi o serie

de poeme. O selecþie din operele sale, în cinci volume, a fost editatã de Editura

„Meridiane” din Bucureºti prin anii 90. George Silviu a rãmas pentru totdeauna

dedicat idealului sãu laic, democratic ºi umanist.

Deºi cetãþenia românã i-a fost retrasã arbitrar odatã cu plecarea în exil, a rãmas în

sufletul sãu român ºi de aceea nici nu a cerut cetãþenie în Franþa.

Epitaful pe care el ºi l-a compus ºi care este gravat pe mormântul de la Pere

Lachaise – George Silviu a murit la 16 iunie 1971 – rezumã viaþa ºi dragostea sa

pentru România:

Aici a trãit, s-a stins, în exil,

Un biet visãtor, un poet, un nebun

Al cãrui crez a fost întotdeauna Libertatea,

Al cãrui noroc au fost deziluziile ºi tristeþea.

Nu au rãmas din el decât umbrele rimelor...

Aici a trãit, a murit, un român.

Renée ªaraga, soþia lui George Silviu, descendenta unei familii de legãtori de

cãrþi, anticari, editori ºi librari din Iaºi (România), s-a nãscut la Bucureºti în 1913, ca

fiicã a Bertei Schwartz ºi al lui Iancu ªaraga.

Între 1936 ºi 1937 studiazã la Paris Pedagogia modernã ºi psihologia la Sorbona,

iar mai apoi urmeazã cursuri cu marionetistul Marcel Temporal. Cãlãtoreºte în Italia

ºi se împrieteneºte cu pictorul sicilian Renato Guttuso care îi va face numeroase

portrete.

Revenind în România în 1938, Renee ªaraga înfiinþeazã primul teatru de marionete

ºi pãpuºi. Spectacolele pentru copii aveau loc într-o salã de la ultimul etaj al marelui

magazin „Galeriile Lafayette” din Bucureºti ce aparþinea pãrinþilor sãi.

La spectacolul gratuit micuþii spectatori participau

activ. Aceastã primã trupã va lua numele personajului

„Pãcãlici”. Renée ªaraga era în acelaºi timp mânuitor

de marionete, scenograf ºi regizor. Marionetele

utilizate de trupa „Pãcãlici” erau creaþiile sale

originale.

În acelaºi an, se cãsãtoreºte cu scriitorul George

Silviu, creatorul, prin anii 20, al personajului

„Ciufulici”. Renée George Silviu reînvie, împreunã

cu soþul sãu, operele dramatice pentru teatrul de

marionete. Din 1945, spectacolele companiei

„Pãcãlici”, pentru adulþi ºi pentru copii, se desfãºoarã

în sala Teatrului Mic de pe Calea Victoriei. Inaugurarea

s-a fãcut la 4 martie 1945 cu piesa lui George Silviu

intitulatã „Brumãrel”, în care personajul Pãcãlici are

rolul principal.

Companiile „Pãcãlici” ºi cea a Teatrului de marionete

ºi pãpuºi fuzioneazã în 1949. La Teatrul „Þãndãricã”,

din 1949 pânã în 1958, Renée George Silviu regizeazã

numeroase spectacole pentru adulþi ºi copii, dintre care

cele mai cunoscute sunt: „Gurã cascã„ în 1950, „Bibi

Aicha” în 1952, „Fraþii Liu” în 1955, „2/0 pentru noi”.

Consideratã ca principalul iniþiator al teatrului de pãpuºi în România, Renée

George Silviu s-a implicat în mod deosebit în animaþia din cercurile profesionale

internaþionale de marionete, a publicat numeroase articole, a susþinut comunicãri la

seminariile naþionale ºi internaþionale ºi a format o nouã generaþie de marionetiºti.

Regizãrile ºi participarea sa la festivalurile internaþionale i-au adus premii ºi omagii

ale unor celebri marionetiºti ca Jiri Trnka, Sergei Obratzof ºi Jan Malik.

În 1958 Renée George Silviu, persecutatã de autoritãþile politice, este concediatã

din Teatrul „Þãndãricã”. În 1961 pãrãseºte þara împreunã cu soþul ºi cele douã fiice

ºi obþine azil politic la Paris. Ea a continuat sã publice articole în reviste de

specialitate, precum „Unima”, pânã înaintea morþii sale la Paris, în 1988.

(Traducere din limba francezã de Constanþa Crudu)
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Dupã o aºteptare probabil justificatã, curiozitatea

bolintinenilor a fost satisfãcutã. Anunþatã anterior, azi 19 aprilie

2021 s-a deschis oficial „Piaþa agroalimentarã a oraºului Bolintin

Vale”. Situatã în zona centralã, pe str. Agricultori, deocamdatã

pare ascunsã în spatele blocului B4. În curând, când ne vom

familiariza cu ea, va fi un reper pentru noi toþi.

La ora anunþatã (8:20) soseºte dl. primar Dan Trãistaru însoþit

de ºeful A.D.P., ing. Adrian Chiva, de dl. administrator al

oraºului, Ionel Constantin ºi câþiva consilieri. Se taie panglica,

iar apoi dl. primar se adreseazã concis celor prezenþi. Prezintã în

câteva cuvinte aceastã investiþie promisã cetãþenilor oraºului.

Ureazã bun venit celor prezenþi cu marfã pe tarabe ºi solicitã sã

se respecte curãþenia. Piaþa este autorizatã, dar ºi vânzãtorii trebuie

sã se conformeze, respectiv sã aibã autorizaþii legal valabile pentru

marfa expusã. Sperãm ca de acum încolo comerþul improvizat pe

marginea drumurilor sã disparã, altfel piaþa nu va fi eficientã.

Existã condiþii sanitare ºi de igienã deosebite, apã curentã, boxe

O fãcurãm ºi p-asta!
Inaugurarea pieþei agroalimentare a oraºului

Bolintin Vale ªtefan C. CRUDU

refrigeratoare, tarabe noi din inox, vestiare, grup sanitar, spaþii

de depozitare de pe o zi pe alta spre a facilita aprovizionarea.

Construitã dupã un proiect bine ales, piaþa ºi spaþiul înconjurãtor

sunt executate la cheie, în întregime, fãrã nicio restanþã – ceea ce e

un bun exemplu pentru alte investiþii locale – ºi, dupã mine, impune

aprecieri. Deci, se poate ºi calitate ºi termen de execuþie respectat.

Felicitãri tuturor celor implicaþi spre binele bolintinenilor. Sper, de

asemenea, în renaºterea spiritului civic din apatia pandemiei ºi

indiferenþa cronicizatã din ultimii ani.

Aºadar, acum existã condiþii pentru un comerþ civilizat. Aº

dori ca dl. administrator al pieþei, Florin Bobe, sã instituie toleranþã

zero ºi sã nu permitã abateri de la regulamentul acestei pieþe. ªtim

cã la noi în Bolintin nu existã nici condiþii ºi nici tradiþie de

legumiculturã pe scarã largã, astfel cã cei care vor vinde sunt

producãtorii cunoscuþi, care vin ºi în târgul sãptãmânal din alte

zone, consacrate. Nevoia de legume ºi zarzavaturi proaspete, dar

ºi de fructe, trebuie sã fie rezolvatã prin intermediul acestei pieþe.

Fiind situatã în zona centralã, va fi la îndemâna rezidenþilor, iar

vremea de afarã nu va influenþa activitatea în incinta caldã,

luminoasã ºi sigurã.

Trebuie consemnat ºi faptul cã cel care a fãcut „safteaua”

momentului, adicã a fost primul cumpãrãtor, a fost dl. Ciprian

Necºuþu (reprezentant ACTIB), iar eu am cumpãrat cu 5 lei un

ghiveci cu leuºtean gata de plantat în grãdinã. M-a surprins ºi

faptul cã cele câteva vânzãtoare prezente pãreau abia ieºite din

cabina de machiaj. Bãnuiserã cã vor fi în centrul atenþiei ºi vor fi

fotografiate ºi/sau filmate. ªi chiar dacã preþurile vi se vor pãrea

ceva mai mari trebuie sã luãm în considerare taxele pe tarabã (10

lei/m2/zi) sau pe boxe frigorifice. Sã recunoaºtem cã, deh, obrazul

subþire cu cheltuialã se þine.

În final, vã îndemn sã nu vã înghesuiþi, existã orice pentru

fiecare. Vã promit ºi cã odatã cu „Mersul târgului” voi consemna

ºi mersul pieþei în sãptãmâna respectivã.
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Academia lui  Diogene

Da, ura, m-am vaccinat!

Dupã lupte seculare care au durat aproape douã luni, acum trei zile, m-am vaccinat.

Dar sã vã povestesc cum au decurs lucrurile. Dupã ce am aºteptat oarece timp, sfãtuit

de unii ºi alþii cã nu e nevoie sã mã vaccinez aºa curând dupã ce am trecut prin boala provocatã de acest virus

nenorocit, am început sã dau telefon la call-center-ul unde trebuie sã te anunþi cã vrei sã te vaccinezi, eu fiind

trecut biniºor de 65 de ani, deci având dreptul sã mã vaccinez în etapa a doua. Mare mi-a fost mirarea cã, de

câte ori mi se rãspundea (dupã o perioadã de aºteptare în timp ce telefonul transmitea o melodie – pe care am

învãþat-o pe dinafarã: tra-la-la-la-la-la, dupã care eram anunþat cã imediat un operator îmi va prelua apelul,

perioadã care de câteva ori se prelungea, nu exagerat de mult, ci doar 5, 6, 7 minute sau chiar mai mult uneori)

aflam cã, dupã ce la întrebarea de unde sunt de loc (adicã unde domiciliez) iar eu rãspundeam „din Bucureºti”,

aflam cã nu existã doze de vaccin în Bucureºti sau împrejurimi, ci numai prin Suceava, Botoºani sau Satu

Mare, sau chiar Sighetul Marmaþiei. Acum îmi trece prin cap cã dacã aº fi declarat cã sunt din Suceava, de

exemplu, sigur mi-ar fi rãspuns cã au locuri de vaccinare doar prin Giurgiu, Bolintin sau chiar Bucureºti. Dar

dã-i omului mintea din urmã. Una peste alta am tot sunat ºi mereu mi s-a rãspuns: „mai încercaþi”. Dar aºa e

la noi, deºi mulþi spun cã nu se vor vaccina, în momentul când aflã cã unii se vaccineazã, fac ce fac, ºi se bagã

peste rând sã arate cât sunt ei de ºmecheri. Cred, cã dacã s-ar declara cã într-o oarecare ordine lumea va fi

spânzuratã, se vor gãsi unii care se vor fofila sã fie ei spânzuraþi înaintea altora.

Dar sã las vorbãria ca sã vã arãt cum am reuºit sã fiu programat ºi apoi sã mã vaccinez. Pãi, într-o zi,

guvernanþii au constat cã deºi trebuiau vaccinaþi cei în vârstã ºi cu comorbiditãþi, din totalul vaccinaþilor doar

vreo 20% sunt din aceastã categorie. Aºa cã, prim ministrul a trimis corpul de control sã afle ce se întâmplã.

A doua zi dimineaþa eu cu telefonul în mânã ºi ceaiul alãturi, pregãtit de aºteptare, dau telefon. Surprizã: mi

se rãspunde îmediat ºi, dupã ce rãspund la întrebarea „ce doresc?” (deºi oare ce aº fi putut dori de la call-

centerul unde te programezi pentru vaccinare?) sunt întrebat unde anume doresc sã fiu vaccinat. Pentru

moment am rãmas mut de solicitudinea operatorului. Evident cã am ales, din multele propuneri, un centru cât

mai aproape de casã, iar momentul vaccinãrii l-am ales tot eu (puteam sã aleg orice orã în ziua respectivã). Am

aºteptat cu sufletul la gurã ziua vaccinãrii (toate acþiunile din casã erau raportate la acea zi) sperând sã nu

primesc vreun telefon în care sã fiu anunþat cã din pãcate sunt amânat din anumite cauze obiective cu vreo

câteva luni. Dar nu, nu s-a întâmplat aºa. În ziua vaccinãrii m-am prezentat ºi am fost vaccinat. E drept cã la

telefon fusesem anunþat cã voi fi vaccinat cu un anumit vaccin, iar în centru nu aveau decât un altul, dar sunt

un om vaccinat. Asta da victorie!

Între timp (am auzit la televizor), numãrul celor care solicitã vaccinarea a scãzut dramatic ºi acum ne

solicitã ei, „oficialitãþile”, sã mergem sã ne vaccinãm de îmi vine sã merg sã mai fac încã vreo câteva vaccinuri

(dacã tot e la liber vaccinarea, cred cã vor fi ºi câþiva din ãºtia).

A  fost  odatã...

Scrisoare cãtre facebook
de Mioara Streza

Dragã facebookule

mã bucur cã ai grijã de mine,

mã spionezi

Îmi aduci aminte de toate

Sunt ºi eu un om erotic dintr-un film eroic

– Sunt femeie dar eu în glumã îmi zic om –

Mie oralul îmi place

La scris se vede unde pui virgulã la oral nu se vede

Vezi, ºi acum scriu poezii rostogolite

Poezii ploioase

Acum când scriu e noapte

ªi nu se vede ce scriu

Da, facebookule

Vorbesc singurã

Sper cã într-o zi de septembrie

sã mã ºi aud...

