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Nu peste multã vreme scrisoarea câmpulungeanului Neacºu cãtre judele Braºovului va împlini

cinci veacuri. Este cea mai veche atestare a limbii române, pãstratã datoritã conºtiinciozitãþii saºilor

de sub Tâmpa. Comparat cu al altor surori de gintã latinã – franceza (842) sau italiana (960) –

scrisul nostru este, desigur, tânãr ca ºi naþia. De atunci, din 1521, pentru aproape încã trei secole

ºi jumãtate, limba românã a vorbit „chirilica”, folosindu-se de slovele rudelor slave. Valurile

stârnite de modernizarea societãþii ºi instituþiilor noastre vor ºubrezi bãtrâna barcã navlositã de

Chiril ºi Metodiu, aruncând-o pe þãrmul desuetudinii. De voie, de nevoie, urcat-am pe nava

latinitãþii, consideratã mai potrivitã exprimãrii graiului nostru. Cã apele acestea n-au fost limpezi

sau liniºtite, cã alegerea nu a fost pe întregul îmbrãþiºatã, cã „potriveala” a cam lãsat de dorit, s-a

vãzut în cei 150 de ani de utilizare a literelor ºi se observã în cearta încã vie iscatã în jurul lui î (din

i) sau â (din a), lui sunt sau sânt etc. Zic unii cã rãstimpul petrecut de limba românã în haine

chirilice i le-ar fi ajustat mai bine decât croiala latinã.

Sunt câteva gânduri iscate de întâmplãri de peste varã. Unele minore, ca exprimarea Palatul

ªuþu în loc de Suþu, la oameni spre a cãror altitudine intelectualã aspir. Pentru a-mi explica mirarea,

adãug cã dacã între S ºi ª, s-ar zice cã nu-i mare diferenþã (drept pentru care, pentru mulþi,

diacriticele sunt facultative), însã între C ºi , bãgaþi de seamã cã da!

La un recent simpozion dedicat memoriei Brâncovenilor, þinut la Potlogi (DB), dl. Claudiu

Victor Turcitu, ºeful Biroului Arhive Medievale din cadrul Arhivelor Nationale ale României,

deplângea numãrul tot mai mic al celor capabili sã descifreze româna scrisã cu caractere chirilice.

Din fericire nu pot împãrtãºi amãrãciunea dumnealui, experienþele proprii demonstrându-mi altceva,

dovadã sãlile de studiu devenite neîncãpãtoare ale Academiei sau Arhivelor Naþionale, sau numãrul

specialiºtilor tineri, peste care n-aº dori sã trec fãrã a-l menþiona pe un fost absolvent al liceului

bolintinean, Gheorghe Lazãr, eminent paleograf, cercetãtor ºi editor al vechilor documente.

Ceea ce deplângem este faptul cã efortul învãþãrii buchilor este, evident, unul individual,

exterior sistemului ºcolar, pentru care nici mãcar universitãþile nu acordã mai mult de un semestru.

Este nevoie de pasiune ºi multe ore de studiu „cãlugãresc” pentru a deprinde înþelesul limbii

române d-anþãrþi, de a te împãrtãºi cu sunetul ei de o bogãþie ajunsã inaccesibilã celor mai mulþi

dintre noi. Bãnuim cã din aceste racile comune s-a nãscut episodul, de-a dreptul anecdotic, gãzduit

într-un recent numãr al Evenimentului zilei, în care un încã crud colaborator al nostru îi împãrtãºea

unei reporteriþe, extaziate în faþa veºtii, cã el, deºi numai licean, învaþã a citi, ba chiar „traduce

chirilica”, acest enigmatic grai, fãrã a pricepe, vai!, nici unul, nici altul, cã „limba chirilicã” nu

existã, cã este vorba doar despre biata noastrã limbã românã îmbrãcatã în vechile-i haine.

Din punctul nostru de vedere, minoritar desigur, considerãm cã este mai important, pentru

perpetuarea identitarã a naþiei române, a se preda în ºcoli „chirilica” – paleografia ºi tiparul – decât

religia, educaþia civicã sau limbile strãine pe care oricum, oricare neînsemnat lucrãtor român în

strãinãtate, dupã ºase luni le vorbeºte aproape la fel de bine ca un absolvent al unei facultãþi de

specialitate. Nãdãjduim, în al doisprezecelea ceas, cã ar fi posibilã astfel încetinirea denaturãrii

limbii române ºi împuþinarea cazurilor în care bunic cu nepot nu se pot înþelege. ªi, pe de altã parte,

suntem convinºi cã o lege pentru învãþarea paleografiei româno-chirilice în ºcoli ar ridica mai

puþine discuþii decât controversata OUG 49/2014 de modificare a Legii învãþãmântului.

VIRGIL

CIOFLEC

Se pare cã toamna nu numai bobocii se numãrã, cum zice o veche vorbã din popor, ci ºi

festivalurile ºi concursurile literare din toatã þara. Acum, la ceasul ruginiului din podgorii ºi din

livezi, la Alexandria, la Iaºi, la Timiºoara, ca ºi la Buzãu, Bacãu sau Adjud se întrunesc jurii, se

dau premii, se desemneazã câºtigãtorii unor întreceri literare, cãci în mai toatã România, de la

vlãdicã pânã la opincã tot omul scrie, chiar dacã cei mai mulþi dintre noi – din comoditate? din

lipsã de timp? din alte considerente? – preferãm adesea sã punem mâna pe telecomanda

televizorului, sã stãm comozi în fotolii ºi sã „îngurgitãm” ceea ce ne oferã diverse posturi decât

sã zãbovim asupra paginilor unei cãrþi.

În þara noastrã încã se scrie literaturã, apar volume peste volume de poezie ºi de prozã, mai

puþin de teatru ºi de criticã. Încã mai sunt oameni care se simt chemaþi sã dea frâu liber

gândurilor lor prin literaturã. E bine? E rãu? ne putem întreba. ªi tot singuri ne putem rãspunde:

E bine fiindcã asta dovedeºte cã suntem un popor tânãr, care simte ºi creeazã, care n-a fost
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Dorin N. URITESCU, Pentru o lecturã adevãratã ºi o percepere corectã a

temei, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2014, 124 p. Ceea ce uimeºte, din capul locului,

este siguranþa cu care Dorin N. Uritescu opereazã magistral asupra unei chestiuni

pe care istoria literarã o doreºte deja clasatã. E vorba de celebra disputã vizavi de

ultimul vers al poemului „Floare albastrã” de Eminescu „Totuºi... este trist în lume!”.

(George Toma Veseliu)

Maria PONGRÁCZ, Oraºul pleºuv, traducere din limba maghiarã de Ildikó

Gábos-Foarþã, coperta Dumitru Popescu, Editura Cosmopolitan-Art, Timiºoara,

2014, 120 p. Culegerea de nuvele a Mariei P. Pongrácz, reconfirmã talentul

remarcabil al acesteia, evident, cu ani în urmã, în „Portret cu fluturi”. (ªerban

Foarþã)

„Frunzele nucului tresãrirã. Þâþoasa se apropia pe alee. ªi acum îºi strângea în

mâini fusta tãrcatã, lipindu-ºi-o de coapse. Deodatã se opri brusc, de parc-ar fi

vãzut un strigoi. Cu aripile frânte, o pasãre tremura, oftând, în Parcul Central golit

de lume. Aºtepta. Timpul rãmase pe loc. Domniºoru n-a venit la întâlnire.”

Nicolae TEOHARIE, sã ne petrecem moartea împreunã, Editura

Helis, Slobozia, 2014, 116 p. „sunt un bãrbat vinovat, eurasian ce umblã

toatã/ ziua prin cãrþi. cunosc femei singure, cunosc bãrbaþii/ lor dispãruþi.

când intru în cãrþi mã leg la încheietura/ mâinii cu o sfoarã de un câine care

rãmâne afarã,/ deseori în ploi. spre searã mã trage dintre foi/ cu o absurdã

îngrijorare.”

înfrânt (spiritual vorbind) de necazurile ºi problemele vieþii. N-a fost nevoit

sã rãmânã sau sã se întoarcã la condiþia lui strict biologicã, având doar grijile

existenþei.

Scriam ceva mai sus, la începutul acestor rânduri cã toamna este, între

altele, ºi anotimpul când se numãrã nu numai bobocii, ci ºi festivalurile ºi

concursurile literare. ªi, legat de asta, toamna mai e ºi anotimpul în care

diverse jurii îºi dau verdictul asupra unor creaþii beletristice. Momentul cu

pricina îmi readuce în memorie câteva gânduri ºi reflecþii pe care m-am decis

sã le supun ºi judecãþii publice prin articolul de faþã.

Bunãoarã, nu e lipsit de interes sã ne întrebãm nu numai cine, pe ce

criterii ºi cum alcãtuieºte juriile cu pricina, ci ºi ce se va întâmpla mai departe

cu câºtigãtorii respectivelor concursuri literare, dacã – cel puþin din perspectiva

experienþelor personale acumulate într-un deceniu ori chiar mai mult în

domeniu – competiþiile despre care facem vorbire ºi-au dovedit într-un fel

sau altul eficienþa, ori, dimpotrivã, au fost/sunt simple exerciþii menite sã fie

acoperite de negura timpului. Sã ne gândim, de pildã, câte astfel de concursuri

au facilitat sau nu construirea unor destine literare, altfel ºi mai simplu spus

câþi scriitori importanþi s-au afirmat datoritã lor.

Riscând sã fiu catalogat „un nostalgic” dupã vremurile de dinainte de

1989, nu voi ºovãi sã afirm cã democraþia instauratã dupã anul amintit în

domeniul literar n-a fost/nu este numai ºi numai beneficã, ci are ºi pãrþile ei

mai puþin luminoase, afectând pânã la urmã exigenþa juriilor, revistelor,

editurilor. Astãzi se publicã orice ºi de cãtre oricine. Aºijderea, cu puþine

excepþii, la concursuri ºi festivaluri literare se premiazã ºi se promoveazã

autori de o valoare îndoielnicã, semnatari ai unor texte ce vãdesc atât

amatorismul ºi lipsa de culturã a unor concurenþi, cât ºi goana lor dupã

„experimente”, dupã formule ce conduc mai degrabã cãtre exerciþii de stil

decât cãtre mari probleme existenþiale – care au fost prezente de-a lungul

timpului în literatura cu adevãrat originalã ºi valoroasã.

Desigur, nu voi generaliza, însã cele mai multe dintre experienþele pe

care însumi le-am avut pus în faþa unor maldãre de texte din care mi s-a cerut

(în calitatea de membru al unor jurii) sã selectez viitoare, posibile „promisiuni

literare” m-au condus  cãtre concluzii nu tocmai fericite – ceea ce, Doamne

fereºte! – nu înseamnã cã beletristica ce vine din urmã, cea aparþinând

culturii româneºti de mâine ar fi într-o cãdere liberã ºi iremediabilã. Ceva-

ceva tot se va alege dupã cernerea pe care timpul va fi chemat s-o facã.

Cum nimic nu mai este (nici nu mai poate fi) ca altãdatã, nici aceste

manifestãri nu mai sunt ce au fost.

Ce putem face? Simplu: sã ieºim din inerþie ºi sã ne gândim cu seriozitate

la responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi atât faþã de literatura

prezentului cât ºi faþã de cea a viitorului.

Vãzutã din acest unghi, rãspunderea cea mai mare trebuie s-o aibã în

primul rând juriile literare, dar ºi publicaþiile ºi editurile care promoveazã

debutanþi. Când îºi vor depãºi condiþia lor de firme ori societãþi comerciale

care urmãresc doar realizarea de profit, acestea din urmã, editurile adicã, vor

face cu adevãrat acte de culturã remarcabile, apreciate de toatã lumea ºi cu

drept de intrare în istoria mai nouã a culturii noastre. Pânã atunci, însã, fie cã

sunt la Iaºi sau la Mizil, la Alexandria sau Adjud, juriile literare trebuie sã

conºtientizeze cât mai serios posibil, rãspunderea, locul ºi rolul pe care îl au

în agora culturalã de azi.

Frizeria din Bolintin Vale - Coman
Ilie, Marin Niculae, Oprea Florea
ºi Turcu (Licã Oprea)

(Imagini din Colecþiile Ilie Coman
ºi Ciprian Necºuþu)

Licã Oprea (Turcu) ºi Mieluº Andreescu
(cizmar) la restaurantul “La Friptu”

Liceeni din Bolintin Vale, pe treptele
Conacului Bãbeanu-Bolintineanu

Grãdiniþa din
Bolintin, 1 iunie
1962, educatoare
Mimi Baducea,
generaþia Nicolae
Sugurel (Conacul
Bolintineanu)

Frizeria din Poenari, anii ’60

Liceeni din Bolintin Vale, 1973,
(Conacul Bãbeanu-Bolintineanu)

Ion M. RUGINÃ, La mal, Editura Kronos, Giurgiu, 2014, 208 p. Ion Ruginã,

profesor pensionar din Malu, dã la ivealã primul sãu volum de versuri la senectute,

dupã ce decenii întregi a trudit asupra filelor ce-au refuzat sã capete patina

vremii. (Dan Mucenic)
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Constantin Bãrbuþã – Domnule Nicolae Sugurel, vã aflaþi

la jumãtatea celui de al treilea mandat de primar, adicã un

deceniu de când bolintinenii care, de altfel, vã identificã de o

viaþã cu administraþia localã, v-au investit cu încrederea lor,

prilej potrivit pentru rememorãri, bilanþuri, proiecte...

Nicolae Sugurel – Într-adevãr, în anul 1978 am debutat ca

tânãr tehnician, responsabil cu disciplina în construcþii în cadrul

primãriei oraºului Bolintin Vale, al cãrui fiu sunt cu toate fibrele

fiinþei mele ºi pot spune, fãrã nicio exagerare cã, de atunci, întreaga

mea viaþã ºi activitate au fost ºi sunt marcate de acest loc de

muncã, specific, onorant, bogat în

evenimente ºi încãrcat de rãspundere.

Am cunoscut din interior (ºef serviciu,

secretar) ultimul deceniu de funcþionare al

administraþiei locale, premergãtor

evenimentelor din ’89 ºi la fel de profund

evoluþia ei ulterioarã, pentru ca din anul 2004

sã-mi asum rãspunderea directã, prin voinþa

alegãtorilor. Un „bilanþ local” pentru aceastã

perioadã, complexã ºi dinamicã, îl „vãd”

concentrat în evoluþia ascendentã ºi

consolidarea democraticã a comunitãþii

bolintinene, adeziunea pentru legalitate,

garantarea drepturilor ºi libertãþilor, servicii

publice de calitate, bunãstare, totul prin

asumarea de proiecte locale de larg interes ºi

realiste, multe finalizate, altele în derulare,

prin a cãror înfãptuire rãspundem încrederii

cetãþenilor.

C. B. – În aceastã ordine de idei, ce ne

puteþi spune despre proiectele pe care

concetãþenii-alegãtori le aºteaptã, doresc ºi

sperã sã fie înfãptuite?

N. S. – Bolintinenii resimt deja impactul

deosebit de pozitiv pentru viaþa lor prin

încheierea asfaltãrii inclusiv în satele

aparþinãtoare (Malu Spart, Crivina, Suseni)

ºi intrarea în funcþiune, dupã demersuri

administrative dificile ºi îndelungate a Staþiei

de epurare a apelor uzate de pe Sabar,

ultramodernã, a cãrei finalizare, ca de altfel

ºi celelalte mari proiecte de investiþii, a fost

posibilã prin atragerea masivã de fonduri europene,

nerambursabile, fiind avansate studiile, proiectele, avizele, pentru

obiectivul „Introducere apã-canalizare” ºi în cele trei sate

componente menþionate.

C. B. – Atât locuitorii Bolintinului, cât ºi cei ce se aflã în

vizitã sau numai în trecere, constatã cã oraºul a devenit un

adevãrat ºantier. Vã rugãm sã detaliaþi asupra acestor investiþii

în infrastructurã, eventual ºi asupra datei aproximative a

încheierii lucrãrilor.

N. S. – Aveþi dreptate. ªantierul la care faceþi referire priveºte

extinderea ºi modernizarea completã a reþelei de distribuþie apã-

canal a oraºului, faþã de care firma câºtigãtoare a licitaþiei are

termen de finalizare luna noiembrie a acestui an. Contãm pe

sprijinul ºi înþelegerea locuitorilor pentru disconfortul stradal ce

se remediazã rapid.

C. B. – Concomitent, s-au fãcut paºi remarcabili în domeniul

edilitar-urbanistic, prin investiþii private, îndeosebi case ºi vile

moderne, complex comercial cu trei etaje, Mega Image, ba mai

mult, Bolintinul a devenit un adevãrat nod rutier pentru zona de

nord a judeþului, iar în spaþiul public se vorbeºte deja de o

variantã ocolitoare.
Interviu realizat de Constantin BÃRBUÞÃ

CONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRICONVORBIRI

Numai prin realizarea tuturor proiectelor
propuse, rãspund încrederii concetãþenilor!

Dialog cu domnul Nicolae Sugurel, primarul
oraºului Bolintin Vale

...ºi în mijlocul participanþilor la Toamna Culturalã Bolintineanã, 2013

Dl. Primar Nicolae Sugurel în prezidiul Festivalului “Dimitrie Bolintineanu”, 2005 (Florentin Popescu,
N. Sugurel, Laurian Stãnchescu, C-tin Carbarãu, Teodor Vârgolici)

N. S. – Aceastã problemã este realã ºi se aflã de mai mult timp

în atenþia Consiliului Local ºi Primãriei, care au înaintat

Guvernului, spre avizare, documentaþia pentru un drum de 4 km,

care sã devieze circulaþia de la podul de peste Argeº cãtre

Autostradã, ocolind astfel centrul oraºului ºi facilitând mai buna

desfãºurare a activitãþii instituþiilor publice. Informez pe bolintineni

ºi nu numai, inclusiv prin intermediul revistei Sud, cã dupã ce

Guvernul va aproba transferul din domeniul public a 3,70 ha

teren, proiectul acestui drum de centurã, vital acum ºi mai ales în

viitor, va fi înaintat de Primãrie cãtre Ministerul Dezvoltãrii pentru

a fi înscris în portofoliul de investiþii în anul 2015.

C. B. – Liceul „D. Bolintineanu” este cea mai mare unitate

ºcolarã din judeþ ºi una dintre cele mai mari din þarã, care îºi

diversificã oferta educaþionalã cu douã clase de ºcoalã

profesionalã din acest an. Ce mãsuri vor fi întreprinse, împreunã

cu Consiliul Local, pentru a se asigura cele mai bune condiþii

procesului educativ în toate unitãþile de învãþãmânt din oraºul

Bolintin Vale?

N. S. – Întotdeauna educaþia s-a aflat în atenþia administraþiei

locale, pregãtirea noului an ºcolar fiind avansatã. Apreciez, cu

toatã rãspunderea, cã extinderea activitãþii de care vorbiþi, la liceu,

creeazã probleme multiple, de resurse (umane ºi bugetare), de

spaþiu ºi administrative ºi, nu în ultimul rând, sociale. Îmi menþin

punctul de vedere, transmis ºi factorilor competenþi judeþeni, în

sensul atragerii unor primãrii din zonã în susþinerea financiarã

proporþionalã, începând, poate, chiar cu proiectul sãlii de sport cu

180 de locuri, multifuncþionalã, pentru care terenul, studiul de

fezabilitate ºi proiectarea sunt realizate 90%, urmând a fi înaintate

Companiei Naþionale de Investiþii împreunã cu proiectul de

extindere cu patru sãli de clasã a ºcolii Malu Spart, pentru care s-

au asigurat fondurile necesare.

C. B. – Domnule primar, cunoaºteþi foarte bine viaþa

spiritualã a urbei, ca ºi activitatea „Asociaþiei pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu” ºi rolul revistei Sud, pe care le-

aþi sprijinit în atâtea rânduri. În acelaºi timp, locuitorii sunt la

curent cu demersurile Primãriei pentru reabilitarea Casei de

Culturã orãºeneºti. În acest context, care credeþi cã este rolul

administraþiei locale în dezvoltarea culturalã a comunitãþii ºi în

satisfacerea nevoilor intelectuale ale

cetãþenilor?

N. S. – Fiecare comunitate se

mândreºte, cultivã, conservã ºi

amplificã tradiþiile culturale care þin

de esenþa conºtiinþei locale. Primãria

ºi Consiliul Local susþin iniþiativele

„Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu” ºi revistei Sud,

care, iatã, se apropie convingãtor de

împlinirea a douã decenii de activitate,

având sediu propriu, bine dotat. Îmi

face plãcere sã informez asupra

faptului cã proiectul de reabilitare a

Casei de Culturã a oraºului Bolintin

Vale, în valoare de 3 milioane lei, a

trecut de Comisia tehnicã a

Companiei Naþionale de Investiþii,

urmând licitaþia ºi contractarea, astfel

ca din 2015 bolintinenii sã beneficieze

de un spaþiu cultural modern ºi

funcþional, demn de tradiþia ºi istoria

lor secularã.

Domnule primar, vã mulþumesc

pentru informaþiile concrete ºi

interesante, care ilustreazã

preocupãrile constante ºi hotãrârea

administraþiei locale de a rãspunde,

prin fapte, încrederii oamenilor.

Totodatã, permiteþi-mi sã adresez

urãri de succes întregii echipe în

finalizarea proiectelor care au ca adresabilitate ultimii doi ani

ai celui de al treilea mandat.
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Alexandru Mãrchidan
Alexandru Mãrchidan s-a nãscut la 28 ianuarie 1983,

în comuna Slobozia, jud. Argeº. Din 1997, locuieºte în

Piteºti. Studii: Liceul „Zinca Golescu”, Facultatea de

Filosofie (Univ. Piteºti), master la Facultatea de Filosofie

(Univ. Bucureºti), doctor în filosofie. În prezent este lector

universitar, în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Socio-Umane

(Univ. Piteºti), secretar literar la Centrul Judeþean pentru

Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Argeº,

membru al cenaclului „Juventus”. A publicat poezii ºi

articole în reviste literare ºi în peste 20 de volume colective.

De-a lungul timpului, a obþinut numeroase premii la

concursurile judeþene ºi naþionale de literaturã, între care:

Premiul revistei România literarã la Festivalul Naþional de

Poezie „Tudor Arghezi”, Târgu Jiu, 2002; Premiul special

la Concursul Naþional de Poezie „Dragoº Vrânceanu”,

Vâlcea, 2002; Premiul special – Festivalul Naþional de

Poezie „Ioanid Romanescu”, Iaºi, 2003; Marele Premiu la

Festivalul Naþional de Poezie „Gheorghe Pituþ”, Beiuº,

2004; Premiul pentru poezie la Concursul Naþional de

Literaturã „Lirismograf”, Sibiu, 2004; Locul II la Festivalul

Naþional de Poezie „Virgil Carianopol”, Caracal, 2005; Locul

I la Concursul Naþional de Poezie „Traian Demetrescu”,

Craiova, 2005; Locul II la Festivalul Naþional de Poezie

„Ion Minulescu”, Slatina, 2006. De asemenea, în 2005 ºi

2006 primeºte Premiul Fundaþiei Culturale „Lucian Blaga”,

premiul revistei Vatra ºi premiul revistei Discobolul, la

Festivalul Internaþional de Poezie „Lucian Blaga”,  Sebeº.

Volume publicate: De valpurgii nu am fost acasã (versuri,

2004); Ochiul lui Shiva (versuri, 2005, Editura Augusta,

Timiºoara, apãrut în urma câºtigãrii Marelui premiu la

Festivalul Naþional de Poezie „Gheorghe Pituþ”, Beiuº,

2004);  Obiectivarea fenomenologiei în eticã în opera lui

Emmanuel Levinas (tezã de doctorat, Editura Tiparg, Piteºti,

2011); Exil în inimã (versuri, Editurile Tiparg ºi Alean,

Piteºti, 2012). Coordonator al antologiei Pe aripile poeziei

(2010), cuprinzând o selecþie din textele câºtigãtoare la cele

douã concursuri de poezie, organizate de C.J.C.P.C.T. Argeº.

Despre poezia sa au scris: Constanþa Buzea, Magda

Grigore, Denisa Popescu, Virgil Diaconu, Marin Ioniþã,

Allora Albulescu, Emilian Marcu, Amalia Voicu, Nicoleta

Popa, Cristian Meleºteu, Jean Dumitraºcu, Adrian

Sãmãrescu etc. Versurile sale impresioneazã printr-un lirism

bine controlat, elaborat, cu stãri decantate de aluviuni

sentimentale, optând pentru un discurs coerent, limpede, al

cãrui mesaj ideatic tinde spre zona culturii, a spiritualitãþii.

HESYCHIA

înainte ca noaptea

sã iasã din matcã

înainte cu mult

sã se-aºeze sub perne

felinare-ntre gânduri

ascund

lung este drumul

spre dimineaþã

ba prin pãduri vechi-noi

ba prin oraºe cunoscute-necunoscute

n-ai a ºti pe cine-ntâlneºti

când lumea încet îºi iese din matcã

fiinþe nevãzute þesute în aer

vânãtori iuþi

colþuri de cuvinte uitate

aºteaptã

ca o carte ce se va închide

ca un nor ce se va descãlþa

dintr-o datã

vin toate

cu ce felinare

între mãrile acestea rãnite

cu ce scãri între prãpãstii ºi ceruri

le voi întâmpina?

CINA

astã-noapte

am cinat în cer

se fãcea cã ajungem pe rând

de departe

nu pâine nu sare mâncam

ne adumbrea dinspre copacul acela

o cãdere la pace

nu ºtiam dincotro ºi pe ce se sprijinã toate

noi cinam la o cinã fãrã-nnoptare

oaspeþi eram ca cei care vin într-o þarã

pãrãsitã odatã nespus de demult

ºi nu pâine ºi sare mâncam

trecea de la unul la altul

un vas de luminã

ca un soare adus sã adape

vlãstare de viþã.

POEMUL ÎN CARE

AI DISPÃRUT

atâþia oameni aproape zilnic

încercând sã mã închidã în colivia lor

sã-mi arunce securile în suflet

atâþia porniþi sã-þi facã din vise

ceva tot mai mic

ca un cub de zahãr apãsat în podul palmei

nici nu ºtiu cum am ajuns sã mã ascund

în atâtea cuvinte

sã mã arãt prin ele ca un ciob de durere

pus la un foc prea tare

caut poemul în care nu ai reuºit sã ajungi pân’ aici

în care silabele ºi lacrimile ºi rugile

au fãcut o furtunã ºi o apã mare ºi un foc

ºi te-au oprit

ºi deºi n-ai crezut niciodatã

în zidul acela

mã zidisem eu.

NU ªTIU CUM Aª PUTEA

NUMI AªA CEVA

se însenineazã

pe drumul acesta

departe se face aproape

mai frig se face cald

mai întunericul se strânge în el

ºi devine un punct de suspensie.

unde stau vulturii

se ridicã un rãsãrit

ºi duce lumina lui

pânã la celãlalt colþ

ai putea sã ieºi

în sfârºit

din pelerina asta

dacã nu ar mai ploua

din când în când

e o dimineaþã frumoasã

preotul iese din altar

cãdelniþeazã un pic prin univers

apoi se întoarce.

CUVÂNT CÃTRE TINE ÎNSUMI

nu se încheie noaptea uºor

cu lacãte necuprinse

suntem legaþi de ea

Doamne, Cel ce ai ieºit din moarte ca dintr-o cãmarã

nu se cunosc la vedere

fagurii de miere

de fagurii de foc

nu aºteaptã dimineaþa

omul hrãnit

doar cu vise ºi fum

nu vindecã lumea

cu adevãrat nu vindecã nicicând

aceste rãni

Doamne, Cel ce ai ieºit din moarte ca dintr-o cãmarã.

RÃSCRUCE

mã aflam pierdut

cum te afli câteodatã

în visul ce face din reflexia ta în pãmânt

o fiinþã mai vie decât cel ce viseazã

iatã suflete

la ce întâlnire þi-a fost dat sã vii

dintre pod ºi armãtura de lacrimã

a cãderii

pe locul în care unii se laudã cu carele lor

alþii cu marmelada lor

alþii cu mãritiºul frunzei

iatã suflete unde-ai ajuns

ochi peste creioane bastoane ºi câmpuri de þipirig

nor de suspine

ia-mi ciulinii dintre ceruri

mie

un ciuline crud

prins în lâna timpului.

LÃCAªUL CERULUI

de când am plecat

mama îºi aºazã noapte de noapte

câte-un lucru de-al nostru sub pernã.

ea nu poate dormi nu poate sã cadã la pace

cu ziua care-a trecut cu somnul care vine

dacã nu are sub pernã o bluzã roºie-a Elenei

fularul Danielei

o cãmaºã de-a mea.

ºtiu cã mama ne duce dorul când plecãm

ºtiu cã plânge pe ascuns

þinând în braþe hainele noastre

lipindu-le de obraz, mirosindu-le

iar atunci sufletul îmi devine în piept

o roatã mare de foc în stare sã topeascã

toþi gheþarii din lume.

noapte de noapte

mama-ºi aºazã cu grija cuibãritã în gesturi

hainele noastre sub cap

sã fie sigurã cã suntem bine

cã veghea ei ne pãzeºte de orice nebun

de orice boalã de orice armã de orice demon

de orice stea cãzãtoare.

ºtiu cã acum douã sãptãmâni dupã botezul nepoatei mele

botezul îngeraºului Danielei

ºtiu cã mama i-a cerut o scufiþã

ºi acum doarme cu ea sub pernã

ºtiu cã la fel va face ºi pentru copiii Elenei

pentru toþi nepoþii aºa încât perna ei

va deveni din ce în ce mai înaltã.

ea va înainta în vârstã va înainta în griji

va înainta în rugãciuni

ºtiu cã toate lucrurile noastre

sunt pãstrate ºi împãturite cu grijã în ºifonier

ºtiu cã datoritã acelei perne din ce în ce mai înalte

eu merg acum prin lume

ferit de orice boalã de orice armã

de orice demon.

