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Suplimentarea fondurilor

la Culturã

PATRIMONIU

de Mihai Eminescu

De ceva vreme s-a rãspândit formula „adevãrurilor alternative”. M-au învãþat acasã cã alternativa
la adevãr este minciuna, nicidecum un alt adevãr. Sã am grijã la „anturaj” cã perverteºte ºi eticheteazã
(umbli cu X, eºti/devii X). La ºcoalã am învãþat cã drumul spre adevãr/cunoaºtere începe de la fapte,
trece prin filtrul experienþei (Kant), se stabileºte prin interpretarea faptelor (Nietzsche), se consolideazã
prin confruntarea interpretãrilor (Foucault), dar, mai ales, cã „Omul este mãsura tuturor lucrurilor”.

Oferim câteva fapte, ce pot uºor deveni „adevãruri alternative” prin intervenþia unui „jurnalist binevoitor”.
Pe la sfârºit de secol XIX Bolintinul avea un primar atipic. În sensul cã poseda o temeinicã ºi

exersatã pregãtire juridico-administrativã, în plus, era de viþã nobilã. Aceasta într-o epocã în care
mulþi aleºi semnau „cu ºtampila” ºi nu se depãrtaserã mai mult de o poºtã de casã. La acest primar al
nostru, pe nume Constantin ªt. Bolintineanu, soseºte un ordin al medicului-ºef al judeþului, care
cerea înfiinþarea urgentã de „latrine primitive” în comunã. Urmeazã o savuroasã corepondenþã, prin
care primarul demonstra medicului cã-i cere sã rezolve o problemã inexistentã, pentru cã la sate
dejecþiile umane dispar imediat ce sunt produse prin intervenþia câinilor, adevãraþi „agenþi sanitari ai
satului românesc”. Dupã un schimb de replici desprins parcã din Caragiale, Bolintineanu consimte
sã dea curs ordinului, solicitând întocmirea unui proiect pentru realizarea de latrine moderne, cu apã
curentã ºi canalizare. I se rãspunde cã pentru comunele rurale nici nu se pune problema.

În vremea Primului Rãzboi Mondial, un grup de sãteni opresc în forþã câteva cãruþe cu lemne ale
unui moºier local, avocatul Toma Boatã, care solicitã intervenþia jandarmilor. Sãtenii reclamau cã
printre lemne au gãsit ascuns porumb, în condiþiile în care se aflau în mare nevoie, iar legea
prevedea sã li se vândã lor. Avocatul susþinea cã era pentru niºte gãini ce le þinea la Bucureºti ºi
nicicum pentru speculã cum acuzau þãranii.

Primarul mai sus evocat a decis sã dea nume strãzilor ce pânã atunci erau numite linii. Aºa s-au
nãscut strãzile D. Bolintineanu sau Lt. Tãnescu (erou de rãzboi). Decenii mai târziu, regimul
comunist le considerã „neconforme” ºi astfel strada Octavian Goga devine 23 August, strãzile D.
Bolintineanu ºi C-tin ªt. Bolintineanu devin Republicii, Lt. Tãnescu, Partizani etc. Aºa au rãmas
pânã azi, ba mai mult, moderna companie de electricitate nici mãcar nu le numeºte strãzi, ci uliþe!

Extrag câteva date privitoare la audienþa televiziunilor de ºtiri: România TV (574.000 telespectatori
pe minut; 47,7% persoane peste 65 ani; 2,2% persoane între 25 ºi 34 ani), Antena 3 (553.000;
40,5%; 2,7%), B1TV (121.000; 37,6%; 4,1%), Realitatea TV (116.000; 36,8%; 4,8%), Digi24
(92.000; 27,4%; 12,5%). Dacã le corelãm cu datele legate de gradul de pãtrundere al mijloacelor
digitale în funcþie de vârstã ºi le punem în relaþie cu dispariþia presei scrise din majoritatea
localitãþilor þãrii, consider cã am identificat o deficienþã structuralã ºi credeam cã rolul Statului,
prin mecanismele sale, ar fi fost sã intervinã ºi sã o corijeze.

Televiziunile de ºtiri, pentru un masiv segment al populaþiei, sunt unicul vehicul prin care informaþia
se oferã spre analizã. Or, remarcãm o modificare evidentã a eticii ziaristului. Jurnalismul s-a nãscut
pentru a spune adevãrul. Prin asta se diferenþiazã de literaturã. Jurnalismul de calitate spune adevãrul,
literatura bunã minte frumos. Ziaristul descrie fapte, scriitorul creeazã ficþiuni. Numai cã, de la o
vreme, jurnalismul nu mai porneºte de la fapte, precum cândva, când informa imparþial ºi se pretindea
a fi „câinele de pazã al democraþiei”, cel ce-i þine pe cetãþeni în stare de alertã, vigilenþi la „anturajele”
nesãnãtoase. Însã, ceea ce este cu adevãrat alarmantã este impunitatea jurnalistului în faþa minciunii.
Pentru cã minciuna este moartea adevãrului, iar adevãrul se aflã în agonie.

Este uºor pentru cei puternici sã cumpere câteva zeci de „voci” prin care sã enunþe o interpretare
proprie, subiectivã a realitãþii, care se transformã în adevãr, deoarece reuºesc sã convingã majoritatea.
Astãzi, mai mult ca niciodatã, prin desfãºurarea implacabilã a mijloacelor de comunicaþie, adevãrul
a devenit produsul puterii.

Nu înseamnã cã nu mai existã „adevãruri alternative” pe lângã cele create de puternicii zilei. Ele
se pot ivi – nu zic impune! – numai dintr-o bunã educaþie ºi includ aici ºcoala ºi morala; criterii ºi
principii nu numai clare, dar ºi imuabile – hoþul, mincinosul, manipulatorul, fãþarnicul au fost
etichetaþi bine de strãmoºii noºtri ºi nu trebuie sã le „reîncadrãm” apucãturile.

Prin urmare, într-o epocã în care mass media lucreazã preponderent pentru interese particulare, când
ziarele nu mai ajung la cititor, când mediile alternative sunt lipsite de critici autentici, tot cultura clasicã,
tot cei ºapte ani de acasã, tot un bun ºi imparþial educator te pot ajuta sã distingi adevãrul de imposturã.

Dacã este adevãrat – ºi deie Domnul sã fie! – cã în anul în care am intrat se vor

suplimenta fondurile pentru domeniul Culturii cu 50%, cum se stipula în Proiectul

de buget, trãim cu adevãrat un moment istoric, mai ales dacã facem o micã retrospectivã

ºi ne amintim cã din 1989 încoace de fiecare datã când s-a pus problema unor economii

la nivel naþional s-a tãiat ºi s-a tot tãiat de la acest sector. Sau, dacã nu s-a tãiat (cã nu

mai era de unde) s-au stabilit din capul locului sume totdeauna insuficiente,

considerându-se (greºit, desigur!) cã ºi fãrã culturã se poate merge înainte.

Hanul de la Ciorogârla

Un câne-i omenirea, cu o caldare veche

De coada lui legatã... ºi nu-ntrebaþi de ce?

Noaptea ca ºi poeþii îþi urlã la ureche,

Ca un ostaº de gardã el latrã-n trecãtori,

Ca tinerii la baluri e don Juan de stradã,

Se hârâie în urã, se pupã-n promenadã,

Ca omul are patimi, ca el este zelos

De-a înmulþi nainte tot neamu-i pãcãtos.

Dar omul are-atâtea: cugetãtori el are,

Poeþi, artiºti, istorici, cugetãtori-cãldare.
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Lia-Maria Andreiþã, Copil de suflet, Bucureºti, Editura Semne,

2016. „Lia-Maria Andreiþã este înzestratã de Dumnezeu cu har pentru

artã; de aceea a fãcut diplomaþie, cã ºi diplomaþia este o artã. Cu studii

juridice ºi doctorat în drept, a parcurs toate treptele diplomatice,

specializatã mai cu seamã în diplomaþia culturalã ºi consularã, loialã

þãrii ºi dedicatã nouã. A activat la Paris ºi la Roma... În anii din urmã s-

a dedicat scrisului. Pe mãsura talentului omnipotent de care aminteam,

cartea de azi, suntem absolut convinºi, va rupe gura târgului! [...] Noi

aºteptãm cu încredere (ºi) romanul vieþii diplomatice.” (Constantin

Lupeanu)

Nicolae Dan Fruntelatã, Scaunul electric doi, Bucureºti, Editura

RawexComs, 2016. Voi, fraþii mei care umblaþi pe stradã, care aveþi

dileme în a cumpãra douã pâini ori una, care nu ºtiþi dacã mâine veþi

mai avea ori nu servicii, vi se va mai plãti ori nu pensia, voi, prietenii

mei slabi ºi triºti într-o þarã veselã unde se mãnâncã mici la sãrbãtori

ºi se dandeazã un fel de Gopak la Ziua Unirii, voi, cei care votaþi ca

orbii din patru în patru ani, cei care alegeþi cu ochii închiºi niºte

reprezentanþi de frunte ai Poporului Gras, ascultaþi un scriitor bãtrân,

poate acrit de lume, poate scârbit de aura puterii care înconjoarã

Poporul Gras.

Titus Vîjeu, Gândul ºi ºoapta: antologie liricã, Cluj Napoca,

Editura Scriptor, 2016. „Poet-cãrturar, Titus Vîjeu îºi poartã cu deplinã

stãpânire de sine ºi mãiestrie corabia inspiraþiei de la frãgezimea poeziei

populare la izvoarele moderne sau chiar moderniste, fiind familiarizat

cu marea poezie a lumii, adusã de el, sistematic, în emisiuni radio de

mare varietate ºi anvergurã. De la fireºti tresãriri blagiene, ca în Lumina

grâului, trecând pe lângã sonurile inconfundabile ale lui Nichita Stãnescu

din Forma strigãtului, Titus Vîjeu ne duce apoi pânã la aceastã amplã

ºi neaºteptatã panoramã, Poezia modernã...” (Ion Brad)

Imaginile provin din colecþia Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

Florentin Popescu, Furca ºi alte povestiri, Bucureºti, Editura

RawexComs, 2016. ªi, lumea, vãzând cã nici mãcar preotul nu reuºeºte

sã dezlege misterul bãtrânei, începu sã fabuleze în fel ºi chip: ba cã ar

fi fost vorba despre moºul babei, care ar fi murit cine ºtie cum, ba cã

numele de femei ar fi fost ale fetelor ei pe care le-ar fi pierdut cine ºtie

cum, în vreun accident ori de vreo boalã, dupã care Bica ºi-ar fi luat

lumea-n cap ºi ar plecat unde a vãzut cu ochii, ba cã, dimpotrivã, cel

pomenit ºi cele pomenite i-ar fi fãcut cine ºtie ce rãu bãtrânei ºi cã

sufletul ei curat îi cere lui Dumnezeu sã ierte totul. Ba cã una, ba cã

alta, cã gura satului nici pãmântul n-o opreºte sã sporovãiascã.

Concurs de planorism la Bolintin Vale în anii ’50

Act de identitate din timpul ocupaþiei germane
la Bolintin Vale (nov. 1916-mai 1918)

Clãdirea locuinþã ºi prãvãlie a lui Fane Cârstoi
(2004), înainte a lui Tãnase Ilarian

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Suplimentarea fondurilor la
Culturã

Înainte, unde? Cãtre ce? Ne-am întrebat ºi continuãm sã ne întrebãm când

vedem cã trãim pe pielea noastrã o tranziþie care nu se mai terminã.

Guvernele ºi parlamentele care s-au succedat din 1990 încoace au privit cu

superficialitate Cultura ºi prea puþini au fost aceia care au deschis gura sã

arate cã acest domeniu este foarte complex ºi cã de ceea ce se întreprinde în

aceºti ani depinde în mare parte viitorul.

O naþiune puternicã nu numai economic ºi social, ci ºi cultural, spiritual nu

se poate construi decât prin unirea eforturilor tuturor membrilor ei ºi având în

vedere toate sectoarele vieþii, într-un echilibru necesar, pãstrat într-o

continuitate ce nu trebuie fragmentatã la schimbarea guvernelor ºi a

orientãrilor politice. Deducem de aici cã avem nevoie de strategii pe termen

lung, de viziuni cuprinzãtoare ºi totodatã unitare.

Ca popor, pe noi românii ne-a fericit Dumnezeu cu valori culturale ºi

spirituale deosebite ºi pentru care multe naþiuni de pe mapamond ne pot

invidia. De aceea se impune sã avem grijã de ele ºi sã sporim tezaurul pe care

îl avem, ducând, astfel, mai departe tradiþiile lãsate de înaintaºi.

Vestea sporirii fondurilor alocate Culturii (repetãm: Deie Domnul sã fie

aºa!) nu poate decât sã ne bucure ºi sã ne dea speranþe noi pentru viitor.

Poate cã nici un alt domeniu de la noi n-a avut de suferit ºi de pãtimit din

1989 ºi pânã azi cum s-a întâmplat cu cel despre care scriem aci.

Derobat de instituþii importante ºi valoroase (edituri, reviste culturale º.a.),

Ministerului Culturii i-au rãmas, totuºi, multe în sarcinã. Ne gândim, mai

abitir chiar, la muzeele centrale ºi la cele judeþene, zbãtându-se în tot felul de

lipsuri, apoi la ºantierele arheologice în care s-au început ºi s-au abandonat

sãpãturile ºi la zecile de cinematografe, dacã nu cumva au fost acaparate de

hulpavi întreprinzãtori pentru a deschide acolo baruri ºi restaurante, ca ºi la

casele de culturã care, aºijderea, n-au avut nici ele o soartã mai bunã. Nu în

ultimul rând ne mai gândim ºi la sprijinul pe care l-ar putea primi uniunile de

creaþie, izgonite din spaþiile lor în urma retrocedãrilor de clãdiri, având nevoie

imperioasã de locuri adecvate profilului lor.

ªi ne mai gândim…dar la câte nu ne putem gândi când e vorba de culturã,

de cei care o fãuresc ºi de cei care au nevoie de ea, ca o componentã

indispensabilã a vieþii.

Aici, în acest domeniu se pot derula zeci ºi sute de proiecte benefice pentru

noi, cei de azi, dar ºi pentru generaþiile viitoare. Totul este sã se doreascã ºi sã

se sprijine aceste demersuri.

Nu ºtim (ºi poate vom afla dacã va exista o transparenþã, care se tot clameazã

la fiecare pas) dacã cei 50% din bani vor fi investiþi ºi în acþiuni concrete sau

sunt destinate doar creºterii fondului de salarii (binevenitã ºi necesarã ºi

aceasta), însã, vrem sã credem cã la împãrþirea banilor vor exista raþionamente

corecte ºi criterii pe mãsurã. Altfel, dacã se va face totul doar printr-o simplã

semnãturã dintr-un birou, al ministrului de resort sau al altui important factor

de rãspundere din subordinea sa, degeaba a crescut bugetul. Sã aºteptãm ºi

vom vedea.
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

OVIDIU LA TOMIS (II)

Nicolae Dan
Fruntelatã

Despre scriitorul ªtefan Mitroi vorbesc. El a ajuns cu

scrisul lui înflorit ºi fantast la marginea câmpiei nebune,

la marginea lumii. De aici se poate cãdea numai în

literaturã.

ªi-a deschis drumul spre prozã luându-ºi casa cu el,

purtând-o în suflet ca un melc vrãjit, ºtiindu-i incantaþiile,

descântecele ºi poveºtile, alergând prin Deliorman ca

niºte pãsãri de vânt.

Pe urmã a plecat puþin dupã umbra marelui Saramago,

lusitanul, s-a mutat ºi într-un lãtrat de câine al lumii din

periferiile marelui oraº.

Dar se întoarce la el acasã, în bâlciul de argint al

copilãriei, al tinereþii, al speranþelor zadarnice, al þãrii

care se vinde în piaþa istoriei:

Zãrzãricã, zãrzãrea/ Ia auzi, lume, colea/ Se mãritã

þara mea.

Cartea asta care se cheamã chiar aºa, Bâlciul de argint,

este povestea unui sat românesc mitic, a unui sat dispãrut

care nu mai existã decât în amintirea mamei, Ioana

Saredulce, mama autorului, mama câmpiei, mama noastrã

a tuturor celor nãscuþi aici, în Sud, amintire încãpãtoare,

aproape fãrã graniþe. Ioana Saredulce presimte rãzboaiele

ºi revoluþiile, le mutã în apropierea ei, aude coloana de

soldaþi ºi strigãte de moarte, ea are un dar pe care îl

transmite fiului, Fãnuþã, acel dar de Casandrã care ºtie

mersul istoriei, dar nu poate sã i se împotriveascã

niciodatã. În aceastã formã, în aceastã tavã de argint

aºezatã pe râurile din Câmpia Burnazului, pe oasele

satelor mici, ascunse parcã de lume, îºi toarnã ªtefan

Mitroi poveºtile.

ªi pe aceea a fostului miliþian Budirincã, nebunul care

prindea câini cu laþul ºi le dãdea foc pentru cã în mintea

lui bolnavã câinii furaserã pomana tatãlui sãu, aºternutã

în curtea bisericii de maicã-sa.

Când, de fapt, sfinþii ºi îngerii fugiþi din icoanele

bisericii îºi luaserã partea de mâncare ºi de bãuturã.

Fabuloasa întâmplare e plasatã aproape de începutul

cãrþii, parcã pentru a ne avertiza cã aici, în bâlciul de

argint, orice este posibil.

Pe firul cel lung al cronicii satului Vâjiºtea, nume de

râu tulburat, revoluþia din decembrie ’89 are o parte

deosebitã. De la revoluþia cea micã din sat, cea fãcutã de

trei crai ai comunei, Mosorel, Fustã ºi Cai, parodie a

luptelor vãzute la televizor, pânã la revoluþia cea mare

care cuprinsese Bucureºtiul apropiat ºi care despãrþise

pe veci trei tineri, fraþi de cruce ori, cum zice Mitroi, „de

crucea mamii lor”, Fãnuþã, studentul la Drept, nãdejdea

familiei Saredulce, Anghel, dizidentul dintr-un gest de

puºti teribil ºi Dorel, securistul. Întâmplãri punctate de

tragedii care intrã parcã în obiºnuitul fiecãrei zile,

precum zecile de sicrie de copii de pe strada

Entuziasmului. Revoluþia e nunta unor sicrie, scrie

autorul. Sau, revoluþia e atunci când oamenii joacã

fotbal cu capetele altor oameni.

Ca într-un joc de oglinzi de bâlci care mãresc ºi

micºoreazã într-un dans al iluziei, romanul cel mare

introduce un microroman poliþist local, asasinarea lui

Gogoºaru, într-un fel la concurenþã cu asasinarea lui

Ceauºescu.

Ancheta asupra morþii lui Gogoºaru are elemente de

comedie bufã, observaþie de specialist (de, amintirea

celor câteva luni când autorul a fost procuror!), atmosferã

de mister, de vag total.

ªi dincolo de toate, scrisul care a început sã-l

caracterizeze definitiv pe ªtefan Mitroi, un excepþional

prozator al câmpiei, un om care are în verbul lui durere

ºi respect pentru viaþã. Cuvintele sunt aspre, rostite parcã

printre dinþi ca o sudalmã sau ca o ºoaptã de dragoste.

Iatã viziunea preotului, a lui Ninel: lui Ninel i s-a

pãrut cã bate cineva în gemuleþul de la altar. Când s-a

uitat mai atent, a vãzut o pasãre fumurie frecându-ºi

ciocul de cercevele. S-a gândit imediat cã i-a auzit

cântecul, c-ar putea fi însuºi Dumnezeu pasãrea aceea.

Altã filã a cronicii fantastice de la Vâjiºtea este

povestea albinarului Petre Condovici. Omul care ºi-a

fãcut o bisericuþã acasã, sã aibã el ºi soþia lui, Maria, un

Dumnezeu numai pentru ei.

Trecuserã luni bune de la revoluþie ºi oamenii tot nu

ºtiau cum sã-ºi foloseascã libertatea. Condovici ºtiuse

cum, construindu-ºi în grãdinã o bisericã.

Satul e plin de personaje fantastice, precum Ionel

Þuicaru de Assisi, cel care dã bunã ziua corcoduºilor ºi

cailor, stolurilor de pãsãri, pâlcurilor de ciulini, caselor

ºi fântânilor.

Romanul are mai multe nuclee tari. Unul dintre acestea

este capitolul numit Momâi, care nu este altceva decât

un poem în prozã despre femeile satului care merg la

tãmâiat în cimitir, îºi cheamã morþii la masã de pomenire,

se bucurã cu ei, bocesc împreunã viaþa pe care au trãit-o.

Momâile sunt mumele, un fel de umbre ale locului

stând între douã lumi, vorbind cu amândouã. Bocetul

lor este o eliberare de dor.

Atunci satul nu mai trãieºte în realitate, este numai

fumul ce urcã din oale de tãmâiat ºi se risipeºte peste

câmpie. Se spune, se zice,

mi-aduc aminte, aºa încep

poveºtile de dragoste, de

trãdare, de crime fãrã iertãri.

Armata de bãtrâne cu

ciumbere (basmale) ºi fuste

negre judecã totul. Ele sunt

„sinodurile de corbi” din

extraordinarul poem al lui Vasile Voiculescu.

ªi Mitroi le înþelege zisa, povesteºte înainte despre

femeia cu douã mame, despre barza umanizatã, despre

gãinile hrãnite cu melasã care fac ouã ca niºte droguri

pentru un sat întreg.

Între aceste întâmplãri autorul îºi reia firul mãrturisirilor

proprii, întâmplarea cu fraþii de cruce unde se regãseºte

parcã ceva din Drumul câinelui al lui bãdia Lãncrãnjan,

dar fãrã înverºunarea ardeleneascã a bãtrânului maestru.

Uneori, Mitroi iese din matricea lui proprie, se duce în

lumi aºa-zis moderne, trãieºte, dupã pãrerea mea, drama

conjudeþeanului sãu Marin Preda din Intrusul ºi Cel mai

iubit dintre pãmânteni, romane ca niºte pasiuni personale

pentru ieºirea din spiritul tutelar al Moromeþilor. Sunt

experimente, sunt înstrãinãri, sunt altceva. Simþind asta,

Mitroi se întoarce în lumea lui de la Vâjiºtea, este iar

magistral ºi autentic ºi pur, celebrând cãsãtoria dintre o

femeie de 76 de ani ºi un bãrbat de 80, în Miresele. Pretext

pentru leitmotivul de care aminteam la începutul

însemnãrilor mele: Zãrzãricã, zãrzãrea,/ Se mãritã mama

mea. Cãzând, dupã asta, ca o sentinþã, ca o durere, ca

soarta însãºi: Zãrzãricã, zãrzãrea/ Ia auzi, lume, colea/

Se mãritã þara mea.

Eu înþeleg pânã la lacrimã aceastã sentinþã. În cartea

mea, O datã-n veac patria moare, am spus-o fãrã nicio

ezitare. Mã bucur cã nu sunt singur în acest crez, dar mã

doare când se pare cã n-am greºit.

Râsul de copil din finalul Bâlciului de argint al lui

ªtefan Mitroi e numai o metaforã, o speranþã oarbã, care

nu lasã nicio ºansã.

Despre ªtefan Mitroi, într-o postfaþã entuziastã,

prozatorul greu, Dinu Sãraru, scrie cã ilustreazã un realism

folcloric. Dupã pãrerea mea, e vorba de altceva. De o

prozã magic-folcloricã, de o cheie a lumii ºi a literaturii

care stã doar în mâna scriitorilor adevãraþi. Din Câmpia

Românã, din Sudamerica, din Asia lui Cinghiz Aitmatov,

din Orientul îndepãrtat al lui Mo Yan. Aºa cred, aºa scriu.

Judecaþi-ne voi, domnilor cititori, pe ªtefan  Mitroi ºi pe

mine. Poate ºi pe alþii ca noi, dacã or mai fi...

Constantin
Bãrbutã,

La marginea câmpiei, la marginea lumii

Despre cauzele care l-au

determinat pe Augustus sã ia

aceastã mãsurã teribilã faþã de

Ovidiu, sã-ºi exileze

colaboratorul apropiat,

cercetãrile, mai ales în epoca

modernã, derulate de-a lungul

a mai bine de 500 de ani,

antrenând peste o sutã de

autori, nu au reuºit sã

elucideze pe deplin misterul

exilatului de la Tomis, al

cãrui destin dramatic

continuã sã se înscrie între

marile enigme ale universului. (Mihai Manea, Din

enigmele celebre ale istoriei, Editura Cuvântul

românesc, 1991, p. 23-29)

La aceasta, o contribuþie importantã, poate chiar

determinantã, a avut poetul însuºi, care, în scrisori sau în

versuri, nu face decât sã amplifice ambiguitatea cu privire

la motivele edictului imperial de relocare a sa în

îndepãrtatul Tomis „din þara sciþilor”, atunci când afirmã,

fie cã „arta” scrisã de el a avut darul de a jigni pe „zeul

nostru Cezar”, numeroºi autori înþelegând Ars amandi,

prin care Ovidiu parodiazã, cu talent ºi analogii

mitologice, legile împãratului privitoare la cãsãtorie,

adulter sau luxul nemaiîntâlnit, fie atunci când se referã

la „pãcatul” de a fi vãzut ceva, fãrã voie, „am avut ºi eu

ochi”, ceea ce a fost „o greºalã, nu crimã, voi, zei, prea

bine ºtiþi”. În lucrarea menþionatã, prof. Mihai Manea

prezintã ºi un tablou al ipotezelor ºi teoriilor relative la

dedesubturile decretului imperial, alcãtuit în urmã cu

cinci decenii (1964) de cercetãtorul John C. Thibault,

demers remarcabil prin utilitate pentru cititorii avizaþi ºi

preocupaþi, dascãli îndeosebi, care îl pot valorifica în

acest an comemorativ.

Dintre supoziþiile privind exilul de acum douã mii de

ani, mai bine de jumãtate sunt sau au legãturã cu familia

imperialã, pe care Ovidiu o cunoºtea prea bine din postura

ºi relaþiile sale, nefiindu-i strãine acte de cruzime ºi

imoralitate a membrilor ºi împãratului însuºi, astfel cã

posteritatea le-a consemnat sub forma incestului (ºapte

autori), adulterului (11) sau pur ºi simplu legãtura cu

Iulia (24), unica sa fiicã, de a cãrei mamã, Scribonia,

Augustus divorþase (39 î.Hr.) spre a se recãsãtori cu Livia,

forþându-i divorþul, deºi era mama unui copil, Tiberiu.

Pe fiica sa, Iulia Major, împãratul a cãsãtorit-o cu

Marcellus, fiul sorei sale Octavia, obligând-o apoi sã

divorþeze ºi sã se cãsãtoreascã cu Agrippa, general

merituos, prieten, de aceeaºi vârstã cu socrul, care au avut

cinci copii, dintre care trei bãieþi morþi prematur, de care

nu a fost strãinã împãrãteasa Livia, mult prea preocupatã

de a netezi calea spre tron a fiului sãu ºi douã fete, una

Iulia Minor întâlnindu-se cu iubitul ei, aristocratul

Silanus, în casa lui Ovidiu.

Conspiraþia lui Agrippa (15), o posibilã crimã a lui

Augustus sau în familia imperialã, de care poetul ar fi

avut cunoºtinþã, dezinteresul manifest al lui Ovidiu faþã

de moralã ºi politicã etc., sunt alte supoziþii care, în timp,

au încercat sã dezlege misterul exilãrii lui Ovidiu la Tomis

în urmã cu douã milenii, în Constanþa de azi, unde o

statuie datoratã sculptorului Ettore Ferrari (1887),

aminteºte de poetul lumii, cântãreþ al gingaºelor iubiri ºi

primul cântãreþ al pãmântului românesc.
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Universitari în agora

publicisticii: Maria Irod

De regulã, universitarii scriu studii, pe care le publicã, din

când în când, în presa de specialitate. Numai curajoºii coboarã ºi

în agora clipei, inundând-o cu fulguraþiile nebãnuite ale talentului

ºi competenþei lor. Un astfel de curaj dovedeºte Maria Irod,

profesoarã universitarã de limba ºi literatura germanã, atunci

când se apleacã asupra clipei trecãtoare din viaþa literaturii – ºi-ºi

face publice observaþiile în reviste de larg interes; în cazul de

faþã, revista „Luceafãrul”, unde a þinut, mai mulþi ani, o rubricã.

Aceste texte – împreunã cu altele, din alte reviste – ni le oferã

acum sub forma unei cãrþi: Ad libitum, Editura Mantaua lui Gogol,

Bucureºti, 2014. Lecturându-le astãzi, uneori la distanþã de douã

decenii de când au fost scrise ºi publicate, constaþi, odatã cu

prefaþatorul volumului (scriitorul Mihai-Hafia Traista) cã „tânãra

autoare þine autoritar în mâna-i sigurã balanþa aprecierilor

valorice”.

Rãmânând în spaþiul exclusiv al cronicii de carte româneascã

(recenzii, criticã de întâmpinare, fenomen literar curent etc.)

barometrul Mariei Irod este de maximã precizie ºi sensibilitate,

textele consacrate cãrþilor analizate cucerindu-ºi dreptul de a figura

ca secvenþe dintr-o posibilã istorie literarã. Cele mai multe sunt

grupate sub genericul „Galaxia cãrþilor”, în care aprecierile sunt

fãcute într-un stil concis, adesea sentenþios, dar strãbãtute de un

umor subþire, ca un surâs pe o lamã de cuvânt. Am sã exemplific

cu recenzia consacratã volumului de versuri Lacrimi Amare,

aparþinând lui Leon Durã, preot ºi poet de inspiraþie religioasã.

„Primul gând – noteazã recenzenta – care se abãtu asupra mea

dupã lectura poemelor lui Leon Durã a fost cã, din nebãgare de

seamã, am lipsit-o pe Corina Sandu, deþinãtoarea rubricii

„Grafomania”, de un subiect suculent”. S-ar putea spune cã restul

e… tãcere, deºi autoarea face o analizã pertinentã, la obiect,

întregului op. La polul opus sunt aprecierile care însoþesc volumul

Anei Ardeleanu, Cartea vârstei: „Ana Ardeleanu practicã un joc

rafinat al esenþelor, extrase cu meticulozitate din masa amorfã a

cuvintelor ºi distilate apoi în laboratorul sãu poetic”. ªi: „Poemele

au ceva din solemnitatea unui act sacerdotal”. Fie-mi îngãduitã o

mãrturisire, sperând cã nu mã înºealã memoria. Cândva, pe la

începuturile tinereþii noastre, împreunã cu regretatul poet ºi

prozator Vasile Vãduva, pe când lucram amândoi la Scânteia

tineretului, am descoperit-o pe aceastã poetã (o puºtoaicã!) într-

o scrisoare trimisã redacþiei, conþinând niºte poezii care ne-au

tulburat. Vasile a zis s-o chemãm la Bucureºti. A venit fata –

tocmai de la Alba Iulia (oraº-emblemã!) – ºi am condus-o la

revista Luceafãrul, din acea vreme. Ascultând-o, citindu-i caietul

cu poezii, Constantin Þoiu a rãmas ºi el impresionat. Încântat de

prospeþimea versurilor, a publicat-o în proximul numãr al revistei.

De atunci, n-am mai ºtiut nimic de Ana Ardeleanu – ºi mã bucur

astãzi, când descopãr cã s-a împlinit drept o poetã talentatã, maturã,

apreciatã de cãtre o exigentã universitarã.