Azi dimineaþã mergeam singurã prin parc

ºi eram supãratã

cã nu pot fotografia soarele...

Prostule
de Mioara Streza

Dacã nu mã iubeºti

te spun la mama

ªi te va trage de urechi

Pânã se vor lungi ca ºi

ploile de toamna

Mãrule care eºti castravete

Parã care eºti strugure

M-am îndrãgostit de un prost consecvent

ªi acum

Numai vântul îmi mai fluturã rochia

Rocambolesc
de Liliana Liciu

Mai cântã încã troiene prin ramuri,

La prora vaporului orgolii prea mari

Fac cale întoarsã spre albele maluri

Cu umede fulgere din bulgãri amari.

Rodeºte ecoul în straturi subþiri,

Sub lumini defriºate de þipãtul dens

Al ploii difuzate ieri pe la ºtiri

Purcedem pe drumul doar cu un sens.

Prin faþã ne trec adâncuri subtile,

Un trup gãzduindu-l, orb la durere

ªi toate privirile depãrtãrii umile

Capul întorc scufundate-n tãcere.

Podeþe în serie, cu picioare afunde

În tristeþile ceasului demult nefiresc

Cutele-ºi pun la uscat pe oriunde

Sub ochii destinului rocambolesc.

Ura! M-am vaccinat!

Romanita-Maria
Stentel
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Lumea aºa cum este

Virtual

Vasile Szolga

,,,,,INTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITIIINTERSTITII

Aceastã rubricã conþine texte selectate dintre cele

publicate pe pagina de Facebook a revistei “Sud”.

Este formula minunatã de introducere în lumea basmelor ºi a poveºtilor, în lumea

în care vom trãi întâmplãri „fantastice”, cu personaje nãzdrãvane, numai în aceastã

lume trãitoare! Ele, basmele care încep cu „a fost odatã”, au încântat copilãria a

milioane-ºi milioane de puºti ºi puºtoaice din toate vremurile ºi colþurile de lume!

Ce am fi fost fãrã basme ºi poveºti, noi, cei mari de astãzi? Eu ºtiu doi copii,

doi bãieþi nãscuþi în Germania, care sigur nu au citit basme, cel mult le-au auzit…

de la cei bãtrâni… pentru cã nu erau încã culese din folclor ºi puse în pagini de

frumoase cãrþi!

Puºtii au trãit în sec. al 18-lea ºi se numeau: Jacob Ludwig Carl (Grimm)

nãscut în 1785 ºi fratele sãu, Wilhelm Carl (Grimm), nãscut la un an diferenþã, în

1786, în oraºul Hanau, în apropiere de Frankfurt.

Ei sunt, cine credeþi?, FRAÞII GRIM! Din copilãrie au fost atraºi de poveºtile din folclor, curiozitatea lor

a devenit o pasiune de o viaþã pentru a culege aceste frumoase basme germane! Au scris ei ºi basme originale?

Nu, doar au stilizat limba celor culese, au adaptat uneori situaþiile crude sau violente din versiunile originale,

ori au accentuat caracterul moral al naraþiunii, bazându-se pe personajele iniþiale…

La 20 decembrie 1812 Fraþii Grimm au publicat primul volum din colecþia lor de basme numitã: Poveºti

pentru copii ºi familie, cuprinzând 86 de poveºti, iar al doilea volum, din 1814, s-a îmbogãþit cu alte 70.

Fiecare dintre noi, copiii mari de astãzi, ne-am bucurat citind basme/poveºti din cãrþile frumos tipãrite ale

fraþilor Grimm ºi le pãstrãm cu drag în casa/biblioteca noastrã… Vã amintiþi desigur de: Hansel ºi Gretel,

Scufiþa roºie, Cenuºãreasa, Croitoraºul cel viteaz ºi multe altele… Ele au încântat pe copii, dar ºi pe cei

mari, regizori/scenariºti care au dramatizat unele poveºti în minunate producþii cinematografice precum „Albã

ca zãpada ºi cei ºapte pitici”, ,„Frumoasa din pãdurea adormitã”, desene animate celebre semnate Walt Disney!

Existã astãzi mai mult de o sutã de traduceri ale poveºtilor Fraþilor Grimm, citite cu plãcere de noile generaþii

de puºti! Nu ne poartã prin lumi fantastice, nu existã zmei ºi balauri, ori cai nãzdrãvani…, nu existã „tãrâmul

celãlalt” ca în basmele româneºti, de pildã, dar ele ne atrag la fel de mult!

Fraþii Grimm sunt chiar ei o frumoasã poveste pentru cã au valorificat artistic vechi creaþii folclorice, sub

influenþa romantismului, în secolul al 19-lea, reîmprospãtând interesul pentru creaþia popularã ce a reprezentat

o formã purã de literaturã ºi culturã naþionalã pentru cei doi fraþi.

Ei au rãmas în patrimoniul culturii germane, dar ºi universale, fiind autorii unui important dicþionar:

Cartea cu cuvinte germane. Dicþionarul avea 33 de volume ºi cântãrea 84 de kg…, dar a rãmas neterminat

pânã la moartea lor!

Dar tot ei au elaborat o primã carte de foneticã/fonologie a limbii germane, fiind consideraþi pionieri în

acest domeniu.

Cei mari de astãzi, care au copii ºi nepoþi, oferã în dar acestora cãrþi cu basme ºi poveºti, frumos tipãrite,

frumos ilustrate, unele dintre ele purtând semnãtura fraþilor Grimm. Îmi amintesc cum mergeam ºi eu pe aleile

cu cãrþi ale târgurilor unde gãseam tot ce doream ºi desigur basme. Astãzi pandemia ne opreºte paºii ºi ne obligã

sã trecem într-o lume virtualã ca sã mai gãsim bucurii pentru sufletele noastre, pentru copiii ºi nepoþii noºtri.
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Motto:

Istoria trebuie sã caute

elementele vieþii de totdeauna,

în sublima sforþare de a

înþelege. (N. Iorga)

La cumpãna veacurilor XVIII-XIX, fundamentele social

economice ºi politice ale Europei feudale au fost zguduite, într-

un proces ireversibil, de revoluþia francezã impulsionatã de noua

concepþie cultural-

filosoficã, iluminismul,

fiind deschisã astfel

calea modernizãrii ºi

progresului, unei

societãþi ce pãrea greu

de dislocat din

c o n s e r v a t o r i s m u l

universal, al cãrui

simbol, în plan politic,

îl reprezentau imperiile

m u l t i n a þ i o n a l e ,

habsburgic, otoman ºi

þarist. Situate, cum

spunea cronicarul

Miron Costin, „în calea

rãutãþilor”, Þãrile

Române erau vizate de

imperiile agresive ºi

hrãpãreþe pentru

bogãþiile lor, atât de

Imperiul Otoman,

invocând o suzeranitate istoricã, dar ºi de cele habsburgic ºi

þarist, ce þinteau acapararea unor pãrþi din teritoriul românesc

dupã alipirea Bucovinei (1775) ºi prin rãzboiul ruso-turc, 1806-

1812, care vor marca începutul decãderii Imperiului Otoman.

În primul deceniu al secolului XIX în politica europeanã se

impune Franþa postrevoluþionarã ºi reformatoare datoritã lui

Napoleon Bonaparte, adevãrat geniu militar ºi personalitatea cu

cea mai uimitoare carierã din istorie, devenit împãrat, care prin

victoriile obþinute va obliga împãraþii Austriei ºi Rusiei la tratative

privind nouã hartã ºi ordine în Europa. La întâlnirea celebrã de la

Tilsit, dintre cei doi împãraþi, Napoleon ºi Alexandru I, din vara

anului 1807, provocatã de înfrângerea Rusiei, Þãrile Române au

intrat, pentru prima oarã, în atenþia concertului puterilor europene,

imperiul þarist fiind obligat sã evacueze cele douã principate,

ocupate la începutul rãzboiului ruso-turc, mãsurã neaplicatã de

þar pe motivul cã Franþa nu ºi-a retras trupele din Prusia, astfel cã

luptele purtate pe teritoriul românesc vor continua, provocând

imense distrugeri, concomitent cu negocieri secrete ce vor culmina

cu pacea de la Bucureºti, în urmã cãreia Basarabia, teritoriul

românesc dintre Prut ºi

Nistru, a fost ruptã în mod

samavolnic din trupul

Moldovei ºi acaparatã de Rusia

þaristã, eveniment de la care

anul viitor se vor împlini 210

ani, o realitate istoricã ce

preocupã, în mod justificat,

conºtiinþa româneascã.

În centrul Bucureºtilor,

mai precis în Piaþa Unirii, o

clãdire monumentalã, cu

cerdace, arcade ºi balcoane,

inspiratã de arhitectura

tradiþionalã româneascã,

aminteºte de aceste

evenimente ale începutului de

secol XIX relative la istoria

Principatelor, îndeosebi prin

numele inconfundabil al

primului proprietar. Rãmas în

istorie drept Hanul lui Manuc,

este locul unde la 16 mai 1812

a fost semnat tratatul de pace

dintre Rusia ºi Turcia, cu consecinþele cele mai grave pentru

Moldova, pe care Franþa, aflatã în pragul rãzboiului cu imperiul

þarist, nu l-a putut respinge.

Rolul lui Manuc bei în timpul negocierilor de pace dintre

cele douã imperii a ieºit treptat la ivealã, mai ales dupã aceste

evenimente, astfel cã o mai aplecatã cunoaºtere a acestui personaj,

minor pentru istorie, apare interesantã ºi utilã în prezent ºi mai cu

seamã, în viitor.

Politica europeanã ºi Þãrile
Române la începutul
secolului al XIX-lea

Emil
Pãunescu

Constantin
Bãrbutã,

S-a nãscut în acelaºi an cu Napoleon, 1769, într-un sat din

regiunea Ararat, Armenia, iar la vârsta de 12 ani a ajuns la Iaºi, în

Moldova, unde a învãþat limba româna, apoi s-a însurat cu fiica

unui armean bogat din Rusciuc (azi Ruse, Bulgaria). Datoritã

priceperii ºi abilitãþilor negustoreºti reuºeºte sã acumuleze o avere

imensã, devine vistiernic ºi sfetnic al guvernatorului turc pe care

îl ajuta cu bani în lupta cu Pasvan-Oglu, paºa de Vidin, dar ºi pe

Constantin Ipsilanti, domnitorul fanariot al Þãrii Româneºti,

(1802-1806) de la care primeºte concesionarea salinelor,

devenindu-i colaboratorul cel mai apropiat ºi primind o primã

funcþie politicã, aceea de serdar, apoi paharnic.

În primii ani ai rãzboiului ruso-turc averea lui Manuc bei,

socotit cel mai mare negustor din Balcani, i-a permis o implicare,

din culise, mai ales dupã ce ruºii au ocupat Bucureºtii în decembrie

1806, negociind evitarea distrugerii capitalei Þãrii Româneºti ºi

predarea cetãþii Giurgiu cãtre ruºi, de care începe sã se apropie,

evident prin tratative secrete, inclusiv prin sprijin financiar acordat

aprovizionãrii armatei ruse, merite rãsplãtite cu Ordinul Sf.

Vladimir, urmat de acordarea cetãþeniei ruse de cãtre þarul

Alexandru I. La fel de bine l-a primit Manuc bei la hanul sãu din

Bucureºti pe noul comandant al armatei ruse la Dunãre, generalul

Mihail Kutuzov, fost ataºat al ambasadei ruse la Constantinopol,

pentru care, abil diplomat, a organizat o vânãtoare, fãrã a reuºi sã

împiedice reluarea ostilitãþilor, Kutuzov anunþând la sfârºitul lunii

ianuarie1812 încetarea armistiþiului dintre Rusia ºi Turcia. Tot

Manuc Bei a fost acela care a transmis, din partea lui Kutuzov,

condiþiile minimale de pace cãtre ministrul turc de externe, pentru

ca, în final, dupã ºase ani de rãzboi tratatul de pace sã fie semnat

în sala de recepþie a hanului lui Manuc din Bucureºti, prin care

Basarabia, þinutul romanesc dintre Prut ºi Nistru era anexat

imperiului þarist. Prin acest act samavolnic Turcia ceda, fãrã drept,

Rusiei, circa 45.000 de kmp, cu 480.000 de locuitori, 17 oraºe,

695 sate ºi 5 cetãþi, între care Hotin, Orhei, Soroca, Tighina, plus

partea sudicã a Moldovei, numitã Bugeac.

În Þara Româneascã domnitor a devenit Ion Caragea (1812-

1818), cãruia Manuc bei a încercat, cum îi era obiceiul, sã-i

câºtige încrederea, întâmpinându-l la Turtucaia ºi obþinând o nouã

arendare a salinelor, dupã ce îl împrumutase pe domn cu o mare

sumã de bani, fãrã chitanþã, dupã care simþind cã este în pericol

fuge din Bucureºti, stabilindu-se pentru scurt timp la Sibiu ºi

Braºov, apoi la Chiºinãu, unde, dupã ce vânduse proprietãþile

din Þara Româneascã cumpãrase moºia Hânceºti din Lãpuºna,

plãtind 300.000 lei aur.