CEL CE VINE DE SUS

ESTE DEASUPRA TUTUROR

acestea rãmân

pentru ca norii

sã nu se sfâºie în cuvinte

cuvintele sã nu se facã vulturi

ºi ei sã nu ne umble prin somn

Cel ce vine de sus este deasupra tuturor

timpul ºi-a luat în spate

lucrurile de chiriaº

ºi ruºinat

nu mai vine

ziua e în prefacere

trecem unii prin alþii în gând

ºi din pãsãri

flãcãri

flãcãri-pãsãri

iatã descendenþa pe linie cereascã.
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Ioana Stuparu

Ioana Stuparu s-a nãscut pe 2 octombrie 1942, în comuna

Mârºani, judeþul Dolj. O mare disponibilitate creativã i-a permis

sã atace cu frenezie aproape toate genurile literare: poezie,

prozã scurtã, roman, eseu, cronicã literarã, teatru, povestiri

pentru copii, reportaje etc., configurate în cãrþi ce frapeazã

prin diversitate fapticã, prin expresivitate verbalã: Clipa de

Luminã (2001); Oameni de Nisip (2006, reeditare 2014);

Grãdina care s-a suit la Cer  (2007); Cuvinte de mãtase

(2009); Tovarãºi de ultimã zi (2010); Miniona ( 2011); Sfeºnic

târziu (2011); Muzeul cu bucluc (2012); Cununa rapsodului

(2012); Vera (2012); Paºi din hora vieþii (2013); Viziune ºi

Credinþã (2014). Este inclusã în peste 25 de volume colective:

Dicþionarul Scriitorilor Români de Azi, Dicþionarul Autorilor

Români Contemporani, Antologia Sonetului Românesc,

Enciclopedia Academiei Dacoromâne, Personalitãþi române

ºi faptele lor, 55 de poeþi contemporani, Meridiane Lirice,

Fântâna cuvintelor (românã-albanezã), Simbioze lirice, Poeþi

Români – Slãvind Dumnezeirea etc. A publicat în revistele:

Literatorul, Oglinda literarã, Albina Româneascã, Climate

Literare, Contraatac, Impact, Agero-Stuttgart etc. Este membrã

a Filialei de Prozã, Bucureºti, membrã în UZPR (Uniunea

Ziariºtilor Profesioniºti din România), UCMR-ADA

(Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din România),

ADR (Academia DacoRomânã), LSR (Liga Scriitorilor din

România). Deþine titlul de Cetãþean de Onoare al comunei

Mârºani, ca scriitor ºi om de culturã. Despre opera sa au scris:

Constantin Stan, Adrian Botez, Victoria Milescu, Eugen

Cojocaru, Emil Lungeanu, Cezarina Adamescu, Geo Cãlugãru,

Ion C. ªtefan, Augustin Macarie, Dragoº Ciobanu, Maria

Diana-Popescu, Menuþ Maximinian, Constanþa Buzea, Victor

Sterom, Elena Armenescu, Melania Cuc, Maria Fitcal, Doru

Popovici, Gheorghe Andrei Neagu etc. Deºi a debutat cu

romanul Clipa de luminã, în 2001, urmat de impresionanta

trilogie Oameni de nisip, poezia a fost mereu prezentã în

creaþia sa, fie infuzatã în paginile de prozã, fie configurate în

volume separate. Scrierile sale au teme variate, plonjãri în

medii sociale diverse, tipologii analizate cu fineþe ºi ataºament

uman pe fondul unei profunde apartenenþe la spaþiul cultural-

creºtin românesc.

STRIG DUPÃ MINE!

Aºteaptã-mã!

Strig  dupã mine, -

înveºnicitã suflare de viaþã

din Suflarea Divinã.

Marginea timpului meu

nu mi s-a arãtat.

Nu sunt pregãtitã încã

sã fiu þarinã pentru

rod curat de grâu.

nici pentru tãmãduitoarea

floare de romaniþã

culeasã în sfântã zi

a „Înãlþãrii Mântuitorului

Iisus Hristos” la cer.

Te rog, aºteaptã-mã!

VENETICA

Nimeni nu vedea cã are

obrajii brãzdaþi de lacrimi...

Ca sã n-o întrebe de ce plânge.

Pentru ce ar fi întrebat-o?

Avea ea rãdãcini acolo?!...

Mai degrabã ar fi certat-o,

fiindcã lacrimile ei au curs

pe un loc în care ea

nu este decât o veneticã.

Adesea îºi înghiþea lacrimile.

Uneori ºi le aduna într-o batistã albã

pe care o purta la piept.

Spãla batista în pârâiaºul fãrã timp,

mereu cãlãtor, al nimãnui ºi al tuturor.

O rãsfira pe degetele lungi,

subþiri ca strunele de vioarã

ºi începea sã-i cânte Soarelui,

de dor, de iubire, de zbor...

Soarele n-a întrebat-o niciodatã

unde îºi are ea rãdãcinile.

De la el primea aripi sã zboare:

Uneori se fãcea fluture,

alteori ciocârlie,

alteori petale de floare...

ÎMBINARE DIVINÃ

Trupul meu,

Sufletul meu,

Pãmânt ºi Cer,

Verigi diferite îmbinate mãiastru,

Miracolul este la Dumnezeu.

Trupul meu,

Sufletul meu,

Sãgeatã cu douã vârfuri

Plãmãditã  de Dumnezeu

În „ziua a ºasea”.

Un vârf sãrutã Cerul,

Celãlalt este legat de Pãmânt pe vecie.

Sufletul meu,

Zbor ce nu cunoaºte hotare.

Trupul meu,

Fir de grâu semãnat într-o þarinã

Nãpãditã tot mai mult de neghinã.

Cãznesc sã-mi pãstrez

Sfânta Luminã primitã din „Începuturi”,

Parcã aº fi mereu în Vinerea Mare

Din Sãptãmâna Patimilor,

Când cânt plângând Prohodul,

Rãstignirii Lui Iisus Hristos pe Cruce!

LUMINÃ-N CUVINTE

M-ai sãrutat pe aripi

tocmai când

mã hotãrâsem

sã-mi fac un cuib de casã

în vãzduh

Deasupra norilor

sã-mi plouã Cerul

Luminã-n cuvinte

Aº fi luat cu mine

doar coroniþa

din flori nemuritoare

primitã în dar de la tine

Îþi aminteºti?

Când mi-ai împletit-o

soarele îmbrãþiºa cu dragoste poiana

Atunci mi-ai spus prima oarã

cã mã iubeºti

Sãrutul tãu pe aripi

a alungat norii

Cerul îmi plouã

iarãºi

Luminã-n cuvinte.

CU GÂNDUL, CU VORBA,

CU FAPTA...

Izbindu-mã de ecoul

gândurilor mele,

M-am oprit la

poalele muntelui,

Pregãtindu-mã sã ºterg

urmele tãlpilor

însângerate de spini.

Ca sã nu mai gãsesc

drumul înapoi...

Auzindu-mi

durerea vorbelor,

M-am oprit la

poalele Templului,

Pregãtindu-mã sã spãl

cu lacrimile mele

Treptele pe care

trebuie sã le urc.

Ca sã pot privi

înapoi, cu îngãduinþã...

Vãzând culorile

faptelor mele.

Am îngenuncheat

cu smerenie...

Cãinþa ºi rugãciunea

sã-mi spunã când

a sosit timpul sã bat

la Uºa Templului,

ca sã mi se deschidã...

CE ªTII TU?!

Ce ºtii tu despre mine

dacã nu mã cunoºti?

Mã urmãreºti tot timpul,

deºi nu mã vezi.

Mã cauþi prin tenebre,

unde se trudesc

sã-mi dirijeze drumul

ochii tãi stinºi,

care nu m-au vãzut

niciodatã.

Habar nu ai cã

ori de câte ori creºte în tine

dorinþa diabolicã

de a mã dirija,

nu reuºeºti sã mã derutezi.

Dintotdeauna,

cãlãuzã mi-a fost

Tãrâmul de Luminã.

CUVINTELE MÃIASTRE

cuvintele mãiastre

se aflã dincolo de cetate

înãlþimea zidului

mi-a ridicat privirea

cãtre cer

smeritã am îngenuncheat

ºi am rostit

rugãciuni

ca o minune

pe umerii mei plãpânzi

au crescut aripi albastre.

DIMINEÞI CU SALCÂMI

Am cules

Dimineþi cu Salcâmi înflorind,

Sã-mi acopãr cu ele

Fereastra din suflet,

Când pe Dalbi Brebenei

Ai Mierii de Mai

Va curge Amurgul.

O, iartã-mã, Doamne,

Cã nu vreau sã vãd,

Iarãºi,

Salcâmii plângând!

PODOABE
Cuvinte azurii

mã urmãreau

în plinã primãvarã

Pe fir virgin

de borangic

se înºirau

cântând

Podoabe

pentru aripi

când mi-a fost

dat

sã zbor...
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Scriu pentru cã...

Victoria Milescu

Prozatorul Gheorghe

Stroe face parte dintre

acei autori dedicaþi cu

totul scrisului lor,

revizuindu-ºi ciclic

opera pentru a-i da cea

mai bunã formã, din

punctul de vedere al

expresivitãþii, al

mesajului. Puþini

scriitori mai au azi atâta rãbdare în a-ºi ºlefui producþiile,

preocupându-se îndeosebi de calitate, nu de numãrul lor.

Este nãscut la 1 ianuarie 1953 în satul Bãdila, comuna

Pârscov, judeþul Buzãu, zonã ce se va regãsi în câteva

dintre scrierile sale, obsesiv, particularizant. Licenþiat al

Facultãþii de limba ºi literatura românã a Universitãþii

din Bucureºti, secþia românã-francezã (1976), în prezent

profesor de limba românã la un liceu din Roºiorii-de-

Vede, Gheorghe Stroe îºi scrie în liniºte ºi tainã, departe

de centrul gloriei ºi al zgomotului romanele, povestirile,

eseurile abordând nu de puþine ori tema stringent actualã

a condiþiei autorului în societatea consumist-angoasantã

contemporanã. A debutat în 1996 cu romanul Soarele

roºu, dupã care a publicat câteva cãrþi de prozã scurtã:

Diavolul din Valea Sãrii ( 1999), Vânãtoare pe muntele

de cenuºã (2000), Fotograful de mirese (2004), apoi

romanul Vremea Consiliului Parohial.

Deºi retras, a avut parte de o receptare criticã nu

spectaculoasã, cât pertinentã ºi la obiect. Horia Gârbea

îl numeºte ,,un prozator pur-sânge”, iar mulþi critici care

i-au asociat  numele cu Valea Sãrii din judeþul sãu natal,

din care a fãcut un tãrâm mitico-magic, l-au apropiat de

Faulkner, Marquez, dar ºi de Eliade, Vasile Voiculescu,

Camus ori Kafka; chit cã autorul nostru nu ºi-a propus

niciodatã aºa ceva. Vom regãsi însã câte ceva din fiecare

dintre aceºtia, ca spirit, abordare ºi atmosferã, în recenta

sa carte de povestiri O aniversare cu prietenii, apãrutã la

editura bucureºteanã Tracus Arte. Situaþiile, personajele

care sunt de obicei oameni obiºnuiþi, profesori,

judecãtori, scriitori, pensionari din realitatea noastrã

imediatã par sã aparþinã normalitãþii, dar existã un declic

sub impulsul cãruia lucrurile alunecã în fantastic, absurd,

paradox. Ei sunt preferaþii autorului, prezenþi în cele mai

multe dintre cãrþi, oameni simpli angrenaþi într-un

mecanism pe care nu-l înþeleg, dar în care continuã sã

vieþuiascã din motive inerþiale. Nu e vorba doar de o

sancta simplicitas, cãci aceºti oameni îºi pun întrebãri,

gândesc asupra rosturilor vieþii, unii gãsind explicaþii

ori chiar soluþii la starea lor, care, culmea, chiar dacã se

schimbã nu le rezolvã o nedumerire... onticã.

Raþionamentul lor e corect dar ceva nu „merge” cu ei

sau cu lumea în care au nimerit,

între ei ºi ceilalþi existând o

inexplicabilã ºi chiar

seducãtoare câteodatã

incongruenþã. Cu cât palierul lor

social este mai modest, cu atât

mai contorsionatã apare viaþa lor

interioarã, a cãrei combustie

înãbuºitã îi sleieºte de toatã forþa

vindicativã. Ei filozofeazã

asupra vieþii ºi a morþii la modul

pãgubos, cãci lipsa de acþiune

favorizeazã ascensiunea celor

veroºi care îi manipuleazã, cu

grave consecinþe. Autorul îºi

persifleazã cu umor personajele,

sau le priveºte cu ironie ori

sarcasm, însã nu le aplicã un

verdict definitiv, acuzator.

Concluzia cade în sarcina

cititorului, în funcþie de cultura,

de imaginaþia sa. Textul, lucrat

în tuºe fine, de clar-obscur, are o

rece ºi voitã detaºare sugerând o stranietate implacabilã,

un mister ce împiedicã mereu cursul firesc, logic al

existenþei unui individ ori al unei comunitãþi.

Povestirile, istorisite în majoritatea lor la persoana a

doua, cheamã coparticiparea sau complicitatea bunului

cititor ce rãmâne la final contrariat, asemeni personajelor

cãrþii, buimãcite, uluite, fiindcã nu înþeleg nimic din

evenimentele în care sunt prinse cu voie sau fãrã voie.

Portarul sectant de la D.Z.R.C.P. (Direcþia zonalã a

rezervei de cadre a partidului) mãrturiseºte cã deºi a fost

mereu de faþã, nu a înþeles nimic din ce se întâmpla în

jurul sãu. Un bãtrân ceasornicar aºteaptã anotimp dupã

anotimp un client care-i plãtise o sumã importantã pentru

un ceas marca Vacheron Constantin 1904, neînþelegând

de ce acesta nu mai vine sã-ºi ia ceasul. Un judecãtor ºi

un chirurg la pensie nu pricep de ce lumea nu mai are

nevoie de ei,  deºi cei doi se pregãtesc ºi sunt la curent

zilnic cu ce se întâmplã în meseria lor. Lumea îi refuzã,

iar din reflex, ºi ei refuzã lumea, evadând în ridicol, în

absurd. În povestirea ce dã titlul cãrþii, O aniversare cu

prietenii, protagonistul, asaltat aproape agresiv de

prietenii care vor sã-i sãrbãtoreascã

împlinirea a 60 de ani, încearcã ºi el sã

evadeze dintr-un cerc al convenienþelor,

al falsitãþii, fãrã a putea sã se desprindã de

un anumit fatalism al deriziunii.

 Una dintre caracteristicile scrierilor lui

Gheorghe Stroe este jocul dintre aparenþã

ºi esenþã. Banalitatea ascunde o bombã cu

ceas care explodeazã în surdinã. Ea se

trãdeazã uneori printr-o micã bizarerie ce

declanºeazã deznodãmântul, unul

imprevizibil, cu valoare moral-eticã.  Iar

asta se realizeazã cu puþine cuvinte, aºezate

riguros, cu simþ al echilibrului, cu o grijã

de bijutier ori de ceasornicar pentru

amãnuntul ce oglindeºte întregul.

Dincolo de tramã, actanþi ori stil, palpitã

un spirit viu, neliniºtit, spiritul unui

creator alarmat de condiþia din ce în ce

mai degradatã a scriitorului din ziua de

azi. Îl regãsim ca alter ego în povestirile:

„Impostorul”, „Ultimul cititor”, „O sacoºã

cu cãrþi”, „Scriu pentru cã”, povestiri ce

configureazã un tablou al vieþii literare contemporane,

un fel de râsu’-plânsu’, cu aluzii transparente, cu elemente

de satirã, cinism ºi grotesc.

Gheorghe  Stroe scrie pentru cã oamenii citesc din ce în

ce mai puþin deºi se tipãresc din ce în ce mai multe cãrþi,

scrie pentru cã existã veleitari publicaþi de editori la fel de

veleitari care nu citesc manuscrisele, sau nici nu-i cunosc

pe autori, scrie pentru cã existã lansãri la care criticii

vorbesc fãrã sã fi citit cartea, pentru cã nici mãcar autorii

nu se mai citesc între ei deºi îºi risipesc volumele scoase

uneori cu sacrificii sperând într-un cititor iluzoriu. Oare

scrisul este o amãgire? ªi totuºi, la întrebarea obsesivã a

unui alt scriitor: „De ce scrii?”, autorul nostru rãspunde:

„Dar câþi dintre noi ar putea sã o facã?”

Nicolae SCURTU

ªtefan C. RUDU

Am asistat într-o zi de joi, 24 iulie 2014, cu o mare bucurie sufleteascã la un eveniment de

lansare a unei cãrþi de memorii, aparþinând domnului Ion Andreiþã, care a ieºit din tiparele

obiºnuite prin prezenþa copleºitor de numeroasã de prieteni ºi admiratori, astfel cã sala aleasã

de organizatori (Centrul Cultural al Primãriei Sector 2), cu toate scuzele d-nei directoare, a

fost neîncãpãtoare.

Am asemuit acest eveniment cu o licitaþie

(literarã) în care Adjudecãtor a fost d-nul Neagu

Udroiu. Obiectul: Mãtura de pelin, carte de

memorii. Autor: Ion Andreiþã, eLiteratura, 2014,

Bucureºti. Patentul: Fãnuº Neagu, recunoscut cu

aleasã pioºenie de autor. Au licitat, pe rând,

Nicolae Dan Fruntelatã (cartea – „fereastrã

deschisã din casa vieþii”; pelinul – „bãuturã a

uitãrii, absint al fantasmei care este literatura”; I.

Andreiþã – „un oltean fundamental”); Florentin

Popescu („un om se recunoaºte prin oamenii pe

care i-a cunoscut ºi prin prietenii care-l

înconjoarã”); dr. Constantin D. Dulcan sesizeazã

„inocenþa copilãriei” în prima parte a cãrþii; Ion

Dodu Bãlan îl felicitã ºi-i ureazã ani mulþi dupã

împlinirea celor 75, pe 11 iunie a.c.; Ioan Barbu

îl numeºte „prieten de drum lung” ºi „peregrin

prin lume” împreunã cu soþia sa, Lia-Maria

Andreiþã, cunoscut artist plastic. Domnul Adian

Vasilescu, consilier BNR – „o generaþie cu care

mã mândresc”; Emil Lungeanu: „Jean Andreiþã –

un soldat credincios al cuvântului”; Doina

Ghiþescu: „seducãtorul”. D-na Lia-Maria Andreiþã

recunoaºte cã din 1976 „am risipit împreunã o viaþã” iar „cartea ºi vârsta ne convinge ca

vremea risipei s-a dus!” Aºa o fi (ºi este), dar risipa atâtor amintiri într-o carte este binevenitã.

Dovadã sunt prietenii care l-au înconjurat cu o dragoste sincerã.

Revista Sud îi ureazã mult respectatului nostru colaborator mulþi ani de realizãri, sãnãtate,

iar amarul pelinului sã dea doar savoare vinului ce trebuie sorbit ca sã îndulceascã amintirile.

Licitatie de amintiri,

Recitesc, de câtva timp, o excelentã ºi, totodatã, tulburãtoare poezie de

circumstanþã, Câinele lui Gabi nu mai latrã..., pe care mi-a trimis-o Cristina

Emanuela Dascãlu, una dintre cele mai instruite, complexe ºi talentate scriitoare

de azi.

E dificil sã scrii astfel de poezii, astãzi, când lumea are preocupãri din cele

mai pragmatice ºi, adeseori, insuportabil de prozaice.

Poeta Cristina Emanuela Dascãlu evocã în emoþionante imagini artistice

tragedia produsã de dispariþia uneia dintre cele mai dragi fiinþe ale universului

ei familial.

Poeta de la Iaºi, înzestratã cu harul de a transfigura în sintagme alese o

realitate greu de acceptat, evocã într-un discurs când liric, când epic, expierea

unei naturi umane aºa de naturale ºi, fireºte, aºa de speciale.

Poezia aceasta amplã, cuprinde douãzeci ºi cinci de catrene, se constituie,

de fapt, într-o incitantã interogaþia pe care scriitoarea o adreseazã când

creatorului absolut, când celui dispãrut spre a clarifica ºi înþelege una dintre

marile taine ale existenþei noastre.

Revelatoare sunt versurile: De ce-ai plecat, de ce a fost sã fie / ªi moartea

ta încã o tragedie? / Încã un semn cã nu avem nimic: / Suntem un ciob de

sticlã-n amplul mozaic // Care e viaþa, sila ºi uitarea, / Cã pulberea ne este

rãsuflarea; / ªi nu putem sã facem ce am vrea, / Dar tu erai cel ce n-abandona!

Poeta surprinde în imagini terifiante faptul cã nici Câinele lui Gabi nu

mai latrã la vestea cã stãpânul a plecat fãrã sã se mai întoarcã în universul ºi

atmosfera bucolicã specificã satului tradiþional românesc.

Poezia Câinile lui Gabi nu mai latrã... este, de fapt, o capodoperã izolatã,

care tulburã ºi instruieºte din perspectivã esteticã.

Glose despre o poezie
de circumstantã,
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Câinele lui Gabi nu mai latrã...
Cristina Daniela DASCÃLU

Georgian Ghiþã s-a nãscut pe 2 septembrie 1989 la

Buzãu, acum locuind în oraºul Ploieºti. A studiat la

Facultatea de ªtiinþe Economice din cadrul

Universitãþii Petrol-Gaze Ploieºti, absolvind în anul

2011. Este membru al Cenaclului „Orfeu” din cadrul

Bibliotecii Judeþene „Nicolae Iorga”, Ploieºti. A

publicat în revistele Fereastra (nr. 4, apr. 2013), Nomen

Artis (nr. 5, mai 2013); Negru pe Alb (nr. 7, iul. 2013;

LitArt (nr. 7-8, iul.-aug. 2013); Dãruiri Literare (nr. 4,

sep. 2013); Oglinda Literarã (nr. 142, oct. 2013);

Lohanul (nr. 27, oct. 2013); Apostrof (nr. 10, nov.

2013); Poezia (nr. 4, dec. 2013); Boema (nr. 62, apr.

2014); Urmuz (nr. 5, mai 2014); Vatra Veche (nr. 6, iun.

2014); Amurg Sentimental (nr. 7, iul. 2014); Scrisul

Românesc (nr. 8, aug. 2014).

A fost inclus în antologiile: Festivalul Internaþional

de Poezie ºi Epigramã „Romeo ºi Julieta” - Mizil, 2012,

2013; Concursul de poezie „Peregrinãri” – Dublin

(Irlanda) 2013; „Meridiane Lirice” – Focºani 2013;

„Conexiuni”, Concursul Naþional de Poezie, Prozã ºi

Eseu „Lirismograf” – Sibiu 2014.

MOZAIC

Pot sã mã sfâºii cu mâinile în multe bucãþi

sã pãtrund dincolo de stern

poate gãsesc pe altcineva în mine.

Dar mi-e fricã!

Frica asta plumburie ce nu stã în faþa cãrnii

ºi nici nu trece dincolo de ea,

îmi aduce aminte cã sunt un conac uitat aici

de generaþii hrãnite cu boabe de griji ºi nevoi.

Pe holul principal danseazã cei 25 de ani

ca o pãrere aºezatã pe umeri.

Nu am putut niciodatã sã-i privesc,

dar cu cât i-am aliniat,

cu atât mai mult am înþepat burþile eºecurilor.

Fãrã sã vreau, îmi goleam mila în chiuvetã

mototolind cadrul de sine missione

în acel triunghi dreptunghic

sub colþurile cãruia orice decãdere are o inimã.

SUB ZODIA NOPÞII

Caut cu greu un colþ din carnea ta neprofanatã

sub zodia nopþii prãºesc visele neîmplinite de mâine

lãsând în urmã calmul glaciar ce mi-a închegat sângele

din genunchii zgâriaþi.

Aruncat în ceaþa pavatã cu amintiri

îmi târãsc sub parfumul climei renãscute

cãlcâiele versurilor limpezite de refluxuri

pe care numele meu le-a strâns într-o singurã cãtuºã.

Mã zgârcesc sã mai ascult ceasurile ce-ºi îmbrãþiºeazã

tic-tac-urile

ca niºte þãrmuri fãrã întoarcere

spre oceanul în care pãsãrile întrebãrilor se îneacã.

Nu vreau nici sã mã retrag

nici libertatea nu mi-e dragã

stau ºi îndur

ºi mã gândesc ce este mai uman

acordul sau nota

întrebarea sau rãspunsul.

MAI TRECE PRIN MINE

DOAR UN ANOTIMP

Mai trece prin mine doar un anotimp

Inima oscileazã ca un ceas ce ºi-a aruncat quartz-ul

dincolo de fereastra împãienjenitã cu ore târzii

sub care mã petrec.

Las clipa ruginitã pe genunchi sã amorþeascã,

gest codat al unui plan secund dezgheþat

ºi privesc lumina felinarului cum îmi gâdilã tibiile.

Tãcerea infernalã

zgârâie pereþii de care cuvintele mele se lovesc în plin

de la aceeaºi distanþã sfãrâm între dinþi greºeala de a fi

singur.

Nu pot nici sã dorm, nici sã mãnânc, nici sã beau

Pot doar sã aºtept sã mai treacã prin mine doar un

anotimp.

A MAI CÃZUT UN BILET

Un tren a trecut, întorcând în gol biletul de ieri,

aruncat la întâmplare dintr-un buzunar cu fantome

    fãrã trup.

Hârtia s-a lipit de peron cu litere negre în sus

ºi albe în jos.

Zadarnic, fãrã suflare, preþul unei zile

pentru totdeauna sfârºite,

absorbite de un moment fãrã întoarcere.

Azi, altcineva a aruncat un alt bilet, mai proaspãt,

înghesuit de frig în propria otravã sufleteascã.

Un nou preþ al zilei din care

mâine nu va mai rãmâne nici o urmã

într-o amintire de om.

Georgian Ghitã,

Câinele lui Gabi nu mai latrã,

Amuþitã e ograda toatã,

Parcã-s transformate-n stalactite

Toate vietãþile, cernite

 

Sunt ºi bicicleta ce-l purta

Cãtre pajiºte pe vremea rea

ªi mocnesc în sobã abãtute

Lemnele de parcã sunt cucute...

 

Cum a dus în spate viaþa grea,

Nu s-a plâns o clipã cã-l durea

Nu s-a abãtut din datorie

Nici când vieþuia cu doctorie.

 

Trenurile-l aduceau acasã

Cu otrava-n vena adipoasã,

Niciodatã n-a crâcnit vreun pic

Nici când bisturiul îl tãia aspic.

 

ªi ostenit din zori ºi pânã-n noapte,

Nu prididea sã le termine toate.

ªi gardul nou ce-acum ne aminteºte

Cã locul pururi omul îl sfinþeºte...

 

Pãmântul ca un evangheliar

Cã se-nchina la el, nobiliar

Creºteau aici ºi vaci ºi oi cornute

Cã dragi îi mai erau, dar azi sunt mute.

 

Nimic nu miºcã, nimeni nu vorbeºte,

Cuvintele sunt prinse ca-ntr-un cleºte,

Ce poþi sã spui, cum sã-þi exprimi durerea

Când peste toate s-a lãsat tãcerea ?

 

De am putea sã te aducem înapoi,

Sã mai oprim cãderea de ºuvoi,

ªi sã refacem vâna elidatã,

Dar roata vieþii s-a oprit deodatã.

ªi mã întreb, ce-om face fãrã tine ?

Eu cum îmi beau cafeaua ºi cu cine,

Cu cine mai mãnânc ciorbã de burtã,

Durerea lumii cine mi-o ascultã ?

 

ªi cine sã mai batã-n zori la uºã

Cu miel de Paºte pus în cãldãruºã,

ªi cine sã mai spunã cã-i e bine

Când de durere-abia se mai abþine ?

Cum sã trãim cu-n gol aºa de mare

ªi cum sã nu cãdem în disperare ?

Ne-ascundem cu decenþã pe la colþuri

Dar nu gãsim cã sunt ºi alte rosturi.

 

Am dezertat de ziua ticãloasã,

Dar i-am cãzut destinului în plasã,

Nu mai erai cu noi printre cei vii,

Când eu visam lãstari trandafirii.

 

Ne ducem toþi, încet se-nchide poarta,

Dar nu-nþeleg deloc cum þi-a fost soarta:

C-aveai atâta dor de viaþã ºi putere,

Mai mult decât a lumilor avere !

 

Te-ai stins încet,în casa pãrinteascã,

Bunicii nu mai sunt pe la fereastrã

Sã biruiascã ei pe Doamna Moarte

S-o exileze undeva departe.

 

Nu pot sã scriu, eu nu mai am putere,

Cu cine vara sã mai stãm la bere

În curtea ta, la masa de sub meri ?

Cum sã privim peste îndolieri ?

 

De ce-ai plecat, de ce a fost sã fie

ªi moartea ta încã o tragedie ?

Încã un semn cã nu avem nimic:

Suntem un ciob de sticlã-n amplul mozaic

 

Care e viaþa, sila ºi uitarea,

Ca pulberea ne este rãsuflarea;

ªi nu putem sã facem ce am vrea,

Dar tu erai cel ce n-abandona!

 Acum spre ce sã mã îndrept ? ºtii bine

Cã toate despãrþirile-s haine,

Nimic nu te aduce lângã noi,

Deºi am da tot ce avem la noi !

 

Nu pot sã scriu, mã iartã eu te rog,

Aº da orice sã nu mai cazi din pod,

Sã nu te mai rãstorni de pe cãpiþã,

Sã te aud trecând prin cãrpiniþã...

 

Sã scuturi rar a rodului cãdere,

Sã nu mai ai deloc nici o durere,

Sã simt cum treci alean pe lângã noi,

În urma-þi cu albastrele ninsori.

Sã-þi simt pe umãr mana ta muncitã,

ªi toatã lumea fie fericitã,

ªi unchii toþi revinã printre noi,

La ora aºteptatelor ninsori.

 

Sã troieneascã peste noi iubirea,

Sã nu ne amãgeascã amintirea,

Sã-nvie toþi ce vii au fost odatã,

ªi legea firii fie-abandonatã.

 

Nenea Petricã, iartã-mã te rog

Stângaci îmi este amplul monolog

Mi-e dor de tine, ºtii prea bine,

Deºi urãsc spitalele prea pline !

 

Nu-i drept cã ºanse n-ai avut sã lupþi,

Cã biruit ai fost de cei prea mulþi,

De killer cells ce tot s-au propagat,

ªi-ncet, încet ele te-au decimat...

 

„Durerea morþii, despãrþirea...

E un talaz ce nu se trece.

ªi chiar prin lupta acceptãrii,

Rãmâne-n suflet cicatrice...”
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„Cred profund în forþele vii care tac astãzi...”

– social-politicul în articole istratiene –

(continuare în pag. 9)

Gabriel Dragnea

Panait Istrati trãieºte cu

sinceritate dilemele

existenþei sale, preocupat nu

atât de caracterul politic al

programelor, cât de sensul

lor moral, sforþându-se sã

adopte o atitudine generalã

care sã-i serveascã drept

îndreptar etic.1

Astfel îl descoperim pe

autorul Ciulinilor Bãrã-

ganului pãtruns în rândurile

miºcãrii socialiste încã din 1905, conform evocãrii fãcute de

Istrati în Le Monde purtând titlul Însemnãrile unui

vagabond al lumii. Conþinutul ei relata „uriaºa

manifestaþie organizatã la Bucureºti în cinstea

revoluþiei ruse, în ziua de 24 ianuarie” unde, „avu

loc un copios schimb de ghionturi”2: „agenþii

îmbrâncirã lumea, invitând-o sã se împrãºtie. Atâta

fu de-ajuns. Câþiva pumni ridicaþi, câteva strigãte

(subversive) ºi þin-te matrace ºi sãbii de comisar

plouând cu nemiluita asupra masei de capete. A avut

loc o împãrþealã copioasã de pumni, de-o parte ºi

cealaltã…Apoi, fireºte, arestãri. Acesta fu botezul

meu revoluþionar”3.