În celelalte pagini, numeroase (440) ale cãrþii, Maria Irod

analizeazã, pe lângã literatura românã, fenomenul mai larg literar,

european, cu precãdere cel de limbã germanã – fãcându-ºi un fel

de ars critica dintr-un principiu al filozofului francez Jacques

Derrida: „A transpune în limbaj zonele de umbrã ºi de tãcere

dintr-un discurs, a spune pe nume unor lucruri pe care, din diverse

motive, celãlalt nu a îndrãznit sau nu a reuºit sã le exprime, e

sarcina extremã a celui care comenteazã”.

Elisaveta Novac – ºi lumea

geto-dacã

Incitatã de cartea lui Mircea Eliade, De la Zamolxis la

Genghis-Han, scriitoarea Elisaveta Novac se cufundã (pânã la

contopire) în lumea geto-dacã, de unde iese la suprafaþã cu 20 de

legende, pe care ni le povesteºte în volumul Cavalerul trac ºi

misterele lui Zamolxis (Editura Nova Internaþional, Piteºti, 2012).

Dupã cum suntem avertizaþi în „Invitaþie la lecturã” – „Eu nu

plãsmuiesc mitul, ci îl reinventez, pornind de la sâmburele viu,

încã nestins, pe care îl caut ºi îl descopãr în mod tainic”. Pentru

aceasta – „Am cãlãtorit cu pasul, cu gândirea ºi cu sufletul prin

cetãþile, peºterile ºi sanctuarele dacice ºi am ascultat graiul ºi

respiraþia pietrelor. Am îngenuncheat lângã altarele din adânc ºi

lângã izvoarele cu apã vie, primind fiorul venit, de la mari

depãrtãri, ca o energie creatoare ºi încãrcatã de magie. Am urcat

în Bucegi, între Omu ºi Caraiman, ºi am vegheat la ploaia de stele

ºi m-am rebotezat din nori, împreunã cu regii ºi cu preoþii Daciei

Felix. Am trãit clipe strãlucite lângã poporul de piatrã de pe

platou ºi i-am ascultat gândurile. Am aflat istoria Sfinxului ºi

poveºtile Babelor ºi am prânzit la Masa Ciobanului”.

Strãbãtând acest avatar, al purificãrii ºi credinþei, Elisaveta

Novac oferã cititorilor o „floare de lotus” cu 20 de petale-mituri,

cu lumina desprinsã din inflorescenþa strãlucitoare a strãvechii

Flori de Lotus – Sahashrara, cea cu o mie de petale. Fiecare

petalã din lotusul Elisavetei este o legendã-adevãr pe care, citind-

o, nu se poate sã n-o crezi. M-aº opri asupra uneia singure –

„Cãlãtoria din vis” – despre Cavalerii Danubieni, fraþii gemeni

Heron ºi Mitra, fiii zeiþei Bendis ºi ai zeului Gebeleizis. Dincolo

de încercãrile prin care trece Heron (aidoma unui Fãt-Frumos

din basmele de mai târziu) în drumul sãu spre învãþãturã, pânã la

întâlnirea cu Magul (din Egipt) unde puþini izbutesc sã ajungã –

semnificativã este mãrturisirea Magului despre cei, puþin, ajunºi

aici spre „a învãþa despre nemurire”. Zoroastru, Pythagoras ºi

Mithras n-au atins sacralitatea nemuririi, deºi, prin diverse cãi

mai puþin oneste, i-au fãcut pe oameni sã creadã în ei. „Zamolxis,

bãtrânul profet ºi rege din zona carpato-balcanicã, alãturi de marele

preot ºi gânditor Deceneu – confirmã Magul – sunt singurii care,

în cele din urmã, au înþeles existenþa Tatãlui Ceresc. (…) Doar ei

îºi vor lãsa poporul pregãtit pentru nemurire, încredinþând lumea

traco-dacã de viaþa veºnicã a sufletului”.

Aceasta este ideea principalã a întregii cãrþi, pentru care

autoarea pledeazã convingãtor – ºi-n care se aflã însuºi misterul

creºtinãrii strã-strãmoºilor noºtri. Cam în aceeaºi vreme are loc

ºi „Întâlnirea lui Zamolxis cu Iisus”, acasã la daci, în muntele

sacru Kogaion.

Stilistic vorbind, cartea este scrisã frumos, un râu blând sãltând

la cataracte, prin care scânteiazã pãstrãvii epitetelor ºi metaforei.

Fiecare petalã-mit este un poem în prozã, deconspirând-o

(împlinind-o) pe cunoscuta ºi talentata poetã Elisaveta Novac.

(De altfel, într-o zisã poeticã pusã în seama lui Zamolxis, poeta

psalmodiazã: „Tu, poporul meu,/ Sã ai Dumnezeu,/ Cãci preotul

tãu/ E un Deceneu,/ Oriunde umblaþi,/ Voi sã nu uitaþi,/ Rugul

aþâþaþi,/ La Domn vã rugaþi!// De poporul meu/ Voi vorbi mereu,/

Sus la Dumnezeu,/ Când hota-þi încinge/ La Mine-o ajunge,/

Cântec bucuros,/ Din omul frumos”).

Dedicatã nepoþilor – „Marie Le Fol-Novac ºi Nicolas

Bosnjak, spre a-ºi cunoaºte strãmoºii” (semn cã urmaºii poetei

se aflã pe alte plaiuri) – cartea se adreseazã deopotrivã copiilor

þãrii sale, nouã, tuturor: „Veniþi, iubiþi cititori, în universul basmelor

strãbune, basme revelate ale unei lumi pline de echilibru, de

splendoare ºi de omenie!”.

Crina Decusarã Bocºan –

„Adolescentine”

Dupã ce a descifrat Axioma Turnului (într-o carte chiar aºa

numitã – ºi subintitulatã „prozã fantasticã” – apãrutã în Editura

Asociaþiei Culturale „Iulia Haºdeu”, Bucureºti, 2012) Crina

Decusarã Bocºan coboarã în vârsta adolescenþei, introspectând

stãri rãmase în adormire, strânse într-un florilegiu poetic numit

Adolescentine, apãrutã sub egida aceleiaºi edituri, în 2015 – ºi

tipãritã sub teascurile Editurii RawexComs, de cãtre patroana

Catacombei, Raluca Tudor. Despre poeziile cuprinse în volum,

autoarea mãrturiseºte: „Adolescentinele mele ar trebui receptate

ca ceva ce freamãtã de tinereþe, de momentul în care fluturele iese

din cocon, încã nepregãtit sã primeascã loviturile decepþiilor în

dragoste, în creaþie, în afirmare”. Voi exemplifica aceastã unicã

stare din viaþa fiecãruia/fiecãreia, cu „dureros de dulcea” poezie

„Romanþã veche”: „Într-o primãvarã blândã/ Buzele timide încã/

Învãþarã sã sãrute/ Pe alei de parc pierdute// Vine vara ºolduratã/

Buzele cu sete catã/ Ameþeala nãzdrãvanã/ De la dragostea golanã/

/ Vântul toamnei dezveleºte/ ªoldul dealului pe creste/ Buzele s-

au subþiat/ De iubire cu pãcat// Toamna cântã-ncet, ºoptit/ Despre

cei ce s-au iubit/ Buzele ºi-aduc aminte/ De trecute jurãminte//

Când iarna porneºte ºaga/ Tristu-i dragul, tristã-i draga –/ Buzele

nesãrutate/ Stau la geamuri îngheþate”.

Romaniþa-Maria ªtenþel – ºi

anotimpurile sale

Anotimpurile Romaniþei – Anotimpuri creatoare, Editura

RawexComs, Bucureºti, 2016 – sunt, de fapt, opt interviuri,

consacrate lunilor iunie, iulie, august, septembrie, octombrie,

noiembrie, decembrie ºi ianuarie (cap-compas: Eminescu!) luate

unor personalitãþi din varii domenii, care s-au nãscut în acele

luni. Respectând împãrþirea temporalã, îi numesc aici pe aleºii

Romaniþei-Maria ªtenþel: Ion Andreiþã, jurnalist; Ileana Hogea

Veliºcu, scriitoare; Rodica Popescu-Bitãnescu, actriþã; Alexandru

Tomescu, violonist; Coman ªova, poet; Grabriela Szabo, sportivã;

Gheorghe Pãun, academician; George ªovu, scriitor. Decupez,

mai jos, din mãrturisirile iluºtrilor interlocutori câte un citat-

emblemã. Coman ªova: „Da, poezia – adicã acel fel de a fi

preocupat de vise cu temeiuri incerte, de cuvinte, pe care le auzi,

trãieºti, te înfioarã ºi te grãbeºti sã le transcrii”. Rodica Popescu-

Bitãnescu: „Viaþa ºi moartea merg împreunã pe drum ºi suntem

datori sã þinem aproape, cu iubire de semenii noºtri, sã ne iubim

aproapele – cum se spune în Biblie. În viaþa noastrã, când nu ne

este prea bine, sã ne gândim cã astfel ispãºim cele ce tot noi am

greºit”. Ileana Hogea Veliºcu (sinolog): „Un cãlugãr de la templul

daoist Norii Albi, cu un zâmbet mi-a spus cã sunt reîntruparea

unui cãlãtor, de pe meleagurile mele, ce-a trãit cu 300 de ani

înaintea mea… ºi acela este chiar Spãtaru Milescu, nãscut la

1636, iar eu la 1936". Alexandru Tomescu: „… Am avut ocazia

sã cânt cu vioara care i-a aparþinut lui Paganini… lãsatã prin

testament oraºului Genova, iar eu am avut ºansa sã cânt cu ea

pentru cã am fost câºtigãtorul Concursului Paganini, 1995".

Gabriela Szabo: „Niciodatã sã nu doreºti ce are altul. Fiecare

avem de urmat propriul drum, destin, soartã… avem o poveste a

noastrã de îndeplinit ºi de spus lumii. Trebuie sã o facem cât mai

bine, mai deplin ºi mai frumos”. Academicianul Gheorghe Pãun:

„Mereu am gândit-simþit în limba românã. În alte limbi pot citi,

pot lucra, pot face cumpãrãturi, dar în niciuna nu pot simþi. Celulele

mele, de la buricele degetelor pânã la neuroni, au crescut cu apã

româneascã, argeºeanã chiar, au crescut în limba românã, de-asta

nu pot trãi cu altã apã, în altã limbã”. George ªovu: „De câte ori

îþi este, ca român, dor de ceva sau de cineva, din þara ta, din

neamul tãu, din fiinþa fiinþei tale, îþi este, sau ar trebui sã-þi fie, dor

de Eminescu”. Ion Andreiþã, citându-l pe medicul-filozof Dumitru

Constantin-Dulcan: „Eminescu vine meteoric în cultura

româneascã – ºi este vizibil, prin tot ce a scris, cã avea obsesia

infinitului. L-am putea compara cu un astru ce vine din infinit,

poposeºte o clipã aici, într-un spaþiu ºi un timp special destinate,

pentru a da culturii româneºti dimensiunile universului”.

Constanþa Abãlaºei-Donosã –

ºi culorile poeziei

Poeta îºi intituleazã recenta carte Poezii pastelate (Editura

Singur, Târgoviºte, 2011) dezvãluind astfel dubla sa preocupare

artisticã: ispita cuvântului ºi curcubeul penelului. Autoare a câtorva

volume de versuri (între care Sonate, Anotimpuri pentru prietenii

mei, La uºa iubirii) ea este ºi o apreciatã pictoriþã (cu expoziþii în

þarã ºi strãinãtate – Franþa, Canada).

Are dreptate scriitorul ªtefan Doru Dãncuº, editorul cãrþii,

care afirmã, într-o postfaþã: „Poezia ºi arta Constanþei Abãlaºei-

Donosã vine ca o confirmare a faptului cã mai existã suflete pure.

Cartea de faþã pare a striga cã s-a pus prea mult preþ pe ºtiinþã,

ignorându-se realitatea sufleteascã, nevoia umanã de a-ºi înþelege

rostul”… Din aceastã confirmare a puritãþii se desprind, ca dintr-

un caleidoscop, poezii în simbolice culori ºi nuanþe sufleteºti.

Câteva exemple: „Iubesc buzele tale / În care se frânge / Muzica

rãbdãrii // Ascult vocea ta / Care-mi ºopteºte / Suspinul prelung

/ Al durerii” („Capriciul”); „Toamna are culoarea copacilor / Ochii

ei privesc spre nuanþa / Albastrã a lacului / Lacrimile cerului /

Cãzute-n grãdina de turcoaz / Pãrul despletit al copacilor spalã”

(„Peisaj”); „Iarna fãrã nicio veste / A venit peste pãmânt / S-a

întins ca o cortinã / Peste pânza mea pictând / Vântul pe un

portativ / Apa liniºtit îngânã / Câte-un fulg în dezmierdare / Câte-

o ºoaptã îngheþatã / ªi o frunzã obositã / În vântul aspru zburând

/ Galbenã ºi istovitã / Cade pe pãmânt oftând” („Peisaj de iarnã”);

„Dacã pasãre aº fi / Cãreia i s-ar fi dat / Destinul de a fi pictor / Þi-

aº face un peisaj / Þi-aº mai picta o felie de munte / Câteva umbre

de noriºori, în gri / Sau ceruleum-ul ochilor tãi… / Dacã pasãre

aº fi / Cu destinul de pictor / Þi-aº picta pãduri de mesteceni / De

brazi ºi castani / Îmbrãcate-n stranii culori” („Sonata timpului”).

Ceva mai severã cu sine, poeta îºi poate asigura un timbru

propriu, în peisajul nostru literar.

Frumoase cãrþi de doamne ºi domniþe
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CÃRÞILE  SUDULUI
Supranumit ºi Miazãzi, acest

punct cardinal misterios care e

Sudul mi s-a pãrut a fi gãzduit

întotdeauna o geografie literarã

mai incitantã decât Nordul, Estul

ºi Vestul, botezate ºi ele în

strãvechime drept Miazãnoapte,

Rãsãrit ºi Apus într-o categoricã

determinare cosmicã...

Poate cã Sudul mi s-a relevat ca atare prin vorbele lui Borges

referitoare la Dahlmann, personajul sãu din El Sur, nepot al unui

emigrant european de la sfârºitul secolului al

XIX-lea în Argentina ºi care, la un moment

dat îºi dã seama cã ar fi cãlãtorit mai degrabã

în trecut decât în mitologia unui anumit punct

cardinal: „Dahlmann pudo sospechar que

viajaba al pasado y no solo al Sur”. ªi tot

Jorge Luis notase în 1923, când publica poema

sa despre Sud în Fervor de Buenos Aires cã

„desde uno de tus patios haber mirado las

antiques estrellas”. Mã visam deci într-o asfel

de curte interioarã (patio) de unde puteam

cerceta cu privirea „vechile stele” dintre care

s-ar fi putut ca una sã fi fost cãzãtoare (estrella

fugaz).

Pentru Borges Sudul avea, neîndoielnic o

dimensiune aparte ºi controlabilã dacã ne

gândim la faptul cã patria sa, Argentina,

coboarã în Ocean, prelingându-se într-o Þarã

de Foc ce-ºi aflã capãtul în gheþurile Polului

Sud.

La noi, Sudul teritorial e mãrginit de centura

acvaticã a Dunãrii, aceastã apã albastrã, „cu

irizaþii, în toamnã, arhaicã... Apa care pãstreazã

memoria lucrurilor”. Am gãsit aceastã

descriere cvasi-borgesianã într-o carte pe care am primit-o recent.

Autoarea ei se numeºte Graþiela Popescu ºi s-a nãscut în „cel

mai sudic þinut al memoriei”, la Corabia.

Am acceptat sã-i fiu însoþitor într-o cãlãtorie miraculoasã: „Sã

mergi spre Sud, fãrã sã te opreºti, sã intri adânc în câmpie, cu

soarele în dreapta imens, în crepuscul. Fãrã indicatoare, fãrã

GPS. Într-un timp încremenit în amiazã. Lanuri de grâu ºi de

floarea soarelui, câmpie rãzvrãtitã. (...) Drumul ºi destinaþia sunt

poveºti ale memoriei”.

* * *

Cartea acesta se cheamã Utopia ca realitate, Utopia în actualitate

iar  autoarea ei este, vã reamintesc Graþiela Popescu, o scriitoare

ce are darul de a ne propune nu doar cãlãtorii în spaþii fizice

precum cele ale câmpiei danubiene ci ºi în spaþiile culturale

europene ºi chiar transatlantice. Astfel, analizând o carte de Nicolae

Coande (Vânt, tutun ºi alcool – editura Brumar) autoarea

comentariului urmeazã o rutã Craiova-Brooklin, sesizând cã în

placheta liricã „bântuie un aer de western, de scotch ºi de vânt

fierbinte în câmpie stearpã”, simþind cã n-are importanþã faptul cã

un poet de azi poate trãi în cartierul new-yorkez în care a vieþuit

Whitman sau în „infernul vesel Craiova”, poate chiar în confuza

Craioviþa Noua, atât timp cât, de fapt, el se aflã în „arestul literaturii”,

trãind zilnic („cada dia”) în ficþiunea lui „papa hem” (evident,

Hemingway) dar ºi în cea a lui Dylan ori Lou Donaldson, aceºti

„oameni tãcuþi” pãstrând în fundal „privirea lui barack obama la

cnn/ scrutând america afro” Concluzia este cã „Nicolae Coande

(...) exploateazã ºi depãºeºte tehnica reproducerii textului” aºa

cum un alt poet ce „transcende concretul” precum Radu Andriescu

posedã un lirism narativ, fãrã „a cãdea în confesiv, în ciuda

verbiajului”. Sub acest aspect, Pãdurea metalurgicã este, cum o

aratã chiar autorul una „metarealistã” iar Graþiela Popescu se

încumetã a-i discerne „fractaliile” ºi patternurile dar ºi „restul

tezismelor socio-psiho-antropologice (ce) destructureazã,

deconstruiesc, deturneazã orice poeticã a limbajului”.

Tânãra universitarã este o bunã cunoscãtoare a criticii ºi

cercetãrii postmoderne a literaturii (Harold Bloom, Jean François

Lyotard, Lev Manovich, Iban Hassan etc.) aplicând oportun

noile metode de interceptare poeziei româneºti de azi (v.

Escapadã de sâmbãtã seara în hipertext, la pag. 29-32). Dan

Mircea Cipariu ºi Traian Coºovei, apoi Vasile Igna, Aurelian

Titu Dumitrescu,Claudiu Komartin ori Sorin Gherguþ îi oferã

prin cãrþile lor profitabile popasuri în „frisoanele unei

scripturalitãþi neinhibate”. Literatura universalã nu e nici ea

ocolitã. O abordare a hermeneuticii miturilor din perspectiva

diacroniei „barochizante” a receptãrii este un exerciþiu critic

savant, în care Umberto Eco, Roland Barthes ºi Mircea Eliade

îºi dau întâlnire cu Nicolae Balotã ºi Eugen Negrici în

demonstrarea adevãrului cã „rupte de contextul originar, miturile

cotidianului s-au fetiºizat, rigid ºi simplist”. Demonstraþia e

continuatã de „parodierea tragicului mitologic în secolul XX

prin cercetarea arhetipurilor tragediei antice în alegoriile lumii

moderne” (v. capitolul Tragicul în drama contemporanã miticã).

Nu pot sã nu amintesc însã nici paginile destinate unor autori

atât de diferiþi precum Boris Vian ºi Leonardo Sciascia sau unor

reprezentãri teatrale româneºti sau strãine, surprinse în „vortexul

lor semiotic”, autoarea fiind – clar! – o adeptã a adevãrului

transmis de Jacques Derrida: „cu toþii gândim în semne”, fapt ce

asigurã artei moderne o combustie pe potriva nobilelor sale meniri.

Sunt multe de spus despre aceastã eruditã prezenþã editorialã

cu punct de pornire în sudul danubian al Corabiei pentru care se

cuvine a-i aduce un binemeritat elogiu Graþielei Popescu...

* * *

Drumul sufletelor în Câmpia Românã. Astfel s-ar putea

supraintitula noua carte (Copil de suflet) pe care Lia Maria Andreiþã

a publicat-o la editura Semne. Autoarea, fost diplomat în mari

capitale europene (Paris, Roma) ºi doctor

în drept, simte nevoia „veºnicei

reîntoarceri” la vatrã. Numele acesteia

este Negoieºti, o aºezare din bãrãganul

cãlãrãºean ce a cunoscut cândva un destin

glorios sub îngrijirea marelui voievod

Matei Basarab ºi a sensibilei sale

Doamne Elina. Am avut prilejul sã

descopãr frumuseþea ºi bogãþia

caracterologicã a eroilor din Fântâna cu

lacrimi, carte din 2014 a autoarei pe care

am avut cinstea de a o prefaþa. Fapt ce

mi-a înlesnit cunoaºterea mai

îndeaproape a acestui vechi sat din

Câmpia Românã, cu nobilã atestare

istoricã, în care boierii Herescu ºi-au unit

soarta, prin înrudire cu domnitorul Matei.

Ceva din aristocraþia meleagului s-a

transmis ºi oamenilor de rând de aici

precum Bâta Dumitra, pãrintele Alecu ºi

atâtea ºi atâtea alte chipuri ce au crezut în

psalmul lui David (90), citat în evocarea

Moartea tatãlui: „Cel ce locuieºte în

ajutorul Celui Preaînalt, întru

acoperãmântul Dumnezeului Cerului se va

sãlãºlui”.

Scriitoarea îºi convoacã încã o datã cititorii

la Negoieºti, dupã ce în romanul din 2015 La

umbra sorþii îºi purtase personajele mai cu

seamã pe meleaguri moldave. Revenind deci

asupra lumii pe care o ºtie ºi o iubeºte cu sârg,

Lia Maria Andreiþã ne oferã, în Copil de suflet

o diagramã a suferinþei omeneºti prin

înfãþiºarea vieþii unei fiinþe sãrmane, Sorina,

ivitã pe lume „în casa cea mai sãracã de pe

islaz”, într-o familie (evident) nevoiaºã ºi care

acceptã sã o încredinþeze unui cuplu de

notabilitãþi ale comunei, el inginer la ferma

statului iar ea croitoreasã de lux, pãrinþi

nefericiþi altminteri ai unei fiice ajunsã ea însãºi

la vârsta maturitãþii ºi purtând stigmatul unui

handicap mintal. Administrativ, actul de înfiere

ar fi trebuit sã o menþioneze pe Clara drept

mama de adopþie a copilei. Din pãcate, tocmai

cea menitã sã-i ofere protecþie Sorinei o va

desfigura pe aceasta într-un acces maladiv, fapt

ce va declanºa o lungã perioadã de privaþiuni,

de internãri în spitale bucureºtene ºi de reacþiii

batjocoritoare din partea celor din jur. Copilãria

ºi adolescenþa Sorinei se petrec într-o astfel de cursã infernalã a

vieþii, personajul încercând din rãsputeri sã se elibereze de

complexele pe care oamenii i le transmit cu cinism. Iubiri ratate,

prietenii eºuate marcheazã existenþa Sorinei care ajunge, din

eroare, în temniþa de la Târgºor. De altfel, începutul romanului

este provocat de eliberarea din detenþie a acesteia iar paginile ce

urmeazã sunt adevãrate flash-back-uri într-o existenþã nefericitã.

Iatã de ce, cu multã îndreptãþire nota în postfaþã Mihai Antonescu:

„Tehnica scrierii acestei cãrþi este una a tuºelor, spunem noi,

pornind de la alcãtuirea personajelor ce se tot construiesc de-a

lungul naraþiunii, la aºezarea lor în plan social ºi politic numai

atât cât sã dea o justificare timpului istoric, dar cu un puternic

accent pe factorul psihologic, unde doamna Lia Maria Andreiþã

vãdeºte un echilibru ºi o acribie remarcabile.”

Desfãºuratã, începând cu jumãtatea anilor cincizeci ºi pânã

spre capãtul veacului ce-a trecut (unul dintre cele mai puternice ºi

tragice segmente ale istoriei) în aºezãri cvasianonime precum

Negoieºti ºi Budeºti, dar ºi în gureºa capitalã, cartea Liei Maria

Andreiþã mi se pare a fi mai mult decât orice o ilustrare a canonului

biblic al suferinþei, transpus într-un timp al destrãmãrii morale,

în care trecem prea grãbiþi pe lângã cei din jur, ignorându-le

poverile fizice ºi sufleteºti. Iar romanul acesta sobru ne ajutã sã

ne oprim din cursa besmeticã pentru ca, înþelegându-i pe cei de

alãturi sã ne putem pricepe mai bine pe noi înºine...

* * *

Nicãieri în oraºul acesta de Silvia Zabarcencu apare într-o a

doua ediþie, revãzutã ºi adãugitã, în 2016, la editura întitulatã

oarecum straniu Mantaua lui Gogol ºi care se revendicã din

celebra frazã a unui mare scriitor rus al secolului al XIX-lea:

„Noi toþi, am ieºit din Mantaua lui Gogol”. E bine de ºtiut cã nu

e vorba – cum mai cred unii, încã – de „paltonul” marelui prozator

ºi dramaturg, fondator al realismului rus ci de nuvela sa din 1842

Mantaua (ªinel). Dacã vom evalua efectele în timp ale „ºcolii

naturale” (sintagmã prin care V. G. Belinski desemna tendinþa

majorã a curentului impus de Gogol) putem afirma cã ºi realismul

acestui roman al Silviei Zabarcencu este la fel de necruþãtor.

Apãrut iniþial în 1982 la editura Eminescu (împreunã cu

Thalassa...! Thalassa...!), Nicãieri în oraºul acesta îºi

desfãºoarã acþiunea la Bucureºti ºi Chilia Veche într-un moment

de crizã a „socialismului biruitor”.

Se ºtie cã, la sfârºitul anilor ºaptezeci, începutul anilor optzeci,

politica autarhicã a regimului impus de Nicolae Ceauºescu a

început sã-ºi arate roadele printr-o austeritate economicã dublatã

de controlul poliþienesc asupra populaþiei. Sentimentul pe care þi-

l oferã romanul este cel al unei lumi anesteziate de norme menite

sã blocheze existenþa individualã ºi care se desfãºoarã sub

supravegherea unui nevãzut Big Brother. Ne aflãm, nu-i aºa, în

preajma acelui 1984 pe care fantezia lui George Orwell l-a creat

ca pe un semnal de alarmã, fãrã a fi bãnuit atunci când îl scria, la

sfârºitul anilor patruzeci cã o parte a lumii se va confrunta cu

tragica paradigmã a existenþelor orwelliene. Nu aº risca, desigur,

o comparaþie a lui Winston Smith, personajul captiv al distopiei

lui Orwell cu Ilarion, profesorul din Chilia Veche ce vine la

Bucureºti spre a-ºi convinge veriºoara, Sidonia, pictoriþã oarecum

bine plasatã în mediul artistic al capitalei sã se întoarcã în satul de

pescari pentru a restaura pictura bisericii, loc sacru de întâlnire a

oamenilor, aparþinând unor felurite neamuri, mai ales ucraineni,

coborâtori din vechi alcãtuiri cãzãceºti ºi români pe care viaþa i-

a adunat laolaltã pe braþul de sus al Dunãrii. La un moment dat

strãinul ce vrea sã le ofere localnicilor autocolante cu reprezentãri

biblice în schimbul strãvechilor icoane ºi care se va dovedi un

harnic slujbaº al „Marelui Frate” atotvãzãtor ºi atotascultãtor

face o scurtã prezentare a coabitãrii neamurilor de pe aici într-o

redare cvasioficialã a realitãþilor etnice: „ºtiu cã în aceastã aºezare

de graniþã trãiesc laolaltã ºi în bunã

înþelegere (...) români, ucraineni, ruºi

lipoveni, turci, italieni, bulgari ºi

chiar o familie de unguri mutatã

recent cu serviciul”.

ªi totuºi, dincolo de sloganul

propagandistic mai sus exprimat,

existã în aceastã parte de lume uitatã

de Dumnezeu o armonie a sufletelor

pe care Silvia Zabarcencu ºtie s-o

exprime prin simboluri simple

precum acesta: „Încãperea în care ne

adunam era largã, canapelele din

lemn, lungi cât peretele, cu spãtare ºi

cu braþe, erau meºteºugite de

meºterul Canareica, cel ce a fãcut ºi

mesele, scaunele, cã avea atelier cu

strung în care rotunjea cu înflorituri

unele pãrþi pentru frumuseþe ºi tot ce-i

mai trebuie unui meºter adevãrat.

Masa mare, în jurul cãreia se spuneau

rugãciunile a omenit ºi a înveselit

lume ºi la alte ocazii – Paºti, Crãciun,

felurite sãrbãtori, nunþi, botezuri sau

pomeni...”

Romanul ne conduce deci în acea lume de graniþã, unde

neamurile se amestecã în chip firesc, o lume pe care o ºtiam din

scrierile lui Jean Bart ºi Radu Tudoran, ale lui Gib Mihãescu ºi

Geo Bogza, dar care ni se înfãþiºeazã pentru întâia oarã sub zodia

„noului ev” al socialismului care, în pofida ofensivei sale

transformatoare nu pare a fi avut putere asupra acestui capãt de

þarã în care mai existã poveºti despre un zugrav de biserici ce nu

se atingea de culori fãrã post negru sau despre femei retrase în

mijlocul apelor, pe grinduri inaccesibile precum Mãlina, ce „stãtea

în iarba deasã ore-n ºir ºi n-o vedeau decât pãsãrile cerului, dupã

care stingea vãpaia din pielea dogorâtã în apa acoperitã cu lintiþã

pe sub care înota pânã la ochiul tivit cu nuferi galbeni, între care-

ºi scotea capul ºi trãgea aer în piept”.

Cu totul altfel aratã însã Bucureºtiul în care poposeºte Ilarion,

un megalopolis cu „blocuri înlãnþuite ca o omidã pântecoasã, cu

sute de ferestre la cele zece etaje, prin care oamenii îºi scoteau

afarã capetele ºi rufele spãlate” dar ºi cu zone „scãpate de la

demolare, cu case îmbãtrânite dupã garduri de lemn sau din vergele

de metal cu arabescuri simple deasupra porþilor”.