ªtiind cã la Viena se desfãºoarã congresul puterilor europene

învingãtoare în rãzboiul cu Napoleon, Manuc Bei, supranumit

„prinþul armenilor”, este primit în audienþã de þarul Alexandru I,

cãruia îi prezintã proiectul sãu economic la Dunãrea de Jos,

reluat cu ocazia primirii la Curtea din Petrograd în anul urmãtor

(1816).

La Hânceºti, unde a construit un conac impresionant, cu

livadã ºi piscinã, având ieºiri subterane ºi s-a stabilit cu familia,

soþia Mariam ºi cei ºase copii, doi bãieþi ºi patru fete, Manuc bei

a primit vizita generalului rus Benningsen ºi a suitei sale, în faþa

cãrora, în timpul unor exerciþii cu armãsari arabi a cãzut din ºa ºi

a murit fulgerãtor în iunie 1817, la puþin timp dupã ce edificase,

alãturi de hanul ce-i poartã numele ºi biserica din Bucureºti care

ºi azi amintesc de trecerea acestui personaj prin istoria ºi Capitala

noastrã.

Anul trecut, odatã cu restricþiile care au oprit sau
limitat accesul vizitatorilor în muzee, ca marea majoritate
a celorlalte aºezãminte culturale ºi Muzeul giurgiuvean
s-a orientat cãtre transmiterea mesajelor specifice în
mediul on-line. Cele mai multe dintre expoziþiile
planificate au fost restructurate de aºa manierã încât sã
poatã fi mai uºor vizualizate pe site-ul instituþiei, ca suite
de imagini documentare sau ca filmuleþe pe diverse teme.
Nu s-a renunþat cu totul la vernisaje, evocãri ºi
medalioane, dar au fost limitate participãrile la condiþiile
spaþiilor disponibile, cu respectarea distanþãrilor
interpersonale ºi a altor cerinþe impuse de evoluþia
pandemiei.

În materie de aniversarea ori comemorarea
personalitãþilor s-a dorit sublinierea ideii cã ele nu au
fost ºi nu trebuie uitate, precum ºi menþinerea
parteneriatelor ºi colaborãrilor cu ceilalþi deþinãtori de
patrimoniu cultural, în primul rând cu Biblioteca
judeþeanã „I. A. Bassarabescu” ºi Biroul judeþean al
Arhivelor Naþionale, dar ºi cu Episcopia Giurgiului,
Centrul cultural „Ion Vinea”, Colegiul Naþional „Ion
Maiorescu” etc.

S-a cãutat respectarea unor tradiþii din activitatea
secþiei de istorie memorialã, precum aceea de reluare
periodicã a unor evocãri importante din trecut sau cea
de omagiere prioritarã a academicienilor, dar nu au fost
uitaþi nicidecum giurgiuvenii, fie cã s-au numãrat printre
figurile cu reputaþie naþionalã ºi internaþionalã, fie cã au
fost modele în primul rând pentru comunitatea în care
au trãit.

În primãvara lui 1995, Muzeul din Giurgiu a fost
primul din þarã care a celebrat în chip unitar centenarele
naºterii lui Lucian Blaga, Ion Barbu ºi Ion Vinea. Dupã
un sfert de veac, a fost repetatã aniversarea lor printr-o
expoziþie sinteticã, intitulatã „Triada marilor poeþi”, care
a valorificat manuscrise, ediþii rare ºi alte mãrturii
elocvente din colecþiile noastre.

La ºapte ani de la decesul celui mai longeviv profesor
giurgiuvean, muzeografii au evocat viaþa ºi activitatea
sa în cadrul expoziþiei „In memoriam Ion Mateescu
(1908-2013)”, cu ajutorul unor documente ºi obiecte
donate de el în timpul vieþii, dar ºi cu cel al donaþiei
postume a fiicei sale (piese expuse în premierã).

O atenþie aparte a fost consacratã personalitãþii celui
mai de seamã filantrop giurgiuvean, juristul ºi omul
politic Nicolae Bãlãnescu, comemorat la 75 de ani de la
sãvârºirea sa din viaþã printr-o expoziþie la Muzeu ºi
prin ceremonii religioase la Catedrala Episcopalã ºi la
locul sãu de veci din Cimitirul „Smârda”. La scurtã vreme
a fost aniversatã ºi ctitoria sa de la Ateneu, la opt decenii
de la inaugurare. Anul acesta, printr-o microexpoziþie
ineditã, a fost dezvãluitã publicului o altã faþetã a lui
Bãlãnescu, cea de director al unor publicaþii periodice
(sãptãmânalele „Presa liberã”, „Presa” ºi „Lupta nouã”,
apãrute neregulat la Giurgiu, în perioada 1893-1913).

Situaþia provocatã de pandemie în mediul ºcolar a
împiedicat Muzeul sã reia patronajul concursului literar
pentru copii „Petre Ghelmez”, dupã cum proiectata
comemorare a celor 20 de ani de la intrarea în eternitate
a poetului de la Gogoºari a fost amânatã pentru aceastã
toamnã, cu speranþa cã revenirea treptatã spre normalitate
va permite o participare mai numeroasã la eveniment.

Alte câteva acþiuni ale secþiei de istorie memorialã
din ultima vreme sunt prezentate în articolul alãturat de
muzeograful Gelu Brîncoveanu, principalul lor
realizator.

Istoria memorialã
în vremuri
pandemice

Michel Bouquet, Hanul lui Manuc (1841)

Manuc bei
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In memoriam Nicolae Iorga
La 27 noiembrie 2020, Muzeul judeþean „Teohari

Antonescu” a readus în atenþie personalitatea savantului
Nicolae Iorga (1871-1940), membru titular al Academiei
Române (ales în anul 1910), la opt decenii de la moartea
sa dramaticã, prin vernisarea unei microexpoziþii
tematice cu valoare memorialã. Etalarea a cuprins bunuri
culturale de epocã, dar ºi lucrãri istoriografice, referitoare
la legãturile pe care istoricul le-a avut cu oraºul Giurgiu
ºi judeþul Vlaºca. Dintre piesele originale prezentate au
atras atenþia cele care provin din fondurile documentare
ale vlãscenilor Nicolae Cartojan (1883-1944) ºi Victor
Brãtulescu (1899-1976). Pe primul dintre ei Iorga l-a avut
student ºi colaborator în tinereþe, apoi coleg la
Universitate ºi Academie, cei doi pãstrând relaþii cordiale
toatã viaþa. În plan profesional Nicolae Iorga a avut o
colaborare de lungã duratã, la Comisia Monumentelor
Istorice din România, cu Victor Brãtulescu, istoric nãscut
în comuna Podu Doamnei (azi Clejani), judeþul Vlaºca.

Personalitate marcantã a vieþii culturale ºi politice din
România timpului sãu, orator desãvârºit, Nicolae Iorga a

susþinut conferinþe apreciate ºi de la tribuna Ateneului
din Giurgiu. Unele dintre acestea au fost prezentate la
invitaþia avocatului Nicolae Bãlãnescu (1866-1945),
preºedintele filialei respective, erudit care s-a bucurat
de preþuirea savantului, exprimatã în scris prin
intermediul unora dintre publicaþiile periodice pe care
Iorga le-a condus.

Astfel, printre ultimele scrieri ale publicistului Nicolae
Iorga, referitoare la viaþa culturalã din provincie, se aflã
ºi articolul prin care aduce în atenþie inaugurarea sediului
propriu al Ateneului Român „Nicolae Bãlãnescu” din
Giurgiu (20 octombrie 1940), eveniment la care fusese
invitat, dar la care, din cauza ameninþãrii legionare, nu a
putut sã participe (N. Iorga, O casã de culturã, în „Cuget
clar”, 27 octombrie 1940).

Ioan Alexandru Bassarabescu,

150 de ani de la naºtere
Împlinirea unui veac ºi jumãtate de la naºterea lui I. A.

Bassarabescu (1870-1952), membru corespondent al
Academiei Române (ales în anul 1909), a fost omagiatã
la 17 decembrie 2020, în localitatea natalã a scriitorului,
prin vernisarea unei microexpoziþii cu bunuri culturale
de patrimoniu, aflate în colecþiile celor mai importante
instituþii de profil ale judeþului. Desfãºurat în sala de
lecturã a Bibliotecii care îi poartã numele, evenimentul
a fost marcat fãrã public, exclusiv în prezenþa
organizatorilor.

Realizatã la iniþiativa Muzeului judeþean „Teohari
Antonescu”, etalarea a cuprins documente originale, de
epocã ºi contemporane, referitoare la personalitatea
sãrbãtoritã. Dintre exponatele prezentate a atras atenþia
în mod deosebit certificatul de naºtere al lui I. A.
Bassarabescu, piesã documentarã unicat, provenitã din
colecþiile Biroului judeþean al Arhivelor Naþionale
Giurgiu. Alãturi de acesta, au fost selecþionate câteva

acte semnate de tatãl scriitorului, care a fost timp de trei
decenii secretarul Primãriei oraºului Giurgiu. Au mai fost
expuse ediþii antume ºi postume din creaþia marelui
prozator, majoritatea provenind din patrimoniul
Muzeului. Dintre cãrþi s-a evidenþiat tomul „Lume de
ieri”, Ed. Cugetarea, Bucureºti, 1943, în care scriitorul
face referiri directe la oraºul sãu natal, volum reeditat nu

demult în colecþia „Biblioteca giurgiuveanã”.
Nãscut în oraºul Giurgiu, unde a locuit pânã în anul

1877, când familia sa a decis mutarea la Bucureºti (de
teama bombardamentelor otomane din primãvara acelui
an), I. A. Bassarabescu a pãstrat la maturitate legãtura cu
oraºul Giurgiu, îndeosebi în plan cultural. Amintim în
acest sens participãrile scriitorului la activitatea
Ateneului „Nicolae Bãlãnescu”, unde a susþinut
conferinþe ºi unde a fost sãrbãtorit dupã împlinirea vârstei
de 60 de ani.

Ulterior anului 1990 personalitatea lui a revenit în
actualitatea localã: în plan administrativ i-a fost atribuit
numele unei strãzi, dar ºi Bibliotecii judeþene Giurgiu,
începând cu anul 1993; în plan editorial, Muzeul
judeþean „Teohari Antonescu” a realizat o antologie (I.
A. Bassarabescu ºi oraºul Giurgiu, 2002), iar instituþia
care îl are drept patron spiritual a retipãrit douã dintre
scrierile sale (Lume de ieri ºi Moº Stan, ambele dupã
anul 2014).

Inventatorul Dinu-ªtefan Moraru,

aniversat în oraºul sãu natal
Printre personalitãþile marcante ale vieþii ºtiinþifice

româneºti ºi internaþionale din secolul al XX-lea, nãscute
la Giurgiu, mai puþin cunoscute în România decât în
Occident, se numãrã inginerul Dinu-ªtefan T. Moraru

(1931-2003), cercetãtor care s-a bucurat de aprecierea
unor nume ilustre din ºtiinþa mondialã, între care îi
amintim cu probabilitate pe Albert Einstein ºi cu
certitudine pe Henri Coandã. Împlinirea a nouã decenii
de la naºterea savantului, cunoscut drept descoperitor
al „efectului Moraru”, a fost aniversatã de Muzeul
judeþean „Teohari Antonescu” prin alcãtuirea unei

Gelu BRÎNCOVEANU

Omagiaþi la Giurgiu
microexpoziþii de piese originale din patrimoniul
ºtiinþific al instituþiei ºi prin crearea unui film
documentar. Realizat în baza informaþiilor oferite de
specialiºti ai secþiei de istorie memorialã, formatul audio-
video respectiv prezintã imagini inedite ale unor bunuri
culturale cu valoare de „unicat”. Vizionarea filmului a
fost urmatã de audiþia unei înregistrãri a vocii lui Dinu
Moraru, pusã la dispoziþie de muzeograful Mircea Alexa,
din colecþia sa personalã. Desfãºurat în condiþiile impuse
de pandemie, evenimentul a reunit un public restrâns,
dar ºi oficialitãþi locale ºi judeþene de prim rang.

Etalarea intitulatã „90 de ani de la naºterea unui savant
giurgiuvean”, vernisatã în 20 ianuarie 2021, la sediul
Muzeului de lângã Parcul Alei, a cuprins tipãrituri,
fotografii, dosare de restaurare a unor monumente istorice
din Italia ºi Elveþia, schiþe ºi fiºe tehnice de lucru,

realizate în urmã cu aproape patru
decenii. Între artefactele inedite cu
valoare patrimonialã deosebitã, a atras
atenþia o schiþã pentru rezolvarea unor
probleme practice pe ºantierele de
restaurare a monumentelor istorice,
intitulatã Soluþia 6, document întocmit
ºi semnat de inginerul Moraru. Desenul
respectiv face parte, alãturi de
majoritatea exponatelor, din donaþia
oferitã de cercetãtorul sãrbãtorit
Muzeului din oraºul sãu natal în anul
1999. La scurtã vreme de la gestul
nobil al donaþiei, pe neaºteptate, Dinu-
ªtefan Moraru a pãrãsit aceastã lume.
Atunci, în presa localã ºi regionalã au
fost publicate aprecieri semnate de
muzeografii Mircea Alexa ºi Emil
Pãunescu (a se vedea spre exemplu
articolele lor apãrute în „Sud”, în
primãvara anului 2003).