Cu toate cã Panait Istrati nu avea cunoºtinþe privind

doctrina socialistã ºi rolul ei în contextul politic al

vremii, auzise totuºi cã socialismul „înseamnã

dreptate pentru obidiþi”. Cu atât mai mult se contura

în mintea ºi sufletul „vagabondului de geniu”

sentimentul nedreptãþii comise, mai ales cã fusese

martorul unui incident în care vãzuse „un om ucis în bãtaie la

poliþie, fiindcã fusese socialist”.

Mânat de entuziasm, dar mai ales de ideea lipsei de libertate

individualã, asistã la câteva întruniri socialiste unde înþelege cã

doctrina în cauzã cuprinde în sânul ei „toate virtuþile pe care în

zadar le cãutãm în faptele servitorilor lui Dumnezeu: dreptate,

bunãtate, cinste, cumpãtare, cultul frumosului ºi, mai presus de

orice, o adevãratã înfrãþire cu cel învins de viaþã. Iatã care avea sã

fie, de acum încolo, noua mea religie, singurul meu dumnezeu:

nãzuinþa spre dezrobire a omului îngenuncheat de om”4.

Un exemplu de articol, publicat în 1909 în România Muncitoare

– Satirii noºtri politici ºi votul universal – face dovada clarã a

existenþei demagogiei în politicã. Prin metoda de receptare a

bunului simþ, Panait Istrati zugrãveºte figura politicianului „cu

douã feþe ºi egoist, doritor de ranguri ºi averi, meschin ºi ipocrit”

care, „oricât ar cãuta de a pare natural, oricât s-ar strãdui de a-ºi

apropia niºte însuºiri ce nu-i aparþin – îl demaºti imediat - pe faþã

îi stau scrise: minciuna, ºarlatania, interesul”5.

Mergând mai departe ºi cãutând prin vraful de articole publicate

în presa socialistã – membru socialist fiind – gãsim un articol

care-l întrece pe cel de sus prin duritatea stilului – aflat doar la

stadiul de tãciune. Cultivând ironia, autorul articolului pamfletar

Premierului (1909) evidenþiazã subtil prin elemente eufemistice

figura omului politic „ilustru”, „bãrbat de stat, desãvârºit,

naþionalist, patriot, liberal ºi umanitarist” care, „în voiajul sãu

pentru binele patriei (...) benchetuieºte ºi ridicã toasturi înãlþãtoare”

dând „þãrii ºi neamului sãu cea mai mare capodoperã (...):

JANDARMERIA RURALÃ”. Istrati subliniazã în articolul sãu

cã aceastã „originalã” metodã era singurul mijloc „prin cari un

popor se poate îmblânzi”.

Tonul expresiei sale sigure, indubitative pare sã atragã atenþia

asupra unui alt eveniment politico-social major ºi anume rãscoala

þãrãnimii de la 1907. Doar doi ani diferenþã între evenimente dar

acelaºi mijloc de suprimare, pãstrând totuºi proporþia violenþei,

promovate la rang de soluþie optimã. Panait Istrati, în Dispreþul

de viaþã la liberalii noºtri (1912) îºi organizeazã discursul

publicistic în jurul ideii „cã viaþa a fost datã omului pentru a fi

trãitã iar nu mãcelãritã” protestând „împotriva rãzboiului care

nimiceºte atâtea vieþi folositoare progresului”.

Ideea acesta nu este singularã în gazetãria istratianã. Luând în

calcul fenomenul de tehnologizare care tinde sã prindã contur,

Panait Istrati îºi exprimã dezacordul faþã de intenþiile „departe de

a aduce vreun folos clasei muncitoare”6. ªi aici – cu o clarã

percepþie ºi anticipare a lucrurilor – face referire, printre altele, la

„maºina de zburat” ce „va fi factorul care va da lovitura de graþie

ºi va dãrâma pânã la pãmânt tot ce exploatarea a clãdit pânã azi”.

Dar, revenind la articolul din 1912, Panait Istrati rãspunde la

afirmaþia emisã de oficiosul liberalilor Viitorul, afirmaþie conform

cãreia „datoria primordialã a omului este de a dispreþui viaþa,

când nevoi superioare ºi când un ideal etnic ar cere-o”.

Atacând aprig modul de gândire ºi acþiune a liberalilor, Istrati

aminteºte în paginile României Muncitoare de „vârful piramidei

de schingiuiri, prigoniri ºi legiferãri” unde „stã 1907 cu ale sale

unsprezece mii de vieþi dispreþuite”.

Cele mai importante articole publicate în perioada premergãtoare

desfiinþãrii României Muncitoare rãmân acelea care aduc la

cunoºtinþã situaþia muncitorilor din portul Brãilei, fapte ilicite

petrecute ºi actele de injustiþie sãvârºite asupra lor. Exemplificãm

cu seria de articole purtând titlul Cum sunt exploataþi muncitorii

din portul Brãila, autorul fãcând, astfel, referire la „lipitorile

muncei”: magazineri, vãtafi, autoritãþi, ipistaþi care „aduc pe

muncitor la disperare”, care „îl fac ca uneori sã fure sau sã

spintece cu cuþitul pe fratele lui de muncã”. „Aceºtia îi otrãvesc

viaþa (muncitorului, n.a.) ºi îi distrug familia, aceºtia îl trimit la

puºcãrie”.

Concluzia lui Panait Istrati în urma acestor anchete este cã

„autoritatea înseamnã cel mai adeseori, instituþia care acoperã

hoþiile ºi jaful, cã cinstea aproape numai existã ºi cã totul se

rezumã în cuvintele: Lasã-mã sã jefuiesc, na-þi ºi þie ºi dacã

prinde un al treilea de veste, dã-i ºi lui”.

Ulterior grevei de la Brãila

(1910), artistul revoluþionar

simte nevoia de a puncta care a

fost cauza esenþialã a mobilizãrii

muncitorilor: „voiau sã fie scoºi

vãtafii nelegiuiþi care împãrþeau

între ei puþina muncã ce se gãseºte

acum în port, lipsindu-i pe mulþi

de pâinea cu care trebuiau sã se

întoarcã seara acasã. Atât!”7

ªi pentru cã Istrati a susþinut

mereu „sus ºi tare revendicãrile

clasei mereu asuprite”, fiind

„pãtruns de nevoile clasei din care

fãcea parte”8 scrie Ancheta pentru

votul universal . Scriitorul

brãilean considerã vitalã existenþa

acestui vot argumentând cã numai

aºa „poporul îºi va putea manifesta adevãrata lui voinþã în

alegerea acelora cari vor trebui sã-l reprezinte în treburile þãrii ºi

numai prin acest sistem electoral se va putea deschide calea cãtre

parlament tuturor oamenilor de inimã, dornici a contribui la marea

operã a luminãrii ºi dezrobirii economice a nenorocitei clase

muncitoare”.

Trecerea lui Panait Istrati de la

socialiºti la comuniºti, „prin entuziasmul

sãu sincer”9 a stârnit multe discuþii

aprinse în presa vremii, chiar violente.

Nimeni, sau foarte puþini au înþeles cã,

dincolo de pasul aderãrii exista, de fap,

o naivitate care-l hrãnea în planurile lui

idealiste. Istrati a crezut în sensul moral

al programelor politice asemenea lui

Gabriele D‘Annunzio sau Curzio

Malaparte care au simpatizat cu

fascismul mussolinian în a cãrui

ideologie au întrezãrit ºansa unei

renaºteri politice ºi social-economice a

Italiei10. În continuare, Valentin

Protopopescu (autorul unui articol în

revista Radio România) afirmã despre

Gabriele D‘Annunzio cã „a fost un ins

care a vãzut idei” concluzionând cã

„scriitorul s-a lãsat îmbãtat aproape

exclusiv de acelea pe care le-a formulat

în propria-i lege”.

În planul ideilor politice, între Panait Istrati ºi „rafinatul

literaturii italiene moderne” sunt multe asemãnãri. Mergând pe

ideea celor spuse de V. Protopopescu, în cazul lui Istrati „propria-

i lege” era ºi legea celor mulþi ºi fãrã sprijin. Era o lege construitã

pe fundamentele minimei moralitãþi.

Conform notaþiilor istratiene din Buletinul Societãþii

Scriitorilor din Moscova reiese cã Occidentul – odatã, mult iubit

– „sacrificã toate elanurile”. Cu tot spiritul sãu de vajnic idealist,

Panait Istrati realizeazã – dar pentru cât timp? – cã „lupta sterilã

pentru o bunãstare nemãsuratã absoarbe, devoreazã, ucide

oamenii, cei mai buni oameni...”.

Invitat la Moscova în 1927 „pentru a lua parte la aniversarea a

zece ani de la Marea Revoluþie Socialistã din Octombrie”, Panait

Istrati ia contact „cu realitãþile din primul stat din lume al muncitorilor

ºi þãranilor” care „îl menþine într-o stare de uluire ºi de necontenite

exclamaþii”11. Speranþa nu-l pãrãseºte – cum nu l-a pãrãsit tot

restul vieþii – ºi în urma celor întâlnite în U.R.S.S. („credinþa,

încrederea, elanul tânãr al unui întreg popor...”) se hotãrãºte sã se

alinieze celor care, odatã veniþi în Uniune „trebuie sã punã mâna sã

munceascã pentru înãlþarea noii lumi”. Dupã desfãºurarea

activitãþilor prilejuite de aniversarea pentru care fusese invitat –

alãturi de ceilalþi membri ai delegaþiei franceze: Francis Jourdain,

Paul Vailland-Couturier ºi Leon Moussignac – Panait Istrati face

o cãlãtorie destul de amplã prin „Soviete” însoþit de scriitorul grec

Nikos Kazantzakis ºi el invitat special. Cele vãzute îl fac pe român

sã scrie un articol înãlþãtor privind lumea muncitorilor din est

intitulat Teoriile sociale. Între Apusul care moare ºi Rãsãritul

care se naºte, publicat ulterior în principalul ziar grecesc de mare

tiraj, Eleftero Vima (12 ianuarie 1928).

Cred profund în forþele vii care tac

astãzi...

Plecat pentru puþin timp în Grecia, alãturi de acum bunul lui

prieten Kazantzakis, Istrati nu pierde ocazia, deºi avea vãdite

intenþii politice, de a vorbi deþinuþilor comuniºti aflaþi la

închisoarea Singros: „Curaj, prietenii mei..., arãtaþi cã ºtiþi sã

dispreþuiþi lanþurile ºi, mai cu seamã, nu lãsaþi sã pãtrundã

niciodatã îndoiala în gândul vostru, în mintea voastrã. Sã mã

iertaþi dacã insist asupra acestui lucru. ªtiu cu câtã viclenie, în

momentele grele, în momentele de lipsuri ºi de dureri, precum ºi

în acelea de izolare, îndoiala pândeºte sã intre în inima noastrã,

în inima luptãtorului”12. Cu o zi înainte de a fi publicate Teoriile

sociale, la 11 ianuarie 1928, Panait Istrati, alãturi de prietenul

sãu grec þine o conferinþã la Teatrul „Alhambra” din Atena pe

tema „Ce am vãzut în URSS”. Plin de vervã ºi evident pãtruns

de/în spiritul revoluþionar conchide, vorbind în franþuzeºte cã

„pentru omul care se îndoieºte de descompunerea lumii vechi, o

vizitã în Uniunea Sovieticã va fi prima zi de sãnãtate dupã o

îndelungatã boalã”.

Interesantã este declaraþia lui Panait Istrati pentru paginile

publicaþiei L’Humanité unde se vede clar dorinþa lui de a contribui

practic ºi spiritual la o nouã formã de organizare a politicului:

„Fãrã a fi membru al partidului sunt din toatã inima alãturi de voi

ºi consider de datoria fiecãrui simpatizant, muncitor manual sau

intelectual de a contribui...la efortul proletariatului organizat”13.

Iritat de zvonurile mincinoase lansate în Apus de unele ziare

cu privire la o atitudine a sa opoziþionistã vizavi de URSS –

conform relatãrilor lui Alexandru Oprea – Panait Istrati se simte

parcã obligat faþã de miºcarea pe care o reprezenta cu atâta forþã

sã vinã cu dezminþiri care sã susþinã contrariul. Astfel cã, tot în

L’Humanité publicistul român vine cu urmãtoarea „declaraþie de

principii”: „Nu posed nici o avere ºi nu voi poseda niciodatã.

Scârbit de regimul capitalist ºi de toþi aceia care ezitã încã sã-l

repudieze public, fie ei prietenii mei cei mai dragi,

adânc mâhnit de a vedea cât de puþin numeroºi sunt

oamenii care aderã deschis la cauza proletarã,

constructivã ºi pacifistã, aºa cum orice om de bunã-

credinþã poate sã o vadã manifestându-se în URSS

ºi dorind sã sfârºesc cu o atitudine care oferã

îndoieli, eu declar aici cã mã consider membru activ

al Internaþionalei a III-a comuniste, decis de a-i

consacra restul forþelor mele... La moartea mea

vreau sã fiu îngropat în Rusia ºi, în ziua când

România va fi în mâinile proletariatului sãu sã mi

se transporte oasele la Brãila”14.

Ruptura bruscã a lui Panait Istrati de crezul

bolºevic, de aceastã Internaþionalã a III-a, de tot ce

a însemnat pentru el la un moment dat tezaurul

spiritualitãþii, al ideilor nobile aduse în slujba

moralitãþii a trezit multe interpretãri. Cum nimeni

nu a ºtiut – dintre acuzatori – sã decodifice concret

mecanismul gândirii lui, luând în calcul sensul

particular al viziunii lui despre lume s-a ajuns la

acuze cum cã ar fi trãdat ideologia comunistã

devenind astfel omul cumpãrat de burghezie.

Neadevãr ºi-ntr-un caz ºi în celãlalt.

Totul decurgea bine pentru Istrati în plan politic, culminând cu

„scrisoarea-program” expediatã din Moscova la 19 decembrie

1928, redactatã în cinci puncte, unde preciza: „eu nu sunt nici

opoziþionist, nici anarhist, ci un colaborator al operei sovietice

(doar era un Gorki balcanic, conform etichetãrii fãcute de Romain

Rolland, n.a). Cred profund în forþele vii care tac astãzi în mijlocul

clasei muncitoare ºi care trebuie cu adevãrat sã dicteze...”.

Neºtiind, bineînþeles, ce avea sã se întâmple în avântul lui,

aproape ca un reflex, Panait Istrati avea sã concluzioneze: „Acesta

este programul meu. Sunt gata sã mor susþinându-l!”15.

Afacerea Rusakov

Ce avea sã se întâmple face chiar conþinutul viitoarei sale

lucrãri publicate ºi anume Afacerea Rusakov, eveniment

considerat de brãilean „abcesul care ne-a þâºnit la amândoi în

plin obraz în ajunul plecãrii noastre” (evident, este vorba despre

plecarea din URSS, n.a.). Pentru o mai clarã înþelegere a lucrurilor,

Alexandru Oprea face un rezumat pe scurt ºi la obiect privind

cele întâmplate: „...socrul lui Victor Serge – Kibalkiº Rusakov –

dispunea la Leningrad de un apartament de unsprezece camere

(dintre care el folosea patru camere ºi un mic cabinet). Delegata

comitetului de locuinþe, pe nume Svirtsieva (decoratã cu Drapelul

Roºu) fãcând o inspecþie în apartament i-a adresat ameninþãri ºi

diverse calificative infamante (la numit speculant ºi

contrarevoluþionar). Intervenind în disputã, soþia lui Victor Serge

s-a trezit lovitã. Tatãl ºi fiica o aruncã pe scãri pe Svirtsieva. La
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Florin Colonas,

31 ianuarie 1928, Leningradskaia Pravda publicã un articol

care cerea judecata imediatã a Rusakovilor ºi o pedeapsã

exemplarã. Rusakov va fi exclus din sindicat ºi dat afarã ºi din

fabrica unde lucra ca muncitor. La prima înfãþiºare judiciarã (12-

15 aprilie) Rusakovii sunt achitaþi. Ulterior, procesul va fi

rejudecat ºi se soldeazã cu o condamnare”.

Nefiind o problemã care sã îl priveascã personal, pentru cã

Panait Istrati fusese cazat în una dintre camerele Rusakovilor s-

a simþit oarecum obligat, probabil, sã ia atitudine vizavi de

incidentul descris mai sus. Astfel cã, hotãrât a ajuta Rusakovii în

numele dreptãþii trimite un articol – care, de fapt este o scrisoare

deschisã – cãtre publicaþia rusã citatã descriind moralitatea

cetãþeanului Alexandru Ivanovici Rusakov, împrejurãrile în care

l-a cunoscut, realizându-i, în plus ºi un istoric al vieþii. În finalul

acestui „articol”, „în calitatea mea de fost muncitor cer o reparaþie

completã pentru acest om”16 (Moscova, 2 februarie 1929).

Deºi, în primã fazã, Rusakovii fuseserã achitaþi se va reveni

ulterior asupra deciziei condamnându-i17, „calificând pe acuzaþi

drept elemente antisociale”18. Toatã aceastã întâmplare este

descrisã pe larg, cu lux de amãnunte în capitolul Afacerea Rusakov

sau URSS de azi din lucrarea care avea sã fie „cartea de vizitã  a

scriitorului cetãþean Panait Istrati, combatant pentru libertate ºi

dreptate socialã. Cu sacrificiul de sine, el a dezvãluit – printre

primii – opiniei publice mondiale, cangrena care rodea dictatura

comunistã pusã în slujba unei caste – nomenclatura – ce trãia în

opulenþã, în timp ce poporul era asuprit, înfometat ºi exploatat”19.

Cu toatã „superficialitatea generalizãrilor” existente în carte –

conform notiþelor lui Nikos Kazantzakis, Spre altã flacãrã – a

reuºit sã atragã atenþia tuturor mediilor politice internaþionale

dar, mai ales presei de stânga din Occident urmatã mai apoi de

campania imoralã a autorului cãrþii Focul, cu vãditã intenþie de

discreditare a personalitãþii brãilene. Deºi Panait

Istrati informeazã cititorul chiar din primele

paragrafe cã, aceastã „spovedanie” conþine doar

câteva pagini dure, de revoltã, acestea sunt

suficiente pentru a atrage mânia acelora care

purtau steagul „sistemului” demascat. Aceastã

reacþie violentã era previzibilã pentru mulþi, chiar

ºi pentru Istrati, doar cã el a minimalizat,

probabil, intenþia perpetuãrii ei. El a atacat din

condei o civilizaþie care „construieºte bordeluri

în valoare de patru milioane, în timp ce þãranii

ei, înspãimântaþi de mizerie îºi masacreazã copiii

cu lovituri de bardã” concluzionând cã „aceastã

civilizaþie nu mai are drept la existenþã, chiar

atunci când scriitorii ei se convertesc la

catolicism, iar avocaþii ei devin episcopi, dupã

ºapte ani de penitenþã”.

Prin atitudinea înflãcãratã ºi plinã de credinþã

manifestatã în discursurile sale, Panait Istrati

pare a poza, luând locul profetului Ioan

prevestind „cã va veni ziua când învinºii vor

avea glas” în faþa conducãtorilor „buni de

spânzurãtoare”, care „compromit viitorul” clasei

muncitoare „punând cu orice preþ carul împotriva

boilor, prin toate mijloacele ºi oricât ar costa”.

Situaþia minerilor de la Lupeni (1929)

Un alt eveniment care a stârnit controverse dintre cele mai

dure – de data aceasta pe plan intern – este legat de problema

minerilor de la Lupeni (1929). Anchetele efectuate de Panait

Istrati au fost publicate în ziarul Lupta sub formã de foiletoane

care aveau sã evidenþieze „felul în care autoritãþile locale ºi armata

au comis masacrul” într-un mod „care întrece în bestialitate tot

ceea ce se cunoaºte pânã acum în materie de represiune”.

Întors în þarã (august 1929) „pentru câteva sãptãmâni”, din

dorinþa de a vedea cum funcþioneazã noul sistem venit pentru

prima datã la putere – al naþional-þãrãniºtilor – Panait Istrati

ajunge la Timiºoara unde ºtia „cã avea sã se judece un proces al

comuniºtilor”. ªtiind cã ºi „la Lupeni avusese loc de curând un

asasinat în masã, ziaristul brãilean se hotãrãºte a porni o anchetã

personalã pentru a afla care au fost cauzele ºi cine sunt vinovaþii”.

Odatã cu noile schimbãri pe scena politicã româneascã, Panait

Istrati începe sã spere cã România va scãpa de sentimentul

nedreptãþii trãite. Dar, totul se dovedeºte a fi pentru el o nouã

iluzie luatã în braþe. Dorinþa de a crede într-o renaºtere imediatã

era atât de mare încât „chiar ºi dupã aflarea întâmplãrilor

monstruoase de la Lupeni tot „mai nutrea nãdejdea cã guvernul

nu e vinovat ºi va fi în stare sã sancþioneze pe vinovaþi, fie ei ai

partidului, fie din afarã”20. Îi era „peste putinþã” sã creadã cã

1Alexandru Oprea, Panait Istrati (dosar al vieþii ºi al operei),

Editura Minerva, Bucureºti, 1976, p.51;
2 Ibidem, p.42;
3 Panait Istrati, Cum am devenit scriitor, articolul Legãtura cu

miºcarea muncitoreascã, ediþia a III-a, Ed. Florile Dalbe,

Bucureºti, 1998, p. 205-206;
4 Ibidem, p. 199;
5 Ion Ursulescu, Panait Istrati – publicistica de tinereþe, Editura

Porto-Franco, Galaþi, 1993, p. 21;
6 Ibidem, articolul Invenþiile. Maºinile de zburat ºi rãzboiu, apãrut

în Calendarul Muncei, nr. 20 din 1910, semnat P. Istr.
7Ibidem, articolul Din lagãrul muncitoresc. Glasul unui muncitor,

p.136;
8 Ibidem, p. 173. Citatele aparþin unei scrisori trimise de brãileanul

I. Stamatin, directorul Adevãrului literar ºi artistic, care a reprodus

în 1924 Ancheta pentru votul universal, titrajul continuând cu

Ideile politice ale lui Panait Istrati.
9 Mihai Ungheanu, Panait Istrati ºi Kominternul, Editura Porto-

Franco, Galaþi, 1994, p. 43;
10 Valentin Protopopescu în revista Radio România, nr. 315, 24

februarie-2 martie, 2003;
11 Alexandru Oprea, op. cit., p. 219;
12 Ibidem, p. 225;
13 Ibidem, p. 227;
14 Ibidem, p. 239;
15 Ibidem, p. 244;
16 Panait Istrati, Spovedanie pentru învinºi, Editura Dacia, Cluj

Napoca, 1990, p. 113;
17 „Întreb: pe ce documente s-a bazat Rafail care i-au permis sã

tragã o concluzie definitivã, pentru a preda un om vindictei

publice ºi sã-l arunce pe caldarâm, aºteptându-ºi gloanþele?

Eu rãspund: pe nici unul! ªi acelaºi rãspuns va fi dat de-a lungul

ºi ucigãtorului curs al unei cercetãri care va dura ºase luni, ºi

care va comporta douã procese, dintre care primul se va sfârºi cu

o achitare triumfalã, în aplauzele unei sãli arhipline de muncitori;

cel de-al doilea – opera unei rãbufniri a tiraniei comuniste – va

avorta jalnic ºi va condamna trei nevinovaþi [...] pentru care

justiþia sovieticã nu se va spãla niciodatã de-o atare ruºine [...]

Prin urmare: nici un document care sã îngãduie ruina a douã

familii, nouã guri, în sensul ca sã crape de foame de ºase luni ºi

în continuare, atâta vreme cât vor rãmâne la putere persecutorii

lor. Nici un document care sã poatã cere prompt moartea unui

om”. (Ibidem, p. 120);
18 Ibidem, p. 132;
19 Alexandru Talex, Cuvânt înainte la Spovedanie pentru învinºi,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990, p. 6;
20 Din relatãrile lui Romulus Cioflec (Alexandru Oprea, op. cit.,

p. 265).

„Cred profund în forþele vii care tac astãzi...”

social-politicul în articole istratiene

Între manuscrisele lui Geo

Bogza se aflã ºi unul scris pe

foi A5, olograf, pe 14 pagini,

cu cernealã ºi care poartã titlul

„Însemnãri despre Vulturul

Albastru”.

La ce se referã acest text?

Vulturul Albastru este titlul

unui volum scris de Coca

Farago ºi tipãrit, la Bucureºti,

în 1940.

Despre volum, la timpul

sãu, au scris ªt. Metzulescu în

Conºtiinþa naþionalã, 1940, nr. 15, Constantin Fântâneru în

Universul literar, 1940, nr. 17, Dragoº Vrânceanu în Curentul

magazin literar, 1940, nr. 58, Ion Frunzetti în Viaþa româneascã,

1940, nr. 5. Autoarea este amintitã de G. Cãlinescu în Istoria

literaturii române, în cadrul „tinerei generaþii”. Perpessicius scria

la 5 noiembrie 1934: „despre debutul domniºoarei Coca Farago,

într-un plan ºi la nivel de adevãratã ºi promiþãtoare literaturã”.

Geo Bogza scrie ºi el un text pe marginea acestui volum.

Textul însã trebuie disecat ºi iatã de ce.

În prima parte, Bogza, la doi ani de la dispariþia prietenului M.

Blecher, alcãtuieºte un panegiric cât se poate de sentimental.

Evocând creaþia literarã a dispãrutului, aminteºte marea suferinþã

la care a fost supus tânãrul scriitor, pe care a suportat-o cu stoicism

ºi mai ales marele chin, din ultimii zece ani, când evoluþia

tuberculozei osoase a impus imobilizarea trupului în corset gipsat,

„plãtind în tot acest timp suferinþei un tribut cãruia niciun cuvânt,

din nici o limbã, nu ar fi în stare sã-i exprime tragicul ºi

intensitatea”.

Sentimentul pur al prieteniei lui Bogza, pe care o numea

„fanaticã”, în numele cãreia era capabil de a face sacrificii pentru

a uºura suferinþa prietenului, mergea într-acolo încât scria: „sã

mi se taie o mânã, dacã aceasta ar fi preþul cerut sã i se prelungeascã

viaþa”.

Aceste mistuitoare amintiri, rãscolesc sentimentele lui Bogza

ºi-l determinã sã scrie aceste rânduri, la doi ani dupã pierderea

prietenului bolnav, într-o cronicã din Viaþa româneascã, dedicatã

cãrþii publicate în primãvara aceea de cãtre Coca Farago. „De

câteva ori i-am asemãnat conþinutul, prin neobiºnuitul lui în

literatura noastrã, cu acela din cãrþile marelui ºi dispãrutului meu

prieten.”

ªi mai departe continuã: „Sunt în viaþã coincidenþe al cãror

rezultat are ºi o mai ascuþitã sensibilitate faþã de întâmplãrile care

s-au întâlnit ºi o asemnea coincidenþã a fãcut sã citesc Vulturul

Albastru, în ziua în care, trezit foarte de dimineaþã ºi dispus

pentru o totalã comemorare interioarã, priveam rãsãritul soarelui

asupra lumii, pe care n-o ignoram pentru cã e scãldatã în sânge,

zicându-mi: Azi se împlinesc doi ani de la moartea lui Blecher”.

ªi mai departe: „Sborul Vulturului Albastru pe deasupra lumii

este un sbor de dragoste, dar câte fatalitãþi. Câte destine ºi vieþi

sfãrâmate, câtã spãimântãtoare singurãtate în rara fâlfâire de

aripi a acestui vultur pe care d-na Coca Farago îl trimite sã

zboare pe cerul tulbure al timpului de faþã”.

Stimulat de cronica lui Frunzetti, unul dintre intelectualii tineri

cei mai viguroºi ai momentului, care-ºi dãduse licenþa cu Tudor

Vianu, funcþionând pe lângã academicianul George Oprescu ºi

la catedra de esteticã a lui Vianu, Geo Bogza face ºi el la rândul

sãu tot felul de asocieri ºi pigmenteazã textul cu elemente

comparatiste, arãtând calitãþile de scriitoare ale Cocãi Farago.

Aici meritã a fi arãtat faptul cã Geo Bogza era rudã cu doamnele

Farago, amãnunt neîntâlnit pânã acum în scrierile de istorie ºi

criticã literarã care l-au vizat pe viitorul academician.

Elena Farago (1878-1954) era mama Cocãi Farago (1917-

1974) ºi era mãtuºa lui Geo Bogza. Bãnuim cã unul dintre pãrinþi

era vãr primar cu Elena Farago, deci era nepot de vãr.

Aceastã legãturã de rudenie am argumentat-o prin câteva

misive de sprijin, trimise de Elena Farago la Focºani, pe când

Geo Bogza efectua o perioadã de concentrare în 1940. În a treia

epistolã, scrisã cu cernealã neagrã pe un mic carton, i se adreseazã:

„Scumpe coleg ºi nepot, mulþumesc mult pentru cuvinte”, iar

într-o a patra scrisoare, datatã 16.VI.1940, Craiova, dupã ce-l

felicitã pentru bucãþile publicate în Viaþa româneascã ºi Fundaþiile

Regale, stã scris: „necunoscutul ºi cunoscutul meu nepot”.

Cele patru mici corespondenþe (text ºi reproduceri facsimilate)

au fost publicate în articolul „Corespondenþa mãtuºii Elena Farago,

cãtre nepotul Geo”, de cãtre revista Pro-Saeculum (An XII, nr.

3-4 (87-88), 15 aprilie – 1 iunie 2013, p. 186-187).

Aºadar, este foarte clar ºi deºi erau rude, nu se cunoºteau.

Dacã mãtuºa nu-l cunoºtea pe nepot, desigur, nici fiica ei Coca,

nu-l cunoºtea pe vãrul (probabil de al doilea) Geo.

Dar scrisul uneºte oameni ºi eliminã depãrtãrile, unind sufletele.

Existã, de asemenea, o corespondenþã necunoscutã între Coca ºi

Geo, vreo cinci-ºase epistole în care se observã un evident

crescendo al relaþiei care se amplificase între veri.

O ultimã epistolã pe care o avem la dispoziþie, numãrã 18

rânduri cu o caligrafie puternic descendentã, scrisã cu cerneala

neagrã pe o coalã de bloc-notes, având în stânga sus antetul

„Café de la Paix”, Calea Victoriei, no. 31.

Începe tumultos. „Dragã Geo. Te iubesc foarte tare. ªi când

citeºti ºi când mãnânci ºi când spui ceva ºi când nu spui nimic.

Atât de tare te iubesc, încât am început sã-mi descopãr unele

adjective îmbucurãtoare ºi sã fiu fericitã ºi nefericitã cã nu se

poate sã fiu mereu lângã tine, sã te privesc ºi sã te ascult, cu

dureros extaz plutitor – aºa cum se întâmplã oricui, cred, la orice

margine a unei ape mari.”