Fãrã a iniþia un conflict între paradisul acvatic de la Chilia

Veche (romanul este dedicat în chip explicit acestei aºezãri, „cu

oamenii ºi cu frumuseþile de paradis ale Deltei împrejmuitoare”)

ºi înfernul urban al unei capitale mai degrabã sordide decât

strãlucitoare, Silvia Zabarcencu a lãsat sufletul sã-ºi spunã

povestea de copil în cãutarea fericirii pierdute cândva, de copil pe

care viaþa l-a aºezat „pe cãrãri strãine”, împovãrându-l cu o

existenþã în care „refugiul” reprezentat de locul natal rãmâne

singura stea cãlãuzitoare. O stea a Sudului sub care se poate

naviga pânã la capãtul vieþii, visând...
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Doamna Honorina Ina Chitic s-a nãscut în Bucureºti, unde a lucrat  ca medic stomatolog pânã în 1987, când a emigrat în Suedia, pentru a scãpa de

presiunile la care era supusã de Securitatea acelor vremuri. Poezia i-a fost prieten statornic în þarã dar ºi în strãinãtate. Deºi departe de familie, de colegi, a

pãstrat  o bunã legãturã cu ei, cu editurile româneºti, unde ºi-a publicat câteva cãrþi de poezie scrise cu dor, cu durere, un adevãrat jurnal existenþial vizând

adaptarea, traversarea provocãrilor de tot felul. Când i-a fost greu, a bravat, fãcând Piruete pe coji de nuci (1998), când au fost nori, ºi-a tunat în paharul

zilei Picãturi de bitter (2000), când au asaltat-o deriziunile, a pus pe masã Psihomigdale  (2002), a conchis în urma unor eºecuri Mai degrabã singurã

(2004), ºi Parcã niciodatã (2008),  nu a scris mai bine decât atunci când a fost Fãrã tihnã (2012). În Suedia, a publicat Egentligen ensam (editura Gondolin,

2006),  iar la editura Smakadoll, în traducerea lui Inger Johansson, cãrþile: Som om vi aldrig (2009) ºi P.S. Citeºte printre rânduri/ P.S.  Läs mellan raderna

(2012). Dupã ’90, vine mai des în þarã, unde poezia sa este cititã ºi recenzatã de: C.D. Zeletin, Gheorghe Istrate, ªtefan Ioanid, aprecierile nelipsind nici în

þara de adopþie. La Malmo, unde locuieºte, s-a întâlnit deseori cu regretatul scriitor Ion Miloº, care apreciind-o elogios, îi compara filozofia de viaþã cu cea

a lui Antoine de Saint Exupery din Micul prinþ ,,care îºi cautã mereu o altã lume ºi Adevãrul’’. Este membrã a Societãþii medicilor scriitori ºi publiciºti din

România, a Uniunii mondiale a medicilor scriitori ºi a Uniunii scriitorilor din Suedia. Volumele doamnei Honorina Ina Chitic se ordoneazã parcã dupã un

parcurs prestabilit, un parcurs de viaþã transfigurat de o conºtiinþã esteticã superioarã sesizând esenþa lucrurilor, în ce au ele semnificativ, emoþionant,

omenesc. Tema emigraþiei-emigrantului apare destul de des, dar nu obsesiv, mai important pentru poetã fiind observarea ºi analizarea unor noi medii,

structuri, mentalitãþi, cu inter-relaþionãri, de naturã sã-i stimuleze propensiunea pentru comparaþii, reflecþii, în formule sintetice, contrase, tensionate. Þara

din care a plecat ºi þara în care s-a stabilit se reliefeazã cu ce au ele specific, frumos ori intrigant. Una o asalteazã cu amintirile trecutului, bune sau rele, cealaltã

cu noutãþile bulversante cãrora sufletul unei femei singure dar puternice le face faþã  cu luciditate, ironie sau chiar cu umor. Cãrþile sale se configureazã într-

un autoportret în miºcare ce luptã pentru viaþã, chiar dacã viaþa nu e întotdeauna nici generoasã, nici dreaptã. (Victoria Milescu)

VA CIUGULI CINEVA?

De pe balconul

de peste drum

o mânã presarã

firimituri de pâine

vrãbiilor înfometate.

Deschid fereastra –

presar ºi eu...

o mânã de cuvinte

...oare va ciuguli cineva?

EXPERIMENTUL

VIAÞÃ

Anii deodatã cu noi

se învechesc.

Flori presate între file.

Gratiile coastelor

trudnic astãzi se rãsfirã.

Arzãtoare ieri ambiþii

Ferecate-s sub zãvor –

iar a ochilor pupile

veºtejit privesc prin lume.

Când nici nu-þi trece prin gând

simþi genunchii tremurând

ca la examen demult.

Viaþa gratis se oferã

ca unic experiment

cãruia cu un zâmbet trist

eºti dator a te supune.

O concesie fireascã

ºi la fel, reciprocã.

CALVARUL –

MÃRTURISIRE

Recunoºti

cã ai mâncat

peºte

cu varzã acrã?

– Cineva – om serios –

ne-a informat.

E mai bine

pentru tine

sã recunoºti

acum

la început

de drum!

Mai târziu

îþi va fi mai greu,

vei avea necazuri mari!

Aceeaºi ridicolã

insistenþã

de ei repetatã

ºi astãzi

ºi mâine

mereu.

Într-o bunã zi

– sleit de puteri –

am semnat

acea declaraþie

de ei scrisã cu anticipaþie

mãrturisind

cã subsemnatul

DA –

am mâncat odatã

peºte cu

varzã acrã

ºi m-am bucurat.

Satisfãcuþi

Au plecat.

m-am privit

în oglindã.

Eram alb

ca varul.

Din ziua

urmãtoare

a început

CALVARUL.

JUNGLA LUMII

Ce te legeni

omule?

Nu-i nici ploaie

nu-i nici vânt

nici cutremur pe pãmânt.

– De ce

nu m-aº legãna?

mã simt bine

în lumea mea.

Pentru ce atâta soare

pentru ce atâta lunã?

Ziua-i tot

atât de mare

noaptea-i tot

atât de lungã.

Lumea –

tot o mare junglã.

CEAÞÃ ªI

BRUMÃ

Voi cântaþi

soarele ºi luna.

Eu cânt

ceaþa ºi bruma.

Notele mele-s

grele ºi ude.

Unele abia ating

vechea-mi chitarã

cu ale ei strune

fixate parcã

de un meºter distrat

au claire de la lune.

Sunetele lor –

telegrame de fum

– cu o mãrginitã

sete de viaþã –

prin ploaie ºi vânt

fãrã soare ºi lunã,

prin ceaþã ºi brumã

îºi taie discretã cãrare.

Pe furiº mi-aratã

petele din soare.

 ALTCEVA

Altceva

este totuºi

acelaºi lucru.

Au smuls din mine

când pe ocolite,

când cu tãrie.

Mereu.

A rãmas Ceva

despre care

nici eu

suficient nu ºtiu.

Un Altceva –

din care

fãrã pricepere

eu însãmi

mereu smulg.

POETUL

Cu aprigã râvnã

poetul

stoarce vorbele

aºa încât

pe mâini

îi rãmâne culoarea

iar în ureche

foºnetul lor.

PLÂNGE IARBA

În timp ce urmaºii

cu de-ale vieþii

sunt ocupaþi,

din schelete

încã

picurã durere.

Sub roua-i de sânge

iarba plânge.

BÃTRÂNEÞE

TÂNÃRÃ

Când am cunoscut-o

nu mi-a pãrut

atât de urâtã.

Ea –

bãtrâneþea

era încã tânãrã.

DIN ILUZII

Fã-þi din iluzii

o funie solid împletitã.

Cu toatã convingerea,

ca ºi cum pe dupã

gâtul tâlharului a-i rula-o,

înconjurã-þi propriul gât

ºi pe scaunul de supliciu

urcã.

De restul

se va îngriji

Destinul.

DIN ALTRUISM

Pe aleile parcului

mulþime de tineri.

Un alienat

apãrut de nicãieri

deschide foc – ucide.

Din altruism.

Pentru cã ei

nu sunt ca el

un privilegiat.

De la sanatoriul

de reabilitate

de peste drum

se aud aplauze.

SALVARE

COSTISITOARE

Atunci:

– Emigraþi

în toate þãrile!

Rãspândiþi-vã!

Acum:

Imigranþi

din toate þãrile,

socotiþi-vã!

Urcarea

ºi coborârea

cãtre atotprimitorul

ºi generosul

NAOS

al templului,

care nicicând

nu va fi construit,

sunt

atât de costisitoare

pentru suflet!

PLÂNSUL

Când întâlneºti

un copil

plângând

arunci o scurtã

privire

întrebãtor mustrãtoare

însoþitorului,

grãbeºti paºii

ºi

treci mai departe.

Când întâlneºti

un bãtrân

plângând

þi se-nmoaie

genunchii.

UN OCHI RÂDE,

UN ALTUL PLÂNGE

Cu inima tãciune

ºi spaimã în privire

iatã-mã în Suedia

þarã gazdã primitoare

generoasã în libertate.

Mintea-mi treazã – bucuroasã.

Inima sângereazã.

Sunt copacul smuls din

rãdãcini

fãrã ºansa reînnoirii.

Un ochi râde, un altul plânge.

LA SUPÃRARE

La supãrare

un alb

se înnegreºte

la faþã.

Un negru

se albeºte.

Un galben

îºi dilatã ochii

încât

nu-i mai recunoºti

rasa.

Un suedez

rãmâne

acelaºi.

Honorina Ina
Chitic
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George Theodor
Popescu

EMINESCU –
Redus la austeritatea sentinþei –

Un strigãt –

înserând în vecinãtatea mãrii,

aºa mi-am imaginat

totala neasemãnare a Poetului

cu el însuºi.

Strict, în depãrtata

ºi deloc previzibila istorie

a adevãrului-Unic.

Tot aºa îmbrãþiºarea

unei priveliºti,

cu ideea de singurãtate.

Negreºit, suava sa memorie

afectivã, are drept sursã

prezentul perpetuu; cel de ieri,

de azi, ori de mâine –

calificându-l bunãoarã

în desimea unei limbi tragice,

adultere. Aidoma unuia

care se ruºineazã sã fie în trup –

înCânticul lui, trece

“hotarul de istoavã.”

La drept vorbind,

ne-a fixat tuturor

o cruce în inimã”.

De aceea-vin ºi zic; i re pe ta bil,

sacrificiul de sine

nu suportã termen de comparaþie.

Are realitatea, alte rosturi,

decât cele ºtiute –

cum resurecþia luminii

într-un bob de rouã.

ÎN MAGIA

IERNII

Gerul mutã satul în tãrii,

Îmi aprind din când în când amnarul,

Ca poet, vãd dincolo de vremi –

Sângele în dâra de zãpadã.

Noaptea muºcã din obloane adânc,

Mã mai sperie ºi azi pustiul,

Încã nu m-am vindecat nicicum –

Mamã, de copilãrie.

ªi dacã somnul încã nu mi-e somn,

Mai tânjesc la pâinea de pe masã,

Rãstignitã-n cerul din cuvânt –

Vechea mea povarã, dulcea mea pedeapsã.

Mai întârzii singur, în rãscruci, vezi bine

Tulburat de cântic, mântuit de nimeni,

Uneltind, pe drumuri, haitele mã-mbie –

Þintuit în carnea cerului din mine.

ªi ca o nãdejde – mã cutremur deci –

În magia iernii, mamã dacã treci.

NINGE

ÎNTRE MILENII

Cât vãzDuhul a trei biserici,

În amurg, ningea magnetic,

Tot atâta disperare

Între A FI ºi A ALEGE

Am cãzut între milenii

Buimãcit de-atâta zel –

Între a muri prea singur

Ori a fi cu Dumnezeu

Ah ºi ploapele-mi sunt ninse,

Tributar acelor vise

M-aº întoarce, m-aº tot duce –

Între zodii sã mã culce

Vindecat – nevindecat de iubire

Port stigmat, rãdãcinile-mi sunt plânse

Nãruit de-atâtea vise –

Ca Ulysse... ca Ulysse.

NORD
Ulvinei

ªi m-aº întoarce Doamnã cãtrã tine,

Într-un þinut din Nordul legendar

Ca sã murim, ori sã-nviem de-a pururi

În zodii de chihlimbar.

Ne-om vindeca de neiubire. Vântul

Va triumfa în pãrul tãu roºcat,

Sã ne-aminteascã încã odatã

Cã eºti femeie, cã rãmân bãrbat

ªi-mbrãþiºaþi aºa ca douã focuri albe,

Într-un târziu de iarnã din alt veac,

Ne vom retrage în magica poveste

Fãrã sfârºit ºi fãrã leac.

Va creºte-n mal de ape o dalbã mãnãstire,

Vom fi zidiþi de vii în ea

Precum aezii în vechime,

ªi aerul în jurul-i va cânta.

Vom însera, în pajistea-ndurãrii,

Iar din adâncuri va urca o stea

Sã ne vesteascã, de va fi nevoie,

Cã sunt al tãu înCânt –

norVega mea.

RUGÃ

Dolhascã-mi-se Doamne

cerul mai aproape,

Mãnãstireasca-mi-se-n suflet

adiind Vãratec,

Dinspre Agapii

ferecând lumina,

Izvorul Alb pe dealuri

ºi pe case,

Vânãtoreascã-mi-se Secu

cu hrisoave,

Albeascã-mi-se Putna

mai aproape,

Voievodal

de-acum ºi pânã peste moarte.

Sã fi bun, sã fii cinstit ºi demn! – Este sfatul pe care Onicã State l-a dat de zeci de ori, în
decursul anilor, fiecãruia dintre cei ºapte copii ai lui ºi ai Marioarei, soþia sa.

Ion (Onicã) State, fiul lui Nicolae State ºi al Ecaterinei (n. Proca), nãscut la 23 septembrie
1912, în Godeni-Muscel, jud. Argeº, a trãit alãturi de Marioara ºi copii lor, Elvira, Dorina,
Iulian, Mariana, Aurelia (Auriþa), Corneliu (Nelu), Antoaneta (Ada), o viaþã agitatã, poate prea
agitatã uneori. A fost un autodidact, a citit mult, îi plãcea literatura, îi plãcea sã-ºi vadã copiii
citind. S-a luptat toatã viaþa pentru ei, sã le fie bine, sã aibã ce mânca, sã înveþe carte. A avut-o
alãturi pe Marioara, o luptãtoare, un om de sacrificiu, pentru care copiii erau totul. Nu dormea
noaptea gândind la ce va pune a doua zi copiilor pe masã. De multe ori îi auzeam pe tata ºi pe
mama certându-se. Se certau pentru bani. Pentru banii pe care nu-i aveau. Pentru banii de care
aveau nevoie pentru mâncare, pentru îmbrãcãminte, pentru caiete, pentru medicamente, iar leafa
pe care o primea Onicã State era prea micã. Lucra ca vatman la ITB.

Am locuit în Bucureºti, pe strada Soveja, la numãrul 51, la doamna Roºca, comerciantã de
borº. Aveam douã camere pentru nouã persoane. Mama pregãtea mâncarea pe douã lãmpi cu
gaz, iar iarna, în una din camere aveam o sobã de fier cu plitã. Mama avea o vorbã, într-o familie
bãrbatul ºi nevasta se ceartã din douã motive: banii ºi infidelitatea. În familia lui Onicã State era
vorba de bani. Tata era o fire visãtoare. Visa mult, pentru cã nu-l costa nimic. Serile de varã
petrecute la Godeni, pe „salã”, privind cerul înstelat, în liniºtea acelor locuri unde noaptea nu se
auzea decât þãcãnitul roþilor de la cupele de funicular ce duceau cãrbunele de la mina Godeni la
Pescãreasa, peste deal, erau de vis. Ne arãta pe cer stele ºi constelaþii. Îºi fãcea planuri cum sã
modificãm casa cea bãtrânã ºi cam hodorogitã.

Gândurile, dar mai ales lipsurile ºi grija pentru ziua de mâine, l-au fãcut sã cedeze. A reuºit
sã-ºi vadã copiii la casa lor. A dorit ºi s-a zbãtut mult ca Nelu sã stea la Godeni, dar nu s-a
întâmplat aºa. Viaþa ºi-a urmat cursul altfel decât îºi dorea el.

Avea totuºi o mângâire a sufletului, sã scrie. A scris poezii, dar cel mai preþios pentru noi a fost
„Jurnalul roºu”. Jurnalul a însemnat o descãtuºare, o alinare a suferintelor provocate de lipsuri
ºi necazuri. Jurnalul a fost confidentul lui, a fost intimitatea unui om care a spus acelui caiet tot
ce nu putea spune altora.

Am citit Jurnalul dupã 30 de ani de la moartea lui Onicã State. L-am citit ºi am plâns. Am
plâns pentru cã mi-am amintit toatã copilãria, adevãrurile spuse de tata în jurnal, de fraþii mei
care nu mai sunt, de Elvira, Dorina, Iulicã, Mariana, Aurelia. Am rãmas doar cei mai mici, Nelu
ºi Ada. Oare cei unsprezece nepoþi ºi unsprezece strãnepoþi vor mai aprinde o lumânare la
mormintele lui Onicã ºi Marioarei din cimitirul din Godeni?

Scriu aceste rânduri despre viaþa lui Onicã ºi Marioarei State pentru nepoþii ºi stãnepoþii lor, care
nu i-au cunoscut în viaþã, dar ºi pentru cã simt astfel cã retrãiesc acea perioadã grea a copilãriei.

Am fãcut precizãrile pe care le-am considerat necesare cursivitãþii excursului. (Corneliu State)

Jurnalul roºu

12 Noembrie 1953. Început de iarnã. Timpul schimbã firea omului. Starea sufletescã ºi materialã
a familiei e cât se poate de rea – ultima creând pe cea primã. Nu avem nicio pregãtire pentru iarnã ºi
nici speranþe, în schimb boala ºi-a fãcut loc în sãnãtatea Aureliei, a lui Corneliu [Nelu] ºi mai ales la
Antoaneta [Ada], care e în stare gravã. Trebuie sã facem tratament cu penicilinã. Medicul îi recomandã
regim special de alimentaþie care ne e imposibil a-l face. Se topeºte bietul copil, vãzând cu ochii.

15 Noembrie. Antoaneta e în stare gravã. Am împrumutat 100 de lei pentru penicilinã. Lãptãreasa
nu ne mai dã lapte pentru copii, cerând sã-i achitãm datoria. Pânã la 1 XII am cheltuit toatã leafa ce
am luat pe noembrie.

1 Decembrie. Am mari neplãceri în cea ce priveºte atitudinea Elvirei ºi mai ales a Dorinei faþã de
neajunsurile ce avem. Au urmat o serie de discuþii care au înrãutãþit starea moralã a familiei.

6 Decembrie. Aurelia ºi Cornel sunt mai bine. Azi au avut decepþia de a gãsi ghetuþele, ce le
puseserã la fereastrã, goale. Moº Nicolae nu a avut nimic sã le dãruiascã ca în alþi ani.

12 Decembrie. Am luat leafa pe noembrie – 208 lei, din care 200 lei i-am dat la datorii, chirie pe
octombrie, iar 8 lei au rãmas de cheltuialã pentru a ne hrãni 9 persoane pânã la 27 XII, când iau
acontul.

14 Decembrie. Nu avem cu ce lua pâinea care costã 2 lei, nemaigândindu-ne la altceva. Copiii
stau triºti, ducând un rãzboi neândurãtor cu stomacul care e pretutindeni neâmpãcat, mai ales
Aurelia. E foarte supãratã cã nu a mai avut de mult plãcerea sã se sature de mâncare. Antoaneta e
mai grav, boala iar a început cu mai multã furie sã-i macine plãmânii, din lipsã de hranã. E necesar,
pentru o zi, de douã ouã care costã 6 lei, 1 litru de lapte, 4 lei ºi altele ca biscuiþi, lamâie etc., ce ar
însemna suma de 14 lei zilnic numai pentru ea. Salariul e de 12 lei, pentru ceilalþi... rãbdare.

24 Decembrie. În ajun de sãrbãtori ale Crãciunului niciun fel de pregãtire aparte de restul zilelor.
Am pregãtit un pom de Crãciun, singura bucurie deosebitã pentru copii. A venit Moº Crãciun...

27 Decembrie. Azi aºteptãm cu nerãbdare sã primesc acont din leafã dar spre decepþia mea s-a
fãcut o greºealã la contabilitate ºi nu am avut de luat niciun ban.

28 Decembrie. Marioara a cãzut grav bolnavã, boalã cu care a sfârºit 1953 ºi a început 1954.
31 Decembrie 1953. Azi sfârºim un an de grele încercãri, cu gânduri ºi speranþe optimiste, dar

realizãrile pot fi clipe de decepþie, de noi ºi noi suferinþe pentru toþi ai mei. În astã searã e seara de
an nou. Serbarea Revelionului. Mulþi fac pregãtiri pompoase, desigur oamenii grei ai timpului, nu
noi plebeii care nu avem pentru raþia de pâine. Totuºi nu am renunþat de al serba, þinând a continua
datina moºtenitã. Mai sunt 10 minute ºi 1953 se sfârºeºte. Sper cu încredere cã 1954 sã aducã
schimbãri radicale, sub orice formã, a vieþii, a societãþii omeneºti.

1 Ianuarie 1954. O zi ca toate. Am fost la serviciu, pe traseul Mihãileºti. Vreme urâtã. Nu mai
avem cu ce face focul. Copiii stau îngrãmãdiþi în jurul sobei, gândindu-se la ce era altãdatã în ziua
de Sfântul Vasile ºi visând cã focul arde din plin ºi masa e încãrcatã cu de toate ºi adorm cu gândul
la toate acestea. Dorina este la Godeni, pentru 2-3 zile. Marioara e bolnavã mereu, nu se poate
scula de la pat, lucru care mã face sã-mi macin nervii.

3 ianuarie 1954. Primesc veºti prin Dorina despre Aurel. [Aurel State, prizonier în URSS, 12
ani de lagãr, eliberat ºi întors în þarã în 1955.]

5 ianuarie 1954. Azi am fost la Ilarie Stãnescu. Pentru mine aceastã zi, aceastã întâlnire, a
constituit realizarea unui vis, unei dorinþe care din mai 1944 e pentru familia noastrã o amintire
dureroasã. [Aurel State a cãzut prizonier la ruºi, pe 12 mai 1944, la Sevastopol]. Azi am putut
auzi, de la cel ce a fost alãturi de Aurel  aproape 13 ani, tot ce a fost mai interesant, am auzit lucruri
care, prin natura lor m-au uimit. Asta mi-a dat de gândit încât, pentru câteva zile, am fost ca mut,
nici masa, nici altceva nu mai putea face a-mi curma starea de melancolie, sau mai bine zis de
durere în care cãzusem, dupã cele auzite. Nu pot scrie aici totul, e prea dureros, îmi produce o mare
neliniºte când îmi reamintesc de calvarul unor oameni care au fost fãcuþi vinovaþi cã ºi-au servit
patria cu devotament, dându-li-se plagiatura de „Criminali”.

Aurel State povesteºte martiriul sãu, martiriul unui erou al neamului, cãruia comunismul nu i-
a frânt aripile nici torturându-l, nici ucigându-l, în cartea Drumul crucii. A fost condamnat la
moarte de cãtre un tribunal sovietic, pedeapsã comutatã la 25 de ani de lagãr în Siberia, dincolo
de Cercul polar, sub acuzaþia de „criminal de rãzboi”. Eliberat în 1955, revine în þarã, dar
suferã persecuþiile regimului comunist din România. La 12 februarie 1958 este arestat din
preventoriul  studenþesc TBC de la Moroieni sub acuzaþia de „uneltire împotriva orânduirii
sociale”. Nedorind sã-ºi trãdeze colegii de suferinþã din lagãr, în iulie 1958 încearcã sã se
sinucidã, sãrind de pe clãdirea închisorii Uranus. A scãpat. De ce, o spune chiar el, în carte: „M-
am împiedicat de-o aripã de înger”. Scapã cu viaþã, dar cu peste 100 de fracturi. În 1959 este
condamnat la 18 ani de muncã silnicã ºi 7 ani degradare civicã. A suportat teroarea torþionarilor
de la Aiud. Este eliberat în 1964, odatã cu alþi deþinuþi politici din România. În 1977 scrie Drumul
crucii, carte ce va fi publicatã în Germania (RFG) în 1983. Pentru acest fapt este arestat ºi
anchetat, iar pe 19 noiembrie 1983 moare în spital, în condiþii neelucidate, se pare ucis. Torþionarii
comuniºti Crãciun ºi Enoiu l-au frânt, dar nu au reuºi sã-l înfrângã.

Ion STATE

(Va urma)
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Despre volumele scriitorilor contemporani din sudul þãrii (aici înþelegând spaþiul circumscris geografic judeþelor Giurgiu, Teleorman, Ialomiþa, Cãlãraºi, Olt, Dolj,

Caraº-Severin, Mehedinþi s-a scris ºi se scrie mai ales în publicaþiile zonale. Se înþelege, desigur, cã în mai toate cronicile literare existã o anume dozã de subiectivism

fireascã de altfel, de vreme ce fiecare comentator subscrie, implicit, la un anume patriotism local. Nu avem, însã (cel puþin pânã acum) o privire de ansamblu asupra

acestei literaturi, cu reuºite remarcabile, dar ºi cu destulã creaþie mediocrã.

Cum bine ºtim, în toate timpurile a existat o literaturã de prim raft, de prim-plan, ca ºi una de fundal, de cadru în care s-au ivit/se ivesc scriitori ale cãror nume au

fost/sunt sau vor fi reþinute de istoria literarã.

Preocupaþi sã aflãm dacã existã un topos, transfigurat liric sau epic în creaþia Sudului, ne-am propus sã prezentãm, începând cu acest numãr, cãrþile recente ale

autorilor zonei, lãsându-le lectorilor sã descopere existenþa ori inexistenþa toposului poetic sau narativ în textele supuse atenþiei, nouã rezervându-ne dreptul de a face

o sintezã argumentatã ceva mai târziu.
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (I)

Florentin
Popescu

– Între topos ºi atopos –

Dupã douãzeci ºi una de cãrþi (Paºnicã luminã, 1992; Fãpturei

tale, adoratã mamã, 1995; Þãrmul regãsirii, 1996; O varã-n

paradis, roman, 1997; Rãsãrit de Luceafãr, 1998; Eternitãþii

tale, vremelnica mea clipã, 1999; Poemele tristeþii, 2000; Floare

de colþ, 2001;  Simfoniile toamnei, 2001;  Visterii pierdute, 2002;

Icoane din trecut, 2003; Între gânduri, versuri ºi cugetãri, 2004;

Pe eºafodul toamnei, versuri ºi cugetãri, 2006; Din negura

vremurilor, povestiri,  2007; Pe o stea din Carul Mare, 2008;

101 sonete – Catargele vremii, 2009; Slavã, fir de iarbã sfânt…,

2010; Sub rondul anotimpurilor, 2011; Adio, Copilãrie, roman,

vol. I, 2012; Din zori pânã-n amurg, 2015; Adio, Copilãrie,

vol. II, 2013; Albastrule cer, albastrule cer!, 2013), Dumitru

Dumitricã (4 octombrie 1941 – 18 mai 2016) ni se înfãþiºeazã ca

un autor cu o operã bogatã ºi impresionantã mai ales prin gama

largã a temelor ºi sentimentelor cuprinse în volumele amintite,

prin uºurinþa versificãrii ºi printr-o anume grijã faþã de poemele

redactate în formã clasicã.

Autodidact, format mai degrabã la ºcoala cenaclurilor literare

pe care le-a frecventat decât la cine ºtie ce universitãþi, acest poet

a debutat – ºi puþinã lume mai ºtie asta! – în Belgia, în urma unui

concurs literar pe care l-a câºtigat departe de lumea bucureºteanã,

unde de multe ori (vremea din urmã a dovedit-o!) întrecerile

literaþilor se soldeazã cu laureaþi aleºi pe criterii dinafara valorii

ºi esteticii. Încã de la acel debut, petrecut în 1992, Dumitru

Dumitricã s-a remarcat ca un temperament solar ºi nostalgic,

notã ce caracterizeazã toatã lirica lui de mai târziu.

Amiezile ºi amurgurile din blânda câmpie a Bolintinului, dar ºi

sãlciile ºi apa Sabarului vor deveni teme ºi motive de contemplaþie.

Un poem poartã titlul În murmurul Sabarului ºi numele firului

molcom al acestui pârâu va apãrea în mai multe locuri. Nostalgic

prin excelenþã, bardul asociazã peisajului natural fiorul celuilalt

peisaj, cel interior, unde nostalgia trecerii vremii nu poate fi ascunsã,

fiindcã odatã cu ea au trecut ºi vechile iubiri: „Un Eden coborâse

nãvalnic pe pãmânt, / Lumina alungase tot Vãlul de-ntuneric – / ªi-

al primãverii nestatornic vânt / Se tot juca prin pãrul tãu himeric. /

/ ªi m-ai privit din visuri adâncitã / Cu ochii verzi, al dorului altar

/ Ca lunca de alãturi în tainã strãjuitã / De murmurul bãtrânului

Sabar…” (Poemul amintit mai sus).

Dumitru Dumitricã a adus ºi a lãsat în poezia lui gingãºia ºi

frumuseþea sentimentelor simple ºi curate precum iubirea de

mamã, de naturã, de aleasa inimii lui, de locurile natale, de casa

pãrinteascã în podul cãreia, urcând la maturitate, descoperã „oale

vechi de lut” ºi „iþele rãzboiului de þesut” – toate amintindu-i de

copilãria ºi de Sabarul cãtre care, zice el, „cu gândul iar colind”.

În contextul frumuseþilor pierdute pentru totdeauna se înscrie

ºi amintirea horelor de altãdatã, locul în care, scrie poetul: „Mut,

îngerul iubirii de prin câmpii divine / Ne-a prins în taina sfântã a

primului fior – / Sãlaºul lui edenic ascuns în ochi la tine / M-a

cununat pe viaþã cu ne-mpãcatul dor”! (Pe-o pajiºte de vis)

Existã în toatã poezia acestui autor o adevãratã obsesie a toamnei

– vãzutã nu numai sub feluritele-i înfãþiºãri ale naturii, ci ºi ca

moment al întoarcerii în trecut, cãtre amintiri dragi, pe fundalul

cãrora se profileazã figurile mamei ºi tatãlui, cei care l-au crescut

în cultul muncii ºi în respect faþã de toate ale lumii.

Celei care i-a dat viaþã îi închinã în repetate rânduri poeme de

mare gingãºie. Într-unul din ele mai simte încã ecourile îndepãrtate

ale cãldurii cu care mâinile acesteia au mângâiat lucrurile:

„Cãldura lor rãmasã în lucrurile reci / Se cununã în tainã cu

îngerul tristeþii. / Ca o pecete vie va dãinui în veci: / Blazon al

nemuririi pe drumu-ntregii vieþi. / Se odihnesc acum etern sub

flori, în lut, / Sub iarba ce se-ngânã în lacrimã de rouã, / Ah, cât

le simt zidite departe de trecut – / Le plânge universul când ninge

ºi când plouã…” (Mâinile tale).

Nota generalã ºi totodatã definitorie a poeziei lui Dumitru

Dumitricã mi se pare a fi panteismul, o scufundare a eului în

naturã ºi în tainele ei, cum frumos ºi exact o spune într-un loc:

„Albastrule cer, ah, vast univers / Ocean infinit, ne-ndurãtor – / În

primãvarã scrii magicul vers / Cu slove de aripi ºi cânt de cocor. /

…/ Clipiri de luceferi, privire de lunã – / Pe ciuturi cobori ºi-

adormi în fântâni, / Pe cumpeni laºi steaua veghind într-o rânã /

Pânã lumina-þi re-nvie nãvalnic pe sâni. // Albastrule cer, albastrule

cer – / Fãrã de margini, un legãmânt / Tu porþi pe sân al vieþii

strãjer, / Cu tine m-acopãr pe-un colþ de pãmânt „ (Un colþ de

cer…) În alt poem, Eterna metamorfozã, autorul exclamã, parcã

testamentar: „Nu e-ntre mine ºi câmpie / Nici tainã ºi nici vamã –

/ Plecat sub iarbã-n veºnicie / M-am reîntors la-ntâia mamã…”

Dumitru Dumitricã, poetul „Eternei metamorfoze”

Dan Floricã, poetul iubirilor ºi al „Luminii din gutui”

Dintr-un anumit punct de vedere se poate spune cã Dan Floricã

(n. 1 ianuarie 1948 în Bolintin Vale) este ºi el un „veteran” al

scrisului literar „sudist”. L-a debutat poetul Dumitran Frunzã în

revista „Albina” în 1996 ºi a colaborat mai apoi la mai multe

antologii lirice (dintre care unele au fost de haiku, tanka ºi poeme

într-un vers, dupã care a tipãrit de unul singur zece cãrþi (în

ordinea apariþiei: Micropoeme, 1998; Greieri, pânã la stele, 1999;

Majestatea Sa, Clipa, 2000; Ia zâmbetul cu tine, 2002; Cu fiecare

stea privim nemãrginirea, 2003; Din Þara Râurilor, 2004; …ªi

vulturul aºteaptã, 2005; Înþelepciune din înþelepciune, 2006;

Între Ion Pillat ºi Zhuang-Zi, 2008; Momentul adevãrului, 2016;

Pe tãrâmul iubirii, 2016; Lumina din gutui, 2016).