În încercarea de a schiþa personalitatea lui Dinu
Moraru, readucem în atenþie informaþii sintetice despre
acesta, oferite în cadrul programului aniversar de cãtre
una dintre persoanele care l-au cunoscut, istoricul Emil
Pãunescu: „Provenit dintr-o familie importantã în
intelectualitatea din Giurgiu, Dinu Moraru îl are în
ascendenþa sa pe academicianul Dimitrie Grecescu, cel
mai de seamã botanist român. Elev la Liceul «Ion
Maiorescu» din reºedinþa judeþului Vlaºca, Moraru a fost
ºeful promoþiei 1949 a acelei ºcoli, cu media maximã.
Doctor în fizico-matematici la Genova (Italia) ºi în ºtiinþe
tehnice (construcþii civile) la Cluj-Napoca, el a fost
propus de cãtre Henri Coandã la obþinerea Premiului
Nobel, pentru descoperirea numitã efectul Moraru. A
desfãºurat o carierã îndelungatã pentru protecþia
monumentelor istorice, la Institutul de cercetãri pentru
construcþii din Bucureºti. A fost expert UNESCO pentru
salvarea Veneþiei, a brevetat 185 de invenþii, a scris mai
multe cãrþi. Dincolo de controversele vieþii lui, a lãsat o
operã în urma sa. A fost donator al muzeului nostru ºi
cetãþean de onoare al municipiului Giurgiu”.

Unul dintre puþinele locuri cu valoare memorialã care
amintesc astãzi în Giurgiu de Dinu Moraru este terenul
pe care a fost cândva casa natalã a savantului. Situat pe
strada denumitã odinioarã „Alexandru Lahovari”, vizavi
de Biserica „Buna Vestire” ºi nu departe de Turnul
Ceasornicului din centrul oraºului, imobilul respectiv a
fost demolat în anii ’70, cu ocazia sistematizãrii impuse

de regimul politic comunist, tot atunci fiind
demolatã ºi clãdirea alãturatã fostei
proprietãþi a familiei Moraru. Conform
informaþiilor oferite de Emil Pãunescu,
„imobilul învecinat casei natale a aparþinut
familiei lui Dumitru Daponte, alt mare
inventator român nãscut la Giurgiu, cel care
a brevetat cinematograful în relief”. Astãzi,
pe locul acelor construcþii se aflã un parc
public, delimitat de doi stejari seculari,
aproape uitaþi de responsabilii în domeniu.
Strada copilãriei celui aniversat se numeºte
acum „Mircea cel Bãtrân”, iar întreaga zonã
are o arhitecturã diferitã de aceea a epocii
când viitorul inventator urma cursurile
liceale.

La o scurtã plimbare de locul pe care s-a
aflat cândva casa familiei Moraru, o
instituþie de învãþãmânt pãstreazã încã
arhitectura originalã. Este vorba despre
Colegiul Naþional „Ion Maiorescu”, ºcoalã

care purta atunci numai titulatura de „liceu”. Viitorul
savant a învãþat acolo tainele fizicii de la celebrul
profesor Savin Popescu ºi se pare cã acela a fost punctul
de pornire pe tãrâmul unei ºtiinþe care i-a adus apreciere
internaþionalã, în Europa, dar ºi în America. Despre
aceasta însã, vom relata probabil cu altã ocazie.

Afiºul expoziþiei “In memoriam Nicolae Iorga”

Aspect de la  expoziþia “I.A. Bassarabescu, 150 de ani de la naºtere”

Aspect de la  expoziþia aniversarã dedicatã inventatorului
Dinu-ªtefan Moraru
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În aceste zile vom avea privilegiul de a fi contemporanii unui
eveniment de o importanþã cu totul deosebitã din domeniul
protejãrii monumentelor istorice din þara noastrã. Este vorba
despre finalizarea lucrãrilor de restaurare a „ªcolii Vechi” din
Bolintin Vale (jud. Giurgiu), clãdire clasatã monument istoric
(cod LMI GR-II-m-B-14931), emblemã a patrimoniului construit
românesc, vector identitar al comunitãþii locale.

Clãdirea cunoscutã acum sub numele „ªcoala Veche” a fost
construitã în anul 1889 prin osârdia excepþionalului ctitor
Constantin ªt. Bolintineanu, dupã planurile renumitului arhitect
John Elisee Berthet. Era o contrucþie atipicã, unicã pentru peisajul
rural al epocii. Dintre multele elemente ce-i confereau caracterul
special amintim etajul ºi „zvoniþa” (ceasul ºi clopotul), cel din
urmã element fiind „copiat” apoi de alþi arhitecþi pentru clãdiri
ºcolare din mediul urban (vezi Liceul „Gh. Lazãr” sau ºcoala „I.
H. Rãdulescu” din Bucureºti).

În legãturã cu „ªcoala Veche” ºi istoria urbanismului vã vom
oferi în aceste pagini câteva documente inedite menite sã
contribuie ºi ele la momentul de sãrbãtoare ce se pregãteºte

patrimoniului cultural local ºi naþional.
„Povestea” din articolul de faþã începe odatã cu instaurarea

dictaturii regelui Carol al II-lea în România. Conform prevederilor
Constituþiei carliste, promulgatã în februarie 1938, în august
acelaºi an era decretatã reforma administrativã prin care teritoriul
þãrii era organizat în zece þinuturi, conduse de câte un rezident
regal. În cadrul fiecãrui þinut era înfiinþatã „Comisiunea planurilor
de sistematizare, înfrumuseþare ºi desvoltare a comunelor”, ale
cãrei obiective se deduc foarte bine din titulaturã pentru a le mai
detalia aici. Funcþionarea Comisiunilor devenea efectivã odatã
cu publicarea în „Monitorul Oficial” (nr. 27 din 2 februarie 1939)
a „Instrucþiunilor ºi normelor pentru întocmirea planurilor de
sistematizare”. În Comisiunea þinutului Bucegi, din care fãcea
parte comuna Bolintin Vale, erau numiþi ca membri, pentru o
perioadã de cinci ani: „V. Viespescu, ajutor de primar, delegat cu
conducerea sectorului I Galben din municipiul Bucureºti; Toma
Socolescu, arhitect urbanist; I. A. Davidescu, arhitect urbanist;
Cincinat Sfinþescu, inginer urbanist; Aurel Ghisdãvescu, inginer
urbanist; Gh. Balcãº, avocat; Giosan Haralambie, general aviator,
delegatul ministerului aerului ºi marinei”1. Preºedinte al
Comisiunii de sistematizare a þinutului Bucegi era numit inginerul
Cincinat Sfinþescu (1887-1955), cel care, pe bunã dreptate, este
considerat „pãrintele urbanismului românesc”2.

Aproape concomitent cu acest moment, aflãm cã: „Rezidenþa
Þinutului Bucegi a emis o circularã, în Februarie a.c., cu Nr.
2424, pentru ca în fiecare an sã se aleagã o comunã ruralã care sã
fie îngrijitã deosebit ºi sã serveascã ca model. Acestea sã fie
prevãzute cu clãdiri publice fãcute dupã planul special întocmit,
cu apã potabilã ºi cu luminã electricã. Planul de sistematizare al
acelei comune se va întocmi dupã directivele Comisiei de
Sistematizare de la þinut.”3.

Primele proiecte urbanistice destinate comunelor rurale din
þinutul Bucegi, întocmite între aprilie ºi octombrie 1939, erau
cele pentru un „centru civic în comuna ruralã Spãtãrei
(Teleorman)”, un „Grup administrativ ºi cultural din comuna
ruralã Budeºti (Ilfov)”, un „grup ºcolar în comuna ruralã Budeºti
(Ilfov)”, un „centru civic în comuna ruralã Cãlugãreni (Vlaºca)”,

un „centru civic în comuna ruralã Ulmeni (Buzãu)”, dar ºi
„Proectul unui centru civic ºi grup ºcolar în comuna ruralã
Bolintinul din Vale (Ilfov)”4. Acest din urmã „Proect”, de altfel,
ne intereseazã pe noi, ca ºi faptul cã tocmai Bolintinul din Vale
fusese aleasã a fi, conform circularei mai sus prezentate, pentru
þinutul Bucegi, acea „comunã ruralã care sã fie îngrijitã deosebit
ºi sã serveascã ca model”.

Facem aici o micã parantezã pentru a vã familiariza cumva cu
Bolintinul epocii. Comuna era formatã din satele Bolintinul din
Vale, Crivina, Malu Spart ºi Suseni ºi însuma 8.460 de locuitori.
Printre personalitãþile culturale ºi administrative ale momentului
figurau: ªtefan I. Teodorescu (primarul comunei), Marin Grigore
(notarul comunei), Ioan Gh. Ceauºu (director ºcoala de bãieþi),
Maria Bãdulescu (directoare ºcoala de fete), Stana Male (directoare
grãdiniþa de copii), Eugeniu Dumitrescu (director gimnaziul
industrial)5...

Sarcina întocmirii proiectului de sistematizare ºi înfrumuseþare
al comunei Bolintinul din Vale a fost asumatã de chiar arhitectul
ºef al þinutului Bucegi, Constantin N. Minescu (1908-1966), un

profesionist în domeniu, însã, din pãcate, cu o activitate prea
puþin cunoscutã. Umbra aºternutã asupra carierei sale îºi are
cauza în funcþia pe care a îndeplinit-o dupã desfiinþarea þinuturilor,
când din anul 1941 a fost numit director al Direcþiei Construcþii
din Guvernãmântul Transnistriei, în care calitate, printre altele,
s-a ocupat de planurile de reconstrucþie a clãdirilor avariate din
oraºul Odessa. Dupã 23 august 1944 a fost reþinut ºi anchetat,
fiind supus unei persecuþii continue care l-a împiedicat sã-ºi
valorifice deplin potenþialul creativ.6 Cea mai importantã operã a
arhitectului Constantin N. Minescu rãmâne clãdirea Colegiului
Naþional Militar „ªtefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc,
inauguratã în anul 19567.

Astfel, în prima parte a anului 1939, arhitectul Constantin N.
Minescu avea sã proiecteze, în stil neoromânesc, ansamblul de
clãdiri pentru „Grupul ªcolar Bolintinul din Vale”. Cele douã
niveluri ale noii instituþii urmau sã adãposteascã, în jurul unei
curþi interiorare, 14 sãli de clasã (opt la parter ºi ºase la etaj),
vestiare, bibliotecã, salã de festivitãþi, spaþii muzeale, grupuri
sanitare moderne, trei ateliere, salã de sport cu vestiare ºi duºuri,
cantinã ºcolarã cu bucãtãrie proprie, farmacie etc. În curte urmau
a se construi locuinþe pentru cei doi directori.8 Publicãm în aceste
pagini planurile inedite ale parterului ºi etajului contrucþiei pentru
a vã edifica în privinþa îndrãzneþului proiect.

Prin urmare, dupã cum se poate constata, era un proiect grandios,
la fel cum fusese, la timpul sãu, cel al „ªcolii Vechi”. Trebuie sã
spunem cã dacã ar fi fost dus la bun sfârºit nu am mai fi vorbit
azi despre restaurarea monumentului istoric „ªcoala Veche”,
pentru cã „Grupul ªcolar” urma sã fie edificat chiar pe locul
rãmas liber dupã demolarea ªcolii Vechi.

O altã remarcã ce meritã a fi fãcutã este cea referitoare la turnul
cu ceas figurat în proiect, element arhitectural ce asigura
continuitatea cu „zvoniþa” ªcolii Vechi.

Proiectul pentru Bolintin al arhitectului Minescu primea
aprobarea Comisiunii Planurilor de Sistematizare, Înfrumuseþare
ºi Desvoltare a Comunelor Rurale din cadrul Rezidenþei Regale
a Þinutului Bucegi la 23 iunie 1939, prin semnãtura preºedintelui
ei, inginerul Cincinat Sfinþescu.

Mai înainte de a se purcede la punerea în operã a proiectului,
acesta trebuia sã primeascã avizul Consiliului Tehnic Superior
din Ministerul Lucrãrilor Publice. În acest scop va întocmi un
referat de evaluare a proiectului arhitectul Paul Smãrãndescu
(1881-1945), un profesionist ajuns la apogeul carierei, care
cunoºtea bine Bolintinul ºi zona înconjurãtoare. Deþinea o moºie
în apropiere, la Uieºti (azi sat în com. Bucºani, jud. Giurgiu),
zestre a soþiei sale, Elisabeta (nãscutã Rãdulescu). Între 1936 ºi
1937, arh. Paul Smãrãndescu va reface conacul moºiei,
transformându-l într-o preþioasã bijuterie arhitectonicã. În aceeaºi
vreme restaura, dupã cele mai exigente norme în domeniu, biserica
din Uieºti9, lucrare încheiatã în 1937.