Plicul alb, trimis prin cine ºtie ce licenþe poetice, este adresat

„Domniei Sale, Domnului Geo Bogza”, iar dedesubt, cu un scris

mai aparte, între liniuþe se specificã „ – minunatului meu iubit – „

Interesant, nu este aºa? Apropo de coincidenþe...

Geo Bogza, autor al unor cãrþi pline de sexapil, iubãreþ din fire,

aºa cum reiese din jurnalul de adolescent sau din scrierile

apropiaþilor, a avut succes în rândul sexului slab, iar Coca îi scrie

abil, fermecându-l cu „extaz plutitor” ºi „marginea unei ape mari”.

Putea sufletul lui de fost elev la ºcoala copiilor de marinã sã

rãmânã doar „Paznic de far”?

Panait Istrati la Bekovo, lângã Moscova în 1928

„niciodatã nu s-a bãtut mai crâncen ca acum, sub guvernul naþional-

þãrãnesc!” – conform strigãtelor disperate ale prizonierilor

comuniºti din Timiºoara.

În urma investigaþiilor fãcute avea sã descopere cã la Lupeni

„n-a fost o potolire a unei revolte” – pornitã din cauza condiþiilor

grele de muncã – „ci o vânãtoare de oameni” (a se citi articolul Ce

ascund Lupenii ºi Valea Jiului). Cu toate cã pânã la cazul Lupeni

nu mai scrisese nimic de doi ani, tonul articolelor sale încep sã

prindã conturul, vigoarea ºi esenþa vechilor reportaje-anchetã

publicate în România Muncitoare.

(urmare din pag. 8)
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I se spunea... BOIERUL!

Vasile Grigorescu

(continuare în pag. 12)

... ºi chiar semna Boeru

în corespondenþa cu diverºi

amici din lumea literelor

precum Ilarie Chendi.

„Porecla” ºi-o cãpãtase în

urma implicãrii, alãturi de

acesta din urmã ºi la

sugestia lui Spiru Haret, la

revista Viaþa literarã ºi

artisticã (7 ian. 1907 – 6

apr. 1908), urmaºa Vieþii

literare, cea care prin

retragerea lui G. Coºbuc ºi

Alx. Hodoº încetase sã

aparã. Implicare prin scris

ºi mai ales prin susþinerea

financiarã asiguratã, care, odatã întreruptã de cãtre „boier” va

provoca decesul publicaþiei.

Virgil Cioflec (8 sep.

1876, Gherãºeni-BZ – 10

mar. 1948, Bucureºti), cel pe

care îl vom prezenta în

rândurile de faþã, provenea

dintr-o familie originarã din

Arpãtac (azi Araci), jud.

Covasna, care a dat mai

multe personalitãþi culturii

române. Celui mai cunoscut

reprezentant, profesorul ºi

prozatorul Romulus Cioflec

(1882-1955) i se adaugã:

institutorul Dimitrie Cioflec

(1829-1891), editorul ºi

librarul Remus Cioflec

(1880-1952), Constantin

Cioflec (1880-1958), Victor Cioflec (1887-1972), Silvestru

Cioflec (1889-1969). Virgil Cioflec, deºi prea puþine rânduri i-

au fost dedicate, a fost receptat drept un mecena al literaturii ºi

artei româneºti, colecþionar ºi critic de artã, iubitor de artiºti,

prozator, publicist ºi epigramist. A colaborat la diverse publicaþii

cu cronici artistice, dar ºi cu nuvele ºi schiþe, dupã ce debutase,

în 1895, la Viaþa literarã, cu versuri: Povestea vorbei, Tribuna,

Literaturã ºi artã românã, Cuvântul literar, Gazeta de

Transilvania, Sãmãnãtorul, Deºteptarea, Viitorul, Viaþa

româneascã, Luceafãrul, Convorbiri literare etc. În 1898 a

publicat Epigrame (semnând C. Virgiliu), iar în 1916 volumul

de nuvele ºi schiþe Mãlurenii (Editura Minerva, 282 p.), ambientat

în atmosfera satului Mârºa ºi în care îºi dezvãluie aderenþa la

curentul sãmãnãtorist. Foarte apreciate rãmân lucrãrile dedicate

operelor lui ªtefan Luchian (1924) ºi Nicolae Grigorescu (1925).

A fost în relaþii apropiate cu alþi mari colecþionari ºi mecena,

precum Toma Stelian, Anastasie Simu sau Krikor Zambaccian

care amintea cã „În 1940, colecþionarul ºi criticul Virgil Cioflec,

dorind sã perfecþioneze cultura de orez a moºiei sale Mârºa, mi-

a vândut un portret de femeie bãlaie de Grigorescu, o Scarã cu

flori de Luchian ºi Tufãnele în ulcicã de acelaºi pentru 800.000

de lei, cu care a cumpãrat un tractor, un automobil ºi ºi-a plãtit

unele datorii la bancã” (Krikor H. Zambaccian, Însemnãrile unui

amator de artã, Bucureºti, 1957).

Despre aceastã localitate, Mârºa, vechi sat vlãºcean, azi în

nordul judeþului Giurgiu, la câþiva paºi de Bolintinul din Vale, pe

valea Drâmbovnicului, nu ar fi prea multe de spus. Atestatã

documentar la anul 1451, din punct de vedere istoric atrage

atenþia prin faptul cã aici au deþinut proprietãþi strãmoºii familiilor

Bolintineanu, Florescu ºi Drugãnescu, ajunse treptat, mai cu

seamã în veacul al XIX-lea, în mâinile unor noi îmbogãþiþi precum

Christu, Lazarovici, Nacu sau Severin. La Mârºa, în aceeaºi

vreme, spre vest de sat, ajunge stãpân pe o bucatã de pãmânt care

se învecina cu a Lazarovicilor, tatãl lui Virgil, Nicolae Cioflec

(fiul lui Aron Cioflec cu cea de a doua soþie, Domnica Axente).

De la aceastã „moºie boierescã” i se trãgea „cheagul”  ºi

supranumele de Boieru ºi desigur ºi de la mãrinimia arãtatã unor

literaþi de valoare, însã strâmtoraþi financiar, ca ªt.O. Iosif, Ilarie

Chendi, Emil Gârleanu sau Victor Eftimiu ºi de ce nu Grigorescu

sau Luchian, de a cãror prietenie s-a bucurat.

În vatra satului Mârºa, unde Cioflecii au deþinut mai multe

clãdiri, pânã prin anii ’90 a rezistat una (care ajunsese în

proprietatea sculptorului Oscar Han), „rasã” în anii de dupã

Revoluþie de avântul „liberaþilor” sãteni, fiii celor care

devalizaserã, la instalarea

comunismului, alte conace

boiereºti (Lazarovici, Christu).

Dintr-o altã reºedinþã Cioflec au

mai putut fi salvate, mulþumitã

„logofetesei” acestuia ºi cele

câteva cãrþi ºi fotografii pe care

vi le prezentãm în paginã.

Asociaþia  pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu,

luînd în bãgare de seamã

cuvintele scrise cândva despre

Vigil Cioflec, cã „i se cuvine o

onorabilã, deºi tardivã, scoatere

din anonimat” (Horia Oprescu,

Corespondenþã..., Editura

pentru Literaturã, 1969, p. VIII),

îndemnatã ºi de rostul asumat prin Statut, gândise sã-l omagieze,

în acest an, 2014, pe acest locuitor aparte al Mârºei. Ocazia era

oferitã de împlinirea a 85 de ani de la momentul 1929-1930,

când, îndemnat de prietenul sãu Sextil Puºcariu („La Cluj este

un puternic centru de culturã româneascã. Nicãieri mai mult ca

acolo minunatele pânze ale lui Grigorescu ºi Luchian, sculptura

lui Paciurea n-ar putea gãsi admiratori mai

sinceri…”), colecþionarul Virgil Cioflec purcede la înfãptuirea

unui act de iubire de neam pe care cu greu, foarte greu l-am putea

imagina repetat astãzi. Din pãcate, intenþia Asociaþiei nu a fost

îmbrãþiºatã la vremea cuvenitã ºi de autoritãþile, instituþiile sau

entitãþile economice locale cãrora s-a adresat, momentul fiind

astfel (sperãm!) amânat.

Urmând gândul lui Puºcariu, mãrinimosul „boier” din Mârºa

va dãrui tinerei Universitãþi clujene una dintre cele mai importante

colecþii de artã româneascã a timpului. Conform dispoziþiilor

cuprinse în actul de donaþie, Universitatea urma sã depunã pe

numele donatorului suma de 3.000.000 lei, cu drept de uzufruct,

iar Virgil Cioflec hotãra ca aceastã sumã, reprezentând

„…echivalentul evaluãrii colecþiei [...], sã-mi serveascã la noi

achiziþii, pentru completarea ºi îmbogãþirea acestei

prime colecþii, pentru ca sã devinã cu vremea o

pinacotecã. Voiesc ca din venitul Fondului Virgil

Cioflec, cât timp trãiesc, acestea sã fie cumpãrate

de mine. Dupã încetarea mea din viaþã, aceastã

întrebuinþare se va da acestui fond, adicã venitul

celor trei milioane se va folosi în acelaºi scop. Se

vor cumpãra lucrãri importante ale pictorilor ºi

sculptorilor români consacraþi de talentul ºi propria

lor celebritate artisticã, nu de la începãtori.”

Conform lui Virgil Vãtãºianu: „Înfiinþarea

Pinacotecii Virgil Cioflec în Cluj, adicã în centrul

cultural al Ardealului, a fost ºi va rãmâne de o

importanþã educativã nepreþuitã, fiindcã prin aceastã

instituþie s-a pus la îndemâna tineretului nostru o

tradiþie artisticã româneascã de cea mai înaltã

calitate, lucru ce lipsea cu desãvârºire în acest oraº,

unde, în decursul ultimei sute de ani, bântuise cea

mai necruþãtoare campanie de maghiarizare.”

(Colecþiile de artã de la Institutul de Studii Clasice

din Cluj, extras din Boabe de grâu, nr. 1, ianuarie

1933, p. 1)

Celor pânã acum spuse adãugãm douã

documente provenite din fondurile Arhivelor

Naþionale ale României, care fac vorbire despre

donaþia Virgil Cioflec:

1.

<<Copie de pe Adresa Rector[atului] Universitãþii din Cluj,

nr. 471/929, înreg[istratã] la Ministerul Instrucþiunii Casa

ªcoal[elor] sub Nr. 50764/929.

„D. VIII, 28.I.930

Se vor face formele pentru deschiderea unui credit

extraordinar pe 1929, prin revi[r]iment, care se va semna la

timp util de Dl. Ministru, 3.000.000 lei.

ss Al. Borza”

Domnule Prim Ministru

Am onoare a vã aduce la cunoºtinþã modul cum a urmat,

conform autorizaþiei Dvs înfãptuirea „Fundaþiunei Virgil

Cioflec”.

În Iunie trecut d-nii Sextil Puºcariu, Emil Haþieganu ºi cu

mine v-am comunicat cã dl. Virgil Cioflec ar fi dispus sã doneze

Universitãþii din Cluj una din cele mai minunate colecþii

existente de opere ale pictorilor Grigorescu ºi Luchian.

Singura condiþie ce punea pentru aceastã mãrinimoasã

donaþie era constituirea unui fond de 3 milioane pe numele

Universitãþii, din al cãrui venit sã se întreþie ºi sã se completeze

„Colecþia Cioflec”.

Expertiza a arãtat cã operele de artã dãruite de dl. Cioflec

preþuesc actual 7.500.000 lei, valoare care va spori treptat în

viitor, dealmintrelea, sã poate spune cã o astfel de colecþie „nu

are preþ” cãci astãzi ar fi imposibilã de constituit ori câte

milioane s-ar cheltui.

Rezumând putem spune cã prin „Fundaþia V. Cioflec”:

1) S-a constituit un strãlucit început de pinacothecã la Cluj,

unde pictura româneascã nu era de loc reprezentatã.

2) S-a alcãtuit o Fundaþie în valoare actualã de lei 7,5

milioane care n-a costat bugetul decât 3 milioane ºi ele în

realitate, tot în folosul culturei obºteºti vor fi întrebuinþate.

Pe motivele de mai sus ne-aþi autorizat:

1) Sã primim donaþia Cioflec în condiþiunile arãtate.

2) Sã luãm în mod provizoriu cele 3 milioane prevãzute în

actul de donaþie din fondul de 25 milioane atribuit Universitãþii

din Cluj din împrumutul de refacere, aceste 3 milioane

trebuind sã fie înscrise în bugetul anului ºi restituite imediat

ce se vor putea încasa.

Am desãvârºit cele hotãrâte cum aratã documentele alãturate

aci în copie:

I) Actul de constituire al „Fundaþiei V. Cioflec”, aprobat de

Domnul Ministru al Instrucþiunii Publice.

II) Inventarul Colecþiunii Cioflec cu expertiza a 3 artiºti

pictori reprezentând Ministerul Instrucþiunii Publice,

Universitatea ºi pe dl. Cioflec.

Avem onoare de a vã ruga, ca conform fãgãduinþei sã

binevoiþi a mijloci înscrierea sumei de 3 milioane lei în bugetul

exerciþiului 1930 pentru ca sã putem îndeplini obligaþiile

înscrise în actul de fundaþie.

Primiþi Domnule Prim Ministru asigurarea deosebitei

noastre consideraþiuni.

Cluj, 15 Nov. 1929.

Rector

(ss) Gh. Racoviþã

D-sale

Domnului Prim Ministru,

Bucureºti.

(ANR, Fond Casa ªcoalelor, ds. 876/1929, f. 6, 6v)

2.

26 iunie 1930

spre neschimbare

Act de Donaþie-Acceptare

Subsemnatul, Virgil

Cioflec, publicist, domiciliat

în Bucureºti, Calea

Dorobanþi Nr. 81, declar cã

donez Universitãþii „Regele

Ferdinand” din Cluj,

colecþia mea de tablouri

„Grigorescu-Luchian” ºi

lucrãrile de artã,

menþionate în alãturatul act

estimativ, care face parte

integrantã din actul de

donaþie.

Condiþiunile în care

subsemnatul fac aceastã

donaþie sunt urmãtoarele:

1) Colecþia va purta

numele: „Fundaþia Virgil

Cioflec”.

2) Universitatea va

depune spre fructificare

suma de 3.000.000 lei

efectiv, cu care se vor achiziþiona efecte de Stat. Dobânzile

acestui capital vor servi exclusiv pentru noui achiziþiuni, în

vederea complectãrii ºi îmbogãþirii acestei Pinacoteci din Cluj.

3) Eu singur voiu exercita dreptul de a alege ºi procura din

veniturile menþionate mai sus, nouile opere pentru

complectarea colecþiei.

Octavian Goga, Virgil Cioflec, Sextil Puºcariu

Catalog din 1933 al pinacotecii
Virgil Cioflec

“Logofeteasa” de la Mârºa a lui Virgil Cioflec
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EMANOIL BUCUÞA ÎN IPOSTAZE

NECUNOSCUTE

Nicolae Scurtu

Un poet, prozator, eseist,

traducãtor ºi memorialist,

extrem de interesant, este,

desigur, ºi Emanoil Bucuþa

(1887–1946) despre care

astãzi se ºtiu tot mai puþine

lucruri ºi fapte, unele dintre

ele de o mare însemnãtate.

Memorialistul ºi

epistolograful s-a nãscut în

satul Bolintin Deal, aºezare

din judeþul Ilfov, pe care în

jurnalul sãu, în bunã parte

inedit, precum ºi în epistolele

sale, îl evocã cu pasiune, simpatie ºi înþelegere.

Literatura epistolarã a lui Emanoil Bucuþa este foarte bogatã,

diversã ºi conþine informaþii, note, microportrete ºi acolade critice

care contribuie la clarificarea unor probleme de istorie culturalã,

istorie literarã ºi de istorie localã. Se impune, în acest sens, sã

amintesc epistolele pe care le-a trimis lui Nicolae Iorga, Sextil

Puºcariu, Ioan Bianu, Mihail Sadoveanu, Artur Gorovei, G.T.

Kirileanu, George Vâlsan, Ion Petrovici, Const. Rãdulescu-

Motru, Nicolae Bagdasar, Lucia Borº, Nicolae Cartojan ºi mulþi,

foarte mulþi alþii, în care întâlnim ºtiri ºi precizãri de o realã

valoare istoricã ºi documentarã.

Relevante sunt ºi epistolele trimise lui Virgil Cioflec (1876–

1948), prozator, istoric ºi critic de artã, unul dintre cei mai

importanþi colecþionari ºi autentic bibliofil. Epistolele acestea,

necunoscute pânã acum, conþin informaþii despre colecþia de

tablouri a lui Virgil Cioflec, despre unii dintre prietenii ºi

colaboratorii sãi, precum ºi despre Mîrºa, unde autorul romanului

Mãlurenii1 avea o proprietate ºi o casã ce adãpostea o veritabilã

comoarã de artã naþionalã. ªi nu numai.Misivele acestea

impresioneazã prin discursul epistolar ºi prin stilul în care sunt

concepute ºi elaborate, ºi care au gãsit, întotdeauna, ecou în

sufletul lui Virgil Cioflec.

***

Ministerul Instrucþiunii

Cultelor ºi Artelor

[Bucureºti], 16 aprilie 1935

Stimate domnule Cioflec,

Am pornit sã vin astãzi la d[umnea]ta, la Mârºa, ca sã-þi

aduc rugãmintea comitetului însãrcinat cu organizarea secþiei

plastice româneºti, la Expoziþia de la Bruxelles, dar vremea rea ºi

temerea cã ai putea fi în Bucureºti, m-au þinut în loc.

Fii aºa de bun ºi dã aceastã încuviinþare, în aºa fel ca sã poatã

s-o ºtie ºi comitetul ºi sã trimitã pe cineva sã aducã lucrãrile cât

mai grabnic.

Înainte sã fie expediate ele ar urma sã fie vãzute ºi de

M[ajestatea] S[a] Regele.

Cu sãrutãri de mâini doamnei ºi cu cele mai bune simþiri

dumitale,

Emanoil Bucuþa

***

Bruxelles, 6 iunie 1935

Bunule baciu, dupã ce am încheiat treaba aici, care înseamnã

aºezare de cãrþi ºi pus de mânã la aºezarea de tablouri, mã întorc

spre þarã ºi cer voie prietenilor sã le trimit un cuvânt bun.

Emanoil Bucuþa

Cu sãrutãri de mânã doamnei,

Emanoil Bucuþa

[Monsieur Virgil Cioflec, Mârºa – judeþul Vlaºca,

Roumanie].

***

[Bucureºti], joi, 20 iunie 1935

Dragã baciule,

Scrisoarea a ajuns la timp, dar la o casã cu liliacul scuturat ºi

cu liliecii zburaþi. Duminicã am o pãcãtoasã de însãrcinare oficialã,

primitã ieri, pentru închiderea unui an de ºcoalã la Tâncãbeºti. În

lupta dintre cele douã judeþe, a biruit tot Ilfovul.

Cea mai nemângâiatã e însã soþia mea ºi, iatã cum, pe lângã

necazul propriu, trebuie sã mã simt urmãrit ºi de ochii cu mustrãri

ai jumãtãþii mele. Asta înseamnã sã ai prieteni binevoitori!

Rãul îmi vine, pe de o parte, tot de la d[umnea]ta: însãrcinarea

mi-a fost datã de fostul d[umi]tale inspector ºi actualul meu ºef,

d[omnu]l ªoimescu2, cãruia sunt chemat sã mã ostenesc sã-i þin

locul.

Iertãri atunci, pe toatã linia, ºi, mai ales, pãreri de rãu, pe

linia noastrã.

Sãrutãri de mâini doamnei, de acestea, cu cernealã, pânã

când le va putea veni rândul ºi celorlalte, la care nu renunþ, ºi o

strângere de mânã dumitale.

Ah Mârºo, Mârºo!...

Emanoil Bucuþa

***

Casa ªcoalelor

ºi a

Culturii Poporului

Direcþia Educaþiei Poporului

[Bucureºti], marþi, 17 m[ai] [19]36

Dragã domnule Cioflec,

Vãd cã, deºi stãm la o palmã de loc, ºi

pe Glob ºi în inimi, nu izbutim sã ne vedem

decât rar ºi pe fugã. N-aþi putea sã daþi mâine

searã, miercuri, la 9 pe la noi ca sã bem un

ceai, a cãrui lungime aveþi întreaga liberate

s-o fixaþi singuri?

Cu sãrutãri de mâini doamnei, de la

mine, ºi cu salutãri de la soþie,

Emanoil Bucuþa

***

[Vãlenii de Munte], 10 august 1940

Dragã domnule Cioflec,

Am fost, cum sunt ºi astãzi, tot pe drumuri. Am primit, de

aceea, târziu rândurile dumitale binevoitoare. Copiii mei, Nana

ºi Nole, sunt la Buºteni ºi de câte ori pot, sunt lângã ei.

Câteodatã, ca ºi acum, îmi aduc aminte de tinereþe, ºi vin sã

fac la Vãleni câte o lecþie.

Vechiul nostru maestru e, tot ca pe vremuri, un vârf înalt plin

de fulgere. Am fost foarte miºcat de chemarea la Mârºa. Mi-am

adus aminte de alt drum! Nu ºtiu

dacã trebuie sã mai dai pe-acolo,

pe unde ai fost fericit.

Îþi mulþumesc, atât dumitale cât

ºi doamnei ºi vã urez o varã cu

mai puþine griji.

Emanoil Bucuþa

[Domnului Virgil Cioflec,

Mârºa, Oficiul Clejani, judeþul

Vlaºca].

***

Casa ªcoalelor

ºi a

Culturii Poporului

Cabinetului Directorului

Educaþiei Poporului

[Bucureºti], 11 aprilie 1942

Dragã domnule Cioflec,

Iatã cartea lui Iorga. Mi-ar plãcea sã poþi fi, dupã citire, de

pãrerea mea.

Aratã-i doamnei sã citeascã din aceste Pietre de vad3, pe care

nu ºtiu dacã nu vi le-am dat, Constantinopolul, pag[ina] 113,

Berlinul, pag[ina] 121, pentru nostalgia de þãri strãine, ºi Pe

Argeº în sus, pag[ina] 181, pentru duhul buclucaº al Goleºtilor.

Cu simþiri deosebite,

Emanoil Bucuþa

***

Casa ªcoalelor

ºi a

Culturii Poporului

Cabinetul Directorului

Educaþiei Poporului

[Bucureºti], 16 aprilie 1942

Dragã domnule Cioflec,

Îþi trimit o colecþie din Boabe de grâu4. Anul întâi e epuizat.

Dumneata þi-ai arãtat dorinþa, aºa cã nu e drept sã crezi cã abia

aºtept ca sã-þi strecor produsele grafice ale activitãþii mele.

Ca teoretician de artã gãseºti ºi lucruri care te pot privi.

Cu sãrutãri de mâini doamnei, care ne umple farfuriile ºi

paharele lãcomiei noastre.

Emanoil Bucuþa

***

Casa ªcoalelor

ºi a

Culturii Poporului

Cabinetul Directorului

Educaþiei Poporului

Bucureºti, 6 iulie 1942

Dragã domnule Cioflec,

Am citit istoricul pãþaniilor dumitale

din noaptea cu pricina. Eu mai ºtiu ºi alt

episod. Nu-l spui pentru cã am învãþat minte

de la badea Ghiþã Kirileanu5.

Nu zicea doctorul sã nu-i spunem cã

ne-a spus el unde ºade, ca sã nu-l punem

rãu cu un vechi prieten? Te pomeneºti cã

acelaº[i] lucru se potriveºte ºi cu Candrea!

Abia aºtept sã vin pe la Mârºa. Veneam

poate chiar nechemat, întrebând pe uliþi de

o casã unde se poate aduna ceva folclor.

Mã bucur de Andreescu.

Plouã de ieri ºi de asnoapte poate v-a

descreþit frunþile ºi a mai crescut porumbul.

Eu plec deocamdatã vreo trei zile la

mine în sat, în Ardeal, cu Nole, sâmbãtã

am o lecþie la Breaza, la Seminarul umanist

al generalului Manolescu6, dupã care am o

conferinþã la Universitatea lui Iorga despre

Eufrosin Poteca.

Mai scot douã cãrþi de Vâlsan7, trebuie sã dau o fugã pânã la

PiatraNeamþ, sã fac o comunicare la Radio8, ºi cum sunt liber

alerg la Cocoºul alb ºi de acolo mai departe.

Sãrutãri de mânã doamnei,

Emanoil Bucuþa

Note:

Originalele acestor epistole, inedite, se aflã la Biblioteca

Academiei Române. Cota 27(1-3; 6-10)/CXCVI.

1. Virgil Cioflec, Mãlurenii,

Bucureºti, 1916, 283 pagini.

2. ªtefan ªomescu, poet, eseist,

profesor, doctor în filosofie.

Membru în consiliul de direcþie al

„Strãjii Þãrii”. Administrator al Casei

ªcoalelor.

3. Emanoil Bucuþa, Pietre de vad.

[Volumul] 2, Bucureºti, Editura Casei

ªcoalelor ºi a Culturii Poporului

[1941], p. 113–120 ;

Constantinopolul, p. 121-127;

Berlinul ºi p. 181-188; Pe Argeº în

sus. [Pãmânt ºi oameni din alte pãrþi

ºi Arta cãrþii ºi artele plastice].

4. Boabe de grâu. Revistã lunarã ilustratã de culturã (martie

1930–decembrie 1935). Publicaþia a fost editatã de Direcþia

Educaþiei Poporului ºi condusã de Emanoil Bucuþa.

5. G.T. Kirileanu (1872-1960), istoric literar, folclorist ºi

filolog.

6. Ion Manolescu (1869-1946), general, prozator ºi

memorialist.

7. George Vâlsan, Sfaturi pentru studenþi. Cuvânt înainte de

Emanoil Bucuþa, Bucureºti, Casa ªcoalelor, 1942, 134 pagini +

2 planºe ºi Pãmântul românesc ºi frumuseþile lui. Cuvânt de

deschidere de Emanoil Bucuþa, Bucureºti, Casa ªcoalelor, 1942,

169 pagini + 8 planºe.

8. Emanoil Bucuþa, Siegfried în cadrul emisiunii Universitatea

Radio, ciclul Eroi naþionali legendari, 30 iulie 1942, ora 20.40.

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,
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B. Fundoianu – 70 de ani de la moarte

I se spunea... BOIERUL!
(urmare din pag. 10)

4) Dupã moartea mea o comisiune, alcãtuitã din Rectorul

Universitãþii, Directorul Muzeului, un critic reputat, un pictor

ºi un sculptor, se va pronunþa asupra alegerei. Se vor cumpãra

lucrãrile importante ale pictorilor ºi sculptorilor români, cu

reputaþie consacratã.

5) Universitatea va întocmi un

Regulament pentru administrarea,

organizarea ºi funcþionarea acestei

Fundaþiuni, de acord cu dl. donator.

Subsemnatul Dr. Em. Gh.

Racoviþã, Rectorul Universitãþii din

Cluj, în baza autorizaþiei date prin

Înaltul Decret Regal cu No. 782/930,

declar cã accept cu mulþumire

donaþia fãcutã de dl. Virgil Cioflec,

pentru Universitatea din Cluj, în

condiþiunile exprimate de dl.

donator, cu asigurarea cã acestea se

vor respecta întocmai.

Donator,

(ss) Virgil Cioflec

Donatar, pt. Universitatea din

Cluj,

(ss) Emil G. Racoviþã

Document autentificat de Tribunalul

Ilfov, Secþia Notariat, la nr. 18243 din

26 iunie 1930. (ANR, Fond Casa

ªcoalelor, ds. 876/1929, f. 19)

Primul catalog al lucrãrilor donate

în 1930 cuprindea 75 de picturi ºi

desene, 2 stampe ºi 2 busturi în bronz,

evaluate, la 1 noiembrie 1929, de o

comisie formatã din Jean Al. Steriadi, Nicolae Tonitza ºi Camil

Ressu la aproape 7,5 milioane de lei: Nicolae Grigorescu

(2.670.000 lei), ªtefan Luchian (3.300.000 lei), Vermont (40.000

lei), T. Pallady (60.000 lei), Camil Ressu (200.000 lei), Iser

(115.000 lei), N. Tonitza (280.000 lei), Rodica Maniu (20.000

lei), Gabriel Popescu (171.000 lei), Dimitrie Paciurea (400.000

lei). Cifrele sunt seci ºi în afara valorii artiºtilor menþionaþi, ar

putea sã nu spunã mare lucru. Fãcând însã apel la priceperea

unui alt mare colecþionar, Krikor Zambaccian, care plãtise „pentru

Iarna la Barbizon a lui Andreescu 150.000 de lei în 1927,

echivalentul unui apartament pe vremea aceea” (K.H. Zambaccian,

Însemnãrile unui amator de artã,

Bucureºti, 1957), ne putem face o

idee asupra importanþei donaþiei.

De altfel, acelaºi fin cunoscãtor care

era Zambaccian aprecia la

superlativ multe dintre operele

dãruite de Cioflec ºi priceperea lui

de colecþionar, Feciorul boieresc

cãlare, tabloul lui Grigorescu pictat

în 1881, stârnindu-i admiraþia

(K.H. Zambaccian, Pagini de artã,

Casa ªcoalelor, Bucureºti, 1943,

p. 61).

Deja în anul 1933, Pinacoteca

Virgil Cioflec cuprindea un numãr

de 125 de picturi ºi desene, 2

gravuri ºi trei sculpturi. Îmbogãþirea

ei se datora primirii unor donaþii

din partea lui Anastasie Simu (8

tablouri ºi desene), a Ministerului

Cultelor ºi Artelor (trei tablouri) ºi

a Ministerului de Interne (un

tablou), însã, mai ales cumpãrãrilor

din fondul de trei milioane de lei.

Condiþiile stipulate în actul de

donaþie au fost respectate pânã în

anul 1940, anul Dictatului de la

Viena ºi al ruperii Clujului de Þarã,

astfel încât de la cele 79 de piese iniþiale, s-a ajuns la un numãr de

325. La numãrul 326, figura, aºa cum aflãm dintr-un alt catalog

al muzeului, o sculpturã de P. Anastase, reprezentând bustul

colecþionarului donat de soþia acestuia.

Dupã încheierea rãzboiului a continuat sã funcþioneze pânã în

1950, când Colecþia Cioflec a fost preluatã de cãtre Muzeul de

Artã din Cluj, a cãrui inaugurare avea sã se facã în 1951 ºi unde

se poate vizita ºi astãzi.

V-am introdus prin aceste rânduri în istoria daniei unuia dintre

românii pe care naþia ar trebui sã-i pomeneascã în veci, slãvindu-

le aportul la supravieþuirea noastrã identitarã. La Cluj, la Mârºa

sau aiurea!

(Fotografia de pe prima paginã a revistei îl aratã pe Virgil

Cioflec în costum sibian ºi provine, ca ºi celelalte imagini

prezentate, din dispãruta bibliotecã a acestuia de la Mârºa. Ele

au fost puse la dispoziþia noastrã de d-na Georgeta Dogaru.)