Cu Pe tãrâmul iubirii Dan Floricã ne-a trimis numaidecât cu

gândul la ªtefan Peticã, cel supranumit „poetul florilor”, autor

cu care poetul din Bolintin Vale se întâlneºte nu numai în alegerea

temelor din „grãdina” sa de la þarã, ci ºi printr-o anume manierã

de tratare a subiectelor, ca la Luchian, de pildã.

Ceea ce îl deosebeºte pe autorul cãrþii despre care scriem de

ªtefan Peticã este dorinþa de a ne oferi o panoramã a „naturii de

acasã, din primãvarã pânã-n iarnã”, cum îºi intituleazã însuºi

„secþiunea întâia” a volumului. Dacã la Peticã imaginea era una

globalã, la Dan Floricã focalizarea, ca în cinematografie, se face pe

anume flori ce sunt aduse în prim plan: „ghiocei” care „se-avântã”

sã iasã primii de sub zãpadã, zambile care „se-ndoaie de mijloc

sãltând pãmânt cu capul, cu forþa lor de foc”, tufãnele care „sfidând

o vreme rece, îndreaptã creºtet galben spre timpul care trece”. La

rându-le, nu sunt uitaþi nici pomii din grãdinã (merii, perii, gutuii,

caiºii ºi piersicii), pe care poetul îi contemplã ºi-i cântã îndeosebi

atunci când sunt înfloriþi, gata de admirat în întreaga lor splendoare.

Fidel ideii pe care ºi-a propus-o – aceea de a oferi un calendar

al anotimpurilor, ce ne-a amintit de Ion Pillat, luat, pare-se, ca

model în poemele într-un vers – poetul din aceastã carte îºi

poartã cititorul prin primãvarã, varã, toamnã ºi iarnã, realizând

mici „portrete” ale peisajului respectiv: cu flori, cu arºiþe, cu

frunze cãzând, cu zãpezi. Ceea ce i se poate reproºa este supunerea

oarbã, de sclavie, canoanelor versului clasic, cu ritm ºi rimã, de

unde ºi unele formulãri cam forþate. Sentimentul, altfel nobil,

pare a nu se lãsa prins în chinga prozodiei.

De altfel, forþatã ni se pare ºi formularea celei de a doua secþiuni:

„Iubirea de familie prin iubitã, soþie, mamã, copii, pãrinþi”, unde

au fost grupate poeme mai puþin relevante, care mai uºor ºi-ar fi

putut gãsi locul într-un album de familie, presupunând o anume

intimitate care, de obicei, nu se face publicã.

Din cea de a treia secþiune „Iubirea de patrie ºi de Dumnezeu”

am reþinut aceste douã strofe remarcabile, care sugereazã asumarea

unui sentiment individual, dar cu valoare generalizatoare: „Patria

mea e lângã pãdure, / Partea Vlãsiei strãbune, / Casã pentru

albinele sure. / Loc unde cornul sã sune. // Patria mea, grãdinã ºi

floare, / Sãmânþa ce aºteaptã-n ogor, / Patria mea, snop de rãcoare,

/ Þara de care într-una mi-e dor” (Patria mea începe-n câmpie).

N-am înþeles, însã, de ce bardul este mistuit de dor, cã doar se

aflã în chiar mijlocul peisajului de care vorbeºte ºi nu în Canada,

America, Australia sau alt colþ de lume.

În poemele de mai mici dimensiuni (gen „într-un vers” sau

„haiku”), Dan Floricã este mai expresiv ºi în consecinþã mai

relevant decât în celelalte, de mai mare întindere, Cum a

demonstrat-o în unele cãrþi mai vechi.
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Ioan A. Bassarabescu:
amintiri

Volumul Lume de ieri. Amintiri vesele ºi duioase (1943), al scriitorului,
profesorului, publicistului, membrului Academiei Române, omului politic
ºi de culturã I. A. Bassarabescu (17 decembrie 1870, Giurgiu – 29 martie
1952, Bucureºti) prezintã pe lângã amintirile personale ºi o imagine a
Bucureºtiului de la sfârºitul secolului al XIX-lea. Din paginile memorabile,
aflãm cum se petrecea de Paºte, la Grãdina Giofer, la grãdinile de varã, cum
se fãcea comerþ pe Lipscani, cum se preparau bogaci în simigeriile
bucureºtene, sau prãjiturile minunate de la cofetãria lui Lambru Paltator din
Calea Victoriei, ce sacrificii se fãceau pentru cumpãrarea biletelor la
spectacolele Teatrului Naþional º.a.

Cu privire la viaþa mondenã, este amintit un personaj boem, Claymoor,
exponent al unei familii de viþã veche româneascã, redactor al cotidianului
L’Indépendance Roumaine. Claymoor (Mihail Ion Vãcãrescu) era fiul
poetului Iancu Vãcãrescu ºi nepot al lui Ienãchiþã Vãcãrescu; în acele vremuri

el fãcea cronica tuturor balurilor, nunþilor ºi petrecerilor din lumea bunã a capitalei: „Oricât ai fi
cheltuit sã dai o seratã în stil mare ºi oricâtã albãstrime ai fi poftit la ea, nu fãceai nimic, dacã a doua zi
L’Indépendance Roumaine nu insera la rubrica Calepin du High-Life toatã petrecerea, pomenind pe
rând pe fiecare invitat, iar cucoanelor descriindu-le culoarea ºi frumuseþea rochiilor în termeni care
lãsau pe jos pe cei mai mari poeþi simboliºti” (p. 19).

Vom regãsi aceeaºi imagine a Bucureºtiului în amintirile lui Ion Ghica: Bucureºtiul „este un oraº?
Exclusivamente de consomaþiune ºi de petrecere. Prãvãlie de prãvãlie, cârciumã de cârciumã, toate
sunt pline de marfã strãinã ºi bere nemþeascã. Var ºi cãrãmidã, sticlã, unt ºi zarzavaturi ne vin de peste
nouã mãri ºi nouã þãri. Nu poþi gãsi un pat, un pahar, un scaun, un ºervet, o cizmã, o cãciulã care sã nu
fie adusã gata din strãinãtate. În þara cânepii, sacii ºi sfoara le cumpãrãm de la nemþi!” (Dan C.
Mihãilescu, Bucureºti. Carte de bucãþi, Bucureºti, Editura Fundaþiei PRO, 2003, p. 88).

Din anii de liceu, de la Sfântul Sava, scriitorul povesteºte cu înflãcãrare de librarul-anticar, Pinath,
„unicul magnet plin de atracþie, singurul pom cu roade din care se puteau înfrupta [elevii], siguri de
mai înainte cã nu vor pleca de la el cu mâna goalã” (p. 53). Anticarii, numiþi ºi hârþogari, constituie o
secvenþã interesantã din istoria „urbei lui Bucur”: primul, Aron Zwiebel, bãtrân negustor de mobilã,
ajuns vânzãtor de cãrþi vechi; celebrul Leon Alcalay, care a învãþat sã scrie ºi sã citeascã abia dupã ce
a început afacerile cu cãrþi, a prosperat, editând ºi publicând celebra colecþie de cãrþi Biblioteca pentru
toþi; Herman Pach era unul dintre anticarii preferaþi ai lui Nicolae Iorga; desigur, Iancu Eskenasy-
Cociu, care avea prãvãlia de cãrþi vechi în clãdirea Palace-Hotel, pe bulevardul Elisabeta.

Ioan Bassarabescu dedicã un capitol special, profesorului sãu de istorie de la Colegiul Sf. Sava,
Anghel Demetrescu, care „se impunea clasei, nu numai prin ºtiinþã, ori prin cãutãtura mândrã a ochilor
lui de cicoare, ci ºi prin eleganþa îmbrãcãminþii sale” (p. 62) ºi este prezentat în antitezã cu un alt profesor
de istorie, ales din când în când „reprezentant al naþiunii”, ce se plimba între Parlament ºi ºcoalã. Despre
profesorul de filosofie, Dimitrie A. Laurian, fiul lui August Treboniu Laurian (filolog, membru al
Academiei Române, colaborator al unui Dicþionar al Limbii Române, elaborat cu scopul de „a reînnoi
graiul nostru cu vorbe italieneºti”), Bassarabescu scria: „setea intelectualã a vârstei noastre de atunci, nu-
ºi gãsea o potolire mai fericitã ca în apa limpede ºi sãnãtoasã [...] a explicaþiilor lui Laurian. [...]
Profesorul adevãrat nu funcþioneazã. Oficiazã. ªi Laurian a oficiat o vieaþã întreagã de la catedra lui” (p.
144). De aici ideea cã „meseria de profesor e o artã; ºi arta fãrã talent n-are duratã”.

Mutarea familiei Bassarabescu în Bucureºti pe la 1877, a însemnat, mai târziu, pentru tânãrul Ioan pãtrunderea
în lumea culturalã bucureºteanã; sunt rememorate plãcerea cu care asista la conferinþele unor scriitori ºi oameni
de culturã ce aveau loc la Ateneul Român: C. C. Arion, B. ªt. Delavrancea, Const. Disescu, Tache Ionescu,
Dimitrie Laurian, Al. Odobescu, Gh. Panu, ªtefan Sihleanu, V. A. Urechia, Al. Vlahuþã º.a.

Un amãnunt emoþionant din biografia scriitorului este faptul cã primul imbold la scris i-l datoreazã
mamei: „ea e prima mea amintire literarã, peste care, nu vreau ºi nici n-aº putea sã trec fãrã adânci
remuºcãri” (p. 212). Apoi talentul i-a fost confirmat de Alexandru Vlahuþã, pe care îl cunoscuse printr-
un coleg, Rãducãnescu Grigore, nepot al scriitorului. Nuvela Emma l-a impresionat pe Titu Maiorescu.
De asemenea, nu este trecut cu vederea nici debutul literar, în revista liceului, Armonia, cu schiþa
intitulatã Sãlbaticul. Colaborãrile la numeroase reviste ale vremii, dintre care amintim: Convorbiri
literare, Semãnãtorul, Viaþa literarã, Floarea albastrã, Mugurul, Generaþia nouã, Flacãra,
Transilvania, Luceafãrul, Adevãrul literar º.a. i-au facilitat lui Ioan A. Bassarabescu, contactul cu
scriitori ai „epocii fericite” dintre 1890-1916. În timpul studenþiei, Bassarabescu a fost în paralel ºi
funcþionar la Ministerul de Finanþe; tot în aceastã perioadã îi apar schiþe ºi nuvele în Revista nouã,
publicaþie ce îi aparþinea lui Bogdan Petriceicu Haºdeu.

La Convorbiri literare, colaboreazã din 1895, fiind sprijinit de criticul Mihail Dragomirescu. Este
descris banchetul dat în cinstea lui T. Maiorescu, cu ocazia împlinirii a 70 de ani: „Nu þiu minte un banchet
mai impunãtor prin valoarea personalitãþilor care-l alcãtuiau” (p.118). Mutarea în provincie, la Ploieºti, în
1896, trezeºte în sufletul scriitorului un sentiment de profund regret faþã de prietenii lãsaþi în Bucureºti.

Postum, în 2008, a apãrut la Editura Scrisul Prahovean nuvela-roman Mara Bujoreanu, scris de
I.A. Bassarabescu, dar nepublicat la vremea respectivã. Despre aceastã creaþie, fiica scriitorului nota
cã a fost scrisã în 1950, într-un moment când tatãl sãu încetase a mai da tiparului noi scrieri, fiindcã nu
se putea încadra în noile directive ale aºa-zisului „om nou”, dar ºi bombardarea casei în 1944 ºi
moartea soþiei în 1947, au contribuit la îndepãrtarea sa de scris.

Din opera scriitorului, rãmân memorabile cuvintele: „Nu pierdeþi din vedere omenia! Mai ’nainte de
orice, siliþi-vã sã preþuiþi omenia. Fiþi oameni!”.

Cei doi distinºi seniori ai învãþãmântului giurgiuvean Bilcea N.
Daia ºi Ion M. Dincã ºi-au continuat cãlãtoria, realizând un alt volum
din seria intitulatã Pe cãrãrile vieþii. Dupã ce, în volumele anterioare
se refereau la localitãþile natale, la perioadã formãrii lor, la primele
ºcolii unde au activat, la colective didactice, elevi ºi personalitãþi din
localitãþile ce au constituit primele locuri din activitatea ºi viaþa lor, în
volumul recent apãrut, au în vedere învãþãmântul din Giurgiu. Cartea
se numeºte Pe cãrãrile vieþii – convergenþã – divergenþã ºi a apãrut,
în foarte bune condiþii grafice, la Editura Palestra, în Giurgiu, 2016.

Titlul ne sugereazã faptul cã autorii, o viaþã fiind profesori de
matematicã, fac puþinã matematicã aplicatã la viaþã. Chiar ºi titluri ale
capitolelor au clare trimiteri la ºtiinþele exacte; exemplificãm prin
Prolegomena, Transformãri, ªi totuºi existã, Puncte de convergenþã.

Desigur nu numai cititorii cunoscãtori ºi implicaþi în educaþie vor savura motto-ul primului
capitol. Pentru frumuseþea ºi adevãrul lui, îl citãm: „Nu existã artã mai frumoasã decât arta
educaþiei. Pictorul ºi sculptorul fac figuri fãrã viaþã, dar educatorul creazã un chip viu;
uitându-se la el, se bucurã ºi oamenii, se bucurã ºi Dumnezeu.” (Sf. Ioan Gurã de Aur)

Toate capitolele prezintã aspecte din istoria, mai mult sau mai puþin îndepãrtatã, a
învãþãmântului giurgiuvean pe care autorii o cunosc în detaliu. Substanþialele referinþe despre
personalitãþile care au dat numele unor importante lãcaºuri de învãþãmânt din Giurgiu, ori au
fost conducãtorii acestora, îi includ pe cei doi profesori-autori în rândul unor importanþi
cercetãtori. Avem în vedere nume cunoscute, precum poetul-matematician Ion Barbu – Dan
Barbilian (1895-1961), criticul literar Tudor Vianu (1898-1964), istoricul literar Nicolae
Cartojan (1883-1944), matematicianul Miron Nicolescu (1903-1975), patriarhul Teoctist
Arãpaºu (1915-2007), viceamiralul Ioan Bãlãnescu (1878-?) etc. La fiecare dintre
personalitãþile amintite mai sus, autorii oferã informaþii bogate, documente, acte ºi fotografii
provenite din arhive ori de la familiile acestora.

Multe pagini îi sunt acordate lui Ion Maiorescu (1811-1864), profesor ºi publicist român,
cel ce „nu a luptat pentru a avea, ci pentru a fi folositor ºi apostol al ideilor naþionale”. De
ce referinþa la Ioan Maiorescu? Deoarece este patronul spiritual al celui mai mare ºi mai
cunoscut liceu din Giurgiu, unde cei doi autori au fost implicaþi, de-a lungul anilor, în activitatea
instructiv-educativã, ca profesori, directori ori inspectori ºcolari.

Istoricul Colegiului Naþional „Ion Maiorescu” este prezentat pe larg. Se observã nu numai
bucuria ºi satisfacþia realizãrii acestor pagini despre o ºcoalã de suflet, pe care au iubit-o, dar
ºi acribia istoricului de a oferi date reale. Vom exemplifica prin fragmentul despre sãrbãtorirea,
în anul 1894, a împlinirii a 25 de ani de la înfiinþarea gimnaziului din Giurgiu, când s-a
organizat „o frumoasã activitate culturalã”, þinutã în „marele salon”, la care au participat, pe
lângã cadrele didactice din oraº, invitaþi de onoare, ministrul Instrucþiei Publice, Tache Ionescu,
ºi primarul oraºului, Alecu Miculescu.

Volumul oferã multiple informaþii despre Liceul „Ion Maiorescu”, relatând despre activitãþi
culturale ºi sportive, despre bibliotecã, despre asociaþii-societãþi, cu numele  multor elevi din
promoþii diferite. Elevii Liceului „Ion Maiorescu” sunt prezenþi în toate capitolele, precum
Sarcini împlinite, ªi totuºi existã, Bacalaureat, Puncte de convergenþã, Imagini prin
corespondenþã. Emoþionant este capitolul 22 Decembrie 1989 din care cititorii pot afla informaþii
reale despre momentul decembrist din 1989 de la Giurgiu. Asemãnãtor prin informaþiile
oferite este ºi capitolul Haina face pe om.

Mãrturisirea autorului Ion Dincã în legãturã cu statutul actual ºi cu preocupãrile domniei
sale este demnã de reþinut: „De multe ori se crede cã odatã cu ieºirea la pensie, omul este
marginalizat, nu mai este util societãþii. Complet greºit, acum se vãd relaþiile pe care le-a
avut cu colaboratorii, cu subalternii, relaþii care pentru oamenii normali nu trebuie sã ducã
la urã, invidie, dispreþ. Eu ºi alþi colegi, în aceste condiþii, ca pensionari, am fost prezenþi la
multe acþiuni organizate la nivelul oraºului.”

Bogata iconografie a cãrþii Pe cãrãrile vieþii, de Bilcea N. Daia ºi Ion M. Dincã, aduce un
plus de valoare ºi de autenticitate. Sunt multe fotografii cu valoare documentarã pentru viaþa
învãþãmântului giurgiuvean, apoi, în mod special, am remarcat piese filatelice valoroase,
plicuri prima-zi, întreguri poºtale, ilustrate (desigur din colecþia autorilor), ce meritau a fi
evidenþiate în acest mod.

În concluzie, volumul la care ne-am referit este o carte document, realizatã de autori ce au
cunoscut ºi au relaþionat cu toþi cei prezentaþi în paginile cãrþii, profesori, elevi, pãrinþi. Istoria
oraºului Giurgiu a fost cercetatã în primul rând cu dragoste. Cu aceeaºi iubire faþã de meleagurile
natale ne alãturãm ºi noi autorilor, mulþumindu-le pentru îndelunga ºi frumoasa lor preocupare
de a concepe o paginã-document a învãþãmântului giurgiuvean.

 Încheiem cu minunatele versuri ale poetului Alexandru Macedonski (1854-1920), care,
inspirat de o vizitã la Giurgiu, a scris Rondelul oraºului mic: „Oraºul mic te furã-ncet/ Cu ale
lui tãcute strade,/ Cu oameni proºti, dar cumsecade,/ Ce nici nu ºtiu cã sunt poet.// Cu centrul
intim ºi cochet,/ ªi fãrã case cu arcade;/ Oraºul mic te furã-ncet/ Cu ale lui tãcute strade.//
Prin umbra parcului discret,/ Nu se strecoarã mascarade/ ªi nu s-aud în el tirade/ Despre-
al politicii secret./ Oraºul mic te furã-ncet.”

Alt drum de luminã pe
cãrãrile vieþii

Dan FLORICÃ

Este îmbucurãtor cã un prieten al nostru, poetul Victor Pencu,
membru în Grupul poeþilor bolintineni, de pe lângã revista Sud,
încã de la începuturile ei, de dinainte de anul 2000, la a doua sa
carte dar cu multã experinþã literarã, este considerat de criticul
literar Aureliu Goci „un poet remarcabil care îºi recapãtã un loc
de frunte în generaþia lui, din care a dispãrut foarte multã vreme,
dupã un debut promiþãtor, nesusþinut însã în continuare”.

Pentru cei ce îl cunosc mai puþin pe poet, menþionez cã acesta
a debutat în volum în anul 2000 la editura Amurg Sentimental
avându-l ca director pe poetul Ion Machidon, cu placheta de
versuri intitulatã Neodihna cuvintelor. Tot atunci, un prieten al
Grupului, poetul Bogdan Pascu, printre alte lucruri domestice,
simte cum „poetul cu suflet de baladã” vine cãtre noi „trecând
prin lungile tãceri reflectate ale iernii; prin zvâcnetul înmiresmat
al primãverilor, prin vipia toropitoare a verii, prin toamna
roditoare ºi auritã…” Poeziile sale, de pe atunci erau Elegii pe
care nu le ridicase la rangul de titlu de carte.

Scria vers alb, unul viguros, impregnat de metaforã, la modul
descriptiv sau nedescriptiv. Semne de punctuaþie foarte puþine,
chiar rare. Timpul acþiunii poetice era marcat în mod expres de
timpul lunar în care se desfãºoarã, ca o caractericticã singularã a
poeziei sale. Este conºtient de valoarea pe care o poartã poezia
sa, fapt pentru care îºi  menþioneazã din când în când localitatea
natalã de care este deosebit de mândru, ca una ce trebuie înscrisã
în lunga listã datoratã scriitorilor români remarcabili. ªi chiar
numele sãu. Iatã, ce interesant o spune la un moment dat în
poezia Aproape cã nu mai era iluzie (p. 122): Mâinile coborâtoare
de scris/ Scris coborâtor de vers/ Vers de mine/ înâlþãtor.

Elegii de acasã prin care sã nu umblãm desculþi
Rãsfoind arhiva personalã a revistei Sud, din 1996 pânã în

2001 l-am gãsit prezent pe poetul Victor Pencu cu cinci poezii,
intitulate: Poem de toamnã ºi Prãbuºirile (nr. 4, 6, 1999), În
spaþíul strãvechi al cuvintelor (nr. 2, 2000), Stampe (nr. 1, 2001)
ºi Noiembrienele… (nr. 5, 2002). Din perspectiva cãrþii apãrute
recent, reprezentativã îmi pare cea menþionatã în încheiere, în
care poetul cugetã: Oh, noiembrienele deschideri spre mai bine/
rostesc roatã într-un loc se zvoneºte o/ lebãdã// ea singurã
populând întunericul/ în peisajul cu suflete ºi cruci/ peste ea
povara cerului/ peste noi în strãunghiul liniºtii cotidiene/ clipa
de vedenii conjugale// afte simbolice// în ruptura anotimpului./
Oh, noiembrienele deschideri spre marile iubiri. De fapt, iat-o
ºi în cartea a doua, la pagina 34.

Întâlnim în poeziile sale cuvinte rare precum, Lãiasa, undrea,
smearnic, bobãtaie, minorit, lipcã, notãluitul, îngãimãcite,
bruhesc, lufe, lela, iscrãºite, prilostioase, resunare, nãboiri,
pasãrea aningha, etesiene, aporie, dãrabe, ordalia, tendã, sfeter,
feculã, meristeme, ovix, alpaga, multe dintre ele necunoscute
memoriei comune, trimiþând cãtre dicþionarul adecvat, pentru
lãmuriri cel puþin strict necesare.

Întâlnim ºi multe expresii poetice frumoase, chiar extrem de
frumoase, încât  adesea te întrebi ce rost au altele, aflate, cumva,
destul de  departe... Sã se fi grãbit, sã nu fi insistat suficient, sã
fi trebuit sã mai lucreze pe ele, sau pur ºi simplu nu-l înþelegem
pe poet, în hermetismul sãu specific! În alte piese suntem purtaþi
prin normalul cotidian, folosind cuvinte ºi idei dintr-o realitate

ce este sigur poetic prezentatã. O zi din poetica viaþã a autorului
o întâlnim în piesa cu primul vers ce-l putem lua ca titlu, Suflet
transformat în bisericã sau altfel spus poezia de la pagina 85.
Focul aprins, cel interior, în noroiul pãcatelor, nervii pitulaþi, ca
peºtii în papurã. Fane Dogaru, mort de mult, la umbrã de busuioc,
în Gâºteºti, unde norocul dã cu bâta, tocmai în vremea vindecãrii,
de nevoi. Ziua, ca un ochi plesnind, trimite lumina pe trup de
femeie, în plinã maturitate. Îngenuncheatã în apa Gâºteºtiului, pe
vechi nisipuri, apa-i loveºte gleznele, pe când  o stea roºie, piticã,
se iveºte printre nori, ochilor autorului, iar o umbrã de om, parcã
trebãluind în þãrânã, scrie poezie pe garduri, spre a rãmîne acolo
pânã ce o alungã viscolul. În tot timpul acesta poetul are sufletul
transformat în bisericã. Apropo, de acest ultim cuvânt, ºtiu cã în
procupãrile sale zilnice, autorul este apropiat de acea clãdire din
sat. Transpare acest lucru ºi prin unele cuvinte folosite în carte
precum: botez, mãnãstire, lumânare, sorcove, rug, morþi, suflet,
rugãciune, aurã, þãrânã, spirit, suflet, candelã, potop, înger, eretic,
divinã, Dumnezeu, pe care le foloseºte în împrejurãri neaºteptate.

„În alte vremuri, versurile sale ar strãluci pe prima paginã a
celor mai bune reviste literare”, scrie convins poetul ºi editorul
Ion C. ªtefan.

Citiþi revista Sud ºi veþi afla multe alte impresii despre poetul
Victor Pencu, gâºteºteanul, bolintineanul.

Luminita
Cornea

,
Emilia

Motoranu
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

2017 – Anul marilor decizii. Între temeri ºi speranþã
Motto: De aceea vã zic vouã:
Toate câte cereþi rugându-vã,
sã le credeþi cã le-aþi primit ºi

le veþi avea, iar când staþi ºi vã
rugaþi, iertaþi orice aveþi

împotriva cuiva, ca ºi Tatãl
vostru Cel din Ceruri sã vã
ierte vouã greºelile voastre.

(Marcu, 11, 24-25)

Am pornit de la acest îndemn
al Ap. Marcu, pentru cã începutul
unui nou an ºi singurul lucru aflat
la îndemâna noastrã este de a ne
ruga neîncetat pentru pacea lumii,
pentru întoarcerea oamenilor la
credinþã ºi pentru a ne da

conducãtori luminaþi care sã apere drepturile naturale cu care a fost
înzestrat omul la Creaþie: dreptul la viaþã, la libertatea de a alege,
dreptul de a trãi în armonie cu natura ºi legile universului ºi, nu în
ultimul rând, dreptul de a spera.

Da, speranþa este acel miracol picurat în ADN-ul nostru de
Marele Creator ºi ea ne însoþeºte în aventura noastrã pe Terra ºi
dincolo de ea. Speranþa cã putem construi o nouã lume dã
încrederea cã refãcând lanþul iubirii ºi înþelegerii, suntem creatorii
lumii în care vrem sã trãim, în lumina Adevãrului Suprem ºi
iertãrii.

Da, este momentul iertãrii celor care au pricinuit omenirii atâtea
nenorociri ºi dezastre dar, sã nu uitãm aceste grozãvii pentru a
nu se repeta istoria, pentru cã deja anul 2016 a atins apogeul
manipulãrii emoþiilor popoarelor prin inducerea temerilor, fricilor
în faþa unor pericole ºi riscuri care au fãcut viaþa popoarelor un
adevãrat coºmar, generând drame inimaginabile.

Constatãm cu durere ºi tristeþe cã actuala civilizaþie, care a
atins un progres tehnologic în care inteligenþa artificialã a devenit
omniprezentã, omnipotentã ºi din ce în ce mai autonomã la cote
nebãnuite, induce un regres politic, cultural ºi moral al societãþii.

Drept urmare, pentru a ieºi din acest impas, cred cã este nevoie
de o introspecþie ºi o analizã atentã asupra modului de organizare
ºi funcþionare a actualului sistem occidental, profund laicizat,
intolerant ºi abuziv în relaþia cu proprii sãi cetãþeni, decuplat de
la agenda ºi nevoile oamenilor.

Într-un articol publicat de Nicolas Tenzer (4 ian. 2017) în The
Conversation, se preciza cã: „Lumea nu a pãrut niciodatã dupã
cel de-al doilea Rãzboi Mondial, în ciuda izbucnirii unui cataclism
nuclear în timpul Rãzboiului Rece, la fel de periculoasã atât
pentru pacea, cât ºi pentru valorile dreptãþii ºi libertãþii.”

Într-adevãr, anul 2017 ne prezintã un tablou dezolant al lumii,
care s-a transformat într-un câmp de ruine fumegânde ºi de mase
de oameni care pribegesc din loc în loc pentru a gãsi un adãpost.
Peste cincizeci de ani, istoricii care se vor apleca asupra acestei
perioade, vor consemna în cronici cã momentul 2008 a debutat
cu declanºarea crizei economice mondiale, urmatã de „primãvarã
arabã”, euromaidanul din Ucraina, Brexitul ºi ce va mai urma în
2017-2018, ca fiind zbuciumatul deceniu ºi o turnurã tragicã ºi
periculoasã în istoria umanitãþii, când viziunea prãpastiei nu a
fost niciodatã atât de aproape.

Alegerea preºedintelui Donald Trump în SUA inaugureazã,
sperãm, o nouã erã în politicã, într-un moment de expansiune
multiformã ºi ameninþãtoare a Federaþiei Ruse, care ocupã tot
mai mult agenda organizaþiilor internaþionale ºi regionale.

Paradoxul situaþiei este cã, pe scena internaþionalã, în noua
realitate orwellianã a lumii, rãzboiul este certificat drept pace ºi
instaurarea unei democraþii de tip occidental:  o victorie
sângeroasã, consideratã ca fiind drumul spre înþelegere ºi  un
regim terorist, drept putere legitimã. Totul depinde din ce unghi
priveºti ºi de pe ce poziþii: de învingãtor sau de învins. Todeauna
istoria este scrisã de învingãtori, care stabilesc ºi regulile jocului.

Continuarea tendinþelor manifestate în 2016, ne indicã o
alunecare pe o pantã periculoasã care ar putea sã marcheze
sfârºitul actualei ordini internaþionale ºi primele semne ale luptei
pentru ocuparea în forþã a poziþiilor geostrategice, geopolitice ºi
geoeconomice pe tabla de ºah a Noii Ordini Mondiale, care se
anunþã a fi o ordine multipolarã în care se vor negocia noi alianþe
ºi parteneriate, cel puþin surprinzãtoare.

Cum se prezintã lumea la acest prag de trecere spre o nouã era
în relaþiile internaþionale?

Federaþia Rusã simþind cã SUA ºi Europa ºi-au erodat influenþa
prin neîncetatele lor rivalitãþi ºi confruntãri în spatele „uºilor
deschise”, dupã anexarea Crimeei, intervenþia energicã în lupta
împotriva ISIS în Siria, alãturi de Turcia, alegerea preºedintelui
pro rus în Moldova, incoerenþa ºi lipsa de viziune a UE în
domeniul Politicii de Securitate ºi Apãrare, va continua aplicarea
strategiei lãsatã moºtenire de þarul Petru I, de divizare ºi
vulnerabilizare a UE. În acest sens, ne putem aºtepta la acþiuni ºi
operaþiuni menite sã testeze seriozitatea angajamentelor NATO
(activarea art. 5 din Tratat privind apãrarea mutualã), ca umbrelã
de Securitate pentru Europa, prin reluarea presiunilor la adresa
Þãrilor Baltice ºi printr-o prezenþã militarã activã ºi provocatoare
în zona Mãrii Negre. Augurii par a-i fi favorabili, în condiþiile în
care anul 2017 va fi un an greu pentru viitorul Europei,
confruntatã cu alegeri prezidenþiale în Franþa, cu alegeri
parlamentare în Germania ºi Benelux, cu alegerea noului
preºedinte al Parlamentului European, cu o Italie în derivã dupã
demisia premierului Renzi ºi începerea negocierilor cu Marea
Britanie, în contextul BREXIT.