Reputatul arhitect avusese în trecut o multitudine de relaþii
profesionale directe cu Bolintinul din Vale. De exemplu, în
septembrie 1913, fãcuse parte din comisia de recepþie a localului
administraþiei de plasã (preturã) din localitate10. Tot Paul
Smãrãndescu fusese cel care îl sfãtuise pe Constantin ªt.
Bolintineanu, la reparaþiile de mare amploare ale ªcolii Vechi din
anii 1912-1913, „sã pãstreze vechea esteticã a clãdirii”11, sfat

urmat ºi cãruia îi datorãm pãstrarea arhitecturii originale a
edificiului azi monument istoric.

Publicãm în continuare documentul inedit cuprinzând
„expertiza pentru ºcoala primarã din Bolintinul din Vale” al
arhitectului Paul Smãrãndescu, care se pãstreazã la Biblioteca
Naþionalã a României, Colecþii Speciale, Arhiva Istoricã, Fond
Saint Georges, dosar nr. 2828 (CCCLI/5), f. 209r-v, 210. Textul
este scris cu creion negru, pe hârtie format 17x24 cm, faþã-
verso.

„Exp[ertizã] ºcoala primarã Bolintinul din Vale
24 iul[ie] 1939
Referat
Cãtre Cons[iliul] Tehn[ic] Sup[erior]
ªcoala primarã din comuna Bolintinul din Vale – Ilfov – proect

trimis de Þinutul Bucegi cu adresa înreg[istratã] la Cons[iliul]
tehn[ic] sup[erior] No. 974 – 21 iulie 1939.

Aceastã ºcoalã primarã face parte din centrul civic al com[unei]
Bolintinul din Vale, centru studiat în vederea planului de
sistematizare ce se va întocmi.

Centrul este foarte bine întocmit, având grupate în jurul unei
pieþe dreptunghiulare Primãria, Biserica cu casa parohialã, ªcoala
cu casa învãþãtorului, Cãminul cultural cu cooperativa, Jandarmii
cu pompierii, Judecãtoria cu pretura ºi, în fine, Dispensarul cu
baia comunalã.

În memoriu se spune cã ºcoala este contruitã pentru 300 copii
ºi cuprinde, în conf[ormitate] cu noua lege a învãþãmântului
primar, o grãdiniþã de copii ºi ºcoala propriu zisã cu 4 clase de
curs primar elementar ºi 3 clase de curs superior, plus ateliere,
un muzeu, o salã de expoziþii ºi festivitãþi, o salã de gimnasticã
cu duºuri ºi o salã de desbrãcare, o bibliotecã, o cantinã cu
bucãtãrie, cãmarã etc., un cabinet medical, cancelaria ºi locuinþa
directorului.

ªcoala este destinatã numai pentru bãeþi, nu se vorbeºte nimic
despre o ºcoalã de fete sau de un grup ºcolar, care poate ar fi
trebuit prevãzut în acest centru civic.

Doi mari arhitecþi – Paul Smãrãndescu ºi Constantin Minescu
– ºi „avatarul” unui monument istoric

Vasile GRIGORESCU

Laura NICOLAU

(continuare în pag.29)

Faþada principalã, BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 389/1939, f.5
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Proectul în general este foarte bine studiat, se vede preocupare
de a face ceva foarte bine, pentru un «sat model», de a face ceva
modern, higienic, perfect, chiar luxos pentru þara noastrã. De
aceia ºi costul este foarte ridicat: 9.300.000 lei, plus aducerea
apei, evacuarea apelor uzate, plantaþii, împrejmuiri, mobilier,
material didactic etc. etc.

Din aceastã cauzã ºi costul întreþinerii anuale va fi foarte ridicat:
servitori, încãlzire, reparaþii etc.

Ideea de a lega toate pavilioanele între ele cu portice acoperite
este foarte bunã ºi de un aspect estetic incontestabil, dar este
costisitoare ºi poate inutilã, deoarece copiii, cari vin de la mari
distanþe pânã la ºcoalã, pot face chiar pe vreme rea cei câþiva paºi
cari sunt necesari pentru a trece de la un pavilion la altul.

Mã gândesc ºi [la] contrastul între ºcoala aceasta modernã ºi
luxoasã ºi locuinþele unde trãiesc aceºti copii.

Am spus cã proectul este foarte bine întocmit, totuºi câteva
mici observaþii sunt de notat:

1. Lipseºte un mare „piean concert” unde copiii sã poatã sta în
recreaþie pe vreme rea. El ar putea fi construit sub forma unui
acoperiº pe stâlpi, complet deschis.

2. Cele douã scãri cari urcã la etaj sunt prea înguste, lãrgimea
lor trebue mãritã la 4 m.

3. Lipsesc vestiare la clase – poate cã sunt prevãzute cuiere pe
coridorul claselor care este destul de lat – 3 m.

4. Sala de lucru manual la „grãdiniþã” este insuficient luminatã;
i se va adãuga o fereastrã.

5. Atelierele ºi sãlile de lucru manual ar fi poate mai bine
aºezate la parter decât la etaj.

6. Bucãtãria cantinei este aºezatã în subsol, cred cã ar trebui
aºezatã la parter, împreunã cu o cãmarã mare – la subsol sã
rãmânã o mare pivniþã de zarzavaturi.

7. Nu sunt prevãzute coºuri decât la locuinþa directorului. Este
probabil cã a fost vorba de vreo încãlzire centralã. Trebuesc
prevãzute coºuri peste tot ºi indicat locul sobelor.

8. Duºurile de la etajul I ºi de la sala de gimnasticã trebuesc
grupate într-un singur punct ºi sã li se dea o desvoltare mai mare.
Punctul ar fi la sala de gimnasticã.

9. Sala de desbrãcare de la sala de gimnasticã este cu mult prea
micã; trebue mãritã.

10. Cred cã trebuesc prevãzute locuinþe pentru 3-4 servitori,
necesari pentru facerea curãþeniei ºi încãlzitul iarna.

11. Trebue prevãzut un depozit pentru lemne de foc.
12. Fereastra de la biuroul din locuinþa Directorului este aºezatã

exact în faþa closetelor; trebue mutatã pe latura sud.
13. La locuinþa directorului terasa este orientatã în plin sud, deci

va avea soare toatã ziua. Cred cã ar trebui aºezatã cu faþa la nord
spre a putea fi utilizatã vara toatã ziua la luarea meselor ºi la lucru.

(urmare din pagina 28)

1 Cincinat Sfinþescu, Activitatea administrativã urbanisticã din þarã, în „Urbanismul”, anul XVI (VIII), nr. 1-3, ianuarie-martie 1939, p. 68.
2 Cincinat Sfinþescu – începuturile urbanismului românesc, coord. Andreea D. Udrea, Irina Calotã, Ilinca Constantinescu, Toader Popescu, Bucureºti, Editura Universitarã „Ion Mincu”, 2015, p. 10.
3 Cincinat Sfinþescu, Activitatea urbanisticã la þinuturi, în „Urbanismul”, anul XVI (VIII), nr. 4-6, aprilie-iunie 1939, p. 105.
4 Idem, Urbanismul la þinuturi, în „Urbanismul”, anul XVI (VIII), nr. 7-9, iulie-septembrie 1939, p. 208-209.
5 Biroul Judeþean al Arhivelor Naþionale Ilfov (BJAN Ilfov), Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 590/1939, f. 3-5.
6 Arhiva CNSAS pãstreazã în Inventarul Fond Penal, cota 76689, douã volume cu documente referitoare la ancheta la care a fost supus între 1944 ºi 1946 arhitectul Constantin Minescu, „de 38 de
ani în anul 1945, locuind în Bucureºti”. Ancheta s-a finalizat prin Ordonanþa de clasare nr. 287/14.06.1946 a Tribunalului Poporului. În acelaºi fond se pãstreazã patru fotografii ale clãdirilor din
Odessa reconstruite de Guvernãmântul Transnistriei ºi al cãror arhitect a fost Constantin Minescu.
7 Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecþii români ºi detenþia politicã, 1944-1964. Între destin concentraþionar ºi vocaþie profesionalã, Institutul Naþional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureºti, 2013, p. 43-46.
8 Vasile Grigorescu, Cândva, la anul ’39, în „Sud”, nr. 182-183, mai-iunie 2016, p. 17.
9 Paul Smãrãndescu, Restaurarea bisericii din Ueºti-Vlaºca, în „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1942", Bucureºti, 1943, p. 95-98.
10 Vasile Grigore, Constantin ªt. Bolintineanu – portretul unui ctitor, Bolintin Vale, Editura Sud, 2020, p. 182.
11 BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 133/1912, f. 52.
12 Rezalitul este un element de zidãrie care se detaºeazã din linia faþadei unui edificiu sub forma unei ieºituri, fie în scopul întãririi rezistenþei, fie din motiv decorativ, pentru a da o anumitã structurã
planului clãdirii, o anumitã compoziþie.
13 BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 160/1937, f. 38.

14. Jghiaburile ºi burlanele sunt inestetice ºi inutile la þarã. Se
vor pune jghiaburi numai în dreptul intrãrilor.

15. Rizalitul12 care marcheazã intrarea principalã are streaºina puþin
mai sus decât cea normalã; cred cã ar trebui puse la acelaºi nivel.

(ss) Arh. Paul Smãrãndescu
24 Iulie 1939.”

Se cuvin a se face o serie de consideraþii pe marginea
documentului întocmit de arhitectul Paul Smãrãndescu.

Observãm cã Paul Smãrãndescu analizase un memoriu
referitor la proiect ºi cã nu avusese la îndemânã planurile complete
ale ansamblului. Astfel ar fi realizat cã era vorba despre un „grup
ºcolar” ºi nu doar de o „ºcoalã de bãieþi”.

Costul de execuþie, estimat la 9.300.000 de lei, era cu adevãrat
impresionant. Spre comparaþie, bugetul anual al comunei
Bolintinul din Vale pe anul fiscal 1937-1938 fusese de 534.212
lei13, fiind cel mai mare dintre comunele rurale din judeþul Ilfov.

De asemenea, se face simþitã diferenþa de generaþii ºi de
concepþii între arhitecþii Paul Smãrãndescu ºi Constantin N.
Minescu. Astfel, dacã arh. Minescu „lega toate pavilioanele între
ele cu portice acoperite”, deºi o alegere „de un aspect estetic
incontestabil”, mai vârstnicul Smãrãndescu o considera
„costisitoare ºi poate inutilã”, deoarece copiii þãranilor erau
obiºnuiþi sã meargã prin ploaie ºi zloatã. Tot aºa, autorul

proiectului, atâta vreme cât sala de sport era prevãzutã cu duºuri,
considera fireascã prezenþa instalaþiei de încãlzire centralã în tot
ansamblul. Arh. Paul Smãrãndescu, în opoziþie, cerea sã se
prevadã „coºuri peste tot ºi indicat locul sobelor”. În aceeaºi
logicã anacronicã susþinea cã „Jghiaburile ºi burlanele sunt
inestetice ºi inutile la þarã”.

Din pãcate, nu a mai fost necesarã „netezirea” acestor asperitãþi
ºi negocierea unei soluþii arhitecturale optime pentru „Grupul ªcolar
Bolintin Vale”. Al Doilea Rãzboi Mondial începea în chiar toiul
acestor discuþii, România fiind lovitã din plin, mai întâi prin
dureroase amputãri teritoriale, apoi prin intrarea în focul bãtãliilor.
Prioritãþile naþiunii s-au schimbat radical, „sistematizarea,
înfrumuseþarea ºi desvoltarea comunelor” trecând în planul secund
al preocupãrilor. În septembrie 1940 þinuturile erau desfiinþate,
revenindu-se la vechea organizare ce avea la bazã judeþul ca unitate
administrativ-teritorialã. Peste planurile ambiþioase întocmite de
autoritãþile þinutale se va aºterne cu încetul praful uitãrii.

„Grupul ªcolar Bolintinul din Vale” proiectat de arhitectul
Constantin N. Minescu reprezenta un proiect educaþional complet,
pe care generaþiile care s-au succedat pânã azi nu au fost capabile
sã-l imite nici mãcar în punctele esenþiale. Din acest punct de
vedere, opera ºi concepþiile arh. Minescu aparþineau secolului
XXI, iar cei care i-au urmat au fost ºi sunt niºte anacronici care
pozeazã în reformiºti ai educaþiei. La Bolintin sau aiurea...