P.S. „De trei ani de zile Muzeul de Artã din Cluj se ceartã cu

Universitatea Babeº-Bolyai (UBB), din cauza dreptului de

proprietate asupra Colecþiei Victor Cioflec, care este compusã

din 382 de tablouri ºi sculpturi. Directorul Muzeului de Artã,

Livia Drãgoi, a declarat ieri, într-o conferinþã de presã, cã totul a

început atunci când UBB a dat în judecatã Consiliul Judeþean

Cluj, în calitatea sa de proprietar, revendicând colecþia. Muzeul,

care adãposteºte de peste o jumãtate de veac Colecþia, a câºtigat

procesul la Curtea de Apel, UBB urmând sã depunã recurs la

sentinþã la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Nu a mai fãcut

însã acest lucru, dar a deschis un nou proces, de aceastã datã

cerând doar 67 de piese, ºi nu întreaga colecþie, a afirmat Livia

Drãgoi. Directoarea considerã inacceptabilã ºi aceastã propunere

a UBB, afirmând cã divizarea ansamblului, care este tocmai cel

pe care s-au pus bazele Muzeului de Artã, ar fi o idee tristã.”

(Curierul naþional, 22 ian. 2004)

Bibliografie:

Luminiþa Cornea, Casa memorialã „Romulus Cioflec”, în

Sud, nr. 1-2 (146-147), ianuarie-aprilie 2013, p. 12-13.

Oana Dimitriu, În jurul revistei „Viaþa literarã ºi artisticã”,

în Angvstia, nr. 4, 1999, p. 265-275.

Victor Eftimiu, Portrete ºi amintiri, Editura pentru Literaturã,

1965.

Georgeta Rãduicã, Nicolin Rãduicã, Dicþionarul presei

româneºti, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1995.

Primul catalog al pinacotecii
Virgil Cioflec
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BIOGRAFIE

De voi muri-ntr-o zi, uitat ºi singur,

nefericit – cã n-am putut pe lume

sã sculpt nemãrginirile din gânduri

uitaþi-mã, cum i-aþi uitat pe ceilalþi.

Eu n-am iubit nimic decât Viaþa!

ªi dacã v-am iubit, o, simpli boi,

pãmânt îmbãtrânit în bun ºi creaþa

miºcare-a apei, n-am iubit în voi

decât lumina ce venea dintr-însa.

De v-am iubit pe fiecare-n parte,

nici Viaþa poate n-am iubit-o-n voi,

ci poate numai lumea mea de gânduri

ce vã crea cu suflet ºi cu-aromã.

Cãci boii toþi cu botul în miresme,

pãmânt strãvechi, crepusculuri de aur,

voi n-aþi pãscut verdeaþa ºi lumina –

decât în larga-mi pajiºte din suflet.

ªi de-oi muri-ntr-o toamnã care crinii

îºi mestecã lumina – într-o toamnã –

ori poate într-o pajiºte cu boi –

ce nu vor sta ºi ei atunci sã moarã.

ªtiu bine, totuºi, c-or sã moarã-atunce,

cã or sã-ºi piardã sufletul ºi-aroma

ºi c-or sã fie iarãºi simpli boi

ce trag cu silã, în amurguri, plugul.

ªi or sã vie alte minþi,

ce-or sã creeze altfel universul,

ce n-or sã ºtie ce-am gândit în lucruri,

ce n-or sã ºtie cã am fost ºi eu.

ªi or sã vie poate alte minþi,

ce vor crea, din lucruri, nouã lucruri,

ce vor crea, din lume, nouã lumi –

ºi lucrurile vor muri cu mine.

Iaºi, august 1917

PROVINCIE

În searã, porumbeii din curte, pe asfalt,

au în priviri tãcerea unui climat mai cald

ºi mersul lin, de parcã s-ar clãtina pe-o strunã.

Visez la porumbeii cei albi de pe lagunã;

apa îi face, poate, atâta de cuminþi?

Ai vrea, din vechi balcoane, sã le arunci seminþi.

Când orele bãtrâne aruncã-n turnuri noapte,

uzi de tãcerea lungã, de sânge ºi de lapte,

par niºte urne pentru cenuºile de morþi.

Steaguri de pace, uite-i, ca ºi-n trecut, în porþi,

ºi-aºa cum stau, de parcã nu-i învecheºte timpul –

Veneþie, porumbii au sufletul tãu simplu.

1921

VREAU TOAMNÃ, VIA...

Vreau toamnã, via plinã cu chef ºi lãutari,

butoaiele cu tunet de larmã ºi dogari

ermetic sã le-nchidã cu papurã ºi cuie –

vinul ca roºul sânge de mucenic sã-l puie.

Meºteri! mã doare capul nedogãrit ºi blând

din care visul poate sã curgã pe pãmânt.

Nu ºtiu nimic din arta cu care se câºtigã

sufletul care tace ºi carnea care strigã

de vreme ce nu-i nimeni aicea sã-i sãrut

pe umbra despãrþitã sãlbatecã de trup

mireasma puturoasã a sângelui fierbinte.

Durerea-i mult mai mare când moare în cuvinte,

meºteri! ciocanul vostru bate aºa-n pustiu,

parcã ciopleºte – vouã sau mie? – un sicriu.

Lãsaþi sã-mbãtrâneascã vinul cel nou în zimnic,

vreau sã ma rog în toamna aceasta ca un schimnic

ºi sufletul meu simplu în trupul greu ºi pleº

sã înfloreascã-n rugã argint, ca un cireº.

Sã mulþumesc: belºugul a fost frumos în crame,

femeile frumoase ºi prunele avrame,

dorinþa mai urâtã nu mult decât plãcerea,

mai bunã sãvârºirea cea slobodã ca vrerea,

mai bunã tinereþea ca nefiinþa purã –

vis: o canea deschisã pe unde curgi, naturã.

De vrei sã-þi dau de-acuma lutul vremelnic, ia-l –

dar poate-aºtepþi când boii arã din nou, în deal;

îmi plac þãranii care ºtiu arunca seminþe –

nu-i nici o bucurie mai mare ca-n fiinþã;

soarele poate mâne sã ude iar zidiri,

poate nu-i toatã viaþa numai în amintiri

ºi poate ziua asta nu-i toatã toamna. Poate

liniºtea ce se-aºeazã cuminte, peste toate

e-o prevestire numai a altor vremuri, cari

îºi fac gospodãria în noi, ca niºte cari.

1922

Benjamin Fundoianu (Wexler Beniamin) s-a nãscut la 17 noiembrie 1898,

în Iaºi, ca fiu al lui Isac Wechsler, agent de asigurãri, originar din Herþa,

judeþul Dorohoi. Mama sa, Adela, nãscutã Schwazfeld, provenea dintr-o

familie de intelectuali, ea însãºi posedând o culturã aleasã. Urmeazã cursurile

ºcolii „Trei Ierarhi” din Iaºi, ale gimnaziului „Alexandru cel Bun” ºi ale

Liceului Naþional, unde are coleg de clasã pe Al. Philippide. Debuteazã literar

cu sonetul Dorm florile, publicat în anul 1914 în revista Valuri (Iaºi), semnând

B. Fondoianu. În 1918, publicã la Editura Chemarea prima plachetã:

Tãgãduinþa lui Petru, cu desene de I. Ross, a cãrei apariþie stârneºte discuþii

aprinse în presa literarã. Pânã în 1919, când la îndemnul lui Ion Minulescu se

mutã la Bucureºti, scrie la mai multe publicaþii, dintre care amintim: Revista

noastrã, Cronica Moldovei, Revista criticã, Rampa nouã ilustratã, Chemarea.

Dupã obþinerea bacalaureatului se înscrie la facultatea de Drept din Iaºi, pe

care este obligat sã o întrerupã din cauza miºcãrilor antisemite. Dupã colaborãri

asidue la cele mai importante reviste ºi gazete româneºti ale vremii, din 1923

pleacã în Franþa, stabilindu-se la Paris unde leagã relaþii de prietenie cu

numeroase personalitãþi: Brâncuºi, ªestov, Gide, Francis Jammes... Scrie la

prestigioase reviste de culturã, precum Commerce (condusã de Paul Valéri),

Cahiers du Sud etc., semnând Benjamin Fondane. Continuã colaborarea cu

revistele din þarã: Contimporanul, Integral, unu, Puntea de fildeº. Publicã

volumul Trois scénarios ciné-poèmes, cu fotografii de Man Ray, iar din 1929

este angajat regizor la studiorile „Paramount”. În 1930, la Editura Cultura

naþionalã, îi apare volumul de poeme Priveliºti, cu un portret de C. Brâncuºi.

Pânã în 1939, anul primirii cetãþeniei franceze, desfãºoarã o laborioasã activitate

ca poet, eseist, critic, publicist, scenarist, regizor de film, conferenþiar. Dupã

primirea cetãþeniei este înrolat în armata francezã, ca soldat, ºi este luat prizonier,

fiind eliberat dupã cãderea Parisului în mâinile germanilor, stabilindu-se apoi

în zona liberã. Pânã în martie 1944, se întoarce periodic la Paris, utilizând acte

false, pentru a-ºi aduce cãrþi, fãrã de care, dupã cum afirma, nu putea trãi. Pe

3 martie, într-o astfel de vizitã clandestinã, este denunþat, arestat de Gestapo ºi

internat în lagãrul de la Auschwitz, unde este omorât, prin gazare, la 3 octombrie

1944.

„Tradiþionalismul lui Fundoianu e un panteism olfactiv ºi tactil, o îmbãtare

de exalaþiile vitale. Cu unele teribilitãþi verbale, poetul are o capacitate

extraordinarã de a se bucura de prezenþa materiei. Târgul care miroase-a

ploaie, creºterea de sfeclã, de mãrãrii, de ceapã, nãrile boilor cu miros de

lapte ºi de râpi, fânul plin de mireasmã udã, bãlãcirea porcilor în noroi,

rãcoarea cãrnii cartofului, izul vinului din cramã, parfumul gutuii, aburul

jimblei, chiar mirosul de doctorii îl copleºesc. [...] B. Fundoianu nu este un

pastelist ci un voluptos de toate ipostazele materiei iar când citeazã porcii cu

pielea uscatã de amiazã, porcii mergând sã doarmã în bãltoacã, þãranii cu

rapãn ca boii, boii cu pântecele pline de miros de trifoi, caprele bãrboase,

murdare de ploaie, bivolii care îºi deºartã prisosurile pântecelor pe asfaltul

târgului, nepãsãtori cu coarnele-n vãzduh, erotica vacilor, el face elogiul

materiei vii ori inerte. (G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini

pânã în prezent, Fundaþia Regalã pentru Literaturã ºi Artã, Bucureºti, 1941,

p. 780-782)”
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Vasile GRIGORE

Misteriosul conac bolintinean al familiei Dedu
Fraþii Dedu, de originã aromânã, vor cumpãra moºiile

cunoscute sub numele de Drugãneasca ºi Prisos, din Bolintin,

de la urmaºii cãpitanului Alexandru Drugãnescu-Nebunul.

Smucit din fire, acest Alexandru (nepot al cunoscutului legist

Nestor Predescu Craiovescu), autor pe când

avea numai 11 ani al marelui incendiu care a

mistuit Bucureºtii în noaptea Paºtilor din 1847,

avea sã moarã, în floarea vârstei, ca urmare a

unui duel iscat de la jocul de cãrþi.

Oarece amãnunte despre familia Dedu

cunoaºtem datoritã celor cuprinse în Marele

Dicþionar Geografic al României, unor

informaþii provenite de la o urmaºã (Adina

Popescu, Scopul ºi mijloacele, în Dilema veche,

an III, nr. 138, 15 sep. 2006), precum ºi unor

documente aflate în posesia noastrã,

insuficiente însã pentru a contura un studiu

închegat al acesteia.

Pentru o mai bunã înþelegere a aºezãrii în

plan, necesarã nu numai novicilor geografiei

bolintinene ci ºi majoritãþii locuitorilor sãi, vom

spune cã Bolintinul din Vale (localitatea propriu-

zisã, nu coagularea administrativã de azi) este

urmarea contopirii a douã pãrþi de sate: o parte

a Bolintinului istoric (celelalte aparþinând acum

satelor Crivina, Mihai Vodã ºi Bolintin Deal) ºi o parte a

ªtirbeºtilor (o altã parte þinând de satul Palanca, com. Floreºti-

Stoeneºti). Linia de demarcaþie dintre aceste douã pãrþi de sat se

întindea între Argeº ºi Sabar (Rãstoacã). În vederea unei mai

uºoare orientãri, vom spune cã biserica Adormirii Maicii

Domnului era pe pãmântul ªtirbeºtilor, iar cimitirul (relativ nou,

din a doua jumãtate a secolului XIX) s-a fãcut în pãmântul

Bolintinului, aºadar graniþa dintre sate trecea printre ele. Bolintinul

acesta din urmã era în proprietatea boierilor Bãleanu ºi nu face

obiectul discuþiei de acum.

ªtirbeºtii a fost sat de oameni liberi – moºneni –, atestat la

1531, obligaþi de la o vreme (mai cu seamã în veacul al XVIII-

lea) sã-ºi înstrãineze din moºie. Printre cumpãrãtori s-au aflat ºi

strãmoºii acestui Alexandru Drugãnescu, despre care am fãcut

vorbire mai înainte, care ajunge sã stãpâneascã în ªtirbeºti douã

fâºii de pãmânt, întinse din Sabar (Rãstoacã) ºi pânã peste Argeº.

Vom aminti (cu regret, numai pentru iniþiaþi de aceastã datã)

punctele liniei de hotar a primei fâºii, cea mai mare: Podul peste

Argeº de la Malu Spart (cel vechi, din lemn, era în moºia

Drugãneºtilor) – Moara din centrul Bolintinului (de fapt în

apropierea ei, la locul numit „gardul curþii lui Zãbãvoiu”) –

Proprietatea familiei Dana de pe strada Palãncii – Vadul Pietros

de la Sabar, aflat mai sus de Moara Micuþa. Între aceastã linie ºi

Bolintinul Bãlenilor (sã zicem, cimitir) stãpâneau mai multe familii,

urmaºe ale vechilor moºneni, printre care se numãrau

Bolintineanu, Cãpriþã, Ceauºu ºi alþii. De la aceastã linie în sus

(amonte), spre Palanca, se întindea Drugãneasca, a cãrei parte

dinspre Sabar era numitã Piersiceanca. Ca lãþime, era mai îngustã

la Sabar (634 m) decât la Argeº (970 m).

Drugãneasca era urmatã de o fâºie (latã de 65 de metri la

Sabar ºi de 138 la Argeº) ce rãmãsese în proprietatea moºnenilor

ºi în care va ajunge sã stãpâneascã ºi comisarul regal Gh.

Niculescu-Bolintin (zestrea soþiei, ªtefana, fiica lui Dinu Cristea

ºi sora lui Oprea Cristescu, cel din care se trag Opricoaiele),

care deþinea aici, pe dreapta drumului care merge din cartierul

Drãgoi spre Spitalul Poenãrescu, un frumos conac din care au

mai rãmas numai temeliile ascunse sub reþeaua

de înaltã tensiune.

Între aceastã fâºie a moºnenilor (Niculescu-

Bolintin) ºi cea stãpânitã de familia Poenãrescu

(pe care vor clãdi Spitalul) se întindea o limbã

de pãmânt ce avea numai 20 de stânjeni (40 m)

la Sabar ºi 48 de stânjeni (95 m) la Argeº. Oficial,

în documente, ea purta (cum altfel!?) numele

de Prisos, din care þãranii bolintineni vor face

Pristos, iar alþii (mai cu carte, se pare!), Pristol,

ataºându-i gânduri evlavioase ºi niºte cruci

adânci dar, dupã cum se poate observa lesne,

fãrã fundament.

Aceastã lungã introducere se cuvine a fi

acompaniatã de scuzele autorului, conºtient, de

bunã seamã, cã prea multe amãnunte într-un

mãrunt articol de revistã ucid limpezimea

excursului. Cum altfel însã, am putea reface

anatomia uneia dintre cele mai vechi localitãþi

muntene, grav afectatã de defriºarea

arhitectonicã a ultimilor ani comuniºti, de

numeroasele implanturi imobiliare posterioare

ºi de diluþia identitarã a comunitãþii? Astfel s-a

ajuns ca un complex pe care-l bãnuim impozant,

compus din conac cu douã nivele, clãdiri anexã

ºi o livadã de 10 pogoane (!), sã disparã cu

desãvârºire nu numai de pe faþa pãmântului ci ºi

din memoria colectivã.

Într-un prim document pe care îl prezentãm,

din 1877, se face menþiune despre imobilele de

la Bolintin, cu locurile lor, aparþinând

moºtenitorilor defunctului cãpitan Drugãnescu:

grãdina cu casele proprietãþii (8 pogoane ºi 1700 mp), locul

hanului (4 pog. ºi 900 mp), locul cârciumii de la pod (5400 mp)

ºi locul cârciumii de la ºosea, în sat, de 800 mp. (Carte de

hotãrnicie a moºiei Bolintinul din Vale sau ªtirbeasca ºi Prisosul,

din judeþul Ilfov, plasa Sabarul, proprietãþi

ale minorilor decedatului cãpitan

Alexandru Drugãnescu, reprezentaþi prin

tutorul lor legal, doamna Masinca

Cerchez, executatã de inginerul hotarnic

C.F. Robescu în anul 1876, Tipografia

Al.A. Grecescu, Piaþa Teatrului, nr.4,

Bucureºti, 1877, 16 p.)

Aºa cum am precizat anterior, peste

puþinã vreme ele vor fi vândute fraþilor

Dedu, astfel încât, din Monitorul Oficial,

joi 5 (18) noiembrie 1915, p. 7406-7407,

aflãm:

D. Beniamin S. Arie, creditor,

domiciliat în Bucureºti, strada Smârdan

No. 4, pe baza sentinþei cu No. 1.429/912

a Tribunalului Ilfov, secþia comercialã,

învestitã cu formula executorie la No. 664/

912, prin care d-na Ecaterina Dedu, fostã

Ecaterina Suditu, este obligatã sã achite

sus numitului creditor suma de lei 3.500

capital, cu procente legale comerciale de

6% pe an, cu începere dela 21 Septemvrie

1912 data scadenþei cambiei ºi pânã la achitare, plus 100 lei

cheltueli de judecatã prevãzut în titlu, a cerut acestui Tribunal,

prin petiþia înregistratã la No. 31.414/915, punerea în vânzare

cu licitaþie publicã a moºiei Drugãneasca, pendinte de comuna

Bolintinu din Vale, judeþul Ilfov, averea d-nei Ecaterina Dedu,

fostã Ecaterina Suditu, domiciliatã în comuna Bolintinul din

Vale, judeþul Ilfov.

Conacul Dedu pe harta Szathmary, 1864

Acest imobil, situat în comuna Bolintinul din Vale, plasa

Bolintin, judeþul Ilfov, moºia Drugãneasca, se compune din trei

trupuri ºi anume:

1) Aproximativ 95 pogoane (47½  ha) în Persiceanca,

învecinate la rãsãrit cu apa Rãstoaca, la apus cu Vatra satului,

la miazã-noapte cu Niculescu Bolintin ºi la miazãzi cu

moºtenitorii C.I. Bolintineanu;

2) Aproximativ 70 pogoane (35 ha) în Pristos, învecinate la

rãsãrit cu apa Rãstoaca, la apus cu satul Malu Spart, la miazã-

noapte cu locuitorii Moºteni;

3) Aproximativ 160 pogoane (80 ha), învecinate la rãsãrit

cu satul Malu Spart, la miazã-noapte cu Moºteni ºi la miazãzi

cu locuitori[i]. Pe aceastã moºie se gãseºte, în marginea satului

Bolintin, conacul, având 10 pogoane pãmânt cu pomi fructiferi,

împrejmuit cu uluci. Conacul se compune din o casã de zid,

acoperitã cu tablã, având sus 4 camere ºi o verandã, în jos, o

camerã ºi pivniþã. În curte se aflã o altã casã, de gard, acoperitã

cu tablã, având 4 camere din cari una pardositã cu scânduri

iar 3 cu pãmânt. Tot în curte se mai gãsesc ºi urmãtoarele

ecarete: un grajd de gard ºi un ºopron de trãsuri, acoperit cu

tablã. Un ºopron de scânduri, deschis în faþã, acoperit cu tablã.

Un pãtul pentru porumb în capacitate de aproximativ 180 kile,

pe furci, acoperit cu tablã. O magazie de scânduri pentru recolte

în capacitate de aproximativ 150 kile, pe furci ºi picioare de zid,

acoperitã cu ºindrilã. [...]

No. 15.622. 1915, Octomvrie 29.

Dosarul No. 962/913.

Am încercat sã desluºim localizarea sus-zisului conac,

pornind de la sãracele informaþii la care am avut acces. Subliniem

cã, în memoria colectivitãþii, a persoanelor despre care avem

ºtiinþã cã s-au ocupat de istoria locurilor (Constantin ªt.

Bolintineanu, Nicu Dinu, Ion Carbarãu sau Vasile Radu) nu s-

au pãstrat mãrturii despre acest conac, despre aceastã

impresionantã livadã. Nici de la familia Popescu, urmaºã a familei

Dedu, nu am primit deocamdatã vreo informaþie

în vederea elucidãrii misterului. Am folosit atunci,

pentru formularea unei ipoteze fundamentate,

„armele” care ne-au stat la îndemânã: cunoºtinþele

acumulate în anii de studiu a istoriei locurilor,

articole ºi extrase din lucrãrile proprii precum ºi

lucrãrile cartografice ale epocii. Astfel, putem

afirma cã respectivul conac se afla amplasat în

cartierul bolintinean Poarta Luncii, în spaþiul

delimitat de 1.) ªoseaua care leagã localitatea de

podul peste Argeº ce duce la Malu Spart; 2.) Rîul

Argeº; 3.) Vatra satului Bolintin (locurile pe care

au fost împroprietãriþi clãcaºii la 1864); 4.) Fâºia

din care fãceau parte proprietãþile Niculescu-

Bolintin, Oprea Cristescu ºi Eufrosina Cristescu,

foste ale lui Dinu Cristea (socrul primului ºi tatãl

celor din urmã). Aºadar, vorbim despre dreapta

drumului ce duce din Bolintin Vale la Malu Spart.

Hãrþile militare de la începutul secolului XX,

ca ºi cele cadastrale ulterioare, nu lasã sã se

întrevadã o soluþie certã. Singurã, harta lui Carol

Pop de Szathmary, ridicatã de topografi austrieci

prin 1856-57 ºi tipãritã, la Bucureºti, în 1864, aratã pe malul

stâng al Argeºului, la piciorul ºi în amonte de podul de la Malu

Spart, un complex de clãdiri, înconjurat de grãdini ºi livezi, în

care întrezãrim misteriosul conac ajuns în posesia familei Dedu.

Ceea ce se desprinde însã cu certitudine, este bogata viaþã

comercialã care mustea în acea epocã la Bolintin, cea care îl va

transforma într-un sat atipic, în care numãrul muncitorilor

meºteºugari ºi industriali îl întrecea pe cel al þãranilor. Exemplul de

mai sus (care nu este singular) e ºi el o dovadã: 10 pogoane de

livadã nu se þineau nicidecum pentru frumuseþe ºi consum propriu!

Harta RSR, MAN, Direcþia Topograficã Militarã
(1978), fãrã conacul Dedu

Conacul Dedu pe harta Bolintinului Vale, 1908
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Nume rãsunãtoare, nãscute în zile de aur a scripturilor române, s-au strãduit a-i dãltui numele precum ºi-a agonisit, singur, gloria-n stânca de granit neclintitã de anotimpuri, confirmând cu

debordant optimism, prognoza sumbrã rostitã de cineva: pe platourile înalte supravegheate de Carpaþi nu s-a mai ivit încã un crin capabil de concurenþã cu tãria parfumurilor sale. Cu toate astea,

când ºi când, de prin mãrãciniºuri de pe marginea drumului, ocolite de luminã ºi grãbite în a stimula troscotul ºi rãdãcinoase de tot râsul, glasuri rãguºite cu vocaþia de a se asculta singure pronunþã

scâlciat ºi agramat cuvinte rãu mirositoare, cu pretenþie de sentinþã pentru viitorime. Norocul îi ocoleºte: îºi vorbesc doar ei între ei. Un spirit aristocrat crescut falnic în cultura românã, distinsul

intelectual Dan Hãulicã, retras în nefiinþã cu discreþia cu care ºi-a dus povara tuturor anilor, ne furniza cândva o explicaþie de luat în seamã când observãm indiferenþa statuarã a Numelui scos în

bãtaia puºtii: Eminescu e prea mare, inegalabil, pentru a-ºi gãsi timp sã ia aminte la vorbele de clacã ale celui ce, lustruindu-se pe sine, doreºte a-i obtura respiraþia.

Cu atât mai voluptos ºi plin de luminã verbul cãrturarului aºezat de strajã în calea necreºtinilor, a tentaþiei de a agresa valoarea ºi a privi pieziº la soclurile implantate irevocabil în livezile veºnic

înflorite sub pridvoarele sufletului românesc.

Ziua Culturii Române fixatã cu litere însorite în calendarul nostru de sãrbãtoare, în chiar ziua de naºtere a Poetului, ne lasã a înþelege cã putem trãi liniºtiþi: Eminescu este unul ºi rãmâne acolo

unde îi e locul, al nostru, cu noi ºi deasupra noastrã.

La mijloc de iunie, cadranul solar fixeazã o altã balizã, supravegheatã de neuitare, de candelã aprinsã la capãtul sãu în clipa pogorârii în criptã. Ni se adreseazã an de an ºi în aceastã clipã a neuitãrii

câteva din minþile luminate ale acestui neam. În coloanele ce urmeazã putem citi rostirile câtorva dintre ei, sub cupola Academiei Române. Noi, puþini la numãr, ne aflam acolo cu câteva sãptãmâni

în urmã. Vã dãm prilejul sã le citiþi în liniºte, conspecta ºi savura. Recurgem la acest gest, cu gândul la toþi cei care, ani ºi decenii la rând, se adunau în prag de searã cu gândul la Eminescu,

murmurându-i versurile, din cartea de ºcoalã, aºezatã ca un balsam, sub cãpãtâi. Dorul de Eminescu primeºte ºi în acest fel, un simbolic, stãruitor ºi stenic semnal de împãcare.

DOR DE EMINESCU

Luceafãrul poeziei româneºti, cum l-a numit pentru prima

datã patriarhul Miron Cristea, Mihai Eminescu a fost ºi rãmâne

un mare creator de sinteze perene care i-au permis sã fie în

acelaºi timp un mare patriot român ºi un om universal. În aceastã

calitate, el este mereu actual ca pildã de urmat pentru fiecare

generaþie.

Din opera poeticã ºi din publicistica lui Mihai Eminescu se

desprind trei mari sinteze creatoare:

1. Iubirea faþã de spiritualitatea poporului român ºi pasiunea

pentru cultura universalã.

2. Admiraþia faþã de frumuseþile peisajului natural românesc

ºi pasiunea pentru înþelegerea universului fizic;

3. Elogierea istoriei poporului român ºi pasiunea pentru

analiza criticã a problemelor prezente din societatea

româneascã.

Prima sintezã creatoare amintitã anterior se vede în dorinþa lui

Eminescu de-a cunoaºte limba românã din diferite provincii

româneºti, dar ºi limba românã veche, inclusiv cãrþile bisericeºti,

mai ales cã patru dintre surorile mamei sale erau monahii

(Fevronia, Olimpiada, Sofia ºi Xenia), una dintre ele fiind stareþa

Mãnãstirii Agaton, lângã Botoºani, unde copilul ºi apoi tânãrul

Mihai mergea adesea.

Astfel, Mihai Eminescu a recunoscut ºi apreciat constant rolul

Bisericii în dezvoltarea culturii ºi a limbii române ca veºmânt viu

al învãþãturilor de credinþã ºi al cultului liturgic, dar mai ales

eforturile ei ca poporul sã înþeleagã în graiul sãu Sfânta Scripturã.

Pe de altã parte, studiile sale la Viena ºi Berlin i-au permis sã

cunoascã bine gândirea filosoficã ºi cultura occidentalã. Sinteza

creatoare dintre spiritualitatea sa româneascã ºi cultura sa

filosoficã universalã l-a ajutat pe Mihai Eminescu sã devinã

fãuritor al limbii române literare moderne, înþelegând cã între

multele daruri moºtenite din generaþiile anterioare, în patrimoniul

spiritual al neamului românesc, cel mai mare dar este limba

naþionalã, în care se exprimã identitatea etnicã ºi comuniunea

între generaþii.

De aceea, Eminescu ne cheamã azi sã iubim limba românã, sã

o cunoaºtem temeinic ºi sã o cultivãm cu iubire ºi respect, ea

fiind Patria spiritualã a identitãþii ºi demnitãþii noastre naþionale.

Admiraþia lui Mihai Eminescu pentru frumuseþile plaiurilor

româneºti, pentru pãduri ºi poieni, pentru tomnaticii codri de

aramã ºi pentru pitoreºtile pãduri de argint, pentru munte ºi

mare se îmbinã cu admiraþia sa pentru frumuseþea lunii ºi a

stelelor, dar ºi cu pasiunea sa pentru înþelegerea filosoficã a

începutului timpului ºi spaþiului, a universului fizic, a cosmosului,

astfel încât unele dintre expresiile sale poetico-filosofice uimesc

ºi azi prin profunzimea intuiþiilor sale personale. Eminescu a

preluat idei filosofice universale ºi le-a prelucrat artistic într-un

mod creator admirabil. De aceea, el ne îndeamnã azi sã iubim

frumuseþile pãmântului românesc, sã le pãstrãm, sã le apãrãm de

distrugeri ºi sã le cultivãm pentru ca din frumuseþile naturii sã

primim inspiraþie pentru a cultiva ºi frumuseþile sufletului.

Totodatã, pasiunea lui Eminescu pentru înþelegerea universului,

a cosmosului, ne îndeamnã sã promovãm dialogul dintre credinþã,

ºtiinþã ºi filosofie, dialog pe care noi îl cultivãm în prezent

împreunã cu Universitãþile din Bucureºti ºi Iaºi ºi a dat roade

frumoase în ultimii zece ani.

Poet romantic, Mihai Eminescu a avut ºi cultivat o admiraþie

deosebitã faþã de istoria poporului român, elogiind adesea pe

domnitorii români viteji ºi demni, care ºi-au apãrat patria ºi credinþa

strãmoºeascã în faþa nãvãlitorilor strãini. Totodatã, poetul

romantic care elogia trecutul glorios al poporului român era ºi un

„analist politic“ foarte realist ºi critic al problemelor acute ale

societãþii româneºti în care trãia. El cunoºtea bine situaþia socialã

ºi politicã a Europei, dar ºi starea lucrurilor din propria sa þarã. A

militat constant pentru unitatea ºi demnitatea poporului român.