În Orientul Mijlociu se prefigureazã o înþelegere Rusia – SUA
– Turcia pentru dezmembrarea Siriei, lichidarea ISIS ºi un control
mai atent a evoluþiilor politico-economice, sociale ºi militare din
Egipt, Iordania, Liban pentru instaurarea unor regimuri semi-
militare, care sã stabilizeze situaþia ºi sã previnã instaurarea la
putere a fundamentaliºtilor islamici. În Tunisia, Algeria, Libia,
Mali, Yemen, Nigeria, se conteazã pe o prezenþã tot mai activã a
Arabiei Saudite  ºi Qatarului, implicate deja în jocul geopolitic
din aceastã zonã aflatã într-o perioadã de recrudescenþã a
acþiunilor teroriste ºi de radicalizare a fundamentalismului Islamic,
stimulat ºi de intervenþia Iranului.

Asia-Pacific va continua sã fie o prioritate a politicii Chinei,
care va profita de ezitãrile Washingtonului pentru a-ºi consolida
poziþiile în Marea Chinei de Sud ºi de afirmare a hegemoniei pe
fondul situaþiei fragile din Coreea de Sud, a Taiwanului, rãmas
deocamdatã fãrã suportul SUA, a unei Japonii a cãrei economie
este tot mai slãbitã de urgiile naturii ºi de un Hong Kong care va
trebui sã se alinieze mai mult la politica Chinei.

Anul 2017 este cel al definirii noilor principii care vor guverna
relaþiile internaþionale ºi de reîmpãrþire a sferelor de influenþa
între actorii globali: SUA – China – Rusia.

În ceea ce priveºte Europa, aceasta a devenit un actor periferic,
cel mult regional, care cântãreºte tot mai puþin în balanþa deciziilor
la nivel planetar, atât din punct de vedere economic, financiar ºi
militar, fiind nevoitã sã rãmânã captivã propriilor probleme ºi
provocãri la care trebuie sã facã faþã.

Recentele acþiuni ale administraþiei Obama de a expulza 35 de
cetãþeni ruºi suspecþi de spionaj cibernetic, inclusiv graba de a
trimite noi trupe ºi echipament militar în Polonia ºi Þãrile Baltice,
demonstreazã starea de nervozitate ºi hotãrârea establishment-
ului de a nu accepta rezultatul alegerilor ºi de a bloca prin orice
mijloace preluarea puterii de noul preºedinte ºi înrãutãþirea
relaþiilor SUA ºi UE cu Rusia. Aceastã strategie vulnerabilizeazã
ºi mai mult Europa în relaþia cu Rusia ºi adânceºte neîncrederea
cetãþeanului american în elita transpartinicã care a acaparat pârghiile
puterii ºi sfideazã votul popular.

Dacã analizãm evenimentele petrecute în ultimele trei decenii,
vom constata cã fiecãrui preºedinte instalat la Casa Albã,
neoconservatorii transpartinici i-au pregãtit câte un rãzboi sau o
crizã economicã majorã (care poate fi considerat un rãzboi
asimetric), pentru a arãta poporului american, atotputernicia
sistemului ºi a-l menþine captiv într-o spiralã a temerilor ºi
pericolelor, limitându-i drepturile ºi libertãþile prin sporirea
atribuþiunilor ºi bugetelor alocate celor 16 agenþii de informaþii.
Dar, acest Goliat ºi-a dovedit vulnerabilitatea în faþa atacurilor
teroriste, a atacurilor cibernetice, ori a scurgerilor de informaþii
secrete din interior prin defectarea unor ofiþeri ai CIA sau analiºti,
descoperiþi a fi „cârtiþe”, care au lucrat ani buni nestingheriþi,
pentru China, Israel, Rusia. Drept urmare, se pune întrebarea
legitimã: cum este posibilã o asemenea stare de lucruri ºi ce
încredere poþi avea într-un asemenea partener strategic, care nu
este în stare sã-ºi protejeze propriile secrete, în ciuda alocãrii de
bugete fabuloase ºi a dotãrii tehnologice de domeniul SF?

Poate cã acesta ar fi ºi motivul pentru care noul preºedinte
ales, priveºte cu neîncredere eficienþa acestor agenþii, pe care a
promis sã le restructureze ºi nici implicarea serviciilor ruseºti în
campania electoralã. Mai grav este cã, în loc sã-ºi recunoascã
propria slãbiciune, Goliat încearcã sã dea vina pe alþii care
atenteazã la securitatea sa, uitând cã spionajul cibernetic ori prin
alte mijloace (sateliþi de comunicaþii ºi telefonie mobile etc.) se
practicã la scarã planetarã, în timp de pace ºi de rãzboi, inclusiv
între parteneri ºi aliaþi, aºa cum procedeazã CIA ºi Agenþia
Naþionalã de Securitate în interiorul þãrilor membre NATO ºi
UE, spionând inclusiv comunicaþiile ºefilor de state ºi guverne,
stârnind indignarea ºi protestul, chiar ºi formal, al acestora.
Atenþie! Se întâmpla în timpul guvernãrii democrate a
preºedintelui Obama. Dar, ghinion din nou!

În discursul privind starea naþiei (13 februarie 2013),
preºedintele Obama þinea sã sublinieze cã „Noi ºtim, statele ºi
societãþile comerciale strãine furã secretele întreprinderior noastre,
care sunt îngrijorate de furtul sofisticat de informaþii confidenþiale
ºi ale proprietãþii tehnologice. Aceste furturi vin din China la o
scarã fãrã precedent”.

La câteva zile, a urmat declaraþia consilierului pentru Securitate
de la Casa Albã, Tom Dillon, care prezentând raportul Pentagon-
ului, preciza „Atacurile cibernetice chineze vizeazã inima
diplomaþiei americane, economia ºi armata. Astfel, sunt avute în
vedere planul sistemului de rachetã Patriot, sistemul american
anti-rachete balistice folosite în Europa, Asia, Orientul Mijlociu
(Terminal High Altitude Area Defence-thaad) ºi AEGIS, folosite
de marinã. Prin societatea Quinetia, hakerii chinezi au avut acces
la mijloacele de comunicaþii ale elicopterelor DH-6HD Longbow
Apache ºi Blackhawk, legate de baza de date de întreþinere.
Aceasta permite sã se cunoascã în timp real unde se deplaseazã
ºi staþioneazã aceste elicoptere”. Fãrã comentarii!

Aceste probleme au fost ridicate de preºedintele american, la
întâlnirea cu omologul chinez cu ocazia vizitei oficiale la
Washington (iulie 2013).

În paralel, preºedintele Obama a probat ca fiind legale operaþiunile
serviciilor de informaþii de folosire a douã programe secrete care
permit colectarea de date ºi informaþii din interceptãri telefonice
prin intermediul operatorului Verizon (în interiorul SUA) ºi cele
internaþionale prin intermediul PRISM (comunicaþiile din toatã
lumea ale politicienilor, ºefilor de state ºi guverne, ori companii
strãine care prezintã interes pentru securitatea americanã).

La presiunea SUA, NATO a adoptat ghidul de la Tallin, care
prezintã pentru prima datã, algoritmii de acþiune ale statelor ºi
alianþelor militare în caz de atac de mare anvergurã, iar la reuniunea
pe probleme de securitate de la Munchen, OSCE a adoptat noi
mãsuri de ciber-securitate, ceea ce semnificã responsabilitatea
întregii comunitãþi internaþionale, în ceea ce priveºte provocãrile
globale ºi lupta împotriva terorismului, inclusiv cel cibernetic.

Rãmânând în zona geopoliticã Asia-Pacific, nu putem omite
întâlnirea organizatã de preºedintele Obama, în California (15
ianuarie 2016) cu reprezentanþii þãrilor membre ASEAN, prilej cu
care le-a adus în atenþie cã Washingtonul a investit în 2014, 201
miliarde euro în Asia de sud-est, sumã net superioarã faþã de
totalitatea investiþiilor americane în China, Coreea de Sud, Japonia.
Prin aceastã mãsurã, SUA vizeazã o reechilibrare a politicii
americane în Asia ºi o contrapondere la emergenþa Chinei în zonã.

Pornind de la aceste realitãþi geopolitice ºi geoeconomice, anul
2017 va fi un an decisiv pentru definirea unei politici americane
în relaþia cu China ºi cu întreaga zonã Asia-Pacific, decizii ce vor
redesena harta geopoliticã a zonei. Sã nu uitãm cã, atât politica
externã americanã ce o va promova noul preºedinte, cât ºi cea
chinezã, este caracterizatã de pragmatism, aºa cã interesele
economice ºi financiare vor fi prioritare în faþa presiunilor
belicoase ale strategilor militari.

Este posibil ca în 2017, sã se materializeze propunerea avansatã
de China (18 noiembrie 2015) la Manila, de transformare a
cooperãrii economice Asia-Pacific într-o zonã de liber schimb,
la care sã adere ºi þãri latino-americane riverane Pacificului (Mexic,
Peru, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Columbia), unde China ºi-
a plasat investiþii importante. Toate aceste mutãri avansate de
China pe harta geopoliticã a lumii, au în vedere menþinerea sa ca
jucãtor global activ, în condiþiile în care se prognozeazã, cel
puþin teoretic, o alianþã americano-rusã.

Pentru Europa, anul 2017 este o cruce a destinului, când va
trebui sã gãseascã rãspunsuri la numeroasele probleme care s-au
acumulat de-a lungul anilor ºi au fost ignorate ori tratate superficial
ºi fãrã viziune.

Pe lângã chestiunile legate de viitorul UE ºi NATO, Europa
trebuie sã rãspundã, prin mãsuri convingãtoare, la creºterea
ºomajului în rândul tineretului (cotã îngrijorãtoare, de 18-28%), la
spectrul unei crize economico-financiare profunde care va zgudui
din temelii actualelele politici, la problema migraþiei, relaþiile faþã
de Turcia ºi Rusia ºi, nu în ultimul rând, viitorul relaþiilor cu
noua administraþie americanã ºi cu Marea Britanie în contextual
BREXIT. La aceasta se mai adãugã alegerea preºedinþilor
Parlamentului ºi Consiliului European ºi adoptarea de mãsuri
radicale de reformare a instituþiilor ºi puzderiei de agenþii care
înghit sume importante din bugetul UE fãrã a-ºi dovedi utilitatea
ºi eficienþa.

Europa trebuie sã dea rãspunsuri ºi la criza moralã a liderilor
ºi instituþiilor ce gestioneazã banul public, printr-o mai mare
transparenþã ºi rãspundere în faþa legilor.

Europa trebuie sã rãspundã la întrebarea pusã tot mai des de
cetãþenii ei, dacã mai este o Europã socialã ºi a cetãþenilor pe care
ar trebui sã-i apere de ameninþãri, provocãri ºi riscuri, aºa cum
prevede Tratatele de constituire a UE.

Pentru Europa 2017,  problema prãbuºirii unor bãnci
importante devine o ameninþare îngrijorãtoare ºi un risc major la
adresa securitãþii continentului, evidenþiind mai mult ca oricând
legãtura între dimensiunea internã ºi cea externã a UE, a
economicului cu geopolitica. Situaþia economico-financiarã a
Zonei Euro este subiectul care preocupã atât mediul politic cât ºi
de afaceri, conturându-se la orizont posibila ieºire din UE a
Germaniei ºi Italiei ºi reîntoarcerea la protecþionismul economic,
inclusiv limitarea circulaþiei capitalului ºi forþei de muncã în
interiorul UE.

Cum se vor miºca banii ºi aurul în 2017, ºtiind cã ei sunt sursa
zavistiei, rãzboaielor ºi crizelor de tot felul?

Am  simþit pe pielea noastrã aprecierea rapidã a dolarului dupã
câºtigarea alegerilor de cãtre Donald Trump, tendinþa fiind de a
ajunge la aceeaºi paritate cu euro, o menþinere la un nivel constant
a francului elveþian ºi a lirei britanice. Dar, suprizã!

Se observã câteva miºcãri pe piaþa aurului care presupun
existenþa unor strategii privind schimbarea rolului aurului în
sistemul monetar al lumii. Date de ultimã orã indicã faptul cã,
proporþia de aur în rezervã Franþei este de 55%, 67% în Germania
ºi 72% în SUA. Un sondaj din 2016, indicã faptul cã 60% dintre
francezi considerã cã moneda euro trebuie sã fie garantatã prin
aurul existent în depozitele bãncilor, iar 36% considerã cã aurul
ar putea fi o mai bunã monedã decât euro. Drept urmare, Franþa
ºi-a mãrit rezervele de aur la 2.435 de tone, ocupând locul patru
în lume, dupã SUA, Germania, China.

Sã vedem ce miºcãri a fãcut Germania. Din 2013 a început
procesul de repatriere a aurului depozitat în bãnci din SUA, Marea
Britanie, Franþa. În august 2016 a publicat un plan de apãrare
civilã, invitând cetãþenii sã stocheze apã, hranã ºi o sumã
suficientã în numerar pentru a se proteja în cazul concretizãrii
unei ameninþãri, fãrã a se preciza natura acesteia. În septembrie
2016, trei economiºti germani de renume, solicitau crearea unui
euro-aur pentru a proteja cetãþenii contra expunerii la dobânzi
negative ºi riscuri de o inflaþie iminentã. În octombrie 2016,
Othar Issing, unul dintre pãrinþii fondatori ai euro, a admis cã
„acordurile de susþinere a euro au pierdut orice semnificaþie ºi
consecinþele vor fi catastrofale”. Angajamentele Deutche Bank
pe cele cinci continente, reprezintã de 15 ori PIB-ul Germaniei,
expunerea derivatelor atingând 56.000 miliarde dolari. În raportul
bãncii din aprilie 2016, se estima valoarea nominalã a riscurilor
derivatelor sale la 72.800 miliarde dolari, 13% din totalul
derivatelor în curs la nivel mondial, iar capitalizarea bursierã a
Deutche Bank este de 17 miliarde dolari.

Ce ar putea face Germania sau UE în aceastã situaþie, când
PIB-ul Germaniei este de 4.000 miliarde dolari ºi cel al UE de
18.000 miliarde euro? Potrivit evaluãrilor  FMI „consecinþele
vor fi dezastruoase, cu efect de domino pentru Germania, Franþa,
Marea Britanie, SUA, Italia, care au expunerea cea mai mare, iar
efectele negative se vor resimþi în perderea capitalurilor altor
bãnci din sistemul bancar mondial. Printre marile bãnci sistemice,
Deutche Bank, pare a fi cel mai important contributor net la
riscurile sistemice”.

Analiºtii financiari-bancari comparã situaþia bãncii germane
cu cea în care s-a aflat o altã bancã sistemicã în 2008, Lehman
Brother, a cãrei expunere a produselor derivate era de numai 145
miliarde dolari, faþã de Deutche Bank ale cãrei derivate se situeazã
între 56.000 ºi 72.800 miliarde. Dacã prãbuºirea  Lehman Brother
a atras pierderea a 10.000 miliarde dolari pe pieþele bursiere, ne
imaginãm ce se va întâmpla prin cãderea Deutche Bank.

Dacã aceste veºti nu erau suficiente pentru a ne face viaþa
amarã la început de an, iatã cã la presiunea bãncilor, BCE ºi
Executivul European se gândesc sã ia o serie de mãsuri menite
sã acopere pierderile bãncilor, prin absorbirea lor de cãtre
creditorii nesecurizati ºi neasiguraþi, adicã de cãtre depunãtorii
obiºnuiþi. De fapt, se pun în aplicare regulile de la Brisbane
(2014) care reglementeazã sistemul bancar mondial ºi care se
referã la recalificarea bãncilor aflate în dificultate folosind metoda
bail-in, adicã de a-ºi însuºi din economiile deponenþilor, care se
transformã în creditori, fãrã voia lor.

Bomboana de pe colivã vine la sfârºit, în contextul negocierilor

(continuare în pag. 11)
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Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XII)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, într-
un cuvânt de învãþãturã referitor la pericopa evanghelicã despre
Învierea fiului vãduvei din Nain (Luca 7, 11-16) aþi afirmat cã
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a sãvârºit minunea mângâierii
vãduvei din Nain. Vã rog ...

Î.P.S. Ioan: În acea duminicã, când s-a citit evanghelia pe
care aþi amintit-o, Dumnezeu ne-a luat cu El ºi cu Apostolii sã
ºtergem lacrimile unei vãduve cãreia îi murise fiul. Sfântul
Evanghelist Luca consemneazã în evanghelia sa aceastã minune
sãvârºitã de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, minunea
mângâierii vãduvei din Nain. Suntem predispuºi a spune ºi-a
vorbi despre învierea fiului vãduvei, dar în el era semãnatã viaþa
de Hristos. Omul nu moare, ci trece... dar întâi a venit sã ºteargã
lacrimile de pe obrazul acestei mame vãduve.

Cetatea Nain îºi are locul ei bine determinat în istorie ºi în
geografie. Pe acel loc, în acea cetate, a urzit, într-o zi, Hristos un
drapel de biruinþã, pentru cã acolo s-a dat o mare bãtãlie între
viaþã ºi moarte. ªi-a biruit Viaþa, a biruit Hristos. Dacã aþi privi
de la mare înãlþime Pãmântul, din spaþiile siderale, aþi vedea cã ºi
astãzi fluturã în adierea vântului drapelul biruinþei lui Hristos
din bãtãlia de la Nain.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, câteva cuvinte despre
localitatea Nain...

Î.P.S. Ioan: Oraºul Nain se aflã în Galileea, în partea de nord
a Þãrii Sfinte, la 7 km de Muntele Taborului ºi în plinã câmpie a
Esdrelonului, o câmpie mãnoasã, pe care, în vremea
Mântuitorului, erau cele mai îmbelºugate holde de grâu. Prin
aceastã parte de Þarã a Galileii, prin Câmpia Esdrelonului, trecea
Hristos, într-o zi de sâmbãtã, cu apostolii, când ei au rupt câteva
spice de grâu, le-au frãmântat în mâini ºi-au mâncat, sã-ºi
astâmpere foamea.

Iatã, Hristos, cu apostolii, apropiindu-se de aceastã cetate a
vãzut o mulþime de oameni, care se aflau în jurul unei femei
vãduve al cãrei singur copil murise ºi-l duceau sã-l îngroape.
Biata femeie plângea. Hristos, spune Evanghelistul Luca, a vãzut-
o plângând. Primul lucru, la întâlnirea cu aceastã mulþime care
ducea acel sicriu la groapã, Hristos i-a dat o poruncã acestei
mame ºi i-a zis: Nu mai plânge! Aceastã poruncã are sã o dea
Hristos ºi iubitelor mame ºi iubiþilor pãrinþi, când vor pleca din
lumea aceasta ºi vor ajunge la poarta Raiului. Le va porunci
acolo Hristos ºi le vor spune: Nu mai plângeþi, nu mai plângeþi,
cã, în Împãrãþia Tatãlui Ceresc, nimeni nu mai plânge.

Sã rânduiascã Bunul Dumnezeu sã auzim cu toþii, întru bucurie,
porunca datã mamei vãduve din Sfânta Evanghelie: Nu mai
plânge! Sã-mi spunã ºi mie Dumnezeu, ºi frãþiilor voastre, la
porþile Raiului: Nu mai plânge!

L.C.: Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cum sã nu mai plângã
când singurul ei fiu era dus la îngropare?!

Î.P.S. Ioan: Iatã Hristos nu i-a poruncit doar sã nu mai plângã,
ci s-a apropiat de tânãr ºi i-a zis: tinere, þie îþi grãiesc, scoalã-te!
S-a ridicat tânãrul, a început sã vorbeascã ºi i l-a dat maicii sale,
iar poporul a spus: Mare Proroc a ridicat Dumnezeu între noi!

Cum vã spuneam, Hristos se afla în Galileea, în Câmpia
Esdrelonului, totuºi, am putea spune cã Hristos cãlãtorea împreunã

cu apostolii Sãi prin þara lacrimilor, prin þara suspinelor, prin
þara morþii. Prin urmare, iatã ce a gãsit Hristos, aici, pe pãmânt,
atunci când L-a trimis Tatãl cel Ceresc. A gãsit, pe pãmânt, lacrimi,
suspine ºi moarte. De aceea L-a trimis Tatãl cel Ceresc pe pãmânt
sã ºteargã lacrima ºi sã biruie moartea care aºezase omul în
adâncul întunericului. De aceea a venit Hristos pe pãmânt, sã
nu mai fie lacrimi ºi sã nu mai fie moarte. Sã alunge moartea
dintre cei pe care Dumnezeu i-a creat ºi i-a iubit atât de mult,
dintre oameni, omul fiind cununa creaþiei Sale.

L.C.: Iertaþi-mã, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, totuºi au
murit oameni ºi au fost îngropaþi în perioada când a fost Hristos
pe pãmânt ...

Î.P.S. Ioan: Da, în perioada cât El a trãit pe pãmânt au murit
atâþia oameni ºi totuºi pe fiul acestei vãduve nu-l lasã sã intre în
pãmânt! De ce oare Hristos n-a îngãduit ca acel fiu al vãduvei sã
fie înmormântat? Rãspunsul ni-l dã Sfântul Apostol Pavel în
Apostolul citit în duminica când se citeºte aceastã pericopã
evanghelicã. Sf Apostol Pavel spune cã „Dumnezeu m-a ales
din pântecele maicii mele.” Auziþi de când aþi fost aleºi frãþiile
voastre, cei ce citiþi, acum, aceste pagini? Toþi aþi fost aleºi din
pântecele maicilor frãþiilor voastre. Binecuvântate sã vã fie mamele
care v-au nãscut ºi v-au crescut ºi care vã duc la altarul iubirii, în
sfânta bisericã.

Deci pe acest tânãr îl alesese Hristos din pântecele maicii sale
ºi nu l-a lãsat morþii, ca prin el, mai departe, sã se propovãduiascã,
sã devinã un martor al dumnezeirii Sale ºi al preamãririi lui
Dumnezeu, al Tatãlui ºi-al Fiului ºi-al Sfântului Duh. Îndemn pe
iubitele mame sã aibã grijã de cei ce se zãmislesc în pântecele lor,
pentru cã sunt aleºi ºi ei de Hristos. Numai cã, astãzi, lucrurile s-
au schimbat. Nu mai plâng unele mame, ci plâng pruncii, când,
din nechibzuitã judecatã, mama îºi duce pruncul la sabie. Acea
mamã nu plânge, dar plânge pruncul în pântecele ei ºi spune:
Mamã, unde mã duci? Plânge pruncul ºi plâng stelele cerului.

Mã adresez mamelor: O, iubitã mamã, cum pe acea vãduvã a
vãzut-o Hristos cã-i murise fiul ºi s-a îndreptat spre el, sã-l
învieze, tot aºa te vede ºi pe tine când îþi duci pruncul spre
junghiere. Oare ce zice atunci Hristos? Când te vede cã tu nu-þi
duci pruncul la altar, ci îl duci la junghiere! Dincolo de zidurile
bisericilor, mamele îºi iau pruncii ºi se duc cu ei sã-i arunce în
groapa pãcatelor. Câte mame nu zic, în dimineaþa de sfântã
duminicã, fetelor sau bãieþilor: dragul mamei, dormi, cã este
duminicã, iar astã-noapte ai fost la club, la distracþie, eºti obosit,
dormi, pânã îþi voi face eu de mâncare!

Le spun iubitelor mame sã nu-ºi îndrume copiii spre pãcate, în
groapa pãcatelor, ci sã-i ducã la altarul iubirii lui Hristos. Oare
cred mamele cã, dacã ar avea fiecare câte un fiu sau o fiicã de
mânã, n-ar mai încãpea în bisericile noastre?! Într-o bisericã,
prin taina iubirii lui Hristos, ar putea sã intre mii de suflete, cã
mare este iubirea lui Dumnezeu.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, aþi spus în predica la care am
fãcut referire cã Hristos cãlãtorea spre Nain într-o corabie... Ne-
am dumirit destul de repede cã acea corabie plutea pe râul format
din lacrimile mamei.

Î.P.S. Ioan: Vã pun ºi acum întrebarea: cum ºi pe ce cãrare
cãlãtorea Hristos spre Nain? Veþi zice cã El cãlãtorea pe o cãrare
de picior, cum se spune, printre lanurile de grâu, mergea spre
Nain; aºa a vãzut evanghelistul. Însã, eu vã spun cã Hristos
cãlãtorea spre Nain cu ucenicii Sãi într-o corabie care plutea pe
râul de lacrimi al vãduvei care-ºi pierduse fiul. Iatã, vãzând râul
de lacrimi, ºi-a urcat apostolii în corabie ºi a mers pe râu, pe râul
în sus, pânã la izvor, pânã la izvorul lacrimilor, pânã la ochii
blânzi ai mamei iubitoare de fiul ei, de soþul ei, iubitoare de
pãrinþi. Doamne, mai cãlãtoreºte o datã pe râul lacrimilor, pânã la
izvor! Doamne, cãlãtoreºte ºi spre aceºti fraþi ºi surori, pe râul
lor de lacrimi ºi binecuvinteazã-i pe ei ºi pe pruncii pe care i-ai
dat lor!

Vã amintiþi când la istoria universalã am învãþat cu toþii despre
bãtãlia celebrã de la Waterloo. Acolo s-a luptat ura cu ura ºi-a
biruit moartea. La Nain, s-a luptat, în marea bãtãlie, viaþa – Hristos
cu moartea ºi a învins-o Hristos, acolo, în Câmpia Esdrelonului,
la Nain.

Cuvântul Nain sau Naind, în aramaicã, se traduce în limba
noastrã, „plãcut” sau „agreabil”, adicã era o aºezare plãcutã,
agreabilã în Câmpia Esdrelonului, de unde vedeai culmea
Muntelui Tabor, unde s-a coborât Dumnezeu, Moise ºi Ilie, ºi
Fiul Sãu Preaiubit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am fost ºi
eu o datã în viaþa mea sã mã întâlnesc cu vãduva din Nain. Era
noapte târzie, mã aflam cu un grup de studenþi ºi profesori ºi toþi
au þinut, deºi era noapte, sã ajungem sã intrãm ºi în biserica din
Nain care poartã într-însa mãrturia acestei minuni sãvârºitã de
Hristos, înviind pe fiul vãduvei din Nain.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã insistaþi asupra unor
învãþãminte pe care le gândiþi în legãturã cu aceastã pericopã
evanghelicã.

Î.P.S. Ioan: Mã adresez mamelor, îndemnându-le ca, dacã
simt cã pe fiii ºi fiicele lor i-a îngropat cineva în groapa pãcatelor,
sã meargã pe marginea gropii pãcatului ºi, plângând, sã-L roage
pe Hristos sã-i scoatã din adâncul pãcatului. Lacrimile mamei nu
cad niciodatã pe pãmânt. Lacrimile mamei, întotdeauna, cad în
Sus, cad în Cer. Lacrimile mamei nu umezesc pãmântul, ci
lacrimile mamei cad în Cer, înaintea tronului lui Dumnezeu, ca,
prin harul iubirii Sale, sã ridice lacrimile; sã facã sã cadã lacrimile
mamelor în Cer, înaintea Prea Sfintei Treimi. Doamne, ºtiu cã
prin Rai curge un Iordan de lacrimi! Primeºte, Doamne, ºi
lacrimile noastre! Lasã-le sã cadã în Cer, în Iordanul iubirii Tale
cele de Sus!

L.C.: ªi un cuvânt de binecuvântare, vã rog, Înaltpreasfinþite
Pãrinte.

Î.P.S. Ioan: Dumnezeu sã binecuvinteze toate mamele din
þara aceasta! Dumnezeu sã le ierte pe cele ce au greºit, sã le
întãreascã pe cele ce poartã în pântece prunci ºi sã întãreascã
Dumnezeu neamul nostru românesc, ºi aici ºi în Cer. În urmã cu
mai bine de douãzeci ºi ceva de ani, a murit o Românie. Iubite
mame, sunteþi speranþa naºterii unei noi Românii!
Dumneavoastrã naºteþi o nouã Românie; la aceasta sunteþi
chemate de Dumnezeu. Dumnezeu sã vã ajute sã puteþi naºte
România cea veºnicã, aici ºi în Împãrãþia Tatãlui Ceresc.

L.C.: Amin. Vã sãrut dreapta, Înaltpreasfinþite Pãrinte,
mulþumindu-vã cu plecãciune din partea cititorilor revistei Sud.

A consemnat Luminiþa Cornea

UE-BREXIT, care ar presupune retragerea din  Marea Britanie a
Autoritãþii Bancare Europene, care are deja 40 de agenþii
descentralizate ce reprezintã inima comerþului UE ºi a Agenþiei
Europene a Medicamentelor, care ar urma sã fie relocalizatã la
Stokholm sau Strasbourg, agenþie care în cele douã decenii de
existenþa a validat peste 1.000 de medicamente.

Referindu-ne la mãsurile anti-corupþie ºi spãlare de bani, se
omite a se discuta serios la nivelul Parlamentului European rolul
actualului preºedinte al Comisiei Europene, Jean Claude Junker,
în crearea celui mai puternic paradis fiscal din inima Europei,
Luxemburgul, însã paradoxal, acelaºi preºedinte al executivului
european este preocupat de adoptarea unui ghid de eticã pentru
înalþii funcþionari ai Comisiei ºi Parlamentului care au avut acces
la date ºi informaþii confidenþiale pe durata mandatului.

În încheierea acestei abordãri privind miºcarea banilor, cred
cã este important sã menþionez ºi concluzia la care a ajuns ºeful
ªcolii Monetariste ºi laureat al Premiului Nobel pentru economie,
Milton Friedman: „FMI, Banca Mondialã ºi agenþiile de
reglementare sectorialã, trebuiesc desfiinþate. Credeþi cã este
normal sã se lase unor mici grupuri de oameni nealeºi, dotaþi cu
enorme puteri ºi mijloace financiare, libertatea  sã ne hotãrascã
destinele? De ce SUA ar trebui sã contribuie la FMI? Dacã
dorim sã ajutãm anumite state, putem sã o facem direct, fãrã sã
treacã printr-o organizaþie internaþionalã? Vedeþi rezultatele FMI,
un eºec total. El ar fi putut împiedica anumite crize, dar el le-a
multiplicat. Cât despre Banca Mondialã, ea poartã o grea
responsabilitate faþã de Africa, un continent care global se aflã
într-o situaþie mai rea decât în urmã cu cinci ani. BM a finanþat
dictatorii ºi a întãrit puterea lor, când aceste þãri aveau nevoie de
un stat minimal. Cauza acestor stãri de lucruri este cã FMI ºi BM
cheltuiesc banii altora fãrã transparenþã ºi responsabilitate. Pentru
creºtere durabilã este nevoie de aceste ingrediente: stat de drept,
proprietate privatã, pieþe libere”. Fãrã comentarii!