Planul etajului Grupului ªcolar, BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 389/1939, f.2

Planul parterului Grupului ªcolar, BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 389/1939, f 1.
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Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

4.04.2021: Imaculata

primãvarã
Încã nu m-am dumirit pe deplin de

venirea primãverii pe care o aºteptãm
cam de ceva vreme cu speranþã. Natura
imprevizibilã se mai joacã ºi ne
amãgeºte. Alaltãieri soare (20 grade C),

ieri vreme închisã (12 grade C) cu ploi intermitente dar
neînsemnate cantitativ. Suficient cât sã fiu derutat ºi sã nu ºtiu/
pot sã fac ceva prin grãdinã. Azi, deºi nori groºi alunecau pe cer
dinspre rãsãrit, nu ºi-au descãrcat dorita încãrcãturã umedã. Grâul
deja anunþã o recoltã bogatã, fiind bine dezvoltat ºi înfrãþit. Pentru
el e bine dar pentru pomii care deja au înflorit orice scãdere de
temperaturã devine periculoasã în aceste momente când are loc
polenizarea. Corcoduºii ºi caiºii (unele soiuri/varietãþi) sunt plini
de flori albe, ca niºte candelabre. ªi în târg se observã începerea
primãverii. Multe zarzavaturi au umplut
tarabele. S-au vândut în totalitate salate,
spanacul, ridichile roºii, ceapa ºi usturoiul
verde (2-2,5 lei/leg.). Când am ajuns (ora
11:30) am cumpãrat (mai ieftin) ce mai
rãmãsese, respectiv salatã verde. Am mai
gãsit ºi rãsaduri de tomate bine dezvoltate
(1 leu/fir în alveole) pentru solar. Deºi am
reþineri faþã de temperaturile scãzute
anunþate în urmãtoarele zile, nu m-am putut
abþine ºi sper sã nu se întâmple ca anul
trecut când au îngheþat pe 12 aprilie în solar.
Chiar ºi aºa lumea a cumpãrat ºi alte
rãsaduri, la risc. Cãutaþi au fost ºi puieþii
de pomi altoiþi (15 lei/buc). Plantezi un
pom ºi speri sã mai trãieºti ca sã-i mãnânci
fructele. Eu încã mai am din pomii puºi de
bunicul patern care ºi-au dovedit valoarea,
dar ºi vigoarea, rezistenþa în timp (peri ºi
meri de cca o sutã de ani). Pe ansamblu,
târgul a fost foarte animat, iar vânzãtorii
mulþumiþi cã ºi-au epuizat marfa. Am
cumpãrat puieþi de mãr din soiul Williams
roºu care-mi place mult, dar ºi din soiul
Jonathan româneºti vechi. În general,
fructele s-au mai scumpit (cele mai mari)
pentru cã stocurile depozitate s-au cam
terminat (anul trecut producþia autohtonã
a fost relativ micã cantitativ dar ºi calitativ). Chiar cu oscilaþii,
temperaturile cresc treptat, iar noi, cei norocoºi c-am trecut de
iarnã ºi Covid-19, ne vom bucura iarãºi de reînvierea naturii.
Din întâmplare, pe strada Poarta Luncii lângã „Godac” m-am
întâlnit cu un fost vecin pe nume Emil. M-a salutat cu respect aºa
cã m-am simþit nevoit sã port un dialog de complezenþã pe care-
l reproduc întocmai:

– Unde mai stai?
– Tot acolo!
– Adicã unde?
– Pe strada aia!
– Da, dar care?
– Aia, i-am uitat numele, între aia ºi aia!
M-am lãmurit, Emil s-a tâmpit. Nu l-am mai întrebat ce face

pentru cã era inutil atât timp cât starea lui era jalnicã: sprijinit în
baston, târa piciorul drept ºi purta în spate un rucsãcel. Este
paznic la o firmã. Ehei, cine era Emil acum vreo 20 de ani când
s-a pripãºit în Bolintin, pe str. Belºugului, unde a cumpãrat un
teren cu o casã veche. Zvârlugã, zicea cã ºtie orice, dar în realitate
era un peticar de doi bani. Slugã credincioasã consoartei care
dupã ce l-a folosit sã-ºi repare casa ºi s-o doteze cu tot confortul
(apã, gaze, anexe moderne) l-a izgonit ca pe un câine. De atunci
a început declinul sãu ireversibil. Cu chirie ici-colo, abandonat
în uitare, câine credincios pânã atunci, câine de pripas acum.
Noroc cu patronul care l-a tolerat în neputinþa sa ºi i-a dat o
pâine. Era prea ascultãtor mofturilor consoartei brunete ºi
baºoldine. Fiind vecini, într-o sâmbãtã seara l-am vãzut printre
gardul de sârmã cum îi spãla picioarele într-un lighean de
aluminiu. L-am admirat! Nu ºtiam (ºi nici el) cãrei diavoliþe îi
înmuia coaja tãlpii (care era de fapt talpa iadului). Ce cazne,
bietul de el. Aºtept (oare cât?) finalul acestei poveºti. Tot ce-am
spus pânã acum este real, vãzut de mine, fãrã nicio exagerare.
Uitasem însã sã mai spun cã aveau o caprã ºi un þap. Coana E.
(îmi jura unchiul Rusu cã ar fi vãzut) sugea direct lapte de la
cãpriþã. Probabil din comoditate (sau obiºnuinþã) cã ºi þapul are
þâþã. Te pui cu dracul ce nãzdrãvãnii poate face! Ptiu drace, cã
suntem în post ºi nu trebuie sã pãcãtuiesc nici cu gândul.

P.S. Prin deducþie am rezolvat dilema. Emil stã pe str. Tudor
Vladimirescu. Unde sau la cine, n-are importanþã.

18.04.2021: Timpul cheamã, vremea alungã
Chiar dacã temperaturile sunt sub cele normale pentru aceastã

perioadã (mai ales dimineþile, când aproape în fiecare zi au fost
brume nedorite) s-a ajuns la a treia decadã a lunii aprilie, când
deja trebuiau plantate rãsadurile în solarii. În sere grãdinarii încã
încãlzesc pentru a-ºi salva plantele sensibile. Deci, fie ce-o fi,
trebuie sã plantãm. De aceea târgul a fost asaltat de cumpãrãtori.

Maºinile personale erau parcate dincolo de Sabar. S-au vândut
în totalitate rãsadurile de roºii de orice calitate, chiar cele
insuficient dezvoltate, dar celelalte mai puþin, cã e riscant încã sã
plantezi direct în grãdinã. La fel ºi alte produse, cum ar fi puieþii
de pomi ºi arbuºti (deja e târziu, pentru ei cã au înmugurit vizibil).
Verdeþurile s-au epuizat în totalitate fiind de calitate extra. Cartofii
cu 0,8 lei/kg reprezintã o hranã ieftinã faþã de megamagazine. Pe
scurt, o zi cu satisfacþii pentru vânzãtori. Ploaia, anunþatã de ieri
seara, a început la ora 11:30 ºi i-a alungat pe toþi. Azi am sosit
cam târziu, doar pentru testarea momentului, fãrã sã-mi propun
ceva deosebit. Totuºi, la preþ de jumãtate am cumpãrat ultimele
douã târnuri (5 lei/buc, fãrã coadã). Le cãutam de ceva timp, dar
se pare cã cei care se ocupau cu aceastã îndeletnicire au abandonat
atât meseria, cât ºi þara, cã altceva ce ar fi putut face. Erau prea
sãraci ºi marfa prea ieftinã ºi sezonierã, ori nu mai aveau materie
primã (nuiele). În sfârºit, plouã când fac aceste însemnãri ºi în
zona târgului au rãmas doar urmele: ambalaje ºi diverse resturi.
Aºtept cu interes ziua de mâine când se va deschide oficial piaþa
nouã centralã. Vom vedea ce ne va aduce. Personal sunt sceptic.
O tânãrã care vindea diverºi arbuºti fructiferi ºi/sau de ornament
pentru curþi m-a îmbiat cu stoloni de cãpºuni la preþ de 1 leu/buc.
Mai luasem acum o lunã cu 2 lei/buc ºi mi s-a pãrut tentant. Am
întrebat-o ce soi este ºi mi-a rãspuns: Albion. Dar ce înseamnã
Albion nu a ºtiut sã-mi rãspundã. Explicaþiile ei, cum cã ar fi un
soi cu producþie continuã pânã toamna, nu m-au convins pe
deplin ºtiind de ce poate fi în stare – uneori – „perfidul” Albion

ºi de multe ori vânzãtorii incorecþi ori necunoscãtori a ceea ce
vând. Dupã ce am ajuns acasã le-am ºi plantat ca sã testez „prada”
în vara aceasta. Apoi, în casã, am tastat pe TV ºi din întâmplare
am nimerit canalul „Prima TV” unde era un program numit
„Poezie ºi delicatesuri”. Amfitrion era poetul Mircea Dinescu,
plecat deci de la TVR-1 unde avea o rubricã asemãnãtoare,
„Politicã ºi delicatesuri”. Interesat, am urmãrit-o. Am constatat
cã e aceeaºi Mãrie, cu altã pãlãrie. Duminica aceasta invitat a fost
Cristi Borcea, celebrul macho cu mulþi copii de la multele soþii.
Sigur, e viaþa lui cu multe puºcãrii – urmare a afacerilor oneroase
cu care se lãuda în faþa maestrului Dinescu, dovadã cã nu-i dã
mintea pe dinafarã. Maestrul îi aprecia (!?) calitãþile de intelectual
fin, de om care citeºte literaturã „grea”. Oare? Având timp în
închisori „a scris” chipurile multe cãrþi, iar acum spune cã are
alta în pregãtire. ªtim cum ºi de ce (nu ºi de cine) scriu unii
acolo. Pentru eliberare condiþionatã. Dar dupã cum se exprima,
ajungem sã ne fie jenã sã-l ascultãm ºi sã-l mai ºi credem. Auzi
exprimãri: „paradisiu”, „fântâna de Trevi” etc. ªi asta dupã ce
dialogul a fost editat de realizatori. Iatã ce emisiuni educative
„halim” duminica (dupã târg) de la formatorii de opinii. Sã mã
mai mir cã ºi alþii vând marfã de proastã calitate? Hai liberare!

25.04.2021: Dupã aspre vijelii/ Vin Floriile cu

soare/ ªi soarele cu Florii.
Am ales titlul cu versurile auzite de la Moºu Tecuceanu, bãtrân

cu mintea limpede ºi iubitor de limba românã, acum la peste 96
de ani. Le ºtie de la ºcoalã. Simple, dar pline de optimism ºi
dorinþã de viaþã, perfect îngemãnate cu starea vremii. Natura se
exprimã prin ce are ea mai frumos: florile. Abia acum simþim cu
adevãrat primãvara, cea dãtãtoare de speranþã ºi bucurie. Chiar
dacã la prima orã era o ceaþã destul de consistentã, în final soarele
a învins ºi ziua s-a dovedit minunatã. ªi, ca de obicei de Florii,
înainte de Paºte, când târgul nu se þine fiind mare sãrbãtoare
creºtinã, oamenii asalteazã de la prima orã tarabele (!?) cu oferta
bogatã a momentului. Cele mai cãutate au fost rãsadurile de orice
fel sau calitate cãci peste douã sãptãmâni va fi cam târziu pentru
plantare în solarii. ªi oricum ar fi vremea în viitorul apropiat,
riscul este destul de mic. Deci aglomeraþie mare în zona
rãsadurilor unde se cumpãra de unii chiar suta de fire de tomate
în special. M-am conformat ºi eu ºi am cheltuit peste un milion
de lei (vechi) ca sã completez grãdina personalã. Cam mult dar
de acum vãd roºiile atârnând de araci, gata de cules. În teorie,
cãci în practicã mai trebuie ºi îngrijite ºi mai ales tratate
corespunzãtor (altã cheltuialã). Ne înhãmãm la o muncã migãloasã
cu speranþe prea multe. Destui au cumpãrat zarzavaturi ºi legume
proaspete de sezon la preþuri cam mari (2-3 lei/legãturã cele mai
multe). La rãsaduri, preþul maxim 1 leu pe firul bine dezvoltat de

tomate, iar castraveþii ºi dovleceii 2 lei/fir în ghivece. O bunã
afacere pentru producãtori. Mãrarii nu au fost mulþumiþi de
vânzare, dar nici marfa nu era atrãgãtoare (mere mici ºi pãtate).
Nici cartofii n-au avut cãutare, deºi preþul a scãzut la 0,6 lei/kg ºi
erau de calitate. Având în faþã o sãptãmânã de post, firesc era sã
se vândã. Dar ei nu sunt perisabili ºi mai este pânã la recoltarea
celor ce abia au rãsãrit (iar la mulþi au fost afectaþi de bruma
groasã de acum 10 zile). Nici arpagicul nu a mai fost solicitat (8
lei/kg). Prea mulþi au renunþat sã mai planteze. Iar la magazinele
Agroland oferta era de necrezut: 10 lei pentru 3 kg ºi unul gratis.
ªi erau cantitãþi mari, ce aºteptau zadarnic clienþi. Pãcat ºi
dezamãgitor pentru mine care am plantat 7 kg! Sã fie, cum zic
eu. În fine, azi nu au mai fost prezenþi nici cei cu puieþi de pomi
ºi arbuºti fructiferi sau de ornament deoarece le-a trecut timpul
optim al plantãrii. Destui au cumpãrat mãturi sau târnuri, încã
necesare pentru curãþenia în curþi. Din pãcate se practicã încã
predarea la spoitori a resturilor vegetale diverse pe care le aruncã
efectiv pe câmp, poluând masiv ºi nepermis. Dar nimeni nu
vede, iar oamenii, sursa deºeurilor, uitã de bunul simþ al þãranului
care am fost pânã nu demult cu toþii. Ceva încã nu funcþioneazã
la nivelul autoritãþilor locale (respectiv decidenþii ºi serviciile
existente) care sigur ºtiu, dar se comportã ca niºte indiferenþi,
plãtiþi însã pentru a asigura curãþenia oraºului. S-ar impune
existenþa unui dispozitiv de tocat ramurile lemnoase, deloc scump,
dar folositor: creeazã un viitor compost profitabil. De-aº fi Harap
Albastru ca cerul curat aº împrumuta biciul Sfântului Ilie, singurul

ce poate îndrepta metehnele pãmântenilor care-ºi
taie crãcile de sub picioare, poluând în neºtire ºi
creând noxe periculoase pentru viaþã. Mintea cea
din urmã? Un deziderat tot mai îndepãrtat. Vivat
primavera, bolintineni care încã vã mai iubiþi locul
de baºtinã! ªi nu uitaþi cã acum aveþi ºi o piaþã
centralã zilnicã, încãpãtoare, curatã ºi autorizatã. Nu
o evitaþi. E doar la câþiva paºi. Apropo. O ºtire
importantã strãbate eterul! Un grup de cercetãtori
de la Harvard (unde sunt destui români) a constatat
cauza curului mare la mulþi trãitori de pe meleagurile
noastre: lipsa de miºcare, delãsarea ºi indiferenþa,
pe româneºte puturoºenia. Eu unul îi cred cu
convingere.