De pildã, a dorit mult unirea Basarabiei ºi a Transilvaniei cu

România, dar ºi propãºirea materialã ºi culturalã a poporului

român. De aceea, Mihai Eminescu era un critic aspru al

nedreptãþilor sociale, fapt care l-a fãcut uneori incomod. În acest

sens, publicistica sa îl evidenþiazã ca fiind o adevãratã

enciclopedie, el posedând vaste cunoºtinþe de sociologie,

statisticã, economie, istorie, arheologie, religie ºi altele.

Prin urmare, Eminescu ne îndeamnã sã fim patrioþi români

autentici ºi în acelaºi timp români cu deschidere spre a învãþa

ceea ce este bun ºi la alte popoare.

Mihai Eminescu a fost ºi rãmâne modelul românului dornic

de cunoaºtere universalã ºi în acelaºi timp un fidel pãstrãtor al

identitãþii sale naþionale.

La împlinirea a 125 de ani de la trecerea în eternitate a lui

Mihai Eminescu, mulþumim lui Dumnezeu pentru acest mare

dar fãcut poporului român ºi ne rugãm sã-l numere împreunã cu

drepþii în Împãrãþia cerurilor.

(Cuvânt rostit la împlinirea a 125 de ani de la trecerea la cele

veºnice a poetului naþional Mihai Eminescu, luni, 16 iunie 2014,

Academia Românã.)

Patriot român ºi om universal
† PREAFERICITUL DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Neagu UDROIU

Eminescu este deseori o necunoscutã sau o personalitate pe

care o descoperi necontenit ºi care transmite dincolo de veac o

imagine unicã. O viaþã atât de scurtã, dar ºi atât de plinã în care a

dat dovada unei afirmãri multiforme, a talentului ºi geniului, dar

ºi a ºtiinþei ºi care nu înceteazã a ne surprinde ºi mai ales a ne

impresiona. Nu este numai un poet naþional, ci o personalitate,

care a rãzbãtut la noi prin memoria vremurilor ºi care a rãmas cu

noi, fiecare, o întreagã viaþã, mai are ºi marele merit de a se

potrivi timpului, de a fi totdeauna actual ºi a putea fi totdeauna

prezent, larg înþelegãtor.

El a asumat multe trãsãturi în personalitatea sa, dar printre ele

s-a numãrat ºi cea de ziarist. Nu împlinise 20 de ani când a

început sã publice în Albina de la Pesta, la începutul anului

1870. Va continua în Familia ºi mai ales în Federaþiunea, deci în

publicaþiile de peste munþi, pentru ca, în anul 1876 sã-ºi înceapã

colaborarea Curierul de la Iaºi.

În temeiul contactului pe care l-a stabilit ºi a vieþii sale în Viena

ºi Berlin, Eminescu ºi-a construit o bazã de studiu extraordinarã,

care i-a dat putinþa de a înþelege ºi a participa la o dezbatere

jurnalisticã de o rarã calitate. El nu redacta doar ºtiri despre

problemele epocii sale, ci le selecta ºi judeca critic cu intransigenþã

ºi simþ de mãsurã ºi în primul rând cu erudiþie ºi competenþã.

Despre el scria George Cãlinescu cã avea cuvintele „umflate de

simboluri ca o rodie coaptã” ºi totul se întemeia pe o „multilateral

ºi sârguincioasã culturã”. Dar la aceasta se mai adãuga sistemul

sãu de gândire social-politic, capacitatea de a avea o concepþie

globalã, de a putea necontenit raporta particularul la general. ªtia

sã uneascã ºtiri aparent disparate ºi se manifesta ca un general în

faþa hãrþii lumii, ca intransigent ºi deplin înþelegãtor judecãtor.

De altfel, nu se jena, cum s-a remarcat, ca folosind firma

conservatorilor, sã pledeze paradoxal opinii radicale.

Dar Eminescu era de asemenea un slujitor al naþiunii, credea ºi

pleda pentru ea. Pentru el omenirea era „o prismã cu multe culori,

un curcubeu cu mii de nuanþe”. Explicând ºi pledând pentru

diversitatea unitãþii naþiunilor, el adresa atunci un apel atât de

preþios ºi pentru timpul nostru, cerând ca „toate culorile” naþiunilor

Acad. Dan BERINDEI

Eminescu ziarist „sã fie egal de strãlucite, egal de poleite, egal de favorizate de

lumina ce ea formeazã”. Adãuga apoi radical ºi profetic: „în

întunericul nedreptãþii ºi barbariei toate naþiunile îºi sunt egale în

absurditate, în îndobitocire, fanatism, în vulgaritate”. El dezbate

ºi problema opoziþiei dintre stat ºi individ ºi se opune la

„exploatarea unei þãri prin altele”, aproape cu un veac ºi jumãtate

în urmã!

Poetul se aratã apãrãtor al micilor popoare, atrãgând atenþia

asupra faptului cã deznaþionalizarea era cu putinþã „numai atunci

când naþionalitatea nu e conºtientã de sine”, preaviz atât de valabil

ºi în zilele noastre. Dar el mai atrãgea atenþia asupra faptului cã o

exterminare a unei popor putea avea loc prin „exterminare”,

„prin sabie”, dar ºi „prin sãrãcie”, metodã pe care o atribuia

atunci Occidentului faþã de popoarele Imperiului otoman!

Eminescu pleda pentru micile popoare ºi între altele pentru Serbia

ºi Muntenegru, iar pe principele Nikita al acestuia din urmã

principat îl portretiza drept „voinicul din poveste care a plecat în

lumea largã sã afle ce-i frica ºi n-a putut-o afla”!

Scriind despre marile imperii, el îºi exprima rezerve, arãtând

între altele cã Austria exista „prin Discordia popoarelor sale” ºi

pledând categoric pentru caracterul constituþional al imperiului.

Ironic, comenta faptul cã invaziile armatelor ruse aduseserã în

spaþiul românesc jocul de cãrþi, dar mai remarca, în privinþa

Rusiei þarilor, cã „nicio bãtãlie pierdutã n-a fãcut-o sã piardã

þinta fixatã”. Lucid judeca ºi Imperiul otoman, criticându-i

înapoierea, dar recunoscând calitãþile sale militare, cum avea

apoi s-o facã cu obiectivitate ºi în vremea rãzboiului neatârnãrii.

Eminescu nu este strãin nici de problema unei soluþii

confederale, dar el recomandã paºi mici ºi prudenþi în aceastã

privinþã, adãugând cã „protectorul Austriei este echivalent cu

sãrãcia, cu stoarcerea populaþiunilor prin agenþi economici fãrã

patrie”. Poetul scria la un moment dat, pledând  pentru

confederarea popoarelor ferite de imixtiunile marilor imperii, în

care sã se realizeze „egalitatea naþionalitãþilor ºi a limbilor”.

Comentatorul abordeazã problematica întâlnitã cu mult

discernãmânt ºi prudenþã. Zeci de periodice îi treceau prin mânã,

pe care le mânuia cu siguranþã, dând totodatã informaþiilor

interpretãri de un nivel elevat, neºovãind chiar de a aduce critici

aspre, când era cazul. El învinuia unele periodice cã nu erau

totdeauna „iubitoare de  adevãr” ºi chiar cã dãdeau dovadã de

naivitate. Era de asemenea prudent faþã de ceea ce definea drept

„fantezii jurnalistice”. Evita uneori sã se angajeze în discuþii care

nu duceau la nimic, de exemplu remarca cã nu era cazul de a se

da sfaturi lui Bismarck!

Lucid, Eminescu urmãrea întreaga problematicã a relaþiilor

externe, preocupat de locul pe care România urma sã-l ocupe în

aceastã privinþã. Între altele, a fost sensibil la încheierea unor

convenþii economice cu imperii creºtine limitrofe. El a salutat

momentul în care þara sa a devenit partener economic „cu acte în

regulã” a Rusiei ºi Austriei, deoarece astfel, „dupã mai bine de

trei secole”, România intra în exercitarea acestui mare drept,

exercitându-l „în toatã suveranitatea sa”.

El a fost preocupat ºi de chestiunea ardent a românilor de

peste munþi, scriind în presa lor ºi cãutând sã le fie sfetnic. „E

timpul, scria el intransigent, ca sã ni se rãsplãteascã ºi nouã

sacrificiile care i le-am adus secol cu secol acestei Austrii”. Iritat

ºi plin de curaj, Eminescu avea sã denunþe dualismul ca „o ficþiune

diplomaticã, o variantã a eternului divide et impera, o formã

arbitrarie”. De altfel, chiar trei ani dupã încheierea pactului

dualist, el susþinea cã vecinii românilor „nu sunt superiori în

nimica naþiunilor cu care locuiesc la un loc”, dar cã au ºtiut sã

construiascã „un palat de spume mincinoase cu care au înºelat

Europa”. Denunþând acþiunile de maghiarizare, Eminescu

pledeazã pentru un dialog constructiv ºi chiar pentru o alianþã

româno-ungarã, condiþionatã însã de respectarea dorinþelor

românilor ardeleni, deoarece, scria el, „românul se vrea pe sine.

Îºi vrea naþionalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin”.

Parafrazând parcã pe Avram Iancu, Eminescu conchidea: „Dacã

cu  maghiarii ar fi de vorbit, atunci ar vedea ei înºiºi cã noi

românii fãrã ei suntem slabi ºi ei fãrã noi asemenea”. Era un

îndemn care-ºi pãstreazã valoarea dincolo de veac.

Dupã luna mai 1870, activitatea de publicist politic a lui

Eminescu s-a întrerupt o vreme, dar apoi, revenit de la Berlin,

dupã ce va fi conducãtor al Bibliotecii Centrale ºi pe urmã revizor

ºcolar, el avea sã-ºi gãseascã funcþia de „journalist” pentru o

vreme la Curierul de Iaºi, înainte de a trece la bucureºteanul

Timpul. Episodul de început al activitãþii sale jurnalistice îºi

pãstreazã întreaga însemnãtate, ilustrându-l pe Eminescu ºi

evidenþiind deosebita sa înzestrare. În multe aspecte, el rãmâne

ºi în aceastã privinþã inegalabil!
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În fiecare an, am

aºteptat cu nerãbdare

întâlnirea de la Iaºi,

unde, în mijlocul lui

cireºar, români

r e p r e z e n t â n d

despãrþãminte (filiale)

ale ASTREI din diferite

pãrþi ale þãrii se

întâlnesc pentru a

pleca sã se regãseascã

întru Eminescu cu fraþi

români din Basarabia,

din Ucraina, Ungaria,

Serbia, Bulgaria.

D e s p ã r þ ã m â n t u l

ASTRA „Mihail

Kogãlniceanu”, Iaºi,

condus de vrednica

profesoarã Areta

Moºu, a organizat

consecvent, de douãzeci de ani, manifestarea

culturalã Deniile eminesciene.

De curând s-a încheiat ediþia a XX-a a

Deniilor eminesciene! Mi se pare mult, dar ce

puþin în comparaþie cu eternitatea lui Eminescu,

cu eternitatea neamului românesc!

Am simþit Deniile ca pe niºte sãrbãtori ale

neamului. Români din þarã ºi români de pe

meleagurile înstrãinate ne-am întâlnit întru

iubire de Eminescu, întru iubire de neam, întru

iubire de limbã româneascã, de credinþã, de

tradiþii... Slãvind pe Eminescu, ne-am cinstit

neamul. Fiecare ne-am înãlþat sufletul

cinstindu-l pe Eminescu în comunitatea

românilor de pretutindeni.

Fiecare Denie a început la Iaºi, oraºul care

pãstreazã cele mai multe semne ale existenþei

fizice a lui Eminescu. Însã de fiecare datã,

Deniile eminesciene începeau în alt loc, fie la

Casa Pogor, amintind de întâlnirile junimiºtilor,

fie la Bojdeuca lui Creangã sau la Casa cu

Turn din dealul Copoului, întotdeauna

participanþii ajungeau în Parcul Copou, la bustul

ºi teiul Poetului, la Muzeul-catedralã ce-i este

închinat. La ediþia din acest an, Deniile au

început cu slujba de pomenire a Poetului de la

Biserica Sfânta Paraschiva din Iaºi, apoi a

continuat la Biblioteca Centralã Universitarã „Mihai Eminescu”

ºi la impunãtorul grup statuar din apropierea Bibliotecii, ce

vegheazã trecerea spre Copou. Bineînþeles cã ºi în acest an,

astriºtii au mers în Copou ºi, cu iubire, au îmbrãcat în flori bustul

lui Eminescu. Participanþii la Denii simt încã Duhul Poetului în

Iaºiul în care fiecare piatrã pãstreazã urma paºilor Lui.

La Biblioteca Centralã Universitarã „Mihai Eminescu”,

ctitorie a Regelui Ferdinand, în impunãtoarea Aulã a instituþiei,

s-a susþinut un program artistic la care ºi-au dat concursul elevi

ai Colegiului Naþional de Artã „Octav Bãncilã”, ai Palatului

Copiilor din Iaºi, fanfara „Hudiºteanca” din Botoºani. Au fost

susþinute ºi douã conferinþe de cãtre profesorii

Mihai Dorin, Eminescu – între imaginarul

colectiv ºi exigenþa criticã ºi Traian Cepoiu,

Eminescu – coloana vertebralã a timpului sãu

proiectatã la plus infinit.

La Ungheni, dupã ce am trecut Prutul în

Republica Moldova, am asistat în parcul oraºului,

lângã bustul lui Eminescu, la un program artistic

prezentat de elevi ai ºcolilor ºi liceelor din oraºul

Ungheni. Versurile rãsunau minunat în atmosfera

eminescianã. Momente folclorice deosebite au

fost susþinute de Olimpia Iacob Nistor din Piatra

Neamþ ºi Maricica Mihoianu-Bãlãu din Vaslui,

ambele cântãreþe profesioniste. Un recital poetic

eminescian de excepþie a fost susþinut de astristul

Gheorghe Filip din Miercurea-Ciuc, a cãrei

interpretare a stârnit ropote de aplauze. Copii ºi-

au manifestat o mare bucurie atunci când au primit

din partea astriºtilor veniþi din România, cãrþi de

poveºti ºi iconiþe. Mesaje de bucurie ºi mulþumire

sufleteascã au fost ºi de o parte ºi de alta. ªi-au

exprimat bucuria prin cuvintele lor Iurie Toma,

preºedintele Consiliului Raional Ungheni, Alexandru Ambros,

primarul oraºului Ungheni, prof. Ioan Seni, preºedintele

Despãrþãmântului ASTRA din Nãsãud, prof. Vera Mihãilã –

preºedinte ASTRA Ungheni.

A urmat, în programul Deniilor, vizitarea mânãstirii Cãpriana,

cel mai vechi aºezãmânt monastic din Republica Moldova, ctitorit

de mari voievozi, Alexandru cel Bun (1429), ªtefan cel Mare ºi

Sfânt, Petru Rareº, Alexandru Lãpuºneanul ºi Vasile Lupu.

Cãtre searã, la o margine de codru aproape de Cãpriana, artistul-

cântãreþ Tudor Ungureanu ne-a încântat cu un recital susþinut la

mai multe instrumente, iar Ansamblul „Sânzienele” n-a oferit

un alt moment folcloric deosebit ºi atât de drag, încât la un

moment dat ne-am prins într-o horã strãmoºeascã, uitând cã

suntem musafiri. Am simþit cã aparþinem locului, cã suntem

printre ai noºtri, cã am fost acolo dintotdeauna. Au primit cu

bucurie darurile noastre, cãrþi, icoane, reviste. Ne-am despãrþit

cu greu de gazde, de doamna primar, de fostul preºedinte raional,

Nicolae Robu, un astrist binecunoscut românilor din Þarã.

Ziua de 15 iunie 2014 a început cu Sfânta Liturghie oficiatã de

cãtre preotul Sergiu Aga, paroh la Biserica „Sfântul Cuvios Vasile

de la Poiana Mãrului” din Orhei, cãruia i s-au alãturat preoþii

astriºti sosiþi din þarã la cea de-a XX-a ediþie a „Deniilor

eminesciene”, respectiv pãrintele Ioan Morar din Gherla ºi

pãrintele Leon Pop din Nãsãud. A urmat momentul cel mai

important al Deniilor – defilarea reprezentanþilor celor 40 de

despãrþãminte ºi cercuri ASTRA, din care 15 au fost din România:

Iaºi, Sibiu, Braºov, Sãcele, Bistriþa-Nãsãud, Salva, Poiana Ilvei,

Cluj-Napoca, Gherla, Covasna-Harghita, Botoºani, Piatra Neamþ,

Paºcani, Vaslui. De peste graniþã, au participat delegaþi din Serbia

(Valea Timocului), din Ucraina (Cernãuþi) ºi din toate

despãrþãmintele ºi cercurile ASTREI din Basarabia. Îmbrãcaþi în

costume naþionale sau

doar cu sufletul în

sãrbãtoare, toþi astriºtii

au venit cu flori,

coroane, ºtergare,

coºuri cu colaci în care

au pus toatã dragostea

ºi preþuirea lor. Coloana

condusã de fanfara

Liceului Teoretic

„Principesa Natalia

Dadiani” din Chiºinãu

s-a îndreptat cãtre

Gimnaziul ,,Mihai

Eminescu” din Orhei,

unde a avut loc un

eveniment cultural ce

va rãmâne în amintirea

tuturor – dezvelirea

bustului poetului Mihai

Eminescu, realizat de

sculptorul Mircea

ªtefãnescu din Iaºi. Ca

ºi în alte ediþii, ASTRA

ieºeanã a avut iniþiativa

acestui moment,

inclusiv realizarea

bustului.

La dezvelirea oficialã a bustului au participat primarul oraºului

Orhei, Vitalie Colun; preºedintele raionului Orhei, Ion ªtefîrþa;

deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Elena Frumosu.

Fiecare a adresat un cuvânt de mulþumire ASTREI, pentru cã a

ales ca în oraºul lor sã fie omagiat marele Poet, la 125 de ani de

la trecerea la cele veºnice. Alegerea locului pentru instalarea

bustului lui Eminescu a fost foarte bunã. Desigur cã, trecând în

fiecare dimineaþã prin faþa bustului, elevii îºi vor omagia patronul

spiritual, nu-ºi vor uita originea ºi vor învãþa sã aprecieze aºa

cum se cuvine personalitãþile culturii româneºti.

În sala de festivitãþi a gimnaziului, a fost prezentat un spectacol

folcloric susþinut atât de elevii-gazdã cât ºi de oaspeþii sosiþi

special pentru aceastã manifestare artisticã de înaltã þinutã.

Afirmãm cu certitudine cã am asistat la o adevãratã paradã a

portului, dansului ºi tradiþiilor specifice fiecãrei zone. La sfârºitul

spectacolului, primarul oraºului Orhei ºi preºedinta ASTREI

din Iaºi, doamna prof. Areta Moºu, au înmânat diplome

preºedinþilor Despãrþãmintelor ASTREI, pentru întreaga activitate

avutã în cadrul Deniilor eminesciene ºi a programului

transfrontalier „Carte româneascã pentru Basarabia”, care s-a

Cu EMINESCU ºi ASTRA întru iubire de neam românesc

,Luminita Cornea

desfãºurat pe tot parcursul celor douãzeci de ediþii ale Deniilor.

Vizitarea Complexului turistic ,,Orheiul Vechi”, sat Butuceni

ºi a Mânãstirii Curchi ne-a umplut sufletele de bucurie, apreciind

acele locuri speciale, înconjurate de dealuri stâncoase în care,

odinioarã, vieþuiau pustnici. Am intrat într-o chilie ºi o bisericuþã

sãpate în stâncã, gândindu-ne la viaþa duhovniceascã a sihaºtrilor

din vremuri de mult trecute, apãraþi de apele râului Rãut pe care

îl zãrim în vale. Parcã ne era teamã sã nu tulburãm acea atmosferã

plinã de evlavie în care predomina liniºtea ºi pacea binecuvântate

de Dumnezeu.

În ultima zi a Deniilor, ediþia a XX-a, am vizitat satul Boºcana,

primãria, biserica ºi ºcoala. Peste tot am beneficiat de o primire

deosebitã. La ºcoalã a avut loc o lansare editorialã specialã –

volumul Mãrturii de la românii din jurul României (Bulgaria,

Serbia, Ungaria, Ucraina ºi Republica Moldova) a scriitorului

Corneliu Filip din Botoºani. Unul dintre intervievaþii volumului

a fost chiar din satul Bocºana. Primarul localitãþii a folosit ocazia

pentru a conferi titlul de cetãþean de onoare al comunei

nonagenarului ªtefan Bulhac, devenit personaj al cãrþii prezentate.

Omul mãrunþel din faþa noastrã, trecut printr-o viaþã zbuciumatã,

ne-a vorbit despre România Mare pe care o ºtia, pãstrându-ºi

zâmbetul ºi seninãtatea de parcã nu ar fi pãtimit nimic. La aceastã

sãrbãtoare au participat ºi copii ai ºcolii din sat care au venit sã-

i ofere flori, mândri de eroul lor.

Inima îmi este plinã de sentimente minunate. Simt cum încã

îmi vibreazã în suflet poeziile, cântecele copiilor ºi tinerilor din

Ungheni, din Cãpriana ºi din Orhei. Chipurile lor senine

transmiteau dragostea. Cãldura inimii acestor artiºti întru dragoste

de Eminescu ne lumina fiinþa, învãluindu-ne pe toþi deopotrivã

într-o aurã strãlucitoare.

Fãrã îndoialã cã cea mai mare mulþumire a celor ce-au participat

la Deniile eminesciene, ediþia a XX-a, a fost prezenþa lor în

farmecul atmosferei eminesciene de trãirea autenticã a unor

puternice sentimente întru iubire de neam ºi limbã româneascã,

alãturi de românii de dincolo de Prut care i-au primit cu multã

dragoste.

Mulþumire se cuvine tuturor participanþilor care la chemarea

preºedintei Areta Moºu a Despãrþãmântului ASTRA „Mihail

Kogãlniceanu”, Iaºi, au venit de pretutindeni ºi au fãcut sã existe

Deniile eminesciene, întru dãinuirea neamului românesc.
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Tania Mihaela MARCIU (n. 8.XI.2000), elevã acum în

clasa a VIII-a la ªcoala Gimnazialã Bolintin Vale, provine

dintr-o familie de intelectuali, cu rãdãcini la Bolintin ºi în

Fãgãraº. Este o adolescentã sensibilã, introvertitã, care se

exteriorizeazã prin scris, prin crearea unor universuri fictive.

Este o împãtimitã a lecturii, are preferinþe bine definite în

acest sens, literatura englezã contemporanã acaparând-o cu

totul. Pãstrãm convingerea cã nu va renunþa la plãcerea

scrisului ºi cã va continua astfel sã ne transmitã pagini din ce

în ce mai valoroase.

Dragã Jurnalule, mâine e luni, prima luni din viaþa mea într-un

liceu, în alt oraº. Îmi e dor de vechiul meu oraº. Era aºa, destul

de urban, mã obiºnuisem sã aud scâncetele copiilor care mergeau

la dentist, oftaturile studenþilor care mergeau vara la cursuri

suplimentare, bieþii copii, chiar ºi cu plânsul în hohote al

persoanelor îndurerate care veneau de la spitalul pe care îl puteai

vedea chiar ºi din spatele geamului camerei mele. Noua casã nu

e prea rea, nici oraºul nu e prea dezamãgitor, e mai retras, nu prea

zgomotos, ceea ce e grozav ºi o veste bunã – nu e lângã spital,

yay mã bucur pentru cã insomniile mele erau ºi din cauza sirenei

ambulanþei ãleia. ªi o ambulanþã ce face de fapt: duce suflete

într-un loc plin de lacrimi; ºi ce poate rezolva: îi amãgeºte încã

puþin pe bolnavi. Erau douã tipuri de doctori în spitalul acela, pe

care credeþi-mã, îl urãsc din tot sufletul dupã atâtea nopþi amãrâte.

Deci, revenind la doctori, sunt din aceia care te amãgesc mai

puþin pânã în momentul în care ai sã mori ºi care apoi te lasã

singur în suferinþã, refuzând sã spunã adevãrul de frica reacþiilor

familiei ºi mai sunt aceia care nu te amãgesc deloc, doar te lasã

într-un pat metalic cu cearceafuri subþiri pânã în clipa morþii,

dupã care mori ºi mint familia cã nu s-a putut face nimic.

Noul oraº pare mai drãguþ decât cel vechi. Partea bunã e cã

oricum nu prea aveam prieteni, stãteam prin ºcoalã cu doua fete

de treabã ºi mai înainte cunoscusem o tipã drãguþã, Marzia. Era

o prietenã tare bunã pânã când a plecat într-o varã dupã ce pãrinþii

i-au divorþat. Tatãl îi plecase cu altã familie ºi ea rãmãsese cu

mama. S-au mutat în oraºul natal al mamei sale... M-am simþit

destul de singurã dupã despãrþirea aceasta, apoi nu am mai

cunoscut fete care sã îmi fie prietene aºa cum fusese ea, dar ãsta

era destinul rezervat mie. M-am întrebat mereu ce s-a întamplat

de fapt cu Marzia, dar cum unele întrebãri sunt create pentru a nu

avea un rãspuns, doar pentru a ne induce sentimentul de curiozitate

sau pentru a face loc unei stãri de paranoia, nu le dau importanþã.

E ultima zi din vacanþa de varã ºi mama a spus cã dacã nu am

de gând sã ies disearã, voi lua cina din aceeaºi farfurie cu Shasa

sau cu Zack (pisicã ºi câine – nu aþi vrea sã ºtiþi din ce vase

mãnâncã). Aºa cã mi-am luat cartea ºi jurnalul ºi am plecat.

Parcul era plin de elevi care se bucurau de ultima zi din vacanþã,

ultima clipã de libertate.

Am trecut pe lângã o bisericã ceva mai veche, înaltã, cu o

arhitecturã impresionantã, apoi pe lângã Bibliotecã, care ieºea

destul de mult în evidenþã, având un vag aer victorian ºi pãrea

îngrijitã. Am continuat plimbarea ºi nu dãdeam importanþã altor

factori în afara gândurilor mele, cãrþii ºi jurnalului din mâna mea.

Apoi am observat o pisicã neagrã, drãgãlaºã ºi, O, Doamne!,

era o pisicã grasã, ador pisicile grase ºi pufoase, semãna puþin cu

Shasa. Când mi-am ridicat privirea am vãzut intrarea unui cimitir,

închisã chiar de porþile metalice lângã care eu stãteam. Din moment

ce nu aveam un punct clar spre care sã mã îndrept mi-am spus

„De ce nu?” ºi am intrat: era ca oricare cimitir, dar ºi destul de

original pentru cã avea o mulþime de statui. Mi-au atras atenþia

cele din 1994, am o mare problemã cu acest an, nu mã întreba,

nici mãcar eu nu ºtiu de ce. Mi-a plãcut o statuie cu un înger, care

se pare cã era a unui scriitor ºi acum observ cã fiecare piatrã avea

povestea ei într-un plic ataºat. N-am îndrãznit sã deschid vreunul.

M-am mai plimbat, ca sã pierd vremea ºi am observat cã de lângã

cimitir pleca o pãdure. Mereu mi-a plãcut sã îmi pierd vremea în

astfel de locuri ºi nu mã judeca: sunt doar puþin timidã ºi mai

singuraticã, nu am probleme, doar aºa sunt eu, pot sã am prieteni,

doar cã locurile astea îmi par minunate ºi singur esti mai lucid,

iar mie îmi place singuratatea, libertatea ºi sã citesc, sã scriu, sã

gândesc, sã mã bucur de viaþa pe care o mai am, de timpul ce mi

se scurge încet printre degetele subþiri. Nu vreau o viaþã lungã,

nu cer decât sã o pot trãi în felul meu, nu m-ar deranja dacã aº

muri mai devreme, nu am regrete... Dar încã nu a sosit vremea

discuþiei despre punctul meu de vedere asupra filozofiei morþii.

Doamne, este o pãdure atât de frumoasã! Decid sã mã aºez

lângã un copac ceva mai bãtrân. Hei!, uite, soarele apune, mai

bine citesc cât va mai fi luminã. ªi am început sã citesc. Îmi

strâng pãrul la spate ca sã nu-mi încurce lectura ºi simt o micã

brizã de varã ce mã încãlzeºte.

„Dar ce...?!” îmi zic în gând când un avion de hârtie aterizeazã

pe paginile cãrtii. Era fãcut dintr-o foaie de hârtie liniatã. Am

despãturit-o ºi pe ea scria: „NoName: Nu ar trebui sã îþi mai

petreci timpul prin pãdure. Sunt tot felul de ciudaþi care trimit

avioane de hârtie, ciudaþi fãrã viaþã. Nu te-am mai vãzut pânã

acum pe aici. Ai venit pentru a petrece ultima zi din vacanþã în

orãºelul nostru?”

M-am amuzat, cãci era acelaºi joc pe care obiºnuiam sã îl fac

cu colegii când profu’ nu era atent. Îmi amintea de vechea mea

ºcoalã. Dar sunt sigurã cã îl practicam doar în clasã. Poate ºi

uneori cu Marzia la mall.

Am decis sã intru în joc pentru cã oricum nimeni nu mã

cunoºtea, nu aveam vreo reputaþie de vedetã sau aºa ceva, aºa cã

am scris: „Hei, NoName, nu prea obiºnuiesc nici sã primesc

avioane de hârtie în pãdure, dar nici nu vãd ce e rãu în asta. Mai

am prieteni ciudaþi sau, mã rog, aveam ºi nu, nu am venit în

weekend, m-am mutat aici, dar uite e prima mea zi într-un oraº

nou ºi deja socializez, mama va fi mândrã de mine. Sunt pasionatã

de citit ºi locuri pustii, aºa cã poate ne vedem la biblioteca ºcolii

sau biserica aia veche ºi înaltã. Semnat Another :)”

Eram la ultima paginã din carte ºi în sfârsit, am terminat-o. O,

Doamne, este deja întuneric! Fir-ar..., unde o fi cãrarea aia???

Mi-am luat jurnalul ºi am început sã alerg aiurea pânã am vãzut

lumina unui felinar ºi...

Era în spatele casei mele, vedeam grãtarul aprins al tatei ºi am

ocolit curtea încetiºor pânã în faþã, sã parã cã mã întorsesem pe

acolo din oraº ºi nu dintr-o pãdure pustie, unde conversasem cu

o fiinþã necunoscutã prin avioane de hartie.

Intru în casã unde sunt întâmpinatã de Zack ºi îmi aud fraþii

din bucãtarie, certându-se pe ultimul sandwich cu unt de arahide.

Bine, pe Ben îl înþelegeam, avea doar 6 ani, dar Chad era matur,

adicã era mai mare decât mine, este în anul III de liceu, dar ce nu

mã surprinde e cã nu a avut vreodatã o iubitã. Mama încã îi face

cumpãrãturile: ieri purta un pulovãr în carouri ºi azi un tricou

roz, luat ieftin de la magazinul unei foste vecine. În schimb îl am

pe Ben, care faþã de el are mai mult gust, ba chiar ºi Zack (câinele).