Dacã amintim cã FMI este condus de doamna Lagarde,
condamnatã definitiv la un an cu suspendare ºi o amendã de 15.000
euro pentru neglijenþã în serviciu când era ministru, soldatã cu un
prejudiciu de 400 milioane de euro, atunci înþelegem mai bine
interesele care guverneazã aceste organisme financiar-bancare.

Deci, la temerile ºi fricile care tulburau viaþa cotidianã a
oamenilor, se mai adaugã ºi atacul bãncilor la buzunarele ºi aºa
golite ale cetãþeanului, care a economisit cu trudã ºi a depus în
bãnci sume de bani pentru a se simþi în siguranþã la bãtrâneþe sau
în caz de îmbolnãvire. Drept urmare, vã îndemn dragilor sã vã
pãziþi buzunarele!

Dacã tot ne-am ocupat de bani, sã ne oprim ºi la politicile
BNR, care ar trebui sã þinã seama de aceste ameninþãri ºi
volatilitãþi de pe pieþele financiar-bancare ºi sã ia mãsuri urgenþe
de repatriere a celor 60 tone de aur depozitate în Londra ºi a
rezervei de valutã de circa 36 miliarde euro, depusã la FED, nu
de alta, dar sã nu aibã soarta Tezaurului trimis la Moscova. Cred
cã se impune un control mai activ ºi responsabil din partea
Parlamentului asupra activitãþilor BNR ºi o reglementare mai
strictã a operaþiunilor acesteia cu depozitele de aur ºi devize care
nu sunt supuse analizei ºi aprobãrii Parlamentului. Recent, mi-a
reþinut atenþia o declaraþie a purtãtorului de cuvânt al BNR, dl.
Suciu, care încerca sã ne convingã de justeþea mãsurii luatã de
BNR de a schimba depozitul de 600 t argint, în 5 t aur,
argumentând cã nu se justificã ocuparea tezaurului BNR cu
asemenea cantitate de argint, în condiþiile în care piaþa argintului
ºi aurului este într-o creºtere semnificativã. Nu se cunosc detalii
asupra eficienþei ºi oportunitãþii acestei tranzacþii pentru finanþele
României. Cred cã se impune o invitare la comisia buget-finante
a Camerelor reunite pentru a se analiza aceastã situaþie ºi
informarea plenului cu rezultatul.

Revenind pe meleagurile noastre pline de pitoresc politic, cred
cã noul Parlament ºi Guvern ar trebui, în regim de urgenþã, sã
munceascã serios ºi profesionist pentru a îndrepta greºelile de
voie sau fãrã voie ale tehnocraþilor, sã revadã toate legile de
organizare ºi funcþionare a instituþiilor statului ºi agenþiilor
guvernamentale, pentru a le aºeza pe principiile eticii ºi moralei
ce trebuie sã caracterizeze statul de drept ºi democraþia, punând
în centrul lor omul cu drepturile ºi libertãþile sale naturale,
restabilindu-se încrederea în justiþie ºi autoritãþi.

Este nevoie mai mult ca oricând, ca Preºedintele, Parlamentul ºi
Guvernul sã colaboreze pentru a reface unitatea ºi demnitatea
cetãþenilor ºi a þãrii, sã apere, aºa cum au jurat la preluarea mandatelor,
integritatea teritorialã, suveranitatea ºi independenta þãrii, Constituþia
ºi legile þãrii, pentru prosperitatea ºi pacea romanilor.

Este nevoie de o Românie unitã care sã-ºi defineascã clar ºi
ferm locul ºi rolul sãu în cadrul UE ºi NATO, dar ºi în relaþiile de
parteneriat strategic cu SUA.

Da, este nevoie la aceastã cruce a destinului Europei ºi a lumii

sã ne reafirmãm respectul de sine, sã gândim mai mult la interesul
naþional ºi la protejarea patrimoniului economic ºi spiritual, sã
reluãm negocierile cu vecinii noºtri, inclusiv cu Federaþia Rusã,
pentru a transforma ºi valorifica poziþia la Marea Neagrã într-un
atu geopolitic ºi geoeconomic, ce ar putea aduce o razã de speranþã
pentru stabilitatea ºi prosperitatea regiunii.

Cred cã trebuie reluat dialogul ºi consultãrile periodice cu
Ungaria, pentru a clarifica problemele aflate pe agenda de lucru,
însã amânate din lipsa soluþiilor reciproc avantajoase pentru
ambele pãrþi.

În relaþia cu Turcia, se impune o abordare prudentã þinând
seama cã situaþia politicã ºi de securitate din aceastã þarã este
legatã de evoluþiile din Orientul Mijlociu ºi de o eventualã cãdere
a regimului Erdogan, atât la presiunea opoziþiei interne cât ºi la
cele externe.

Acest tablou al situaþiei internaþionale care se prezintã destul
de tensionat ºi instabil, impune pentru România ca pilonii de
bazã ai statului: economia, armata, diplomaþia ºi serviciile de
informaþii sã-ºi stabileascã strategii bine ancorate în realitãþile
geopolitice ale acestor vremuri de cumpãnã, pentru a fi în mãsurã
sã le facem faþã cu bine.

În încheierea acestui material, doresc sã amintesc analiza fãcutã
recent de dl. Cãlin Georgescu, înalt funcþionar ONU la adresa
stãrii de lucruri îngrijorãtoare care vulnerabilizeazã România în
faþa provocãrilor ce se vor abate asupra noastrã.

România, susþinea domnia sa, „nu este un stat, ci o corporaþie.
Capitalul strãin este cel care deþine 60% din activele þãrii, peste
50% din profit ºi ceea ce este mai grav, stãpâneºte pârghiile 
strategice, de condus ale þãrii: industria de petrol, gaze, distribuþia
de energie, nu ne mai aparþine... Industria ca atare, marile
întreprinderi au fost distruse. Privatizarea s-a fãcut în dezinteresul
României... ªi a fost vândut pãmântul, cel mai grav lucru de
cãtre cei care s-au perindat la conducerea Ministerului
Agriculturii... Mai puþin sufletul românesc ºi eu pe asta mã bazez.”

Într-adevãr, un diagnostic tulburãtor, trist dar realist! De aceea
se cuvine a adresa câteva sfaturi politicienilor ºi oamenilor de
stat români. Sã þinã seama cã în viaþã trei lucruri nu se mai întorc:
cuvintele, posibilitãþile ºi timpul ºi trei lucruri nu trebuie sã le
pierzi: cinstea, liniºtea, speranþa! Atenþie! Sunt ºi trei lucruri
care distrug oamenii: ura, vinul ºi mândria!

Deci, sã privim cu încredere ºi speranþã la viitorul României ºi
la România viitorului, la care fiecare sã ne aducem contribuþia
având în minte trei lucruri pe care ne este greu sã le spunem:
ajutã-mã, iartã-mã, te iubesc!

(urmare din pagina 10)

2017 – Anul marilor decizii.

Între temeri ºi speranþã

„Iubite mame, sunteþi speranþa naºterii unei noi Românii!”
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Emil TALIANU

Destinele tragice ale

FAMILIEI EMINOVICI

Din cei unsprezece copii ai cãminarului Gheorghe Eminovici ºi ai Ralucãi, doar al
zecelea nãscut, Matei, a fost cel mai longeviv. S-a stins din viaþã la vârsta de 73 de
ani. Ceilalþi, zece, au trãit între un an ºi patruzeci ºi unul de ani.

Gheorghe Eminovici se cãsãtoreºte cu Raluca Juraºcu la 26 iunie 1840. Primul
lor copil, ªerban, se naºte în anul 1841. Acesta va muri în anul 1874 în Sanatoriul
„Charite” din Berlin. Avea doar 33 de ani.

Cel de-al doilea nãscut, în anul 1843, Nicolae, se împuºcã cu un revolver în
cap, în grãdina casei de la Ipoteºti, la puþin timp de la decesul tatãlui sãu, la 7
martie 1884. Împlinise doar 41 de ani.

În anul 1844, se naºte cel de-al treilea bãiat al Eminovicilor, Iorgu. A trãit
doar 29 de ani. Cauza morþii este incertã, se presupune o sinucidere, ca ºi fratele
sãu mai mare, sau, dupã cum menþioneazã George Cãlinescu, a murit în 1873 la
Ipoteºti, dupã ce a cãzut de pe cal la manevrele imperiale din Prusia. Totodatã
Cãlinescu spune cã ar fi suferit ºi de tuberculozã.

La 5 mai 1845 se va naºte prima fetiþã, Ruxandra, dar nu a trãit decât aproape un an.
Urmãtorul nãscut, Ilie, la 1 iunie 1846, va fi nedespãrþit de Mihai în anii copilãriei

petrecuþi la Ipoteºti. Acesta, fiind cadru medical, este trimis într-o misiune sanitarã în
strãinãtate ºi se îmbolnãveºte de tifos. Moare în anul 1863.

În anul 1848 se naºte în familia Eminovici cea de-a doua fatã, Maria (Marghioala).
Va muri însã la numai ºapte ani ºi jumãtate, fãrã a se cunoaºte cauza.

Va urma naºterea celui de-al ºaptelea copil, Mihai, la 15 ianuarie 1850. La
naºterea lui, tatãl avea 38 de ani, iar mama 34. Aveau 10 ani de cãsnicie. Fratele
cel mai mare, ªerban, avea 9 ani, Niculae avea 7 ani, Iorgu 6 ani, Ilie 4 ani ºi
Marghioala 2 ani.

La doi ani dupã naºterea lui Mihai, la 7 mai 1850, se naºte cea de-a treia fatã
a familiei, Aglaia. A trãit doar 38 de ani, cu unul mai puþin decât Mihai, atinsã de
o boalã necruþãtoare.

În anul 1854, se naºte cel de-al nouãlea copil al soþilor Eminovici, Harieta.
Deºi infirmã, cu o minte sclipitoare, va fi îngerul pãzitor al lui Mihai, îngrijindu-
l în clipele cele mai grele ale vieþii. Se va stinge din viaþã la doar câteva luni dupã
bunul sãu frate, Mihai, în anul 1889.

Penultimul  nãscut al soþilor Eminovici, la 20 noiembrie 1856, va fi Matei. A
urmat o carierã militarã ºi a trãit  73 de ani, cu un an mai mult decât tatãl sãu.

Vasile a fost cel de-al unsprezecilea copil al Eminovicilor, nãscut în anul
1856, dar nu a trãit decât un an ºi jumãtate.

De menþionat cã în scurta sa existenþã, Mihai a participat la opt înmormântãri
ale surorilor, fraþilor ºi pãrinþilor. Pe când avea  numai 5 ani, moare cea de-a douã
sorã, Marghioala. Peste trei ani a decedat ºi ultimul nãscut frate, Vasile. La 13 ani
îºi va pierde cel mai iubit frate, Ilie. Peste încã 10 ani va deceda ºi fratele sãu,
Iorgu. Un an mai târziu va muri ªerban.

Când Mihai avea 26 de ani se va stinge din viaþã ºi buna sa mamã, la vârsta de
60 de ani. Va urma o perioadã de liniºte, dupã care, în anul 1884, când Mihai
avea 34 de ani, îºi va pierde tatãl ºi cel de-al doilea nãscut frate, Nicolae.

La moartea lui Mihai mai erau în viaþã doar un frate ºi douã surori, din cei
zece: Matei, Aglaia ºi Harieta, care moare ºi ea peste 3 luni.

Motto: Suntem mari prin prezenþa lui între noi.

În vremea zãpezilor, la mijloc de gerar, simþim mai mult în suflet chemarea Poetului. Întotdeauna, aniversãrile ºi comemorãrile
lui Eminescu au strãbãtut inimile, îndemnând la reflecþie, la luare-aminte, spre rememorãri, lecturi ºi relecturi.

În cele ce urmeazã ne vom referi la revista Meºterul Manole, care, în anul 1939, a realizat o anchetã cu privire la
receptarea lui Eminescu, dupã cincizeci de ani de la moarte.

Despre Meºterul Manole, revistã apãrutã într-o vreme neprielnicã literaturii, la Bucureºti, în perioada ianuarie
1939-aprilie 1942, nu s-a putut vorbi sau scrie pânã în 1990. De ce? Ca ºi alte publicaþii literare valoroase, a fost
lãsatã deoparte ca fiind reacþionarã, retrogradã, „antirevoluþionarã”. Acum ne explicãm toate acestea, având în
vedere perioada apariþiei revistei: pregãtirea celui de-al doilea Rãzboi Mondial, începerea acestuia, situaþia politicã
încordatã generatã de Miºcarea Legionarã, apoi instaurarea, dupã rãzboi, a dictaturii comuniste. La toate acestea se
adaugã faptul cã liderul grupãrii de la Meºterul Manole, Vintilã Horia (1915-1992), alesese drumul exilului.1 Aºa se
explicã situaþia cã niciuna dintre sintezele de istorie literarã, dinainte de 1990, nu amintesc revista Meºterul Manole.
În perioada postdecembristã, au apãrut câteva importante reconsiderãri ale grupãrii din jurul revistei Meºterul
Manole în Dacia literarã, în volumul Reviste literare interbelice de Nae Antonescu ºi în antologia realizatã de Al.
Husar.2

Existã pãreri potrivit cãrora, în istoria culturii române, revista Meºterul Manole trebuia sã continue tradiþia unor
mari reviste ºi curente ca Dacia literarã, Convorbiri literare, Sãmãnãtorul ºi Gândirea. Dupã afirmaþia mentorului
publicaþiei ºi al grupãrii, Vintilã Horia, revista se voia apoliticã „dedicatã exclusiv geniului românesc socotit demn,
de cãtre noi toþi, de a ieºi din provincialismul Europei Centrale ºi de a se face cunoscut în lumea întreagã”3.

Numãrul 5-6, iunie-august 1939 al revistei Meºterul Manole, astãzi o raritate bibliofilicã, este închinat „marelui
poet, ca un omagiu adus de generaþia noastrã aceluia ce va rãmâne veºnic în cultura noastrã ca un prototip al omului
tânãr”. Membrii grupului au fost rugaþi sã rãspundã la douã întrebãri, cu dublã semnificaþie, una personalã „Cum l-
aþi cunoscut pe Mihai Eminescu?”, în legãturã cu procesul intim de apropiere ºi cunoaºtere a operei eminesciene;
cealaltã întrebare se referã la valabilitatea în timp ºi spaþiu a operei lui Eminescu, „Care credeþi cã e valoarea actualã
ºi universalã a operei lui?”. Recunoaºtem cã întrebãrile sunt actuale ºi pentru noi. Mai mult, ar fi indicat sã
rãspundem la ele, chiar dacã o vom face doar în sinea noastrã.

Rãspunsurile la cele douã întrebãri date de tinerii membri ai grupãrii Meºterul Manole, publicate în numãrul mai
sus amintit, sunt adevãrate mãrturii privitoare la posteritatea lui Mihai Eminescu. Cunoaºterea lor, astãzi, o datorãm
istoricului literar Nicolae Scurtu care a publicat placheta Eminescu vãzut de gruparea literarã „Meºterul Manole”,
considerând cã „intervenþiile lor se dovedesc a fi inteligente, mature ºi cu un mare grad de aproximare a valorii
eterne a operei lui Eminescu.4 La aceastã plachetã vom face referire când vom indica paginile citatelor.

Gruparea literarã Meºterul Manole este alcãtuitã din tineri scriitori ce dovedesc a avea lecturi vaste ºi temeinic
însuºite, precum Ion Frunzetti, Vintilã Horia, ªtefan Baciu, Constantin Micu, Horia Niþulescu, Ion ªiugariu, Ovid
Caledoniu, Mihail Chirnoagã, Aurel Marin, Teodor Scarlat, Octav ªuluþiu, Laurenþiu Fulga, Emil Botta.

Pãrerile ºi ideile acestora sunt foarte interesante. Fiecare mãrturiseºte bucuria de adolescent a descoperirii lui
Eminescu, a revelaþiei nemãrginitei armonii eminesciene. Tânãrul Mihai Chirnoagã prezintã „momentul Eminescu”
ce începe dupã anul 1931, datoritã cãruia „s-a creat o vrajã cu totul specialã, vraja mitului, prin care conºtiinþele ce
trãiesc în ideea culturii îºi întãresc credinþele în forþa poeticã a acestui neam”, insistând asupra faptului cã este
absolut necesar „sã aparã o resuscitare a interesului pentru Eminescu”. (p. 12-13)

Ion Frunzetti menþioneazã cã Eminescu abordeazã marile teme ale umanitãþii, resimþite de poet într-o viziune
proprie cu mijloace de expresie originale, realizând „lucide intuiþii, adânc rãsfrânte în suflet ºi personal ordonate
dupã liniile de forþã ale fanteziei sale creatoare, [ce] sunt forjate într-o mãiastrã – prin noutate ºi justeþe – expresie
artisticã, într-un cosmos accesibil nouã numai datoritã lui”. (p. 14-15)

Vintilã Horia pãstreazã peste ani amintirea ºezãtorilor de la Colegiul Naþional „Sfântul Sava” unde erau recitate
„versurile misterioase” ale Poetului ºi unde tinerii vorbeau despre Eminescu „cu verva ºi elanul anilor de atunci”.
Despre Luceafãrul afirmã cã este „fãrã îndoialã cel mai sublim poem al ultimelor douã veacuri”, încheind cu
afirmaþia cã „valoarea actualã ºi universalã a lui Eminescu stã, cred, în armonia perfect realizatã a personalitãþii sale
literare ºi omeneºti”. (p. 16-17)

Poetul Constantin Micu se entuziasmeazã scriind despre extraordinara sintezã a sensibilitãþii umane care „de la
fiorul cald al iubirii pânã la drama existenþei cosmice, de la dragostea pentru frumosul natural pânã la cultul
frumuseþii artistice, de la sentimentul unei tainice comuniuni cu tradiþia, rasa ºi pãmântul pânã la exaltarea iubirii de
neam, toate au trecut prin pana de azur a poetului, care se consuma în focul inspiraþiei sale, punând în lucrurile
pãmânteºti lumina smulsã din cer ºi din suflet ºi dând astfel sentimentelor omeneºti o nouã demnitate, idealurilor
apuse o nouã strãlucire”. Cunoscându-l sub acest aspect, Constantin Micu crede cã actualitatea lui Eminescu stã în
eternitatea lui ºi cã „idealul pe care l-a preferat Eminescu este acela al omului considerat în plenitudinea forþelor lui
spirituale ºi morale”. Aºa se explicã faptul cã nu este de acord cu etichetarea ca poet pesimist a lui Eminescu: „Numai
printr-un abuz de cuvinte a putut fi numit pesimist un poet, care, profesând o concepþie superioarã a vieþii ºi a
omului, a oferit cea mai formidabilã lecþie de adevãratã trãire a ideilor de care era însufleþit.” (p. 19-21)

Citind, ne emoþioneazã cuvintele lui Horia Niþulescu (p. 22-25) ce se încadreazã între poeþii posteminescieni,
nãscuþi într-un univers spiritual eminescian, încât nu ne mirã afirmaþia: „pentru cine cunoaºte cât de cât poezia
universalã [...], ºtie cã Eminescu se aflã printre fiinþele cele mai de sus, printre luceferi” ºi nu ne este teamã „sã-l
rânduim pe Eminescu în Olimpul suprem, alãturi de Homer, de Virgiliu, de Dante, Shakespeare, Goethe, Dostoievski,
marii latifundiari ai poeziei. Ca poet liric însã, tot Eminescu ni se pare voievodul. Nutrim o adâncã simpatie pentru
d[omnul] Mihail Dragomirescu, de când am aflat cã dânsul, cel dintâi, s-a încumetat sã facã aceastã afirmaþie.”

Horia Niþulescu constatã un adevãr dureros pentru noi, anume cã Eminescu nu este „cunoscut dupã rangul lui”,
deoarece arta lui, legatã inseparabil de limba noastrã, nu poate fi cunoscutã „în haine strãine”. Prin urmare destinul
eminescian se leagã de cel al limbii noastre. Salvarea ar fi „un imperialism spiritual românesc, care sã ne impunã în
atenþia universalã ºi sã ne consacre limba. Dar acesta este un vis prea frumos ºi prea mare, deocamdatã.” Sã visãm! Dar
sã ne mândrim cã Eminescu semneazã „primul nostru zapis de boierie spiritualã. [...] el ne legitimeazã prezenþa în
istoria culturii, ne potenþeazã, ne sporeºte. Suntem mari prin prezenþa lui între noi.”

Constatãm încã o datã cã problema universalitãþii operei lui Eminescu este în strânsã legãturã cu traducerea în alte
limbi, idee exprimatã ºi de Ovid Caledoniu: „Universalitatea operei eminesciene? S-a vorbit prea mult despre aceastã
calitate a marelui poet. Aº mãrturisi aici, printre altele, pãrerea de rãu cã Eminescu n-a fost tradus atunci când trebuia.
Acum ar interesa, cred, numai ca istorie literarã universalã, comparatã. El aparþine întregii lumi, dar mai ales nouã ca
români.” (p. 10). Aceeaºi idee o gãsim ºi la Ion ªiugariu care afirmã clar cã traducerile din Eminescu „trebuiau fãcute
cu cel puþin 50 de ani mai înainte” (N.B. este anul 1939), în alt fel Eminescu „ne apare azi, doar în perspectivã istoricã.
E prezent aºa cum sunt prezente cele câteva personalitãþi mari ale literaturii universale. Opera lui e actualã numai întru
cât universalitatea, eternitatea se preteazã la actualitate.”, totuºi „în sufletul meu a avut totdeauna un loc de frunte, în
râvnirile mele a fost totdeauna o þintã. [...] Culmile se privesc, se admirã, se râvnesc în tainã.” (p. 26-27)

Astfel tinerii scriitori de atunci au crescut ºi au visat, în apropierea versului eminescian, „într-un elan care nu se
va frânge niciodatã” (Aurel Marin, p. 18).

În biobibliografia eminescianã, dupã cum afirmã ºi Nicolae Scurtu, meritã a fi incluse ºi intervenþiile tinerilor
scriitori grupaþi în jurul revistei Meºterul Manole, deoarece ele constituie astãzi, la o lecturã modernã, „autentice
radiografii critice din care nu lipsesc anume stãri emoþionale”.5 Sã reþinem afirmaþia lui Pericle Martinescu precum
cã gruparea de la Meºterul Manole reprezintã „ultimul val de poeþi, prozatori, eseiºti ºi critici din acea mult ºi pe
drept cuvânt lãudatã perioadã interbelicã.”6

Încheiem cu afirmaþia lui Constantin Micu care descoperã în Eminescu pe „creatorul unei etici valabile pentru
timpuri de înnoire ºi înnobilare moralã ºi spiritualã” (p. 30). Sã luãm aminte!

Restituiri literare:
EMINESCU ºi Meºterul Manole

Luminiþa CORNEA

1 Ion Simuþ, Depãºirea respectuoasã a gândirismului, în România literarã, nr. 2, 2005.
2 Dacia literarã, nr. 3, 1995; Nae Antonescu, Reviste literare interbelice, Editura Dacia, 2001, p. 230-260; Al. Husar,
„Meºterul Manole” – antologie literarã, Editura Culturalã Memoria, 2004.
3 Ion M. Mihai, O revistã uitatã –„Meºterul Manole” – în antologie, în Nord literar, nr. 7-8 (26-27), iulie-august 2005.
4 Nicolae Scurtu, Însemnãri despre posteritatea lui Eminescu, în Eminescu vãzut de gruparea literarã „Meºterul
Manole”, Bucureºti, Editura Ulpia Traiana, 1997, p. 31-32.
5 Ibidem, p. 31.
6 Pericle Martinescu, O amintire despre „Meºterul Manole”, în Eminescu vãzut de gruparea literarã „Meºterul

Manole”, Bucureºti, Editura Ulpia Traiana, 1997, p. 5-7.

Au trecut 167 de ani de la naºterea poetului nostru naþional, Mihai Eminescu.

Sunt un om obiºnuit, nu am studii de specialitate. Cunosc opera lui Eminescu

din ce am învãþat la ºcoalã, cândva prin anii ’60-70 ai trecutului secol. Mi-au

rãmas în memorie versuri din poeziile cele mai cunoscute: Luceafãrul, Scrisoarea

a III-a, Împãrat ºi proletar, Doina, Lacul, Pe lângã plopii fãrã soþ. E adevãrat,

este puþin. De asemenea, îmi amintesc cã printre primele sale poezii este La

mormântul lui Aron Pumnul, scrisã pe când avea doar 16 ani ºi era elev la

gimnaziul din Cernãuþi.

Profesorii noºtri ne spuneau cã Eminescu a scris cele mai frumoase poezii de

dragoste din literatura românã. Oameni cu multã ºtiinþã de carte, istorici ºi critici

literari, români dar ºi strãini, care au studiat ºi analizat viaþa ºi opera literarã a

poetului, l-au caracterizat ca fiind „mintea cea mai luminatã a culturii române” ºi

un „spirit enciclopedic”. ªtim cã avea cunoºtinþe vaste de istorie, filozofie,

sociologie, teologie, ºtiinþe politice, avea preocupãri pentru matematicã, fizicã,

astronomie, ºtiinþele naturii. Oare cum a putut ºi când, sã citeascã, sã studieze

atât de mult ºi sã ne lase ºi o moºtenire nemuritoare – opera sa: versuri, gazetãrie,

prozã – într-o viaþã atât de scurtã?

Dacã n-ar fi fost bolnav de la vârsta de 33 de ani pânã la 39, când a trecut în

nefiinþã ºi ar mai fi trãit 20-30 de ani, ce opere ne-ar mai fi lãsat moºtenire? Am

fi avut mai multe fotografii cu chipul sãu (din pãcate sunt doar patru!) ºi ar fi

fost poate ºi înregistrat pe peliculã.

Nu a fost sã fie!

Acestea erau gândurile care mã frãmântau cu câteva zile înainte de 15 ianuarie

2017. Regretam cã nu fusesem la mormântul poetului decât o datã, în urmã cu

mulþi ani. Am hotãrât cã voi merge din nou ºi aºa am fãcut.

Când intri în cimitirul Bellu, pe Aleea scriitorilor, paºii parcã te poartã de la

sine cãtre locul de veci al Poetului. Imediat am ºi zãrit, undeva în stânga, numele

poetului Alexandru Macedonski. Nu sunt numai scriitori pe aceastã alee, sunt ºi

multe morminte ale unor oameni care se vede cã au fost mai înstãriþi sau poate

mai importanþi, pentru cã sunt ca niºte opere de artã unele din monumentele

funerare pe care le-am vãzut.

Era ora 11.00 când am ajuns la mormânt. Am gãsit un grup de aproximativ 30-

40 de persoane, cei mai mulþi dintre ei oameni în vârstã. Puþini tineri, câþiva

copii. Am înþeles cã mai devreme se þinuse o slujbã religioasã întru pomenirea

poetului ºi este posibil sã fi fost mai multã lume. În faþa mormântului se afla o

masã pe care era ceva de mâncare, ceai, cafea, suc, care se împãrþeau, dupã

datinã, cui dorea. Am întâlnit-o acolo, cu surprindere, pe soþia unui vãr de la

Bolintin, Florian Olteanu.

Cu emoþie în suflet am aprins lumânarea ºi am pus florile mele roºii pe

mormântul Poetului. Era loc destul ºi pentru ele. Sprijinite de bustul de marmurã

erau mai multe coroane de flori; pe douã dintre ele am desluºit cine le depusese:

Societatea Dacii – Suceava ºi Episcopia Bucureºtilor.

Câþiva bãrbaþi, probabil din lumea literelor, cunoscãtori ai operei poetului, recitau

sau citeau din poeziile mai puþin cunoscute, comentau, se contraziceau. Unul

Constantina CHIVA

În vizitã la Eminescu

(continuare în pag. 15)
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Un spirit numit BAUHAUS
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ÎNTREGIRI LA BIOGRAFIA LUI

FLORIN NICULESCU
Biografia profesorului, eseistului,

publicistului ºi traducãtorului Florin
Niculescu (n. 11 februarie 1907,
com. Bila, judeþul Vlaºca; m. 16
septembrie 1941, Dalnic) conþine o
sumã importantã de necunoscute, ce
se cuvin a fi elucidate printr-o
cercetare riguroasã a arhivelor ºi
bibliotecilor publice ºi particulare.

În efemera sa existenþã, dupã studii
aprofundate ºi o temeinicã înþelegere
a filosofiei europene ºi româneºti,
Florin Niculescu publicã studii,

articole, cercetãri, recenzii, cronici ºi note de lecturã în revistele
Convorbiri literare, Preocupãri didactice, Revista generalã a
învãþãmântului, ªcoala ºi familia, precum ºi în Revista de filosofie.

Cât priveºte relaþiile sale cu revista Convorbiri literare se pot
consulta, cu folos, evocãrile ºi articolele lui Al. Ionescu1, Teodor
Al. Munteanu2 ºi Nicolae Scurtu3, care întregesc informaþiile ºi
contribuþiile despre acest intelectual autentic iniþiat ºi format la
ºcoala marilor modele culturale ale Europei.

Se cunosc, pânã acum, epistolele lui Florin Niculescu trimise
lui I.E. Torouþiu ºi lui Teodor Al. Munteanu. E necesar sã precizez
cã unele sunt publicate fragmentar ºi ar fi momentul sã fie
restituite integral.

Relevante sunt ºi cele douã epistole, necunoscute, pe care
Florin Niculescu, care, uneori, semna Florea ºi nu Florin, cum
e cunoscut lectorilor sãi, le trimite profesorului ºi filosofului Ion
Petrovici (1882–1972) pentru care manifesta o vie ºi profundã
admiraþie.

În prima din cele douã epistole, Florin Niculescu salutã,
entuziast, acordarea titlului de doctor honoris causa lui Ion
Petrovici de cãtre Universitatea din Alger, iar în cea de a doua
face câteva observaþii ºi aprecieri despre lucrarea Dincolo de
zare4 pe care o recenzeazã cu o realã voluptate intelectualã.

ªi toate acestea se datoreazã numai istoricului literar I.E.
Torouþiu care a condus revista Convorbiri literare în perioada
1939–1944.

*
C[âmpu]lung Muscel,
28 oct[ombrie] 1939

Mult stimate domnule profesor,
Am aflat de prin ziare despre cinstea pe care Universitatea din

Alger va fãcut-o, proclamându-vã doctor honoris causa al ei.
Pe lângã omagiul bine meritat adus gânditorului care sunteþi,

aceastã distincþie este ºi o mare cinste pentru cultura noastrã, pe

Nicolae
Scurtu

care, împreunã cu alþi români destoinici, o reprezentaþi în modul
cel mai strãlucit.

Îngãduiþi, vã rog, unui tânãr discipol indirect al domniei voastre,
sã se bucure cu toatã sinceritatea de acest fapt ºi sã adreseze
felicitãrile sale cele mai cãlduroase
maestrului sãrbãtorit de instituþia
algerianã.

Dumnezeu sã vã dea sãnãtate ºi munca
pe care o depuneþi pe altarul culturii
naþionale sã aducã roadele cele mai
preþioase în sufletul naþiei noastre. Sã
trãiþi!

Floarea Niculescu
Prof[esor] la ªc[oala] Normalã

C[âmpu]lung Muscel
[Domniei sale domnului profesor

universitar Ion Petrovici, Bulevardul
Brãtianu, nr. 7, Bucureºti; Expeditor –
Profesor Florea Niculescu, Strada Sfântul
Ilie, nr. 1, Câmpulung-Muscel].