16.05.2021: Furia libertãþii impuse.
De câteva zile tot aºteptãm ploile lui mai. Toate

plantele aºteaptã apa binecuvântatã care – la noi ºi
în toatã Câmpia Românã – este absolut necesarã
acum. Ceva nori se adunã, se învârt amãgitor ºi
apoi dispar fãrã sã-ºi facã datoria. Pe neaºteptate
ne-am trezit cu mai multe libertãþi decât speram la
începutul sãptãmânii când se prelungise starea de
alertã. De ieri s-au relaxat unele restricþii de
pandemie, respectiv nepurtarea mãºtii în spaþii
deschise, circulaþia ºi pe timp de noapte ºi
redeschiderea parþialã a barurilor ºi restaurantelor,
dar ºi altele legate de petreceri. Drept urmare, asearã
maºinile personale au umplut centrul localitãþii, fiind

parcate evident pe trotuare parcã în mod sfidãtor. S-a sãrbãtorit
acest moment ºi ziua cu grãtare în curþi ºi muzicã datã la maxim.
De acum þine-te aglomeraþie ºi evident creºterea numãrului de
accidente de circulaþie. În zona târgului greu de trecut. ªirul de
maºini parcate a ajuns dincolo de pod pânã la ciobãniþe. De
acum, cu motorizarea generalizatã, aºa ne vom chinui pentru cã
situaþia parcãrii nu se mai poate rezolva. Am mai spus cã s-a ratat
realizarea unei parcãri satisfãcãtoare vizavi de târg necumpãrându-
se terenul fostului S.M.A. Cine a greºit sã fie de rãu pomenit în
veci. Deci, puhoi uman la rãsaduri, parcã mai mulþi ca acum o
sãptãmânã. Totuºi, preþuri încã mari per fir (un leu în general),
deºi multe plante erau nedezvoltate suficient pentru prindere
sigurã de pãmânt. Vânzãtorii, toþi foarte mulþumiþi, ºi-au epuizat
marfa. Acesta-i târgul: cerere ºi ofertã cu sezoane de vârf, ca
acum. Aºteptãm trufandalele (cartofi noi, tomate timpurii, cãpºuni
româneºti, varzã nouã). Cei care ne spun cã au marfã româneascã
mint prea grosier. Cine vede ºi ºtie vã avertizeazã sã luaþi aminte
la ce cumpãraþi. Pentru mine, surpriza zilei a fost reîntâlnirea cu
Didina aflatã pe marginea drumului în mijlocul târgului. Dialogul
cu ea a fost urmãtorul: „Cum ai ieºit din iarnã Didi ? / Rãu,
foarte rãu. Sunt bolnavã, merg greu, obosesc. Am tensiune,
diabet, „inimã cardiacã”. Iau medicamente, vai de mine”. Dându-
i 5 lei spre a fi mulþumitã (cã e pretenþioasã, ºtiu prea bine ce
cuvinte grele aruncã „gherþoilor!” care nu o omenesc). La 2 lei
eºti zgârcit, dar la 5 lei, bogdaproste! L-a pomenit pe vãrul
Marian pe care-l ºtie ºi care-i dã câte 10 lei. („Ce om bun!”).
Credea cã-mi este fiu. A rãmas singurul personaj pitoresc specific
târgului. Fiindcã nu mai are putere sã care, cere doar bani, iar
sacul cel mare pe care-l umplea cu diverse pomeni în naturã date
de vânzãtori (nu negustori) îl foloseºte doar ca sã nu stea direct
pe ciment (asfalt). Apusul ei e aproape, târgul merge înainte.
Nãscutã în 1956, analfabetã (dar ºtie sã numere), mãritatã, atipic
de târziu pentru etnie, la 19 ani, cu trei fete (fãrã noroc, zice ea),
are doar un ajutor social de 600 de lei cu care nu se descurcã. În
plus, mi-a spus cã nu are nici loc de veci, dar i-a promis preotul
cã n-o s-o lase pe afarã. Frumoasã mângâiere, nu-i aºa?! Pentru
cã am miluit-o bine mi-a dat voie s-o fotografiez. Cu un gest de
cochetãrie (!) ºi-a încheiat nasturii de la bluzã dupã care am
imortalizat-o cum o vedeþi în paginã. În final am întrebat-o de
câinele ei credincios, Ochiosu, ºi mi-a spus cã a plecat în centru.
Câine deºtept, fiindu-i foame, s-a dus la ghereta cu mici de pe str.
Republicii unde Didina l-a obiºnuit ºi gãseºte o bucatã de pâine
când Didi cere ºi ea câte un mic de la muºteriii ocazionali. Cãci
târgul este doar duminica, iar foamea este în fiecare zi ºi ºtie cã
acolo-i un vad bun. Morala: viaþa-i frumoasã pentru fiecare, mai
ales primãvara. Iar cel care cere, nu piere. Zisu-v-am aceastã
poveste ca un îndemn de a fi mereu buni samariteni.

Sacul cel mare, Didina ºi mila care nu mai vine...
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redacþie Maria Dinu.

Litere, anul XXII, nr. 3-4 (252-253), martie-

aprilie 2021, revistã lunarã de culturã a Societãþii

Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor Cristea;

Redactor ºef Mihai Stan; Secretar de redacþie

Pompiliu Alexandru.

Amprentele sufletului, anul VII, nr. 1, ianuarie

2021, revistã de culturã ºi artã. Director editorial

Constantin Nicolae Gavrilescu; Redactor ºef

Eugenia Enescu-Gavrilescu; Secretar general de

redacþie Violeta Bobocea.
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Florin Colonaº, Inocenþa umilitã a pensulei, Bucureºti, Editura RawexComs, 2021. Iniþial am

încercat sã colaborez cu un tânãr istoric de artã la alcãtuirea acestui „aide-memoire”. Mã gândeam

cã amplificând subiectul, el ar fi putut sã dezvolte un masterat, eventual un doctorat. Subiectul nu a gãsit

audienþã. Am apelat apoi la doi experimentaþi colecþionari de artã. Am fost privit cu oarecare compasiune.

Pânã la urmã am izbutit singur, gândindu-mã cã alþii vor face completãrile necesare pe parcursul

timpului ºi poate cineva se va hotãrî sã amplifice subiectul.

Corneliu Vasile, Treci pe cãrãri, Buzãu, Editura Editgraph, 2020. N-ar fi nimic: s-au pierdut/ acolo

câteva torpile pe plajã/ ori într-un accident aviatic/ cutia neagrã indiscretã/ a fost urgent recuperatã/ de

necunoscuþi în uniformã./ N-ar fi nimic/ cã s-a pierdut în abisuri/ (ce conteazã zece sau o sutã de

oameni)/ un oarecare submarin nuclear./ Fãrã de importanþã/ numãrul de grãdini înflorite/ numãrul de

monumente arhitectonice/ numãrul de pãduri nepoluate/ numãrul de oameni/ mai ales numãrul de

oameni/ în cazul care...

Vasile Rãvescu, Întâmplãri de-o clipã, amintiri de-o viaþã, Bucureºti, Editura RawexComs, 2020.

Din luna octombrie a acelui an 1966 devenisem corespondentul ziarului „Scânteia tineretului” pentru

regiunea Piteºti. M-am prezentat singur la post ºi m-am apucat de muncã, preocupat sã-mi asigur un

birou ºi, evident, o locuinþã. Dar greul trecuse, sau, mai bine zis, începuse altul. Asta conta mai puþin

acum, când eram ziarist cu acte în regulã, datoritã lui Fãnuº Neagu. Aºa îmi place sã cred ºi spun celor

interesaþi de soarta mea, cã pe mine, Fãnuº Neagu m-a angajat la ziar.

Florentin Popescu, Amintiri cu poetul Radu Cârneci, Bucureºti, Editura Semne, 2021. Pe lungul

drum al amintirii sunt nenumãrate rãspântii ºi locuri în care prezenþa lui Radu Cârneci a fost ºi este încã

atât de evidentã încât un sumum de momente, secvenþe, clipe este atât de vast încât nu poate cuprinde în

totalitate personalitatea omului ºi creatorului despre care, din pãcate, vorbesc astãzi la timpul trecut...

Creaþia poeticã, la fel ca ºi traducerile lui Radu Cârneci ºi-au meritat/îºi meritã un loc important în

literatura ºi cultura contemporanã, iar istoricii literari ai viitorului nu numai cã nu vor putea trece peste

ele, ci, dimpotrivã, se vor simþi chemaþi sã le punã ºi mai limpede în evidenþã virtuþile, valoarea ºi

originalitatea.

Dan Floricã, Cugetãri de fiecare zi, Bucureºti, Editura Betta, 2020. „Parcurgând noua apariþie

editorialã a d-lui Dan Floricã am fost, mãrturisesc, pus într-o oarecare încurcãturã, neºtiind cãrui gen

sã arondez versurile de aici. Ele sunt deopotrivã cugetãri ºi reflecþii, dar ºi rezultat al unor experienþe de

viaþã, experienþe care, prin extrapolare, devin de uz ºi de folos mai larg, pentru toate categoriile de

cititori. Ideea personalã, îndrãzneaþã ºi întrucâtva stranie de a alcãtui un dicþionar poetic care sã fi fost,

mãrturisesc, o interpretare personalã, termeni, noþiuni, stãri sufleteºti, concepte filosofice, ca ºi cuvinte

de uz comun, mi se pare a fi cu totul remarcabilã.” (Florentin Popescu)

Reviste primite

la redacþie

Victor Pencu, Elegii de tainã, Bucureºti, Editura Arefeana, 2021. „Volumul de faþã, împãrþit în douã

capitole (Elegii stelare cu 87 de poeme, respectiv Elegii de tainã cu 10 poeme) care se cheamã reciproc

ºi se completeazã ca într-un dans al resemnãrii, dar ºi al mulþumirii, pare a fi dedicat unei existenþe care

a gustat din toate tristeþile ºi bucuriile oferite de acest Gâºteºti, spaþiu al încercãrilor þesute cu lacrimi ºi

regret, dar ºi al bucuriei renaºterii continue a lumii ºi a sinelui.” (Gabriel Dragnea)

Cãlin Stãnculescu, Cronici, Bucureºti, Editura RawexComs, 2020. „Cartea de faþã este jurnalul de

bord al unui spectator de cursã lungã. Un spectator calificat la locul de muncã. Un neobosit al sãlilor de

cinema, navigator încercat în arhipelagul filmului, care dezvãluie cititorului mirajul marelui ecran,

oferindu-se pe sine drept cobai: mii de ore petrecute în întunericul luminos al sãlilor de cinema, mii de

filme vãzute, mii de pagini – citite ºi scrise – despre cea de-a ºaptea artã...” (Ioan Pavel Azap)

Caliopi Alina Dinu, Parfum floral: monografie floralã în versuri – monographie florale en vers,

Iaºi, Editura Stef, 2020. Ca un mac mai gãlbior/ Cãlþunaº, zis în popor,/ Cu flori mari, frunze rotunde,/

Printre tufe se ascunde.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XXI)
„Noi, românii, nu ne-am extins în istorie pe orizontalã, ci în Sus ºi nu am

încercat sã ne înveºnicim în piramide, ci în biserici ºi în mãnãstiri.”