ªi Chad are un cãþel, dar e un chawawa (sau cum îi spune) pe

care o cheamã Gardenia, iar Ben are un peºte piranha cãruia tot

uitã sã îi dea sã mãnânce. Bineînþeles, cã înainte erau trei: Peºtic,

Peºtiuca ºi Peºtoi, dar s-au mâncat între ei ºi ultimul chiar începuse

sã îºi mãnânce aripioara pânã când mama a avut milã de el. Chad

ºi-a învãþat câinele sã joace Metin ºi i-a improvizat chiar ºi o micã

cascã. Frate-miu e destul de ciudat! ªi mã mai întrebam de ce e

în anul III de liceu fãrã iubitã?...

Îmi place camera mea; din fericire am primit-o pe cea mai

bunã, cred. Fãcusem un concurs de mimã cu Chad pentru camera

cea mai mare din casã, pe care l-a câºtigat el, dar cea mai mare

camerã era ca un hol ºi fãrã ferestre ºi cu douã prize. Camera mea

era cu un sfert de metru mai micã, dar avea dressing (o bibliotecã

de la foºtii proprietari, cred). Camera îmi este plinã de cãrþi ºi

postere cu actori din filme ºi din muzicã ca Ozzy, unul cu

Evanescence pe uºã, mai multe prin restul camerei, douã cu One

Direction, patru cu Tokio Hotel, trei de la Red, cinci de la Skillet,

unul cu Justin Biber (nu mã judecaþi – eu nu vã judec!) ºi cam 17

cu Anime. Mai aveam ºi din reviste ºi cu Gaga ºi de la Vampires

Diaries ºi Supranatural. Cred cã am cam mult timp liber: mama

are dreptate, trebuie sã mai socializez ºi eu.

O aud pe mama cum mã strigã:

– Lucinda, vino la cinã dacã vrei sã mai mãnânci cu noi. Poþi

oricând împãrþi bolul cu Zack sau Shasa.

– Vin, nu te impacienta, strig ºi eu înapoi.

Acum realizez: mi-am uitat cartea în pãdure ºi mã simt ca o

idioatã. Era una din cãrþile lui John Green, sunt atât de stupidã,

îmi vine sã mã sinucid. Mã voi duce mâine, dupã ºcoalã, asta

dacã nu cumva a dispãrut, sau nu va ploua, sau ceva asemãnãtor.

Doamne, ai milã de un biet reader!!!, îmi zic în minte, apoi îmi

amintesc cã urma sã mãnânc cu Zack dacã nu coboram mai

repede. O datã Chad a împãrþit farfuria cu Shasa ºi l-am vãzut

cum mânca ºi din saliva pisicii. Era dezugstãtor! Acum cred cã

ºi eu sunt unul din motivele pentru care Chad nu are o iubitã.

Când a împãrþit bolul cu Shasa, l-am încãrcat pe youtube ºi l-am

distribuit colegilor lui ºi restul liceului ºi ºcolii mele. Dar trecutul

e trecut ºi mi-am dat seama cã dacã ar avea o iubitã nu ar mai sta

aºa mult acasã ºi pe capul meu, aºa cã m-am oprit. Dar uneori se

face singur de râs ºi pentru o rãzbunare nu ezit.

Am coborât la parter unde mama punea masa. Sasha ºi Zack

se îndopau, Chad ºi Ben bãgau biscuiþii cu ciocolatã din borcan

în gurã cât mama era prea ocupatã ca sã îi mai dãdãceascã. Mama

mi-a conceput niºte fraþi aºa ciudaþi încât odatã am visat cã erau

ornitorinci cu ºepci cu elice pe care i-a nãscut în pivniþã. ªtiu, e

ciudat sã gândeºti aºa despre fraþii tãi, dar e munca

subconºtientului.

Tata, în sfârºit a sosit cu fripturile iar fraþii mei au venit val-

vârtej pe lângã masã. Mereu mã certam cu Chad pentru piept.

S-a miºcat repede ºi eram sigurã cã vrea sã îl apuce, aºa cã am

strigat:

– Uite-l pe Abraham Lincoln cu 2 capete, cãlare pe un inorog

cu un curcubeu în fund!!!

– Ce? Unde?

ªi am luat pieptul de pe platoul tatei.

– Ha! Imbecilule, cine mai crede în unicorni? Nici mãcar Ben

nu s-a uitat.

ªi Ben luase copanul cât rãmãsese Chad ºocat. Mama ºi tata

au luat ºi ei, iar el a rãmas cu cea mai arsã parte, care cred cã era

din niºte mãruntaie de porc!!!

Sper sã îmi gãsesc cartea. Obþinusem ºi un autograf pe ea. A

trebuit sã o trimit unei veriºoare, care a dat-o unei prietene, care

a dat-o ºoferului unei directoare a unei ºcoli de marketing, care o

cunoaºte pe recepþionera hotelului unde stã directoarea de imagine

a celei care a fãcut coperta cãrtii, care e prietenã cu autorul.

Mã voi uita la Vampires Diares pânã adorm, dar mi-a plãcut

faza de astãzi, cu avionul de hârtie din pãdure, sã vorbesc cu

cineva complet necunoscut, aºa pur ºi simplu, poate fi un criminal

în serie...

Ce ocupaþii ciudate au oamenii pe aici!

Coºmaruri plãcute!

Pe numãrul viitor...

Tania Marciu

Alexandra FIRIÞÃ

Floricã DANVITRALII CU PÃSÃRI

DE FIER

Rãnitã. Ca o pasãre cu aripa frântã

lumina apusului se frãmântã

cãutãndu-ºi cuib între ochiuri

de ape. ªi cautã setea galopul

sã-ºi domoleascã. Pe prundiºul

umed unde sãlãºluieºte

aroma trecutei veri

piatra îºi doarme încã, somnul, de ieri.

Ce vis visa-va, ea, alunecoasã

imagine a apei curgândã peste ape?

Ce gând purta-va ºuvoiul

zãmislit în ochiul ascuns al muntelui?

Un soare imens ca un bolovan de jar

se scurge dupã coline.

Ascult cum clipa curge

ºi aºtept sã aud chiotul apei

când soarele se va prãbuºi în tramonto.

Paºii de pâslã înfioarã pietriºul

braþele podului  neostenite

þin strâns cele douã cetãþi.

Poteci de luminã pe cer lasã

pãsãrile mari de fier. Poteci de luminã

spre sufletul meu trimite

aripa zdrenþuitã a luminii-n tramonto.

Poteci de luminã

pentru paºii mei colbuiþi de

pietriºul trecutului timp.

(din volumul, în curs de apariþie, Aparþinând clipei)

Poeta Alexandra Firiþã aparþine „Grupului de la Bolintin” de scriitori de real talent,

afirmaþi la ºcoala liricii moderne, precum spune, la un moment dat poetul Dumitran Frunzã,

alãturi de Florin Vlad, Dumitru Dumitricã, Victor Pencu, Milica Dan, Bogdan Pascu,

Gabriel Dragnea, Sanda Man ºi dacã-mi este permis ºi subsemnatul. S-a afirmat ca poetã

de prim rang a grupului la maturitate, dupã 40 de ani, cu talentul bine ºlefuit, modelat la

temperatura înaltã a efortului literar.

Volumul de debut editorial ºi l-a intitulat Nostalgii – a apãrut în anul 1998 la editura

poetului Ion Machidon, membru al USR, ºi a fost prezentat public la început de august

1998, la o triplã lansare, alãturi de Florin Vlad ºi Dan Floricã.

Pentru poetã totul are un rost. Pânã ºi tristeþile, lacrimile ºi zbaterile vieþii îºi au un loc

în construcþia temperamentului sãu artistic.

A publicat pânã acum patru volume de poezie. Adaug la primul, pe care vi l-am fãcut

cunoscut deja, pe celelalte trei: Poeme crepusculare, Netihna ceasului fãrã sfârºit ºi La

praguri de ape. Iat-o acum, dupã o experienþã literarã „italianã”, în curs de desfãsurare cu

cel de al cincilea volum al sãu, cu o poezie de mare transparenþã ºi luminozitate, care îi pune

în evidenþã talentul literar inconfundabil.

Un fagure de miere la poalele Vlãsiei

Jurnalul Lucindei: Prima zi
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ªtefan CRUDU

Constanþa CRUDU

Mersul târgului6.07.2014. Normalitatea cu preþuri

anormale!
În plina varã, anomalii ale preþurilor. Dacã unele

legume erau foarte ieftine (cartofii în principal – 70 bani/

kg), în schimb tomatele erau – pentru a treia saptãmânã

consecutiv – exagerat de scumpe (3,50 lei/kg). Cauza:

mãnarea culturilor din câmp din cauza umiditãþii

exagerate provenite din ploile abundente ale sfârºitului

de primãvarã ºi începutului de varã (specialiºtii spun cã

ciuperca cauzatoare a devenit rezistentã la tratamentele

cunoscute). Proprietarii de solarii au câºtigat! Marfã

puþinã, preþuri mari. Aproape toate legumele au fost

afectate, astfel cã timpul de cules a fost redus, iar

producþia micã. Deci, legumele au fost de la început ºi,

posibil, pânã la spartul târgului la preþ de trufandale.

Exemplu: mazãrea de grãdinã. La fel fructele de sezon,

preþuri mari ºi prezenþã scurtã pe tarabe: maxim douã

saptãmâni. Conservarea unor fructe ºi legume în acest

an este practic compromisã. Noroc cu importul. Varza,

autohtonã – 0,50 lei/kg. Pomanã! Rãsadurile târzii de

roºii (puþine) s-au vândut la prima orã. Prietenul meu,

Nelu din Bãleni Sârbi, venise la târg doar cu 100 de fire!

Concluzia: vom mânca legume din import la preþuri mari

faþã de normalul anotimpului.

13.07.2014. Importanþa lui „F”
Cã marketingul – ºtiinþa vânzãrii produselor –

implicã ºi multã (uneori chiar prea multã) manipulare se

recunoaºte de toata lumea. Însã comercianþii din târg,

fãrã sã aibã studii de specialitate, ºtiu sã-ºi vândã marfa

bazându-se numai pe fler ºi o îndelungatã exersare a

îndeletnicirii. Unii folosesc cuvinte îmbietoare: Priviþi

ce marfã!; Sunt dulci ca mierea!; Luaþi de gustaþi! etc.

Alþii se adapteazã la noutãþi de genul: produse bio,

tradiþional româneºti, de Vidra, de Vrancea, de Dãbuleni

etc. Fac orice sã-ºi vândã marfa cât mai bine ºi mai repede

pentru cã de cele mai multe ori e perisabilã ºi nu mai þine

pânã sãptãmâna viitoare. De aceea, îndeosebi rãsadurile

ºi verdeþurile – pãtrunjel, leuºtean, mãrar – se dau ieftin,

la spartul târgului ºi de cele mai multe ori en-gros lui

„nea Costel al lui Mucea lui Pipoacã” care-l revinde,

începând de luni, în piaþa din centrul Bolintinului, pânã

la ofilire ºi evident, pânã duminica viitoare când se

reaprovizioneazã pe aceeaºi filierã. M-am molipsit ºi vã

invit sã citiþi Mersul târgului. Este f.f.f. bun!

20.07.2014. Caniculã ºi zerouri
Cum suntem în miezul verii ºi luna lui Cuptor,

canicula este fireascã. Pentru activitatea din târg însã dã

naºtere la probleme. Soarele ºi cãldura ofilesc rãsadurile

ºi verdeþurile, încãlzind peste limitele admisibile

mãrfurile perisabile. Cine cumpãrã lapte ºi brânzeturi

riscã sã se pãcãleascã straºnic: laptele dulce se brânzeºte

iar brânza se acreºte. Carnea „proaspãtã”, expusã direct

în soare, ºi-a schimbat culoarea iar grãsimea s-a topit ºi

s-a amestecat pe fundul tãvilor cu zeama scursã dupã 4-

5 ore de staþionare ori în soare, ori în portbagajul maºinii

unde temperaturile sunt ºi mai mari decât afarã. Comerþ

ambulant periculos pentru sãnãtate. Mai bine mâncãm

legume care, în afarã de roºii (3-4 lei/kg) ºi ardei capia

roºii (3,50-4 lei/kg) sunt acceptabile ca preþ (între 1,50

ºi 2 lei/kg). Cartofii, tot ieftini: 0,70-0,80 lei/kg. Scumpi

însa pepenii: 2 lei cei galbeni ºi 1 leu cei roºii. Din

import, desigur.

10.08.2014. Atenþie: razie în târg!
Acþiune de amploare a poliþiei, jandarmeriei ºi DSV-

ului. Vizaþi: comercianþii de carne, lapte, oua, brânzã.

Cei amendaþi sunt micii producãtori care au venit în

târg înainte de rãsãritul soarelui din satele mai

îndepãrtate (Roata, Cartojani, Buturugeni) unde mai sunt

animale ºi care nu au ºtiut de acest control ºi au cãzut în

plasã. Unii negustori, cu vechi ºtate de serviciu ºi relaþii

cu cine trebuie, au fost informaþi din vreme ºi nici nu au

mai venit. Ultima maºinã a Poliþiei a plecat la ora 11.30.

Totuºi, câteva tarabe cu carne „coloratã” de cãldurã erau

în funcþiune, iar la brânzã vindea „blonda” din Cartojani.

Aceºti „protejaþi” se bucurã de un fel de imunitate

permanentã, pentru cã altfel nu se explicã tratamentul

diferit când au aceeaºi marfã ºi aceleaºi condiþii de

expunere ºi vânzare. Mi-am amintit cã aceste acþiuni de

control au avut loc în toatã þara, la o comandã de sus,

fiind prezentate la televizor chiar de ieri. Sunt astfel

liniºtit: organele sunt vigilente ºi lucreazã pentru

sãnãtatea noastrã, zi de zi ºi ceas de cea...! De ce?!

17.08.2014. Târgul lui Cremene – încremenit
Dupã ploaia de vineri ºi sâmbãtã, temperatura a scãzut

la valori tolerabile. În târg însã, lume puþinã. Sã fie siesta

de dupã Sf. Mãrie, oboseala dupã nunþi ºi botezuri sau

lipsa de bani a pensionarilor a cãror pensie a întârziat

din cauza celor trei zile libere? Oricare ar fi cauza,

cumpãrãtori puþini. Totuºi, roºiile erau scumpe. De la

2 lei/kg cele mai mici, pânã la 3,50-4 lei cele mari. Restul

produselor erau foarte ieftine (dupã mine, sau pentru

mine). Vinetele, 1,50 lei/kg; ardei gras, 1,50 lei/kg; ceapã,

1,50 lei/kg; varza, 0,80 lei/kg; cartofii, 0,80 lei/kg; pepenii

verzi, 0,7-1 leu/kg; castraveþii, 2 lei/kg; brânza, 10 lei/kg,

iar laptele (din belºug), 5 lei/2 litri (am cumpãrat ºi a

fost proaspãt); ouã, 0,50 lei/buc. Convenabile daca ai

avea încredere ca sunt proaspete, ceea ce nu este cazul.

Sora mea din Bucureºti s-a pãcãlit: din 20 de ouã

cumpãrate, 6 au fost alterate.

Instantaneul zilei: într-un ARO, într-un coº erau expuºi

spre vânzare patru cãþei însoþiþi de tatãl lor (prezumtiv),

lipsind mama, probabil ºocatã de ideea despãrþirii: rasã

asiguratã, 50 de lei/buc., ultimul preþ. Le-am dat un premiu

de frumuseþe, iar lipsa de cumpãrãtori le-a dat ºansa sã se

întoarcã la mama lor or, mai ºtii... la vreun „Concurs de

frumuseþe” (vezi T. Mazilu).

24.08.2014. Goana dupã tomate
Chiar dacã magazinele sunt pline de produse

congelate sau conservate, gospodinele (în general de

vârsta a treia), în ciuda învãþãmintelor economiºtilor

moderni, mai pãstreazã tradiþia preparãrii conservelor

pentru iarnã: murãturi, zacuscã, bulion etc. Deºi

producþia de legume ºi tomate este relativ micã în aceastã

varã, interesul pentru acestea a fost foarte mare, astfel

încât roºiile ºi ardeii (capia ºi graºi) au fost luaþi cu asalt

de la prima orã, vânzându-se rapid ºi la preþuri exagerate:

2,50-3 lei/kg ºi respectiv 4-5 lei/kg. În rest, preþuri relativ

normale: 1,50 lei vinetele ºi ardeii graºi verzi, 2 lei/kg.

Strugurii (timpurii, autohtoni ºi din import): 5-6 lei/kg,

iar pepenii 0,70-1 leu/kg (de la producãtori ºi respectiv,

comercianþi). Castraveþii: 2,50 lei/kg. A cam trecut vara!

L-am „prins” pe Georgicã într-un moment de

melancolie. Oricum, nu prea mai are chef de ceva ºi îl

vezi destul de rar, mai tot timpul abãtut. A avut ºi el, ca

tot omul, visuri la viaþa lui, dar s-au dus pe apa Sâmbetei.

Nimic nu i-a ieºit! Ca sã mai uite de prezent, îºi aminteºte

de adolescenþa petrecutã pe strada noastrã.

Cartea nu prea i-a plãcut, dar, ciudat, are simþ

lingvistic! Chiar dacã lucrurile ar fi stat altfel, tatãl lui,

nea Ion al Stãnichii, om sever, tot la meserie l-ar fi dat

(zidãria, ce altceva?). Copil îndemânatic, dãdea semne

bune. Chiar ardea de nerãbdare sã plece de acasã. ªi iatã

cum îºi deapãnã povestea el însuºi:

„Am plecat ca ucenic pe 3 ianuarie 1961 (!), când

aveam 15 ani. Tata vorbise cu un neam d’al nostru, nea

Jean Bidoacã, cãruþaº ca ºi el, pe când cãrau gunoi de

grajd sau lemne, sã intervinã pe lângã un ginere d’al sor-

sii Silica, sã mã ia ºi pe mine la meserie.

Nea Costel Bobocel, viitorul meºter (a murit acum

un an la vreo 88 de ani), tocmai era liber, cãci terminase

cei doi ani de ucenicie un alt bolintinean, iar eu începeam

bucuros drumul spre tainele meseriei. ªtiam cã altã

variantã nu aveam.

Am plecat lunea spre Pipera, unde se construia o

fabricã de mobilã, acolo unde fusese înainte aeroportul.

De la staþia Sf. Gheorghe, am luat tramvaiul 5, care acolo

avea capãtul. Apoi mai mergeam pe jos vreo câteva

minute ºi ajungeam.

Am lucrat la ’angarul zece din prima zi. N-am fost

niciodatã saraol! Meºteru’ îmi spunea ce sã fac ºi pleca

sã lucreze în altã parte. Norocul meu cã mã instruia o

moldoveancã isteaþã, tanti Sanda, saraoalã. Femeia asta

îmi explica cu multã blândeþe ºi rãbdare ce am de fãcut.

ªi m-am descurcat! Aveam leafa de peste 800 de lei în

primele luni. Prin aprilie fusesem trecut de nea Costel la

categoria a IV-a, deci crescuse ºi salariul, spre invidia

unuia, cumnat al inginerului-ºef, care trebãluia pe acolo

de câþiva ani ºi n-avea o asemenea gradaþie.

Secretul era urmãtorul: înþelegerea ºefului cu tata era

ca el sã mã înveþe meserie, timp în care eu nu primeam

niciun fel de simbrie; banii îi lua el. Sigur cã mã

promovase la a IV-a, fiindcã leafa creºtea. El îmi asigura

însã mâncarea: dimineaþa, mezeluri cumpãrate pe banii

lui, la prânz ºi în unele seri la cantinã.

A fost cumsecade cu mine: nu m-a bãtut, nu m-a

înjurat, poate m-a mai certat câteodatã. Dar ºi eu eram

blând, nu am fost jigodie. Avea încredere sã mã trimitã la

cumpãrãturi, mã lãsa sã lucrez singur, îmi spunea doar ce

sã fac, iar eu mã strãduiam cât puteam fiindcã îmi plãcea.

Furam meseria! El nu mã cicãlea, nu îmi arãta – vãzuse

cã Gheorghiþã, cum îmi zicea, se descurcã.

Peste câteva luni ne-am mutat la FRB, pe la 23 August,

la o fabricã de tricotaje din bumbac, pentru cã cealaltã

lucrare se încheiase ºi ’angarele deveniserã hale pentru

fabricã.

Fac o parantezã cu ceva. O amintire din ziua plecãrii

mele de acasã prin strãini, a fost aceea cu un camionar

care locuia la vreo 200 de metri de fabrica de mobilã. ªi

ãsta prinsese un ºoarece, cã avea fân în curte. L-a dat cu

benzinã ºi pã urmã i-a dat foc. ªi ºoarecele, în loc s-o ia

spre câmp, s-a dus în ºira lui cu burian, care s-a aprins. Au

venit pompierii, iar camionaru’ a plãtit, pentru cã era

vinovat. Ha! ha! ha!

Nea Costel nu s-a þinut de cuvânt, fiin’cã trebuia, în

cei doi ani de ucenicie, sã mã ºi îmbrace. N-a fãcut-o

decât o singurã datã. Am mers prin talcioage, pe la

solduri, unde mi-a cumpãrat o bluzã ºi o pereche de

pantaloni de doc. Eu... am sperat cã o sã-mi ia ºi mie

altceva... mai scump.

Dupã cei doi ani la stãpân mi-a luat locul alt bãiat.

Au trecut anii...

Am mai lucrat în viaþa mea cu nea Costel ºi cu Sandu

Ciocoi la Chiriacu, spre Giurgiu. Nea Costel îºi cumpãrase

de acolo o gâscã ºi un sac cu porumb. ªi mi-a zis când am

plecat noi acasã:

– Du tu, mã Gheorghiþã sacu’ ºi tu ãstãlalt, gâsca.

Eu pusesem pe fundul traistei cu gâsca un baros, pe

care-l gãsisem prin curtea întreprinderii, cã aveam curaj,

ne întâlnisem pe acolo cu Maxim, un miliþean însurat cu

Sica lu’ Bela de la Bolintin. Gâsca am pus-o deasupra ca

sã pitesc barosu’. Pânã la garã am avut de mers doar vreo

500 de metri. Da’ ãsta, al lu’ Ciocoi zice:

– Bã, da’ grea mai e gâsca asta!

De-abia la Gara Progresu’ i-am spus cã a cãrat ºi un

ciocan, de fapt ditamai barosul. Chiar dacã s-a supãrat, a

tãcut. Asta era!”

Deci Georgicã al nostru a învãþat-furat meseria în doi

ani de ucenicie. Este, poate, printre ultimii care a mai

beneficiat de o astfel de formã de calificare. Deja fuseserã

înfiinþate ºcolile profesionale, de unde mulþi fii de þãrani

bolintineni s-au ales cu o bunã pregãtire teoreticã, dar ºi

practicã. Am cunoscut ºi eu câþiva care aveau multe

cunoºtinþe de fizicã, mecanicã, care erau „artiºti” în

meserie. La fel a fost ºi eroul nostru narator, care când

începea o treabã, o fãcea cu nãdejde.

Însã vremea lor se pare cã a trecut. Azi nu ºtim nici

carte, nu mai existã nici ªcoli de Arte ºi Meserii care sã te

înveþe sã-þi câºtigi pâinea cinstit. Asta e!

PS. În zonã, din cât am putut afla, prin anii ’50-’60 au

mai avut ucenici la zidãrie Lixandru Pârvãnescu, pe fiul

lui, Lazãr, ajuns constructor vestit ºi disputat, Tãnase al

lui Nãutu, frate cu croitorul Tudor Ioniþã de pe Linia

Gârlii, invalid de rãzboi ºi foarte înstãrit (din Bolintin

Vale), iar de la Stoeneºti Petrache Petre.

Poveºtile lui Georgicã

Anii de ucenicie. La stãpân
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Ciprian NECªUÞU

Patru premii speciale reprezintã rezultatul cu care echipajul

judeþului Giurgiu s-a întors de la cea de-a doua ediþie a Olimpiadei

Naþionale „Universul cunoaºterii prin lecturã”, o olimpiadã de

limba ºi literatura românã destinatã exclusiv elevilor care învaþã

în mediul rural.

Echipajul a fost format din: Alexandra Eliana Badea, clasa a

VIII-a, ªcoala Gimnazialã nr. 2 Stoeneºti, prof. Nicoleta Badea,

Adriana Valentina Voicu, clasa a VII-a ºi Ariana Gavrilã, clasa a

VI-a, ªcoala Gimnazialã nr. 3 Palanca, prof. Gianina Mehedinþu

ºi Mihai Jantea, clasa a V-a, ªcoala Gimnazialã Malu, prof.

Mihai Maria. Premiile au fost înmânate de Ecaterina Andronescu,

fost ministru al Educaþiei, preºedintele Comisiei pentru

Învãþãmânt din Senat.

Lotul judeþului Giurgiu a fost însoþit la

Galaþi, locul de desfãºurare al concursului,

de profesoara Gianina Mehedinþu, cea care

a coordonat ºi realizarea portofoliului, care,

conform regulamentului de concurs, trebuia

dedicat unei personalitãþi din judeþul

reprezentat de fiecare echipã în parte. Tema

aleasã de echipajul nostru a fost „Dimitrie

Bolintineanu – reper de verticalitate în

cultura romaneascã”.

Olimpiada „Universul cunoaºterii prin

lecturã”, deºi se aflã numai la a doua ediþie,

a antrenat la start elevi valoroºi, care învaþã

în unitãþi de învãþãmânt din mediul rural.

Fiecare membru al echipajului nostru a fost

recompensat cu un premiu special,

demonstrând temeinicie ºi seriozitate în

pregãtirea pentru olimpiadã. De menþionat

faptul cã echipajul a obtinut locul III la proba

scrisã.

Existã, în ºcolile giurgiuvene, un potenþial de creaþie pe care

colegii mei, profesori de limba ºi literatura românã, îl valorificã

plenar. ,,Îi felicit, deopotrivã, pe elevii câºtigãtori ºi pe profesorii

coordonatori!”, a spus d-na inspector general în Ministerul

Educatiei Naþionale Mina-Maria Rusu.

Aceastã olimpiadã naþionalã are ca obiectiv asigurarea

egalitãþii de ºanse la nivelul activitãþii de excelenþã, prin

valorificarea competenþei de lecturã ca premisã în sporirea

orizontului cognitiv ºi pentru dobândirea succesului

ºcolar. De asemenea, competiþia îºi propune sã

valorifice, în spiritul principiului egalitãþii de

ºanse, competenþa pedagogicã ºi ºtiinþificã a

profesorilor de limba ºi literatura românã ºi de

celelalte discipline din mediul rural, oferindu-

le ºansa de afirmare profesionalã, dezvoltând

cooperarea cu scopul valorificãrii componentei

de excelenþã în predare – învãþare – evaluare.

La etapa naþionalã, echipajele au sustinut

douã probe: prezentarea unui portofoliu ºi o

probã scrisã, cu durata de douã ore. Portofoliul

a fost realizat ca urmare a documentãrii privind

oameni de seamã din zona geograficã sau din

judeþ, care au contribuit la dezvoltarea

orizontului cunoaºterii. Portofoliul poate

prezenta una sau mai multe personalitãþi locale,

dupã modelul studiului monografic, adaptat la nivelul

gimnaziului. Se insistã asupra traseului ºcolar al

personalitãþii prezentate, cu precizarea momentului care a

favorizat afirmarea valorii în universul cunoaºterii. Proba scrisã

constã în rezolvarea, în echipã, a unui subiect elaborat de membrii

grupului de lucru, sub coordonarea inspectorului general din

MEN, în preziua fiecãrei etape a concursului. Scopul acestui tip

Prof. Gianina MEHEDINÞU

Olimpicii „Universului cunoaºterii prin lecturã”

de evaluare este sã asigure punerea în valoare a culturii generale

a elevilor, a competenþelor de comunicare în limba românã ºi a

competenþelor culturale ºi de interrelaþionare, cu scopul creºterii

calitãþii universului cognitiv individual.

Pentru noi, echipajul judetului Giurgiu, Dimitrie Bolintineanu

a reprezentat personalitatea marcantã a patrimoniului cultural

local. Despre Dimitrie Bolintineanu s-a scris mult ºi s-a vorbit

încã ºi mai mult. Dar... puþini dintre noi cunoaºtem cã actul de

naºtere al impunãtoarei instituþii de învãþãmânt bucureºtene –

Universitatea – poartã semnãtura lui Dimitrie Bolintineanu,

ministru al Instrucþiunii publice în acea vreme. Puþini dintre noi

cunosc frãmântãrile care au premers acest act nemuritor, lupta pe

care a dus-o Dimitrie Bolintineanu, alãturi de cãrturarii progresiºti

ai vremii, pentru fondarea acestui înalt for al culturii româneºti.

Generaþii întregi au cunoscut doar pe Bolintineanu scriitorul

ºi mai ales pe autorul Legendelor istorice.

Pe baza a numeroase documente, publicate sau inedite, l-am

prezentat pe Bolintineanu cel rãmas necunoscut de aproape un

veac: om temerar, generos, dar strãin de orice veleitate de a se

afirma, atât în timpul revoluþiei de la 1848, pe care a slujit-o cu

loialitate, cât ºi în timpul activitãþii sale de sfetnic apropiat al lui

Alexandru Ioan Cuza.

Relatarea unor episoade semnificative din anii de formaþie,

descrierea întâmplãrilor, de cele mai multe ori tragice, din cursul

îndelungilor peregrinãri ale poetului surghiunit, le-am aflat

studiind scrieri despre poetul, diplomatul, omul politic Dimitrie

Bolintineanu, precum ºi documente de arhivã mai puþin

accesibile. Am avut prilejul sã cunoaºtem oameni, locuri ºi

moravuri, date asupra miºcãrii literare a vremii, însemnãtatea lui

Bolintineanu pentru literatura noastrã, aportul sãu la dezvoltarea

poeziei româneºti.

Dar mai presus de importanþa acestor informaþii, pe fundalul

epocii istorice, se proiecteazã profilul moral al acestui fiu al

poporului român, viaþa poetului ºi a ziaristului combatant, drama

omului politic de o admirabilã consecvenþã: Dimitrie Bolintineanu.

Cea mai importantã manifestare
culturalã periodicã din arealul
Bolintinului, ba chiar din întregul
judeþ, Clubul de istorie, ºi-a
desfãºurat ultima ºedinþã sâmbãtã,
19 iulie 2014. Tema, una de istorie
recentã, în care mulþi dintre
participanþi au fost implicaþi direct:
Colectivizarea în zona
Bolintinului.