*
Câmpulung Muscel, 29 aprilie 1941
Domnule profesor,
Deºi am stat câteva zile în Bucureºti,

încercãrile de a vã gãsi la telefon, pentru
a vã solicita o audienþã, nu au avut succes.
Ar fi fost pentru mine ºi o cinste deosebitã ºi o mare plãcere de
a vã fi putut prezenta omagiile mele.

În plus, regret „sfertul de orã”, atât de util ºi instructiv pe
care îl constituie o convorbire cu domnia voastrã. Nãdãjduiesc
într-o viitoare împrejurare mai favorabilã.

Am vãzut pe domnul Torouþiu, cu care nu vorbisem de
aproape un an, deºi Convorbirile ne-au îngãduit sã comunicãm
din timp în timp.

Domnia-sa mi-a dat lucrarea domniei voastre, Dincolo de
zare, pe care am studiat-o cu un interes atât de susþinut, încât
dupã a treia lecturã aº fi reînceput studiul cu o nouã plãcere ºi
entuziasm. Astãzi i-am trimis recenzia1 pentru Convorbiri.

Dacã necesitãþi de ordin tehnic nu m-ar fi oprit, aº fi dorit sã
prelungesc comentariile pânã la dimensiunile unui adevãrat articol.
Sunt atâtea nuanþe ºi sugestii! ªi totul exprimat fãrã nici o urmã
de efort, înlãnþuit întro logicã ºi un plan desãvârºit.

Lectura acestei lucrãri mi-a prilejuit o experienþã intimã, care
mi-a îngãduit sã verific o idee insistentã în estetica lui Paul Valéry:
„o operã este bunã, dacã nu ajunge niciodatã sã sature pe
consumator. Cu cât lectura trezeºte ºi întãreºte pofta de a reveni

asupra ei, cu atât opera se integreazã în tendinþele infinite ale
spiritului”.

ªi ceea ce este adevãrat, sau pare sã fie, pentru poezie, poate
sã fie ºi pentru prozã... chiar dacã este filosoficã.

Din pãcate, la noi literatura filosoficã este
aºa de sãracã, iar când se scrie mai mult, se
face un extraordinar abuz de citate dupã strãini.

Poate, cu timpul, ºi noi românii vom cãpãta
încrederea în gândirea noastrã. De altfel,
impresia este cã tindem spre aceasta.

Ce bine ar fi dacã ne-aþi da un sistem
complet de filosofie! Sunt sigur cã mulþi dintre
noi am profita enorm.

Încercãrile2 domnului Blaga sunt atât de
îngheþate în formule ºi termeni strãini gândirii
noastre româneºti, încât ele aduc mai degrabã
cu simbolismul ermeticii orientale, decât cu
gândirea inteligibilã a latinilor.

[I]ertaþi, vã rog, aceste divagaþiuni. În
liniºtea de la Câmpulung, ele devin uneori
periculoase, dar sunt singura distracþie a
spiritului.

Împreunã cu entuziasmul meu pentru
lucrarea domniei voastre, vã rog, sã primiþi,
domnule profesor, respectuoasele mele omagii.

Florea Niculescu
[Domniei sale domnului profesor universitar Ion Petrovici,

Bucureºti, Bulevardul Brãtianu, nr. 7; Expeditor – Florea
Niculescu, Strada Sfântul Ilie (vechi), Câmpulung-Muscel]

Originalele celor douã epistole, inedite, se aflã la Biblioteca
Academiei Române.

1 Alexandru Ionescu, Colaboratori ºi prieteni devotaþi în Convorbiri
literare, 74, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1941, p. 1470–1471.
[Ion Chiriuc, Florin Niculescu, George Coatu, George Vaida,
scriitori, colaboratori ai revistei].
2 Teodor Al. Munteanu, Florin Niculescu în Convorbiri literare,
74, nr. 11–12, noiembrie-decembrie 1941, p. 1471–1474.
3 Nicolae Scurtu, Florin Niculescu ºi revista „Convorbiri literare”
în Sud, serie nouã, 18, nr. 3–4 (168–169), martie-aprilie 2015, p.
13, col. 13 + portret al lui Florin Niculescu + 2 facsimile.
4 Ion Petrovici, Dincolo de zare. Problema supravieþuirii în cadrul
criticii filosofice. Conferinþã þinutã la Ateneul Român în seara de
23 aprilie 1939, Bucureºti, 1940, 30 pagini. (Biblioteca Ateneului
Român, nr. 24).
5 Florin Niculescu, Ion Petrovici – Dincolo de zare. Problema
supravieþuirii în cadrul criticii filosofice în Convorbiri literare,
74, nr. 7, iulie 1941, p. 911-913.
6 Aserþiunile lui Florin Niculescu privitoare la opera filosoficã a
lui Lucian Blaga nu se susþin ºi se cuvin a fi luate doar sub

beneficiul de inventar.

În cadrul Muzeului de Arte Decorative din Paris, o expoziþie
fãcutã cu mult simþ al didacticului prezintã extrem de sistematic
una dintre miºcãrile artistice de o mare importanþã pentru arta
secolului al douãzecilea. Este vorba despre expoziþia temporarã
„Spiritul Bauhaus-ului”, care-ºi propune o ilustrare a ceea ce a
reprezentat aceastã miºcare, curent sau ºcoalã, oricum i-am spune
însã, este vorba despre o stea de primã mãrime, care a influenþat
modul de gândire ºi opera de artã ale trecutului veac.

Muzeul de Arte Decorative este gãzduit într-o aripã a Palatului
Luvru, situatã în imediata vecinãtate a grãdinii Tuilleries. Aici
sunt cantonate comori ale artei decorative franceze: mobilier,
tapiserie, sticlã, ceramicã, feronerie, vestimentaþie, broderie,
pielãrie, legãturã de carte, gravurã ºi multe altele. Parcurgerea
numeroaselor sãli, distribuite pe cele nouã paliere ale clãdirii,
reprezintã cea mai bunã ºcoalã pentru cei ce-ºi perfecþioneazã
studiile în domeniu, dovadã fiind cohortele de vizitatori care
zãbovesc îndelung în sãlile de interes pentru preocupãrile lor,
luând notiþe, fotografiind, desenând, consultând materiale extrase
din bibliografie, întreþinându-se colocvial cu camarazii de
preocupãri.

La parter, într-un spatiu generos, este prezentatã expoziþia
privitoare la Bauhaus, pe care vã propun s-o vizitãm, cãutând s-
o analizãm, desigur, în linii mari.

Ce ºi-a propus, în fond, aceastã ºcoalã care a fost Bauhaus-
ul? Care a fost spiritul care a animat-o? Ce s-a realizat? Cum a
fost influenþatã, în timp, dezvoltarea artelor vizuale ca urmare a
existenþei ei? În tot cazul, adoptarea acestei expoziþii temporare
de cãtre prestigiosul ºi giganticul muzeu nu poate fi decât lucrul
cel mai potrivit.

O trãsãturã general valabilã pentru preocupãrile din interiorul
Bauhaus a fost aceea de a introduce „frumosul în util”, în cadrul
acelei arte de a trãi, chestiunea fiind pusã ºi susþinutã estetic de
cãtre un suport solid argumentat filosofic. Pânã la urmã, Bauhaus
nu a fost un stil, nu a fost o miºcare, dar a fost cu siguranþã o
veritabilã ºcoalã, unde s-a creat ºi experimentat, deopotrivã
individual ºi în grup, acest lucru întâmplându-se într-o perioadã
temporalã foarte restrânsã istoric, între anii 1919 ºi 1933.

Bauhaus-ul trebuie abordat nu ca un florilegiu al numelor
mari ºi o adevãratã avalanºã de piese mãiestrite care s-au realizat
acolo, ci drept o ºcoalã în care se aborda viitorul, traversatã de
dezacorduri ºi de certuri, prin care au trecut nenumãraþi anonimi,
care îºi vor gãsi însã locul bine definit în acest tumult creativ.
ªcoala a avut o beneficã influenþã asupra tuturor domeniilor

societãþii ºi nu poate fi restrânsã la doar câteva nume care au
ilustrat-o. Oricum, ea a oferit o incredibilã ºansã unor oameni
necunoscuþi pânã atunci, sã se afirme creativ. Ar fi suficient sã
exemplificãm: Joseph Albers când a ajuns la Weimar era un mic
învãþãtor, iar Marcel Breuer, care a confecþionat scaunul cu piese
metalice tubulare, habar nu avea cã piesa de mobilier conceputã
de el va deveni un simbol al designului modern.

La Bauhaus s-a oferit ºansa celui talentat sã-ºi dezvolte potenþa
esteticã ºi creativã. Nu trebuie sã uitãm faptul cã aici au fost profesori
care au ºtiut sã descopere sâmburele de talent al elevului, care în
cadrul ºcolii a început sã rodeascã. Este vorba, în fapt, despre un
adevãrat proiect social, forþat impus de reconstrucþia postbelicã,
dar care nu avea neapãrat un þel final solid fundamentat ideologic.
Cariatidele ºcolii vor fi doi mari maeºtri.

Walter Gropius ºi Mies van der Rohe erau de fapt „moºtenitorii”
lui Wiliam Morris, artist englez de la sfârºitul secolului al XIX-
lea, partizan al miºcãrii socialiste ºi, totodatã, descendenþii
neoclasicilor Karl Friederich Schinkel ºi Johan Winkelmann, a
mobilierului burghez Biedermeier (1815-1848) ºi, în egalã
mãsurã, a arhitectului Paul Behrens (1868-1940).

Certamente, deviza „frumosul pentru toþi” purta o puternicã
încãrcãturã de sorginte socialistã.

Walter Gropius a cãutat, totdeauna, sã þinã ºcoala departe de
dezbaterile politice, fiind foarte ferm ºi nu a acceptat nici un
moment termenul de „catedralã a socialismului”.

Ceea ce constituia însã o utopie pentru societate, erau preceptele
vieþii cotidiene în comunitate: amorul liber, cu copii în afara
cãsãtoriei. Acestea au fost un ºoc pentru burghezie. Miºcarea era
privitã cu obtuozitate. Libertãþile mari ºi mici care se permiteau
ºi se întreþineau în cadrul ºcolii, au rãmas vii prin imaginile
surprinse pe pelicula fotograficã de cãtre Lucia Moholy-Nagy:
jucãtori de ping-pong în slip sau nudism pe plajã al play-boy-
ului ºcolii, Herbert Bayer. Existau, de asemenea, multe sãrbãtoriri
þinute cu fast, dar spontan ºi inovativ. Spontaneitatea era cãlãuza
supremã. Cineva construia un decor, altcineva confecþiona un
costum, un al treilea desena o masã ºi astfel, în fiecare sfârsit de
saptãmânã avea loc un spectacol de artã totalã. În afara baletelor
binecunoscute, existau „serbãrile nasului”, ale „bãrbii”, ale
„inimii”, a „naturalizãrii lui Kandinsky”, în care toþi erau deghizaþi
în tirolezi. Pictorul Kandinski – cetãþean rus – avea o casã la
Murnau, în Bavaria. El va fi un mare profesor la Bauhaus.

Se fãceau tot timpul cadouri prin cele mai ingenioase puneri în
scenã, aºa cum s-a întâmplat de ziua altui mare dascãl al ºcolii,

Paul Klee, când Anni Albero, survolând ºcoala cu un avion,
aruncã fluturaºi cu urãri ºi cadouri pentru sãrbãtorit.

Trebuie amintit faptul cã ºi la Bucuresti a existat o Academie
de Arte Decorative, în strada Câmpineanu, nr. 17, înfiinþatã prin
contribuþia lui M.H. Maxy, care fãrã sã frecventeze ºcoala
Bauhaus, vizitase, în 1923, stabilimentul din Weimar, pe când
era în stagiu de perfecþionare la Berlin ºi expusese la douã
expoziþii, la galeria Der Sturm, nr. 118 (personalã) ºi 119 (o
colectivã, cu cinci lucrãri). Dupã modelul german, intenþiona sã
facã la Bucureºti ceva similar, cu secþii de picturã, sculpturã,
desen, sticlã, ceramicã, tâmplãrie, legãturã de carte, þesãturã,
broderii etc. Academia bucureºteanã va continua ªcoala de Arte
Decorativã iniþiatã în Capitalã de letonianul Andrei Vespremie în
octombrie 1924, avându-l ca director administrativ pe
oftalmologul Ficher-Galaþi. Maxy va dezvolta creator ideea,
preluând în mai 1927 conducerea Academiei de Artã Decorativã.

Scopul Academiei era sã înlocuiascã obiectele care circulau
sub eticheta aºa zis „artistic” ºi totodatã transformarea
interioarelor ºi scoaterea din acel circuit banal al „musées
d’horreures”, aºa cum scria acelaºi Maxy.

La 1 octombrie 1926 are loc prima expoziþie a Academiei
bucureºtene, cea mai importantã dupã cea a Contimporanului
din 1924. Participã laolaltã cursanþi ºi profesori: Maxy, Vespremie,
Mattis-Teutsch, V. Brauner, Hugo Mandel. Este prezentatã o
diversitate de obiecte în variate tehnici. Publicul apreciazã lucrãrile.
Un succes!

Bauhaus-ul, dar ºi Academia bucuresteanã de Arte Decorative
ºi-au gãsit rãdãcinile în tot felul de utopii, care aveau dorinþa de
a remodela societatea respectivei epoci.

Cum se poate explica cã o minusculã ºcoalã de artã aplicatã,
iniþiatã pe fondul unei crize mondiale în 1919, într-un oraº nu
prea mare, Weimar, fascineazã ºi astãzi?

Secretul constã în principii, idealului socialist, a legãrii artelor
de profit. Aceastã linie esteticã de producþie a cãutat sã satisfacã
nevoile tuturor. A fost creat un stil eminamente modern, marcat
prin funcþionalitate, simplitate ºi democraþie.

Dacã faimoasa lampã de birou cu abajur semisferic, din sticlã
albã, a lui Walter Wagenfeld sau fotoliul realizat în onoarea lui
Kandinski, aºa numitul B3, confecþionat de cãtre Marcel Brener
din þevi de oþel cromat, cu spãtar ºi ºezut confecþionat din piele
(1927), ca ºi alte obiecte, puse alãturi de structurile din beton
armat ale lui Gropius sau cele semnate de Mies van der Rohe, au
fost catalogate la timpul lor de cãtre filosoful Theodor Adorno
drept „cutii de conserve” sau de cãtre istoricul de artã Walter
Benjamin, fie „cuburi în beton anonim”, fie „mobile anti-istorice”,

(continuare în pag. 20)

Florin COLONAª
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Constanþa CRUDU

Am primit la redacþie din partea doamnei Constanþa
Djordjevici (Tania), fiicã de jurnalist român din Banatul sârbesc,
oraºul Pancevo, care a studiat în România, o monografie a
comunei Satu Nou, una din cele „36 de localitãþi cu populaþie
româneasca din zona de sud a Banatului aflate în componenþa
Serbiei”, atestatã documentar încã din sec. al XIV-lea.

Cartea a fost publicatã în 2013, în România, la Editura Libertas
din Ploieºti, sub auspiciile Forumului European pentru Istorie
ºi Culturã. Intitulatã Satu Nou – Banat. Secvenþe de viaþã
spiritualã, autori Ilie Baba, pasionat om de culturã ºi Valentin
Mic, cunoscut poet ºi jurnalist.

Lucrarea beneficiazã de o prezentare a prof. dr. Constantin
Manolache, care surprinde diverse aspecte privind coordonatele
geografice, istorice ºi culturale ale spaþiului românesc despãrþit
de Þara mamã, care a reuºit sã-ºi pãstreze identitatea nu numai
prin limbã, tradiþii respectate cu îndârjire, credinþã ortodoxã de
nezdruncinat, dar ºi prin acte de culturã curajoase, ca forme eficiente
ale rezistenþei ºi continuitãþii lor într-o zonã înconjuratã de
populaþie sârbã. Astfel, aflãm cã localitatea a avut parte de o
experienþã dramaticã, supusã, rând pe rând, de otomani, de
habsburgi, dar având ºansa de a se ridica, din aceasta parte de
pãmânt românesc, figuri legendare, precum generalul armatei lui
Mihai Viteazul, Baba Novac ºi neamul sãu novãcesc oþelit în
lupte de haiduci apãrãtori ai identitãþii de neam.

Nedispãrând niciodatã, lumea aceasta renaºte mereu, cãci,
aºa cum aratã statutul Comitetului Românilor din Iugoslavia,
înfiinþat în 1990, la care Satu Nou a aderat în 1991, ei au þeluri
nobile: „pãstrarea limbii, a culturii naþionale, menþinerea

spiritualitãþii româneºti, apãrarea drepturilor constituþionale din domeniul învãþãmântului, presei” etc. Toate acestea
au constituit premisa continuitãþii ºi a durabilitãþii românilor în întreg Banatul ºi implicit în cel de sud unde se aflã
Satu-Nou, cu rol în apãrarea acestui „spaþiu fierbinte de frontierã, bântuit, ca-ntr-o rãscruce, de vânturile neostoite ale
vremurilor”.

De asemenea, credinþa în Dumnezeu nu i-a pãrãsit, relaþia cu Biserica Ortodoxã fiind una intrinsecã, în ciuda
încercãrilor de descurajare prin cele mai meschine metode: incendierea bisericii vechi în 1788 ºi distrugerea celor mai
vechi înscrisuri despre trecutul localitãþii de cãtre turci ºi apoi de maghiari în 1849, care dau foc icoanelor, obiectelor
de cult, cãrþilor ºi documentelor, culminând cu un alt pârjol, cu autor necunoscut, în 1944 al sfântului lãcaº, când s-
au pierdut iarãºi acte de valoare inestimabilã ce comunicau date revelatorii despre românii de aici, care în Satu-Nou
se ridicau la 6.284 de suflete (în 1882), pe când în 1921 ajungeau la 5.130 din totalul de 6.200 de vieþuitori.

Conteazã însã cã dupã cea de-a doua conflagraþie mondialã viaþa a revenit pe un fãgaº firesc, românii ºi sârbii
convieþuind paºnic ºi întãrind relaþiile cu Þara.

Scris cu scopul de a evidenþia secvenþe din viaþa spiritualã a comunitãþii din Satu-Nou, volumul este un model de
monografie ce scoate la luminã efortul unor oameni dedicaþi, precum învãþãtori, preoþi ºi catiheþi, þãrani, coriºti,
fanfariºti, soliºti, dansatori, actori, scriitori, pictori ºi, bineînþeles, oameni de ºtiinþã, cercetãtori aparþinând Satului,
iar cele 14 capitole sunt adevãrate trepte ce construiesc edificiul acesta de suflet românesc.

Acolo unde oaza de românism se aflã înconjuratã de cei majoritari, care le hotãrãsc destinele, autorii lucrãrii sunt
conºtienþi cã rolul Bisericii Ortodoxe Române în pãstrarea identitãþii naþionale a fost covârºitor, motiv pentru care s-
a încercat de atâtea ori distrugerea efectivã, destabilizarea sa, ea reprezentând scutul ce-i ocrotea ºi pe care l-au activat
mereu, reclãdind-o, aceasta fiind multã vreme comunã ortodocºilor români ºi sârbi. Ulterior cele douã s-au despãrþit,
biserica românã aparþinând încã din 1873 de Episcopia Caransebeºului. Inventarul sãu din 1894 este inestimabil,
atragând atenþia o cruce de lemn ºi una de argint „bãtrânã”, cele douã evanghelii în limba românã, zeci de alte cãrþi
bisericeºti, trei campanii (clopote), un orologiu în turnul bisericii, douã zidiri ºcolare (ªcoala Radu ºi ªcoala Proca).
De asemenea se cunosc toþi slujitorii altarului începând cu 1767, prezentaþi în carte cu multe amãnunte biografice.

Activitatea coralã a menþinut adevãratele valori ale folclorului românesc, românii de aici fiind „strãvechi purtãtori
ai cântecului ºi jocului popular”. Încã din 1871 s-a înfiinþat o societate coralã, la îndemnul ºi sub bagheta învãþãtorilor,
Corul vocal bisericesc Greco-Ortodox Român din Satu-Nou prezentând permanent programe culturale ºi cu caracter
religios prin care „Sã aducã cântarii cununã / Aici, la noi, în Banat”, cum aflãm din versurile imnului formatiei corale
ce fiinþeazã de 145 de ani, cu rol mesianic.

În ceea ce priveºte creaþia popularã, localitatea aparþine unei zone arhaice, având drept caracteristicã faptul cã
locuitorii sãi provin din trei zone folclorice, respectiv Ardeal, Banat ºi Oltenia, tezaurul de cântece epice, lirice,
strigãturi, obiceiuri legate de marile sãrbãtori religioase, jocuri, hora satului fiind un eveniment care animã tineri ºi
bãtrâni, bocetul, epitaful de pe mormintele din Satu-Nou amintind de cimitirul de la Sãpânþa. Folclorul literar a fost
cules de cercetãtori ºi folcloriºti ºi publicat în revistele de specialitate, printre aceºtia numãrându-se dr. Radu Flora
sau unul dintre autorii volumului, Ilie Baba. Doinele au tematica ºi motivele întâlnite în majoritatea provinciilor
româneºti, pãstrând limba veche, dulce ºi nealteratã, motiv pentru care s-a întocmit ºi un glosar.

Tot aici fiinþeazã o filialã a ASTREI, încã din 1900, scopul fiind de a-i uni pe toþi românii, indiferent de graniþe, prin
rãspândirea culturii naþionale pretutindeni unde locuiesc.

Remarcabil pentru o aºezare ruralã este Fanfara „Cultura”, înfiinþatã în 1936 din iniþiativa unor sãteni entuziaºti ºi
la care tot satul a contribuit cu darul sãu, ajungând sã-ºi diversifice în continuu repertoriul ºi sã devinã un mesager
al cântecului românesc, de vreme ce a participat la întreceri în Serbia (Voivodina ºi Vârºeþ) ºi România (Timisoara,
Buziaº, Fãget). Sunt amintite cele patru generaþii de membri ai Fanfarei, prima incluzând 35, iar ultima 10, cu bogat
material ilustrativ.

Creaþia muzical-folcloricã a fost transmisã ºi de lãutari, care au conservat cultura autenticã ºi al cãror nume l-a
pãstrat memoria colectivã, urmatã astãzi de instrumentiºti cu studii superioare.

Societatea Culturalã „Valeriu Dorna” (numele unui învãþãtor) a dat impuls amatorilor: ansambluri corale, echipe de
cãluºari, de dansatori, spectacole de teatru, cântece populare.

Ca în majoritatea satelor, forul desfãºurãrii vieþii culturale a devenit Cãminul Cultural înfiinþat în 1958 vizând nu
numai viaþa culturala, ci ºi cea distractivã a lumii satului, în cadrul cãreia biblioteca a semãnat lumina cãrþilor în
limbile sârbã ºi românã, prin intermediul donaþiilor.

Cu trupa de teatru au fost câºtigate anual premii atât la cele peste treizeci de ediþii ale „Zilelor de teatru ale românilor
din Voivodina” începând cu 1974, dar ºi la manifestãri de prestigiu din România. Aici funcþioneazã ºi o filialã a
Societãþii de Limba Românã care a unit intelectualitatea ºi a prezentat diverse comunicari din domeniul dialectologiei,
foclorului, literaturii. Comunitatea Românilor din Iugoslavia fiinþeazã din 1990 ºi la Satu-Nou care a promovat,
printre altele, relaþiile de colaborare, întâlnirile frecvente cu numeroºi oameni de culturã din þara noastrã. Devenitã
între timp Comunitatea Românilor din Serbia, cu un blazon strãvechi ºi cu o simbolisticã inspiratã din herbul valah,
aceasta a înlesnit desfãºurarea efectivã a manifestãrilor culturale din satele bãnãþene rãmase departe de noi, printre
care amintim Vîrºeþ, Uzdin, Panciova, Voivodina.

Una dintre cele mai cunoscute Societãþi cultural-artistice este cea intitulatã „Dr. Radu Flora”, eminent profesor ºi
om de ºtiinþã originar din Satu-Nou, care canalizeazã ºi menþine vie viaþa culturalã, în special participarea la concursuri
ºi festivaluri locale ºi internaþionale. Departamentul de artã ºi culturã a realizat, printre altele, Actul de înfrãþire dintre
localitatea ªiria (România) ºi Satu-Nou, ce presupune schimbul de experienþã în domenii de interes comun, nu numai
culturale.

Presa în limba românã are ºi ea „vechime”, numeroºi redactori fiind originari de aici: Convorbiri pedagogice din
1886-1887, Graiul Românesc – Foaie româneascã pentru toþi românii din Regatul Sârbilor (1925), Lumina – Foaie
independentã ªtiintificã, de Culturã, Progres ºi Interes (1927), iar recent Foaia bobocilor (1992), Renaºterea
(1999) apãrutã în cadrul sãptãmânalului Liberatatea din Panciova.

Aºadar, monografia aceasta este de fapt o lecþie de patriotism oferitã de oameni pentru care limba lor cu iz arhaic
este cea mai mândrã dovadã cã sângele românesc le curge prin inimã ºi cã sunt demni sã convieþuiascã alãturi de cei
pe care îi considerã fraþi datoritã circumstanþelor istorice.

O monografie în cântec de fanfarã

Ion C. Stefan,

Un poet clasic

în mijlocul

modernilor

Primirea recentã a poetului clasic Marian
Dumitru, ca membru titular în Uniunea
Scriitorilor din România dovedeºte nu doar
o bunã orientare a Comisiei de Validare, ci ºi
faptul cã poezia tradiþionalã încã mai este
consideratã un câºtig spiritual statornic,
alãturi de creaþiile moderne de ultimã orã,
printr-o diversitate armonioasã, pe gusturile diferitelor categorii de cititori.
Astfel, încerc o mare bucurie la acest succes al prietenului nostru, unul dintre
cei mai talentaþi ºi sensibili lirici români contemporani, deoarece mi se confirmã
ideea cã originalitatea de gândire ºi creaþie, într-un elan liber, dã un nou imbold
progresului constant al culturii româneºti.

Sunt adeptul poeziei moderne, concise, directe, sugestive, metaforice ºi
simboliste, dar mã încântã în aceeaºi mãsurã ºi sonetele, rondelurile ºi alte
creaþii cu formã fixã, aºa cum scriu Marian Dumitru, Petre Solonaru, Ioana
Stuparu, poeþi bucureºteni de formaþie tradiþionalã, care continuã sã creadã în
frumuseþea ºi muzicalitatea versurilor cu ritm, rimã, mãsurã – pe care le semneazã
ei, de mai mulþi ani, în câteva reviste culturale de prestigiu. ªi iatã cã, deºi mai
greu, perdeaua trecerii spre luminã poate fi înlãturatã prin talent ºi perseverenþã.

Fii bine venit în rândurile profesioniºtilor, domnule Marian Dumitru! Fiindcã
avea dreptate profesorul universitar doctor Ion Dodu Bãlan, când scria: „Marian
Dumitru este un liric extrem de lucid, supraveghindu-ºi cu mare grijã inspiraþia,
indicând expressis verbis ori mãrturii imposibil de negat […], prin care se
declarã adeptul extazului poetic autosupravegheat” (citat preluat de pe coperta
a IV-a volumului).

Iar criticul literar Emil Lungeanu, de-o culturã bogatã ºi de un rafinament aparte,
afirmã în prefaþa volumului, referindu-se la câteva dintre poeziile analizate cã
„acestea îl desemneazã pe autorul Fiorului cu inel de aur ca pe una dintre puþinele
voci ale discursului ce se mai fac auzite astãzi în lirica tradiþionalã” (p. 10).

Forþa bãrbãteascã a versurilor lui Marian Dumitru (care semna în tinereþe
Marian Haiducu) aproape cã ascunde uneori delicateþea simþirii care alunecã
prin versurile sale: „Iar când Pegasul dã sã bea / din lacrimi, din fiorul meu, /
Îl îmbunez pe Dumnezeu / ªi sparg pe versul meu o stea: // Tabloul e, atunci,
dezgheþ / ªi-n strofe curge Dunãrea” (Viitorul din vechime, p. 15).

Iubitor de antiteze, uneori ºocante, poetul ne convinge de forþa sa expresivã
tocmai prin aceastã îmbinare aparte între cuvintele sale: „Vã spun cu foc ºi cu
avânt / De patã misticã pe soare: / Tãcerea noastrã orbitoare / E spaþiul cosmic
în cuvânt” (Comori în metaforã: tãcerea, p. 23).

Deºi uneori ne lasã impresia cã a devenit un rapsod fidel al unor metafore
senzitive, ornante, al epitetelor semnificative, al sugestiei, într-o selecþie unicã
a cuvintelor, poetul ne dovedeºte, de fapt, cã e un bun dirijor de simþãminte, în
orchestra acestor spuneri selecte: „Sunt cuvinte care nu trebuie / Puse niciodatã
în pericolul / Poeziei, / Chiar dacã þi se sfâºie inima / Numai ºi numai sã le vezi
strãlucind” (Poezie, p. 42). Un fel de crez poetic, asemenea cu cel din exemplul
de la pagina urmãtoare: „Transa poeticã este / Când îþi visezi ochii / Deschiºi /
Când îþi visezi limitele închipuirii / Cã cedeazã. / Când vezi circuitul lacrimei în
vers” (Sonet pe circuitul lacrimei, p. 43).

Aº putea selecta ºi alte versuri, din acest reuºit volum, dar cred cã sunt
convingãtoare cele de pânã acum: Marian Dumitru era mai demult un poet de
primã linie ºi cred cã, pe mai departe, lupta sa pentru autodepãºire va rãmâne
constantã.

(Marian Dumitru, Fiorul cu inel de aur, Editura Betta, Bucureºti, 2016)

O nouã voce liricã

Expresivã ºi armonioasã se dovedeºte a fi tânãra ºi talentata poetã Camelia
Vasiliu, în volumul Zâmbet lãuntric, tipãrit, de curând, la editura Destine.
Prima sa carte de versuri (cu un titlu prea lung) se intitula Duios îmi cântã
Mozart lacrimoasa dintre gânduri, în versuri ºi alte rânduri ºi a fost tipãritã
la Editura Pim, Iaºi, 2011. O altã carte a fost tipãritã la aceeaºi editurã, fiind o
evocare duios-înlãcrimatã a tatãlui sãu, Iuliu Potorac, membru al cenaclului
literar Destine, un mare îndrãgostit de versurile lui Mihai Eminescu, din care
ne recita uneori. Era un fel de carte de familie, evocând cu tristeþe chipul unui
intelectual de elitã, pe care l-am îndrãgit toþi cei care l-am cunoscut, dar eu cred
cã adevãratul volum, care o consacrã pe Camelia Vasiliu este acest Zâmbet
lãuntric, în care talentul sãu se dezvãluie deplin: „Aº vrea sã mã ridic spre cer
ca plopii, / în libertatea înãlþãrii sã acced, / Sã îmi asum virtuþi în care cred, /
unde sã nu ajungã mizantropii” (Nu îmi doresc o libertate de hazard, p. 15).

Poetul Victor Gh. Stan, în prefaþa intitulatã O conturare armonioasã a
cuvântului afirmã cã: „Poeta ne plimbã lin ºi ne atrage cu discreþie pe drumul
dilemei, retoricii, expresiilor ºi imaginilor artistice cu reuºitã la cititor” (p. 5).