Luminiþa Cornea (L. C.): Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, am citit cu mare bucurie cuvântul de
învãþãturã pe care l-aþi transmis credincioºilor ortodocºi
din Mitropolia Banatului, cu ocazia Sfintei Sãrbãtori a
Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toatã
învãþãtura s-a bazat pe cuvintele puse la început în motto:
„...întristarea voastrã se va preface în bucurie.” (Ioan
16, 20)

Înaltpreasfinþitul Ioan: Sã dãm
slavã Bunului Dumnezeu Care, prin
sfintele slujbe, ne-a învrednicit sã
fim lângã Fiul Sãu Cel iubit, când
ªi-a desãvârºit drama prin care a
mântuit lumea. Aceste ultime zile
din viaþa Lui pãmânteascã au
pricinuit întristare Maicii Sale
Preacurate, Sfinþilor Apostoli ºi
ucenicilor, dar ºi îngerilor. Am putea
spune: Întristatu-s-au cerul ºi
pãmântul. Cutremuratu-s-a iadul
întru adâncul sãu. Omul asistã
neputincios la desfãºurarea acestei
drame unice în conþinut ºi una pe
scena creaþiei. Pãcatul l-a dus pe om
în robia întunericului.

Hristos n-a aºteptat pe Cruce sã
fie salvat de ucenici. Fiul lui
Dumnezeu ºtia cã a venit sã-i
salveze pe ei ºi pe noi, cei de azi,
dar ºi pe cei de mâine. Hristos n-a
strigat pe Cruce: Salvaþi-Mã!, ci: Vã
iert ºi Mã voi sui în Cer sã vã împac pe toþi cu Tatãl.

În Ghetsimani, Hristos le spune Apostolilor, înainte de
marea Sa rugãciune: „Întristat este sufletul meu pânã la
moarte” (Matei 26, 38). Iatã ce a fãcut omul cãzut în
pãcat: L-a întristat pe Dumnezeu! Oare pânã când Îl vom
mai întrista pe Dumnezeu cu pãcatele noastre?! Ne
înºelãm, fraþilor, crezând cã pe Dumnezeu Îl putem
condamna pe veci la întristare. Oare nu mai este iubire,
nu mai este lacrimã de pocãinþã?

Iubirea este lacrima lui Dumnezeu care a cãzut peste
om; este sângele vãrsat de Hristos pentru noi.

Iubirea este fecioara care îºi cautã Mirele Care S-a
rãstignit pentru ea. Pe Cruce, Hristos a murit moartea.

Noi L-am pus pe Cruce, iar El ne-a pus atunci pe aripile
veºniciei. Cum ºtie Dumnezeu sã rãsplãteascã omului:
omul Îi dã Crucea, iar Dumnezeu, veºnicia! Crucea n-a
putut opri iubirea lui Dumnezeu, iubirea trece dincolo
de Cruce. Dumnezeu, chiar ºi atunci când este întristat,
iubeºte. Eu, când sunt întristat, urãsc, hulesc ºi judec.
Doamne, mai varsã o lacrimã peste ale noastre inimi sã se
umple de iubire!

Întristatã este lumea azi, dar prin credinþã „întristarea

voastrã se va preface în bucurie” (Ioan 16, 20), aºa le
grãia Hristos Apostolilor Sãi. Cred cã acest cuvânt ni l-ar
da ºi nouã azi, mai ales celor din ale cãror familii au
plecat mamã, tatã, fraþi, prieteni.

Dumnezeu sã preschimbe întristarea din inimile
frãþiilor voastre, aºa cum a preschimbat întristarea care a
fost în inima Maicii Domnului, a Sfinþilor Apostoli ºi a
ucenicilor, dupã Cruce, piroane ºi cununa de spini.

Sfânta luminã pe care o primiþi este parte din bucuria
pe care au primit-o femeile mironosiþe când s-au dus la
Mormânt sã-L caute ºi sã-I ducã mir lui Hristos, Mirelui
Ceresc: „Dar când mergeau ele sã vesteascã ucenicilor,

iatã Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraþi-vã!” (Matei
28, 9). În taina sfintei lumini se ascunde iubirea lui
Hristos. Dumnezeu ne întâmpinã ºi la acest Praznic mare
cu luminã, întru care sãlãºluieºte iubirea Lui faþã de om,
coroana creaþiei Sale.

L. C.: Ne-aþi vorbit ºi alteori, Pãrinte Mitropolit, despre
omul care trebuie sã caute pe pãmânt o singurã comoarã,
singura adevãratã comoarã, pe Mântuitorul Hristos.

Îps. Ioan: Omul este nu numai rodul înþelepciunii lui
Dumnezeu, dar ºi al iubirii Sale. Iubirea lui Dumnezeu
iartã inima împovãratã ºi smeritã ºi transcende chiar ºi
moartea. Sã nu-þi fie teamã de iubire ºi de moarte! Iubeºte
ºi iartã, iar moartea nu te va atinge.

Existã în Cer o casã în care
domneºte iubirea. În acea casã este
aºteptat sã vinã omul care, în
aceastã lume, cautã o singurã
comoarã: pe Hristos. În existenþa
noastrã pãmânteascã nu putem
pune în parantezã sufletul. La
sfârºitul vieþii, unii fraþi creºtini
zic: Ce a fost aceasta? Înseamnã
cã au trãit ca o nonprezenþã pe
acest pãmânt, neºtiind cã
mormântul este casa vremelnicei

veºnicii.
L.C.: Pãrinte Mitropolit, vã rog

sã-mi îngãduiþi sã remarc faptul cã
în acel cuvânt de învãþãturã aþi
realizat o extraordinarã asociere
între Biserica ºi istoria neamului
nostru. Vã rog...

Îps. Ioan: Noi, românii, nu ne-
am extins în istorie pe orizontalã,
ci în Sus ºi nu am încercat sã ne

înveºnicim în piramide, ci în

biserici ºi în mãnãstiri. Biserica este semnul cã neamul
nostru se aflã pe aripile veºniciei, iar nu pe cele ale morþii
ºi cã am fost zidiþi la rândul nostru spre nemurire. Chiar
ºi atunci când am fost traºi pe roatã în istorie, ca neam,
Hristos a sfãrâmat roata ºi ne-a ajutat sã ne ducem crucea
neamului pânã la Golgota cea de Sus. Hristos, pe Cruce,
Horea, pe roatã. Hristos, pe Golgota, Horea, în Apuseni.
Prin Jertfa lui Hristos, vom dobândi Împãrãþia bucuriei
lui Dumnezeu. Prin suferinþã, vom pãstra Carpaþii, casa

vremelniciei noastre pe acest pãmânt.
Hristos, dupã moartea pe Cruce, a trecut prin marea

noapte, spre Înviere. Dupã ultimele Sale cuvinte, S-a lãsat
marea tãcere. Constantin Brâncuºi, pe malul Jiului, a
dãltuit în piatrã tãcerea ºi apoi, în tãcere, s-a întâlnit cu
Infinitul.

Aºa cum te pãrãseºte umbra în noapte, aºa L-au pãrãsit
pe Hristos ucenicii Sãi. Hristos nu a fost rãstignit între
doi sfinþi, ci între doi tâlhari, vrând sã ne arate cã a venit
ºi pentru ei pe acest pãmânt; ºi pe tâlhari îi aºteaptã la
poarta Cerului. Unul dintre tâlhari Îl apãrã pe Hristos,
arãtându-I nevinovãþia.

O, de cât har s-a învrednicit acest tâlhar pe cruce!
Atemporal, am putea spune cã, în momentul când acest
tâlhar Îl apãra pe Hristos, el, atunci, a înviat. Hristos,
lãsându-l pe cruce, a coborât la iad ºi apoi, împreunã cu
tâlharul, au pãºit pe poarta Raiului. Tâlharul rãmâne ºi
pentru noi un reazem de nãdejde pentru iertarea ºi iubirea
lui Dumnezeu.

Iubite frate, chiar dacã, pânã în aceastã noapte a Învierii,
ai tâlhãrit, scoalã-te ºi vino la Cruce, încã mai este Hristos
pe ea. ªi pentru tine a curs o picãturã de sânge din coasta
Lui. Înainte de a coborî la iad, Hristos a coborât în

inima tâlharului. ªi azi, din Potir, Hristos poate sã coboare
în inima ta. El aºteaptã de la tine un semn de pocãinþã ºi
sã verºi o lacrimã.

Lacrima este rostirea sufletului, este strigãtul din adânc

cãtre Dumnezeu. Adânc, Doamne, adânc, cãci în adânc de
pãcate am cãzut! Doamne, chiar dacã suntem mai în

adânc decât iadul, aflã-ne cu lumina Învierii Tale!

L. C.: Ce profund ºi totodatã frumos aþi afirmat cã noi
astãzi, cu multele noastre pãcate, ne aflãm mai în adânc
decât iadul. E necesar sã ne rugãm ca Hristos sã ne afle
cu lumina Învierii Sale. Cum sã-L apãrãm atunci când se
aºeazã în sufletul nostru? Cum sã-L mãrturisim? Aflat
pe cruce, a trecut de partea Lui unul dintre tâlhari, dar
noi?

Îps. Ioan: Cine Îl apãrã azi pe Hristos? Poate vei zice
cã nu mai e pe Cruce. Dar, dacã iei bine seama, vei vedea
cã azi, mai mult ca oricând, se bat mii de piroane în
Trupul tainic al lui Hristos, în Biserica Sa. Nu ai vrea sã
iei ºi tu chipul tâlharului care, pironit fiind pe cruce, Îl
apãra pe Hristos?! Tâlharul era în piroane pe cruce, tu,
liber. Ridicã-þi fruntea ºi mãrturiseºte cã: „Iisus Hristos

este Fiul lui Dumnezeu (...). Care pentru noi oamenii ºi

pentru a noastrã mântuire S-a pogorât din ceruri ºi S-a

întrupat de la Duhul Sfânt ºi din Fecioara Maria ºi S-a

fãcut Om” (Simbolul Credinþei). Tu eºti mai bun decât
un tâlhar, îndrãzneºte ºi mãrturiseºte-L pe Cel Care S-a
luptat în locul tãu pe Cruce, murind moartea. Cu doi
tâlhari a fost Hristos rãstignit, dar numai pe unul l-a luat
cu Sine ºi a intrat în Rai.

Sã nu nesocotim bunãtatea, rãbdarea ºi iubirea lui
Dumnezeu, dar nici dreptatea Lui. Hristos spune despre
Sine: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa” (Ioan 14, 6).
Adicã sã nu-L nesocotim pe Cel Care este Dreptatea în
Sine ºi Iubirea desãvârºitã.

Hristos iartã ºi binecuvânteazã pocãinþa tâlharului ºi
socoteºte rãstignirea lui pe cruce, lângã Mântuitorul, ca
pe o jertfã adusã lui Dumnezeu pentru pãcatele sale. De
ce mare har s-a învrednicit acest tâlhar!

L. C.: Dar, Pãrinte Mitropolit, au fost doi tâlhari din
care numai pe unul l-a luat cu Sine în Rai. Cum se explicã?

Celãlalt, desigur, avea aceleaºi pãcate ºi totuºi...
Îps. Ioan: Cei doi tâlhari au avut aceeaºi chemare, pe

amândoi i-a luat Hristos de mânã cu Sine pe cruce, dar,
când au ajuns la poarta Raiului, unul a zis: Eu vreau sã
rãmân cu tâlharii. Lumina Raiului mã orbeºte, lãsaþi-mã
în adâncul întunericului. ªi lãsat a fost.

De multe ori vãd mame venind la sfânta bisericã
þinându-ºi copilaºii de mânã. Le îndemn sã aibã grijã de
ei ºi sã le ajute Bunul Dumnezeu sã intre cu toþii de mânã
în Rai, aºa cum a intrat ºi Hristos cu tâlharul.

Dupã Înviere, cu toþii avem aceeaºi chemare a lui
Hristos, sã intrãm în Împãrãþia luminii: „Cine voieºte sã

vinã dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi

sã-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceasta este porunca
marii chemãri a iubirii lui Dumnezeu.

Hristos a împãrþit Raiul cu un tâlhar, ai nãdejde cã vrea
sã-l împartã ºi cu tine. Poate cã nu ai aici nicio palmã de
pãmânt; vino la Hristos ºi îþi va da o parte de Cer. N-ai
pãmânt, dar ai cer ºi vei fi cel mai bogat om.

Hristos Cel Înviat, prin Jertfa Sa pe Cruce, ne-a redat
bucuria vieþii ºi arvuna dobândirii fericirii veºnice. De
astãzi avem moºtenire cereascã, de vom dori-o de aici,
de pe pãmânt, de vom crede, de vom iubi ºi de ne vom
smeri ca tâlharul de pe cruce: „Binecuvântat fie

Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Iisus Hristos Care,

dupã mare mila Sa, prin Învierea lui Iisus Hristos din

morþi, ne-a nãscut din nou spre nãdejde vie, spre

moºtenire nestricãcioasã ºi neîntinatã ºi neveºtejitã,

pãstratã în ceruri pentru voi” (I Petru 1, 3-4).
Bucuria Învierii sã-i cuprindã ºi pe fraþii noºtri care

sunt în suferinþã, Hristos a suferit ºi pentru ei!
Doamne, mângâie ºi depãrteazã suferinþa acestui neam

greu încercat acum! Vã doresc tuturor sã aveþi parte de
bucuria femeilor mironosiþe. E primãvarã! A înflorit
Trandafirul pe Golgota! Hristos a înviat!
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