Dupã o prezentare a spaþiului
bolintinean susþinutã de Vasile
Grigore ºi ilustratã de Ciprian
Necºuþu, au intervenit cu materiale,
legate strict de temã sau de subiecte

adiacente: ªtefan Crudu, Constantin Bãrbuþã, Corneliu State ºi Nicolae Stoica. Datele ºi informaþiile
prezentate, extrem de vii în amintirea participanþilor, au dat naºtere, aºa cum era de aºteptat la vii discuþii
în care au intervenit cu argumente ºi contraargumente ceilalþi membri ai Clubului de istorie prezenþi:
Mioara Mãnescu, Floricã Dan, Marian Grigore, Constanþa Crudu, Dumitru Dumitricã, Sorin Chiva,
Irina Drãghici, Irina Lazãr, Florica Stegãrescu, Constantina Chiva sau Gabriel Stegãrescu.

Discuþiile interesante ºi pe alocuri înflãcãrate la care s-au angrenat participanþii, au fãcut ca timpul sã
treacã pe nesimþite, cele trei ceasuri alocate dovedindu-se insuficiente. Mai mult ºi mai multe la o viitoare
ediþie a Clubului, programatã pentru sâmbãtã, 27 septembrie 2014, orele 17, la care vã aºteptãm, fãrã
restricþii, pe toþi cei interesaþi.

Tema, propusã de dl. prof. Constantin Bãrbuþã în vederea invitãrii la ºedinþa Clubului a prof. dr. Marin
Alexandru Cristian: Mihai Viteazul, între Cãlugãreni ºi Bolintin. Tot dumnealui a sugerat o temã, dacã nu
de rezervã, sã o numim adiacentã, legatã de comemorarea celor 300 de ani de la moartea voivodului
Constantin Brâncoveanu. Desigur, ca de obicei, fiecare este liber sã prezinte ce are mai interesant, tema
nefiind nicicum obligatorie. Vã aºteptãm!

În ziua de 16 august 2014, la o zi dupã ce întreaga þarã a comemorat tragica execuþie

petrecutã acum 300 de ani la Istambul, tânãra asociaþie DAR Developement (preºedinte

Alexandra Brutaru) din oraºul Titu,

împreunã cu primãria Potlogi (jud.

Dâmboviþa) au organizat Simpozionul

International „Brâncoveanu ºi epoca

sa”. La eveniment, alãturi de alþi

prestigioºi invitaþi, a participat ºi

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu, împreunã cu

„trimiºii speciali” ai revistei Sud:

Constantin Bãrbuþã, ªtefan Crudu,

Corneliu State, Constanþa Crudu,

Eugen Crudu, Gabriel Stegãrescu,

Cedric Viºa ºi Vasile Grigore.

Punctele de interes ale manifestãrii

au fost reprezentate de lansãrile

volumelor Constantin Brâncoveanu

300 documente de arhivã, realizat

printr-un proiect finanþat de AFCN de

cãtre Asociaþia DAR în colaborare cu

Arhivele Naþionale ale României

(coord. Claudiu Victor Turcitu ºi

Laurenþiu ªtefan Szemcovic) ºi

Brâncoveanu dupã Brâncoveanu. File

de monografie a comunei Potlogi, autori Valentina Vasile ºi Nicolae Catrina.

Un moment de excepþie, încãrcat de emoþie datoritã harului interpreþilor, l-a constituit

cel susþinut de formaþia de muzicã veche româneascã Trei parale din Bucureºti.

Evenimentul a fost gãzduit de Palatul din incinta fostelor Curþi domneºti de la Potlogi,

ansamblu aflat de mai mulþi ani în reabilitare cu fonduri UE.

Simpozionul Brâncoveanu de la PotlogiClubul de istorie
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Scurtã privire asupra istoriei satului Cãscioarele
Istoria satului Cãscioarele, parte componentã a comunei

Gãiseni, azi în judeþul Giurgiu, începe în Evul Mediu, probabil

în prima jumãtate a secolului XV. Dar, primele forme de viaþã

omeneascã descoperite în zona viitorului sat, sunt mult mai vechi.

Acum mai mulþi ani, întâmplãtor, a apãrut chiar pe malul

Argeºului, o unealtã din silex, cuþit sau rãzãtoare (arheologii nu

s-au înþeles în aceastã privinþã), datând din perioada paleoliticului

superior. Era lucratã în tehnica cioplirii ºi existã posibilitatea

aducerii ei de cãtre apã din alte pãrþi, dar  poate fi ºi un indice al

unei locuiri, desigur temporare, a unui grup uman, atras de apã

ºi posibilitãþi bogate de hranã.

În aceeaºi zonã, tot pe malul Argeºului, dar mai la nord, unde

acum existã satul Podul lui Popa Nae, aflat la circa doi kilometri

distanþã, au apãrut chiar în mal, vizibile în urma prãbuºirii unei

pãrþi a acestuia, urme de locuire ce încep din neolitic (o unealtã

din piatrã durã, probabil o daltã, ºlefuitã), continuã în epoca

bronzului – ceramicã cu motive florale lucrate în relief – ºi se

încheie în epoca fierului, prin ceramicã dacicã popularã,

caracteristicã, lucratã cu mâna. Aceastã aºezare probabil cã a

dãinuit pânã la rãzboaiele daco-romane, deoarece ºtim cã zona

nu a fost ocupatã de trupele romane, care s-au mulþumit doar s-

o supravegheze. Nu s-au observat urme de distrugeri sau incendii,

dar aºezarea dispare, posibil, în urma mutãrii forþate a unui mare

numãr de locuitori daci în sec. I al erei noastre, la sudul Dunãrii.

În epoca medievalã, istoria satului Cãscioarele este legatã strâns

de istoria mãnãstirii cu acelaºi nume, întemeiatã, mai mult ca

sigur, la sfârºitul secolului al XV-lea. Deºi primul document

cunoscut dateazã doar de la 13 februarie 1629, fiind dat de

Alexandru Iliaº, putem afirma cu certitudine cã mãnãstirea era

mult mai veche, dovadã fiind o piatrã de mormânt provenitã de

la mãnãstirea Cãscioarele ºi aflatã astãzi la Muzeul Naþional de

Artã al României. Ea dateazã din 1504 ºi inscripþia are urmãtorul

text: A rãposat robul lui Dumnezeu,jupan Neagoe stolnic în

luna lui decembre, în 20 de zile, 7013 (1504). Nu credem cã

acest boier a ctitorit mãnãstirea, fiindcã nu este amintit în aceastã

posturã, nici pe piatra de mormânt ºi nici în pictura din interior,

la locul ctitorilor. Probabil cã acesta era unul din stãpânitorii

locali, iar ctitorirea mãnãstirii a fost mai veche. În acelaºi timp

vom vedea cã ºi autorul actului din 1629, domnitorul Alexandru

Iliaº, subliniazã faptul cã acest act nu este un act de ctitorire, ci

un act de întãrire al actelor iniþiale de ctitorire, mult mai vechi.

Apar acolo, în preambul, drept ctitori ai mãnãstirii, „moºii,

strãmoºii ºi pãrinþii boierului Ivaºco dvornic de Baloteºti ºi

Muja din Rãteºti ºi Paraschiv, cu fraþii lui, feciorii Dragului

postelnicului din Slãtioara”. Se recunoaºte astfel vechimea mult

mai mare a locaºului de cult. Acest fapt e întãrit ºi de o a doua

piatrã de mormânt, aflatã tot la Muzeul Naþional, datatã din 28

iulie 1545, care pomeneºte de un jupan Radul, îngropat atunci.

Cred cã putem afirma, fãrã putinþã de tãgadã, existenþa mãnãstirii

ºi a satului încã din sec. XV.

În continuare trebuie subliniat faptul cã vatra satului propriu

zis nu se gãsea, la începuturile sale, în apropierea mãnãstirii. Se

ºtie cã, la acea vreme, mãnãstirile se ridicau la o distanþã nu prea

mare, dar totuºi existentã, de satele aflate sub stãpânirea lor. Aºa

cum s-a dovedit prin sãpãturi, prin descoperiri întâmplãtoare ºi

prin alte dovezi indirecte, satul se gãsea la circa 2 kilometri spre

sud-est, tot pe malul Argeºului, într-un loc cunoscut azi drept

Siliºte. Tradiþia legendarã a întemeierii satului vorbeºte despre

un domnitor fugar, urmãrit de tãtari, care s-ar fi înecat în acel loc.

(Oare sã fie vorba de Vlad Înecatul?) Ulterior, acolo ar fi fost

construite câteva „cãscioare”, explicându-se astfel, popular, ºi

numele localitãþii. Aceeaºi tradiþie aratã cã, dupã ceva timp, a

izbucnit o epidemie de holerã care a fãcut ca sãtenii sã-ºi

pãrãseascã locuinþele ºi sã se mute lângã mãnãstire, unde sperau

sã aibã ocrotirea doritã. Revenind la documentul amintit mai sus,

din 13 februarie 1629, el aratã cã mãnãstirea urma sã fie închinatã

din acel moment, de cãtre urmaºii ctitorilor, mãnãstirii

Pantocrator, de la Muntele Athos, „cu toate satele ºi cu toþi rumânii

ºi cu toþi þiganii ºi cu toate bucatele ºi cu tot venitul”. Domnitorul

întãreºte actul iniþial al ctitorilor ºi mãnãstirea Cãscioarele va fi

de-acum încolo mãnãstire închinatã.

Satul Cãscioarele a fost, în secolul XVII, sat de rumâni aflaþi

în stãpânirea mãnãstirii. Pentru a dovedi adevãrul acestei afirmaþii

existã un document din 1 mai 1641, provenit de la Matei Basarab.

Din el reiese cu claritate starea socialã a locuitorilor. Astfel,

domnitorul judecã o pricinã ivitã între egumenul mãnãstirii, Ieremia

ºi câþiva sãteni, Coman, Braego, Dragomir ºi Dobreci ºi cu fiii

lor, care încercau sã arate cã ei nu sunt rumâni ci sunt oameni

liberi. Pricina este însã pierdutã, cu toate cã în ultimul moment

þãranii s-au tocmit cu cãlugãrii ca sã dea la mãnãstire un sãlaº de

þigani, „capete pentru capete”, iar mai apoi, „s-au sculat ºi au

dat 22 de galbini la egumenul ca sã se rãscumpere cu bani”.

Domnitorul nu este de acord cu aceastã soluþie ºi hotãrãºte ca „sã

fie rumâni mãnãstirii cum au fost ºi mai dinainte vreme, cã nu

iaste cu cale cãlugãrilor sã rãscumpere rumânii ºi moºiile

mãnãstirii cu bani”. Puþin mai târziu, în 1657, avem o scurtã

ºtire despre Cãscioarele în relatarea lui Paul de Alep despre

cãlãtoria sa în þara noastrã. Acesta aflã cã mãnãstirea mai era

numitã „Casa Sãracilor”, denumire semnificativã pentru starea

zonei în perioada tulbure de dupã Matei Basarab.

Acest statut social al satului nu se va schimba încã multã

vreme. Documentele, puþine, existente, din sec. XVIII, confirmã

acest lucru. Astfel, la 22 august 1750, domnitorul Grigore Ghica

poruncea, cu ocazia instalãrii unui nou egumen, „pârcãlabilor

sãtenilor ce sânt lãcuitori pe satele sfintei mãnãstiri, sã cãutaþi

sã-l cunoaºteþi de egumen ºi sã-i daþi ascultare la toate cele vã

va da de poruncã ºi învãþãturã, cã, pentru carele nu s-ar supune

sã-i dea ascultare are voie sã-i facã certare dupã vina ºi

nesupunerea lui”. Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea

documentele vorbesc despre scene din ce în ce mai clare de

nesupunere la obligaþiile locuitorilor din sat. Acestea deveniserã

aproape de nesuportat spre sfârºitul secolului, în condiþiile

stãpânirii fanariote, a rãzboaielor ruso-turce ce se desfãºurau

mai mereu pe teritoriul Þãrilor Române, a pretenþiilor mereu

sporite ale turcilor. La 3 august 1791 Divanul Þãrii Româneºti

primea de la egumenul mãnãstirii Cãscioarele, Macarie, o jalbã

în care se plângea de nesupunerea locuitorilor din satele aparþinând

mãnãstirii. Aceºtia, „îºi pasc vitele lor pe moºia mãnãstirii ºi îºi

fac arãturi ºi toatã chiverniseala le este pe aceastã moºie. Taie

copacii care aduc venit ºi fac cherestea ºi lemne de foc cu care

se negustoresc.” În continuare e ºi mai rãu:  „Dijma, claca pentru

sohaturi ºi pentru toate altele ce este obiceiul pãmântului de a da

pentru moºie, sã pun întru împotrivire ºi nu vor sã dea la

isprãvnicelu mãnãstirii.” Iar în continuare: „Urmeazã ºi lãcuitorii

cãscioreni de fac ca ºi aceia ºi încã nu numai cã nu sã supun la

cele drepte obiceiuri de a le da ºi a-ºi face claca câte 12 zile, ci sã

pun în silnicie de cosesc ºi livezile ale mãnãstirii, care vor sã

moarã vitele la iarnã de foame.” Divanul hotãrãºte, desigur,

satisfacerea cererilor mãnãstirii. Acest document, ce aruncã o vie

luminã asupra situaþiei sociale existente în Cãscioare la sfârºitul

secolului al XVIII-lea se înscrie în rândul numeroaselor mãrturii

existente ºi în alte pãrþi ale þãrii. Aºa cum se vede, la acea datã,

satul Cãscioarele fãcea parte dintrun vast domeniu ce aparþinea

mãnãstirii care mai cuprindea ºi alte sate din trei judeþe – Vlaºca,

Ilfov ºi Argeº. Veniturile ei, ce constau în grâne, produse

animaliere, viticole etc., erau mari, dar, spre sfârºitul secolului

mãnãstirea era destul de strâmtoratã, cerând cu insistenþã sã i se

aprobe sã ia vinãriciul de la viile din Daia, moºia sa, care nu mai

fusese luat datoritã „celei trecute rãzmeriþe” când viile nu mai

fuseserã lucrate.

Prof. Alexandru BIRO

Dacã în episodul anterior am

prezentat statutul special al

învãþãtorului, voi încerca, de data

aceasta, sã prezint care era ºi statutul

institutorului.

Spiru Haret a considerat, cu

timpul, cã învãþãtorii care au slujit o

anumitã perioadã în învãþãmântul

din mediul rural, în urma ivirii unor

locuri libere ºi a unor concursuri de

strictã specialitate puteau sã aspire

la un statut superior ºi anume acela

de institutor pentru învãþãmântul

primar din mediul urban.

Spre deosebire de colegii lor care

activau în mediul rural, institutorii,

în baza acestui statut, erau obligaþi ca atât la formarea unei clase

de elevi cât ºi în perioada celor patru ani de instruire, sã aibã în

vedere o serie de preocupãri ºi argumente, care sã serveascã la

constituirea ºi omogenizarea colectivului de elevi proveniþi din

mai multe pãturi sociale specifice localitãþilor unde era amplasatã

ºcoala. În general, preocupãrile ºi argumentele erau diferite pentru

copiii care proveneau din mediul muncitoresc ºi al micilor

meseriaºi faþã de cei ai cãror pãrinþi ocupau funcþii în aparatul

administraþiei de stat. Preocupãri deosebite se cereau folosite ºi

pentru copiii militarilor, aceºtia având, în unele cazuri, o reºedinþã

temporarã în localitãþile respective. Tot atât de importante erau ºi

metodele ce trebuiau folosite pentru a se explica efectele crizei

din perioada 1929-1933, crizã ale cãrei urmãri se mai pãstrau ºi

în anul 1934 ºi în continuare.

Toate aceste preocupãri folosite cu tact ºi înþelegere, mai ales

în perioada crizei ºi a urmãrilor acesteia, trebuiau, în final, sã

asigure menþinerea efectivului de elevi prevãzut de normele legale.

Mai mult decât atât, acest efectiv trebuia sã existe în toatã perioada

de patru ani pentru o clasã de elevi.

În toamna anului 1934, eram elev în clasa a III-a. Domnul,

institutorul nostru, a dorit sã lase ca amintire o fotografie

cuprinzând întregul colectiv al elevilor prezenþi în acea zi la

ºcoalã. Fotografia ne sugereazã mai multe momente ºi preocupãri

ale institutorului privind elevii încredinþaþi pentru instruire,

începând cu anul 1932, cum ar fi:

I) Clasa, în cel de-al treilea an de învãþãmânt, avea un efectiv

constant de 37 de elevi, ceea ce, pentru perioada actualã, ar fi

foarte greu de realizat;

II) Elevii clasei proveneau din toate pãturile sociale existente.

Aceasta ne-o demonstreazã aºezarea elevilor pentru a fi

fotografiaþi: cei aºezaþi în dreapta ºi în stânga institutorului

erau elevi ai cãror pãrinþi ocupau funcþii în administraþia

publicã de stat, în armatã, copiii întreprinzãtorilor ºi

comercianþilor, precum ºi ai politicienilor vremii; cei aºezaþi

turceºte, în rândul din faþã (cu o excepþie), erau copii ai

cadrelor didactice din învãþãmântul liceal, iar în rândurile

din spatele institutorului erau, în mare majoritate, elevii

proveniþi din rândul mediului muncitoresc, micilor

meseriaºi, slujbaºilor, precum ºi al evreilor ai cãror pãrinþi

nu dispuneau de banii necesari pentru taxele ºcolare cerute

de ªcoala Primarã Israelitã din localitate.

Pentru toate aceste categorii de elevi, institutorul,

împreunã cu medicul ºcolii, aveau obligaþia sã se

îngrijeascã atât pentru sãnãtatea cât ºi pentru prevenirea

îmbolnãvirilor celor ce trebuiau sã frecventeze cei patru

ani de ºcoalã primarã din acea perioadã. Pe aceastã linie,

elevii dispuneau de un sistem bine organizat de prevenire

a bolilor ºi de asistenþã medicalã în principal pentru ºcolile

primare. La nivelul primãriei, exista un cabinet medical al

cãrui medic avea ca obiectiv principal sãnãtatea copiilor,

cu cele douã componente: prevenirea îmbolnãvirilor ºi

apoi asistenþa lor în cazul unor eventuale îmbolnãviri. În

legãturã cu prevenirea îmbolnãvirilor, eram obiºnuiþi ca, o datã

pe sãptãmânã, în pauza mare, sã repetãm în faþa doctorului, cum

era cunoscut de noi, de mai multe ori exprimarea: 33, sã deschidem

gura larg ºi sã pronunþãm a,a,a! Urma apoi controlul unghiilor

ºi al spaþiilor dintre degete, pentru depistarea unor eventuale

cazuri de râie ºi, în ultima parte a inspecþiei, pregãtirea cãmãºii

întoarsã pe dos pentru controlul pãduchilor, la „modã” în acea

perioadã. Elevii mai erau întrebaþi dacã au consumat cantitatea de

unturã de peºte încredinþatã în sãptãmâna anterioarã pentru toþi

componenþii clasei.

Toatã aceastã activitate ºi dialoguri se desfãºurau în prezenþa

institutorului, indicându-se, pentru fiecare elev în parte, ce are de

îndeplinit pentru sãptãmâna urmãtoare.

În cazul unor eventuale îmbolnãviri, unor rãceli, cum erau

cunoscute, în perioada unei toamne târzii, doctorul primãriei

asigura, în continuare, asistenþa medicalã a elevilor pânã la

însãnãtoºire, împreunã cu medicii spitalului unde erau internaþi.

Despre alte activitãþi ale institutorului din acea perioadã, care

asigura atât instruirea cât ºi sãnãtatea elevilor în cei patru ani de

ºcoalã primarã, în episodul urmãtor.

O istorie trãitã (III) – ªcoala haretianã. Institutorii

Urmare în numãrul viitor

Clasa a III-a de la ªcoala generalã nr. 2 din Fãlticeni (an
ºcolar 1934-1935). În mijloc, institutorul D. Gherasim;
Gheorghe Gorincu, în primul rând, jos, ultimul de la
stânga la dreapta.

Gheorghe
Gorincu
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Constanþa  CRUDU

Printre proiectele „Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu”, un loc important îl constituie editarea unor volume

ºi de aceea, gândite de doi ani încoace, In memoriam Constantin

Carbarãu ºi Revista Sud, bibliografie 1996-2011 au vãzut, cu

o deosebitã mulþumire sufleteascã pentru cei implicaþi, lumina

tiparului, spre a omagia un OM, un SCRIITOR, un PUBLICIST

ºi de ce nu, generaþia celui care a fost bolintineanul Constantin

Carbarãu.

Prima lucrare are un evident caracter memorialistic ºi aminteºte

încã din Nota asupra ediþiei faptul cã, adresându-se iubitorilor

de culturã, prezintã

p e r s o n a l i t a t e a

întemeietorului Fundaþiei

Culturale „D. Bolintineanu”,

a redactorului ºef fondator al

revistei Sud, organizator al

apreciatului Concurs

naþional de creaþie literarã

„D. Bolintineanu” ce s-a

desfãºurat anual pânã în anul

2010.

Urmeazã, surprinse

succint, coordonatele

biografice ale scriitorului,

absolvent al Facultãþii de

Filozofie din Bucureºti, om

de presã de-a lungul a

jumãtate de veac, un

africanist de excepþie, autor

al volumelor Literatura

Africii negre. De la basm la

roman ºi Voi spune tot

vrãjitorului meu – liricã

negro-africanã, care

reveleazã ºi o altã laturã a sa,

cea de traducãtor.

Prefaþa cãrþii aparþine

bunului prieten al celui

omagiat, dl. Florentin

Popescu, îndrumãtor de

nãdejde ºi colaborator sine

qua non  la realizarea

volumului. Dominat de

amintiri ºi de emoþie greu

ascunsã, domnia sa reface

„lungul film al acelor aproape 15 ani în care am lucrat împreunã

la edificarea unui minunat proiect care-i aparþinea în totalitate:

Fundaþia Culturalã D. Bolintineanu ºi revista, mai ales revista

Sud”, schiþând portretul unui „spirit prea plin de suflet, de simþire

ºi de istorie care trebuia sã-ºi facã auzit cuvântul în toatã rotunjimea

þãrii noastre”. Este menþionat faptul ce provoacã un sentiment de

mândrie, acela cã revista Sud a ajuns la un înalt nivel de prestigiu

în þarã, figurând în Dicþionarul general al literaturii române,

editat sub auspiciile Academiei.

Capitolul forte, Carbarãu, aºa cum l-am cunoscut... se

impune, acesta fiind anticipat, de altfel, de titlu. Rând pe rând, ºi-

au exprimat gândurile ºi trãirile personalitãþi de marcã ale vieþii

culturale româneºti, prieteni apropiaþi, colaboratori ai revistei,

membri ai fundaþiei. Toþi, fãrã excepþie, au creionat o imagine

care, deºi din 25 de perspective diferite, are un numitor comun:

un om modest, detaºat de goana dupã aur specificã anilor de

dupã ’89, trãind în sfere la care nu poate ajunge orice muritor,

cãci nimic nu era mai presus pentru el decât valoarea autenticã ºi

nu masca de iniþiat într-ale culturii!

Iatã care sunt, în ordine alfabeticã, cei care ºi-au trimis scrierile

spre a-l face sã „revinã” printre noi pe inimosul ºi inspiratul

fãuritor al revistei Sud: Ioan Niculae Alecu, Ion Dodu Bãlan, C.

Bãrbuþã, Aurel Ivan Brezeanu, A. Bucurescu, N. Constantinescu,

Florin Costinescu, Floricã Dan, Milica Dan, D. Dumitricã, Dan

Gîju, Victoria Milescu, I. Monafu, Gh. Neagu, Emil Pãunescu,

Victor Pencu, Florentin Popescu, T.G. Popescu, Mihai Stan,

Liviu Ioan Stoiciu, I.C. ªtefan, Raluca Tudor, C. Turturicã, Neagu

Udroiu, Sterian Vicol. Chiar dacã timpul este inexorabil, chiar

dacã fiinþa este perisabilã, prin revista Sud Constantin Carbarãu

ºi-a câºtigat eternitatea.

Lucrarea continuã cu patru capitole de privire retrospectivã,

intitulate: Privind spre interior – Carbarãu despre... Carbarãu,

Privind spre Sud... (care conþine ºi articolul-program al miºcãrii

culturale dintre Olt ºi Borcea, care viza „sã oglindeascã viaþa

cultural-artisticã a amintitului spaþiu, sã contribuie la o mai bunã

cunoaºtere a istoriei ºi tradiþiei spirituale ale acestuia, sã stimuleze

ºi sã promoveze creaþia contemporanã valoroasã”), Privind spre

Bolintin..., Privind spre Africa...

Un capitol consistent, Ascultându-i pe oamenii Cuvântului...,

cuprinde 36 de interviuri extrase din paginile revistei Sud din

perioada 1996-2010, unde interlocutori au fost compozitori,

pictori, politicieni, traducãtori, istorici ºi critici literari, ambasadori,

poeþi ºi prozatori, prof. universitari, publiciºti de prim rang, români

sau strãini.

Spre final, alte puncte de vedere: Priviri mai mult sau mai

puþin... polemice, conþine articole care semnaleazã în publicaþiile

vremii apariþia unor articole „lipsite de orice har gazetãresc, subþiri

ca informaþie ºi certate cu limba românã”. O observaþie finã, uºor

ironicã, deloc virulentã, o încercare de a atrage atenþia asupra

diverselor erori.

Bibliografia Constantin Carbarãu în revista Sud selecteazã

titlurile articolelor semnate de redactorul ºef de la primul numãr,

din 1996, pânã la nr. 126-127 (total 187), cu o tematicã diversã.

Ele reprezintã faþa vãzutã a muncii depuse în folosul publicaþiei,

devenitã reper spiritual inconfundabil în viaþa culturalã de azi,

neputând sã redea migala zecilor de ore care fac sã se nascã o

revistã.

Arta cuvântului este dublatã de puterea evocatoare a imaginilor

prin albumul Amintiri care rãmân, avându-l în prim plan pe

domnul Constantin Carbarãu ºi provenind din arhivele unor

apropiaþi ai sãi, ce au eternizat momentul constituirii Fundaþiei

„D. Bolintineanu”, al concursului ºi festivalului cu acelaºi nume,

ºedinþe de redacþie, întâlniri la „cafeaua de duminicã” la familia

Dan, alãturi de boema literarã etc.

Cel de al doilea volum, Revista Sud, bibliografie 1996-2011,

poartã semnãtura actualului redactor ºef al revistei – Vasile

Grigore – ºi este, de asemenea, un proiect editorial al Asociaþiei

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu.

Prefaþa autorului, modest numitã Câteva consideraþii..., aratã,

fãrã tãgadã, cunoaºterea profundã a activitãþii Fundaþiei culturale

UN EVENIMENT EDITORIAL DE EXCEPÞIE

„D. Bolintineanu” ºi lectura deloc fugitivã a editorialelor, a

majoritãþii articolelor incluse în rubrici permanente, a aportului

fondatorului la viaþa revistei Sud, motiv de admiraþie fãrã rezerve.

Acest cuvânt înainte priveºte „fenomenul” Sud din multe

perspective, chiar dacã nu toate cele posibile. Se prezintã lungul

ºi dificilul drum al începuturilor, al cãutãrii unor linii directoare,

care, se pare, a durat aprox. cinci ani, din 1996 pânã în 2001.

Totul în vederea ieºirii în lume a „arealului cultural bolintinean”,

dar ºi „sudist”, în general. Caracterul de publicaþie localã nu era

evident nici la început, dar prin contribuþii „externe” îºi ridicã,

treptat ºi sigur, valoarea.

Sunt amintite numele mari care

semneazã, în ordinea includerii lor

printre colaboratorii de bazã:

Aureliu Goci, Radu Cârneci, G.

Apostoiu, Fãnuº Bãileºteanu, G.

Chirilã, Stan V. Cristea, Neagu

Udroiu, Emil Pãunescu (redactor

ºef adjunct), Teodor Vârgolici

(preºedinte de onoare al

Fundaþiei), Florentin Popescu

(redactor ºef adjunct ºi redactor

ºef din 2010), Victoria Milescu

(semnatara rubricii cronicii de

carte), Cãlin Stãnculescu (cronica

de film), Radu Voinescu (cronica

literarã alãturi de Fl. Popescu),

N.Constantinescu (binecunos-

cutul folclorist), Dumitru Matalã

ºi Constantin Miu (eseu), Liviu

Ioan Stoiciu, C. Stãnescu, prin

aportul cãrora publicaþia ajunsese

„capabilã sã reziste asaltului

timpului ºi efemeritãþii”. Nu

trebuie uitaþi ºi cei câþiva

reprezentanþi ai „grupului de la

Bolintin” care publicã în paginile

gazetei: Constantin Bãrbuþã,

Milica ºi Floricã Dan, Fl. Vlad,

Bogdan Pascu, Alexandra Firiþã.

Aceastã prima serie a revistei

se prezintã statistic astfel: 15 ani,

140 de numere, peste 2800 de

articole.

Lucrarea în sine este prezentatã

sub forma unui indice autor-articol, în ordine alfabeticã, cu

menþionarea numãrului în care a apãrut articolul ºi eventual a

temei tratate, când ea nu reiese clar din titlu. Dacã menþionãm cã

lista se întinde pe 176 de pagini ºi cã sunt înregistrate 2680 de

intrãri, ne putem forma o imagine a efortului sisific depus pentru

elaborarea lucrãrii.

Datele tehnice urmãresc evoluþia structuralã a revistei Sud,

enumerând numerele tipãrite între 5 octombrie 1996 (primul

numãr) ºi aprilie 2011 (ultimul numãr, 140, al seriei vechi, în

realitate 142), multe dintre apariþii fiind numere duble (26) ºi

chiar triple (cel din vara anului 2007), numãrul paginilor fiind

pânã în 2003 de 12, apoi 16, 20, 28 ºi chiar 32 de pagini în

numerele duble. E prezentatã evoluþia componenþei colectivului

de redacþie, care relevã predarea ºtafetei unor noi colaboratori,

urmatã de menþionarea contributorilor financiari la apariþia revistei

Sud.

Ca orice lucrare ºtiinþificã valoroasã ºi eficientã, aceasta se

încheie cu un indice de autori care faciliteazã documentarea ºi

care include ºi locuri, periodice, teme.

Revenind la introducerea autorului Vasile Grigorescu, un studiu

mai aprofundat „rãmâne un deziderat pentru viitor”, pentru cei ce

vor analiza problemele privind „contextul socio-cultural în care

s-a dezvoltat publicaþia, temele pe care le-a promovat, discuþiile

pe care le-a provocat, personalitãþile ºi miºcãrile ideilor, aderarea

la o platformã sau alta”.

(In memoriam Constantin Carbarãu, ediþie îngrijitã de

Constantin Bãrbuþã, ªtefan Crudu, Milica Dan, Vasile Grigorescu

(coord.), prefaþa de Florentin Popescu, Editura RawexComs,

Bucureºti, 2014, 392 pag.; Vasile Grigorescu, Revista Sud,

bibliografie 1996-2011, Editura RawexComs, Bucureºti, 2014,

246 pag.)