Lectura cãrþii Cameliei Vasiliu este atractivã ºi deconectantã, dezvãluind
instinctul ei artistic sigur: „Orice întâmplare se amânã,/ orice gând se risipeºte,/
privirile rãmân mute,/ Lebedele, statui plutitoare,/ þin umbrã îngerilor aþipiþi ºi
ei/ de raze dogoritoare” (Vãzduh, p. 53).

Autoarea se simte ancoratã într-un prezent al tinereþii, pe care vrea sã ni-l
dezvãluie deplin: „Nu mai este timp/ nici mãcar de a visa la trecut,/ prezentul e
prea prezent,/ ca un scut/ ce nu-þi dã nimic la schimb/ ºi nici împrumut” (Nu
mai este timp, p.16)

Abia mai departe întâlnim ºi crezul sãu poetic, împlinirea de sine: „Când pe
lume ne pare cã totul s-a spus/ în memorabile ºi iscusite scriituri,/ cuvântul, de-
a dreptul zorit ºi rãpus /de mii de condeie ºi-nvãþãturi,// se cere, cu sfialã, învoit
de muzã/ la un rãgaz de stihuri, de vorbe ºi idei” (Când muza e mondenã,
p.70).

Camelia Vasiliu este o poetã, în plinã formare, atentã cu sine, discretã în
dezvãluirea sentimentelor profunde ce o încearcã adesea ºi, mai ales, antrenatã
în aceastã cursã a depãºirii de sine.

(Camelia VASILIU, Zâmbet lãuntric, Editura Destine, Bucureºti, 2016)
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Ridendo

Castigat Mores

dintre ei, pe care-l bãnuiesc cã cocheta cu poezia, recitase puþin mai înainte o poezie

pe care o dedicase lui Eminescu.

ªtiþi cum se spune, gestul conteazã, dar o tânãrã, care n-a înþeles acest lucru, i-a

reproºat cã spune prostii. Un alt tânãr afirma cã a citit 70 de volume despre poet. Eu

l-am crezut, însã mi s-a pãrut cã era cam exaltat ºi puþin ciudat ºi mã gândeam:

Doamne, de ce au gãsit motive de ceartã ºi aici? E adevãrat, era ceva spontan,

neorganizat, dar mai multã decenþã ºi solemnitate ar fi fost mai fireºti.

O doamnã, probabil profesoarã pensionarã, a relatat ceva despre perioada când

Eminescu era student la Viena ºi anume faptul cã niciodatã nu-i ajungeau banii

trimiºi de tatãl sãu, cãminarul Eminovici ºi trãia din împrumuturi de la colegi. Îºi

cumpãra pâine, cafea, þigãri, iar când primea bani de acasã îºi plãtea datoriile ºi

iarãºi rãmânea fãrã niciun ban. Atunci rostea o înjurãturã.

Altcineva relata (din evocãrile contemporanilor apropiaþi poetului) cã, pe când era

membru al Societãþii „Junimea”, a fost invitat la o întrunire ºi când a spus cã nu are

haine corespunzãtoare, se pare cã Ioan Slavici i-ar fi dat bani sã-ºi cumpere un

costum nou dar, când a venit la întrunire era tot cu hainele vechi. La întrebarea ce-ai

fãcut cu banii, a rãspuns cã a cumpãrat douã volume ale unor filosofi germani.

Într-o suprafaþã de câþiva zeci de metri pãtraþi îºi dorm somnul de veci alþi mari

scriitori ºi oameni de culturã români. Unii sunt mai aproape de Eminescu, firesc,

alþii ceva mai departe. Sunt foarte multe nume mari pe acele cruci: George Coºbuc,

Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, George Cãlinescu, Alexandru Vlahuþã, Marin

Preda, Nichita Stãnescu, George Bacovia, Eugen Barbu, Adrian Pãunescu, ªt. O.

Iosif ºi alþii.

Sunt aici osemintele atâtor oameni valoroºi pe care i-a dat naþiunea românã! Câþi

dintre noi ºtim acest lucru? Câþi dintre noi le-am adus o floare mãcar o datã, sau

câþi dintre noi ºtim ceva despre ei?

Mulþi români cu bani se duc în excursii la Ierusalim (e bine, e frumos, suntem

creºtini), se duc pe alte meleaguri în lumea asta, dar aici nu vin (e adevãrat, e foarte

trist) pentru cã nu avem cultul iubirii faþã de înaintaºi ºi probabil mai sunt ºi alte

cauze pe care nu le vom desluºi acum. Poate cu altã ocazie.

(urmare din pagina 12)
În vizitã la Eminescu

Eliza Roha

Vera este un roman palpitant, de o frumuseþe dureroasã. Desigur, subiectul – vizând
ororile ºi urmãrile nefaste ale celui de-al Doilea Rãzboi Mondial – se regãseºte în opera
multor scriitori. S-au scris romane, nuvele, scenarii, s-au turnat filme. ªi, iatã, se mai
scrie. ªi nu oricum.

Cu mult curaj, cu o profundã sensibilitate ºi seriozitate în abordarea subiectului,
stãpânire de sine, rãbdare ºi mai ales un car de talent ºi foarte bine documentat asupra
celor povestite, dl. Geo Naum se avântã în scrierea unui roman absolut captivant, în
care se armonizeazã tainica eternitate a habitatului Deltei Dunãrii – zbuciumul dar ºi
liniºtea implacabilã a întinsului de ape, papurã, stufãriº, plauri ºi arborescenþe fãrã

sfârºit, populat de o sumedenie de pãsãri ºi animale – cu povestea dramaticã a doi combatanþi, aflaþi de-o parte ºi
de alta a baricadei. La fel de încrâncenaþi, de motivaþi pentru a lupta pânã la ultima suflare în numele… cui? A unei
himere belicoase, nãscutã din nebunia ºi orgoliul nemãsurat al unor cocoþaþi în vârful piramidei sociale, fãrã vreo
legãturã logicã, realã cu unicitatea vieþii, a rostului modest dar uman al maselor pe care „le conduc”.

Iatã cum, în devãlmãºia când misterioasã, când turbulentã, când senin-plutitoare, de o divinã splendoare a
Deltei Dunãrii, þinut românesc, au loc tragedii umane, de necuprins cu gândul, vizând beligeranþii germani ºi ruºi.

Virtuozitatea stilisticã, dar ºi o imensã iubire pentru teritoriul de basm al Deltei, relevate prin descrieri ample ale
minunãþiilor din anotimpuri – primãvarã, varã, toamnã, iarnã, precum ºi lupta omului pentru supravieþuire în
condiþiile primitivismului generos din mijlocul apelor ne oferã un tablou inedit ºi atrãgãtor pe care cititorul îl
descifreazã cu ochii sufletului. Este evident cã autorul romanului cunoaºte ºi iubeºte fãrã mãsurã acest paradis al
ºesului românesc din marginea Mãrii Negre, Delta Dunãrii.

Cunoscãtor al firii umane, al specificului trãsãturilor psihologice ale neamului slav, al femeii slave, rusoaicã ori
ucrainiancã, caracteristici native, paradoxale, cum ar fi mila creºtineascã de necuprins în cuvinte ci doar verificatã
prin fapte de un rar devotament faþã de semenul sãu, dar ºi agresivitatea, spiritul posesiv, manifestate sub diferite
forme, contureazã un personaj feminin reuºit – Vera, eroina romanului, o tânãrã bine clãditã, rezistentã la eforturi,
cadru medical în viaþa civilã, combatant al armatei sovietice. În construcþia personajului, întâlnim ºi reflexul
datoriei, cãpãtat ca urmare a educaþiei primite de cãtre tânãra asistentã medicalã, reflex alãturat dorinþei profesionale
de a investiga ºi salva un muribund. Aceste calitãþi intrã în conflict cu ura puternicã împotriva duºmanului
cotropitor care-i bulversase existenþa, rãnitul de moarte ºi vrãjmaºul fiind unul ºi acelaºi personaj. Învinge
omenia: „Dacã l-ar împuºca mortal, sentimentul ei de urã ar fi satisfãcut, dar s-ar mai fi putut lãuda cã l-a
împuºcat în luptã? Cum sã omoare un om care în clipa asta este în situaþia de a nu se putea apãra? Nici nu-i
vãzuse chipul bine. Îi auzea doar gemetele de durere ºi deznãdejde. […] Înconjuratã de patru bãrbaþi morþi ºi unul
muribund, inima Verei se înmuie. Încerca sã vadã în neamþul muribund unul dintre pacienþii cu tibia ruptã din
spitalul din Volsk, iar pe ea ca reintrând în pielea asistentei lui Grigori Afanasievici, doctorul ortoped.”

În compunerea narativã întâlnim ºi o altã componentã psihologicã a tipologiilor umane alese de autor (militari)
foarte bine redatã: forþa camaraderiei necondiþionate în situaþii limitã a militarului din operativ, în speþã, a luptãtorului
de pe câmpul de luptã. Indiferent de relaþia de simpatie ori nonsimpatie, acþioneazã, pe deasupra voinþei personale,
un sentiment frãþesc de a-ºi salva camaradul indiferent de consecinþe, i-aº spune un reflex spontan, care apare în
condiþii imprevizibile ºi periculoase.

La fel de reuºit, deºi mai puþin conturat, pe mãsurã ce înainteazã acþiunea romanului, ni se devoaleazã trãsãturile
predominante ale celui de-al doilea personaj, Hans, caporal SS al armatei germane. Un zdrahon de la þarã, abia
trecut de vârsta adolescenþei, nãucit de malaxorul unei maºini de rãzboi monstruoase, ca mii ºi mii de tineri
germani, prins în capcana fanfaronadei naziste ce înflãcãra minþile necoapte ale tinerilor transformându-i în
criminali feroci. În cele din urmã el este întors din infernul trãirilor nefaste de Vera. Procesul se înfiripã ºi se
desfãºoarã pas cu pas, descris cu rãbdare ºi tact de cãtre dl. Geo Naum. Hans se trezeºte la adevãrata viaþã,
conºtiinþa îi dicteazã sã se rupã de trecutul întunecos: „Luã foarfeca în mâna dreaptã ºi începu sã taie sau sã
desprindã toate însemnele militare de pe hainele ce le purta. Apoi gãsi mantaua cu care se învelea. Tãia cu
înverºunare toate însemnele, fie cã erau petliþe sau epoleþi sau grade sau însemnele armelor, orice semnifica faptul
cã aceea era o hainã militarã. Ura lui Hans faþã de tot ce îi amintea de Hitler, de Waffen SS sau de Krasnaia Armia
ajunsese la limita maximã. Desprinsese ºi toate crucile de fier ºi celelalte medalii primite pentru vitejia ºi loialitatea
sa. La naiba cu jurãmântul lui de supunere faþã de Adolf Hitler! Acel Hans care a jurat a murit, s-a jertfit în luptã.
El era acum un alt Hans. Era un bãrbat pe care Vera l-a creat din rãmãºiþele lui Hans, supusul lui Adolf Hitler.”

Vera îi salveazã nu numai trupul fizic, dar ºi pe cel sufletesc, umanizându-l, întorcându-l la viaþã întrutotul.
„Hans fusese îndemnat de Vera ºi prinsese curaj sã þinã mâna pe pântecul ei, ca sã simtã miºcãrile fãtului. Era
modul lui de a se lupta cu sine pentru a uita ce fãcuse în toamna anului 1939 în Polonia. Nu avea cum sã uite, dar
mângâierea pântecului Verei îl întãrea ºi îl ajuta sã înþeleagã cã acum el este un alt om, nu cel care plecase la rãzboi,
viteaz ºi neînfricat, dar ºi crud ºi nemilos. Acum era un bãrbat care aºtepta sã se întâmple miracolul vieþii, rodul
iubirii sale cu aceastã minunatã femeie care l-a salvat ºi i-a dãruit altã viaþã.” Un rol important îl are ºi splendoarea
divinã a Deltei, cel de-al treilea personaj, care-i deschide sufletul cãtre omenie ºi magia frumosului.

Dupã cum de abia ce am afirmat, cel de-al treilea personaj important este chiar Delta Dunãrii, organism viu, în
continuã schimbare. „Priveau fascinaþi cum totul se transformã, toate culorile se schimbã, simfoniile de culori se
metamorfozeazã recombinând culorile curcubeului dupã noi reþete, orizonturile se lãrgesc pentru cã dispar frunzele
din copaci, zilele se micºoreazã, iar nopþile se lungesc.”

O idee interesantã se desprinde din desfãºurarea acþiunii. Omul nu intrã în luptã cu natura ci aceasta, generoasã,
îi oferã atât cât omul este capabil sã obþinã de la ea, sã se foloseascã de ea. Întâmplãri memorabile, cum ar fi aceea cu
turma de porci mistreþi ce taie calea când a Verei, când a lui Hans, redatã în imagini de-a dreptul cinematografice, vin
sã confirme capacitatea latentã a omului de a se apãra ºi a supravieþui în cele mai insolite ºi dificile situaþii. În câteva
secunde, hotãrâtoare pentru viaþa ei sau a lui, înþeleg cã trebuie sã-l inducã în eroare pe ºeful turmei, ascunzându-se,
apoi sã-l ucidã, astfel cã turma, fãrã conducãtor, se întoarce risipindu-se, lãsându-le drum liber cãtre adãpost. „Apoi
reevaluã situaþia ºi îºi spuse cã, de fapt, Dumnezeu le-a scos turma aceasta de mistreþi acum, în toiul iernii, când peºtii
lui vii probabil cã erau prinºi în gheaþa lacului, iar Verei îi venea sorocul sã nascã ºi îi trebuia mâncare proaspãtã ºi
consistentã. […] Mistreþii, dezorientaþi, au început sã alerge bezmetici care încotro. Din nou calm, Hans l-a ochit pe
cel care alerga spre coliba lor. Focul automat l-a doborât dupã câþiva paºi fãcuþi din inerþia alergãrii, dar a avut ºi darul
sã orienteze restul turmei în direcþia opusã, alergând cu fricã de moarte spre locurile de unde au venit.”

Povestea supravieþuirii lor în Deltã, cât ºi drumul cãtre lumea civilizatã, absolut dramatice, se petrec într-un
ambient natural de vis, ale cãrui frumuseþi se schimbã de la o orã la alta, de la un anotimp la altul, simbioza om-
naturã, ca formã de supravieþuire la limita existenþei conferind romanului o netãgãduitã valoare umanã. Superioarã
a orice.

Cele trei personaje, Vera, Hans, Delta Dunãrii parcã se înfrãþesc adunând forþe nebãnuite în sprijinul binelui.
Delta îi ocroteºte, o ajutã pe Vera sã-l vindece pe Hans, îi ajutã sã supravieþuiascã, apoi sã ajungã la liman, îi
elibereazã din captivitatea apelor. Om-naturã conlucreazã cu bunãvoinþã, glisând pe acelaºi canal de comunicare,
Delta îi învaþã sã observe, sã înþeleagã ºi sã se descurce. Umanitatea poate învinge orice obstacol, orice situaþie,
în om se aflã ºi dorinþa ºi capacitatea de a învinge.

De fapt, personajele romanului sunt doar trei: Vera, Hans ºi Delta Dunãrii, celelalte existând doar în amintirile
lor de suflet, în memoria afectivã ori vizualã. În ultimele pagini ale cãrþii apar alte câteva, providenþiale pentru
soarta Verei, a lui Hans ºi a micuþei lor, creionate succint dar definitoriu: diadia Fedea, tiotea Olga, ruºi retraºi în
marginea Sulinei, fiul lor Pavliuºa, funcþionar în port ºi prietenul turc Iusuf „care cãra oi din România în Turcia”
pe o navã ce acosta periodic în zona comercialã. Oameni de rând, modeºti, solidari cu cel aflat în dificultate ºi
curajoºi. În vremuri de restriºte, când viaþa este pusã în pericol în fiecare ceas, importantã este supravieþuirea ºi nu
bogãþia. Este corect redatã ospitalitatea momentului, subînþelegând înþelepciunea popularã: în toiul iernii, un
cãmin sãrãcãcios dar încãlzit, hranã gustoasã ºi suficientã.

Mesajul, puternic, uman, invitã la o înaltã cotã a meditaþiei asupra rostului omului pe pãmânt, de a vieþui alãturi
de semenii sãi ºi de naturã, mesaj ce îndeamnã la reconsiderarea temeliilor societãþii omeneºti, aºezarea lor pe
criterii de pace ºi bunã înþelegere, respect ºi omenie. Întâmplarea, adevãratã sau nu, dar posibilã, povestitã cu har,
într-un limbaj direct, accesibil, curat ºi bogat, ne întoarce din cotidianul bulversant ºi trepidant ºi ne poartã
gândurile într-un timp al rãzboiului, real ºi crud, pe care generaþia noastrã nu l-a trãit, dar pãrinþii ºi bunicii noºtri
l-au trãit suportându-i groaznicele consecinþe, timp care, dacã nu suntem prudenþi, se poate întoarce oricând.

(Geo Naum, Vera, Editura Eminescu, 2010, ediþia a II-a, Editura Betta, 2016)

Un roman palpitant,
de o frumuseþe dureroasã

Victoria Milescu

La ora actualã, publicul larg e asaltat de

producþii gen thriller, horror, ce capteazã

atenþia prin senzaþii tari, catastrofice, la limita

patologicului. Prea puþini autori mai scriu

comedii, texte spumoase ce binedispun ori

stârnesc chiar hohote de râs, care sã ne distragã

de la frãmântãrile zilnice, de la urâtul ivindu-

se când nici nu te aºtepþi sub zeci de faþete. Unul dintre aceºti autori este domnul

Vasile Farago, iar cartea sa recentã, Sã mai ºi glumim (Editura Semne, 2017), ne

oferã o serie de povestiri de un comic deliberat, scriitorul fiind convins cã gluma e

un profesor subtil ce ne conºtientizeazã defectele, fãrã a ne induce un sentiment de

umilire, dimpotrivã zâmbind complice. Zâmbetul l-a însoþit pe Vasile Farago în

viaþa ºi în profesia sa frumoasã ºi dificilã de aviator, extrãgând din evenimentele

trãite acel sâmbure de înþelepciune, pe care, ambalat în umor ºi duioºie, l-a transmis

mai departe în cãrþile sale: Clipe între cer, pãmânt ºi apã (2992), Raid peste lume

ºi alte povestiri (2003), Râsu’-plânsu’ în Þara Absurdului (2006), Cioburi de

lume (2008), Mare-i grãdina... (2010), Povestiri despre zburãtori ºi lumea lor de

neuitat (2013), Zâmbim ºi mergem mai departe (2016), unde momentele fericite

se împletesc cu cele pe muchie de cuþit în textura vieþii, care are ºi ea umorul ei –

uneori absurd, negru, sau dupã cum spune românul... de tot râsu’-plânsu’,

neutralizând ceea ce este malefic prin apotropaicul ,,haz de necaz”. De-a lungul

timpului, râsul a fost fie condamnat, ridiculizat, fie înþeles ca o forþã terapeuticã,

reacþie a inteligenþei, sau ca o posibilitate a omului de a se detaºa lucid, cu eleganþã

de ceea ce este nedemn de condiþia sa. Pentru Vasile Farago, râsul e o armã atipicã,

blândã, de apãrare împotriva meschinãriei, a imposturii, minciunii, dar ºi de focalizare

a unor moravuri din societatea noastrã contemporanã, o armã nonletalã cu efect

imediat sau pe termen lung. Vrând-nevrând, autorul face o pedagogie de mase,

captând atenþia cu glume aparent nevinovate, potrivind din diverse unghiuri un fel

de ,,oglindã” a viciilor, slãbiciunilor, de care uneori nici nu ne dãm seama. Cartea

cuprinde proze, mai mult sau mai puþin scurte, animate de o multitudine de tipologii

aparþinând mediilor politice, culturale, artistice, juridice, medicale, bisericeºti, puse

în luminã cu abilitate în elementele lor particularizante, pitoreºti, autentice, elemente

speculate ºi în ilustraþiile semnate de Cezar Petry, la modul savuros.

Astãzi, când suntem ,,biciuiþi” de grabã ºi consumism, Vasile Farago ne propune

sã ne descreþim frunþile, sã luãm o pauzã, rãsfoindu-i scrierile  eminamente hazlii,

ce aduc un aer proaspãt de jovialitate dar ºi o privire criticã vizavi de comportamentul

mai mult sau mai puþin lejer, vorbirea spontanã, naturalã, chiar neaoºã. Între povestiri

sunt intercalate pastile sau pilule umoristice, sau cum se spune în limbajul nostru

comun, bancuri, ce au oarecum legãturã cu textele pe care le acompaniazã. Cu pana

unui zâmbet când bonom, când ironic-maliþios sunt caricaturizaþi reprezentanþi de

pe aproape toate palierele societãþii: critici de conjuncturã, contaminaþi de virusul

,,criticus morbus”, pictori excentrici, politicieni oportuniºti, afaceriºti corupþi, aviatori

libertini, femei fatale, þaþe cu pretenþii de doamne, oameni de la sat adaptaþi neadecvat

oraºului etc. Comicul situaþiilor e în tandem cu cel al limbajului. Dialogurile, ca

reflex al realitãþii netrucate, au culoare ºi farmec, cu replici vii, fãrã inhibiþii, vezi

discuþiile aprinse ce se amplificã aberant, în contradictoriu, într-un troleibuz arhiplin,

confesiunile de un intimism picant ale unor femei uºoare versus bãrbaþi profitori,

limbajul suculent al unor femei simple de la þarã ce-ºi dau cu pãrerea despre

noutãþile de ultimã orã, aºa cum le percep ele etc. Scriitorul nu ocoleºte nici instituþia

bisericii ridiculizând unele practici ºi ritualuri anacronice, privind într-o cheie

ludic-lucidã preceptele, personajele biblice. De tot hazul lingvisticii sunt unele

pasaje transcrise în oralitatea lor genuinã ºi agramatã ale unor emiþãtori, de un

comic involuntar nãscut din cea mai autenticã bunã credinþã. Citindu-le, poate cã

unii cititori vor râde cu poftã sperând cã Ridendo castigat mores, iar alþii vor zâmbi

amar, cãci Ridendo dicere verum. Dar peste toate, pluteºte zâmbetul autorului, plin

de înþelegere, de cãldurã umanã, de speranþã.
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Nu de mult, trecând  pe lângã clãdirea fostului han din
Ciorogârla, am observat o pancartã pe care era înscrisã o înºtiinþare
cu litere de-o ºchioapã: Aici va fi construitã în curând o casã
de culturã pentru cetãþenii comunei.

Hait! Mi-am zis: Bãtrâne Han, ai rezistat tu douã veacuri, dar
acum þi-a sunat ºi þie ceasul!

Intenþia edililor comunei de a construi o casã de culturã este o
iniþiativã cât se poate de lãudabilã ºi o susþin cu toatã convingerea,
fiind o contrapondere la puzderia de cârciumi ºi buticuri de tot
felul, unde consumul de alcool este la loc de
frunte ºi unde aburii acestuia înfierbântã minþile
oamenilor ºi le corodeazã starea de sãnãtate.
Întrebarea pe care mi-am pus-o, atât eu cât ºi
alþi concetãþeni de ai noºtri, a fost de ce acest
lucru sã se facã prin distrugerea unei vechi
clãdiri, atât de importante pentru istoria
comunei? Nu se putea gãsi alt loc,  iar clãdirea
hanului sã fie refãcutã la forma iniþialã ºi sã i se
dea o altã destinaþie, cum ar fi de exemplu un
muzeu al comunei, Ciorogârla fiind una dintre
localitãþile din zonã cu un trecut deosebit de
bogat ºi interesant, nu numai prin evenimentele
petrecute aici, dar mai ales prin personalitãþile
de al cãror nume se leagã  teritoriul, istoria ºi
dezvoltarea sa? În acest sens, sunt demni de
amintit negustorii domneºti Ghioca ºi Pãtru,
din timpul domniei voievodului Matei Basarab,
întemeietorii puternicei ºi longevivei familii
boiereºti Ciorogârleanu, care la data de 9 aprilie
1635 fãceau prima achiziþie de teren în arealul
Ciorogârla – Jugureni – Domneºti. (Gheorghe
Lazãr, Familii de boieri munteni cu origine
negustoreascã. I. Familia Ciorogârleanu, în
Revista de istorie socialã, XIII-XV, p. 258) La rândul sãu,
domnitorul Constantin Brâncoveanu, încã înainte de anul 1704,
avea la Ciorogârla un rând de case ºi moºie, pe care, la data de 8
iunie 1712 le da ca zestre fiicei sale Smaranda. (ªerban Papacostea,
Contribuþii la problema relaþiilor agrare în Þara Româneascã în
prima jumãtate a veacului al XVIII-lea, în SMIM, III, 1959, p.
273, apud DANIC, Fond Mãnãstirea Zlãtari, II/32)

Tot atât de importanþi au fost ºi marii latifundiari ºi bogãtaºi de
mai târziu, precum Constantin Samurcaº, Constantin Varlaam,
Ilie Niculescu Dorobanþu, Elena Muzicu, Nicolae Gherassy, Elena
I.R. Simons, Ion Gigurtu ori Pamfil ªeicaru, de la mulþi dintre ei
rãmânând vestigii ce dãinuie ºi astãzi pe raza comunei ºi mã refer
aici la frumoasa mãnãstire Samurcãºeºti (1808), la ºcoala
construitã de N. Gherassy în anul 1885, la clãdirile vechilor
primãrii din satelele Dârvari (1914) ºi Ciorogârla, la conacele
boierilor Gigurtu, Ilie Niculescu Dorobanþu ori al lui Pamfil
ªeicaru (ce a mai rãmas din el).

Oare în aceastã comunã nu mai sunt decât aplaudacii ºi ceilalþi,
indiferenþii la tot ce se întâmplã în jurul lor? Unde sunt  profesorii,
învãþãtorii, ceilalþi intelectuali sau pur ºi simplu iubitorii de istorie,
care ar trebui sã promoveze, sã susþinã interesele culturale ale
acestei comunitãþi rurale ºi sã lupte pentru punerea în valoare a
istoriei ei, atestatã documentar încã de la anul 1580? De ce sã
distrugem aceste ,,relicve” ale trecutului, puþine câte au mai rãmas,
numai de dragul noului? Lor le amintesc faptul cã, la data de 14
noiembrie 1933, preoþii Gheorghe Angelescu, Constantin Becuþ,
Aurel Ciocoiu, ªtefan Angelescu, diaconul Mihail Cristea,  soþiile
acestora, Zinica M. Cristea, Elena Ciocoiu, Maria C. Becuþ,
învãþãtoarele Angela ªtefan Angelescu, Margareta Cernek, Paula
Miulescu, studentul Tudor M. Anghel ºi învãþãtorul Ion M. Tudor
înfiinþau Societatea culturalã Ciorogârla „cu scopul de a promova
pe cât posibil interesele de ordin superior ale acestei comune”
respectiv ,,de a ridica nivelul religios, moral, cultural ºi material
al locuitorilor din aceastã comunã”. (DANIC, Fond Ministerul

Culturii Naþionale. Direcþia Învãþãmânt primar, 319/1941)
Mã întreb, noi cei de azi de ce nu mai suntem în stare de

asemenea preocupãri? Conacul Gigurtu, o clãdire cu o frumoasã
ºi veche arhitecturã, construitã la începutul secolului al XIX-lea,
a fost lãsat în paraginã ºi nu peste mult timp se va prãbuºi, deºi
figureazã în Lista Monumentelor Istorice, ca monument de interes
local având codul 606/IF-II-a-B-15272. A fost demolatã clãdirea
vechii ºcoli din Dârvari, construitã în anul 1908, iar acum urmeazã
hanul din Ciorogârla, construit la începutul secolului al XIX-lea
ºi care figureazã în lista actualã a monumentelor istorice din
judeþul Ilfov la poziþia 609/IF-II-a-B-15273, fiind menþionat ºi
în Planul Urbanistic General al comunei Ciorogârla ca monument
istoric ºi de arhitecturã.

Ceea ce este curios este faptul cã celelalte construcþii amintite
mai sus nu au fost clasate ca atare. Oare conacul boierului Ilie I.
Niculescu Dorobanþu din satul Dârvari nu întrunea condiþiile de
clasare ca monument istoric, fiind un preþios monument de
arhitecturã în stil neo-românesc, construit de vestitul arhitect
Grigore Cerkez pe la anul 1906? Sau cel care a aparþinut lui
Pamfil ªeicaru ºi care este menþionat în mai toate scrierile despre
marele ziarist interbelic? Poate înfiinþarea unei case memoriale
,,Pamfil ªeicaru” ar fi fost binevenitã, ºtiutã fiind implicarea sa
în viaþa acestei comune. Toate aceste construcþii monumentale ar
putea deveni obiective de real interes turistic ºi, alãturi de
mãnãstirea Samurcãºeºti-Ciorogârla ar contribui la dezvoltarea
economicã a localitãþii. la bunãstarea noastrã, a tuturora.

Din Raportul privind starea economico-socialã a judeþului
Ilfov pe anul 2015, la capitolul Culturã aflãm cã: ,,Direcþia
judeþeanã pentru Culturã Ilfov a monitorizat starea de

conservare a monumentelor istorice din judeþul Ilfov ºi a acordat
consultanþã ºi asistenþã de specialitate pentru lucrãri de
reabilitare, conservare ºi restaurare a obiectivelor  monumente
istorice”. De asemenea, într-un alt paragraf se menþioneazã cã au
fost efectuate „inspecþii în scopul verificãrii modului de
respectare a aplicãrii reglementãrilor legale”, fiind nominalizate
„conacul Grigore Gigurtu, din satul Ciorogârla ºi fostul han

din acelaºi sat” Cum au înþeles edilii noºtri sã respecte valoarea
acestor construcþii se vede pe pancarta menþionatã la începutul

acestui demers.
Deºi acest domeniu, al protejãrii monumentelor istorice, se

bucurã de o reglementare juridicã cuprinzãtoare, în care fiecare
verigã a administraþiei are stabilite atribuþii ºi responsabilitãþi
precise, fiind prevãzute procedurile de urmat pentru fiecare
situaþie în parte, totuºi activitãþile practice de protejare a
obiectivelor declarate monument istoric de cele mai multe ori
sunt deficitare. ªi, pentru cã vorbim despre monumentele istorice
de interes local, legea a prevãzut în sarcina autoritãþilor publice
locale o serie de obligaþii printre care ºi aceea cã: „iau mãsuri

tehnice ºi administrative necesare în vederea prevenirii

degradãrii monumentelor istorice”. (art. 45 din Legea nr. 422/
2001 republicatã) Cu toate acestea, edilii noºtri evitã sã-ºi încarce
agenda de lucru cu asemenea probleme. Prin urmare, se poate
spune cã s-a dat liber la distrugere prin þinerea în stare de paraginã
a monumentelor istorice, vinovatã în acest caz  fiind doar sfânta
naturã cu intemperiile sale.

Din punct de vedere penal, legislaþia în vigoare incrimineazã
doar executarea fãrã autorizaþie a „lucrãrilor de construire,
reconstruire, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare precum ºi orice alte lucrãri indiferent de valoarea
lor, care urmeazã sã fie efectuate la construcþii reprezentând
monumente istorice” fapte ce se pedepsesc cu închisoare de la 3
luni la un an sau cu amendã. (art. 3 ºi art. 24 din Legea nr.50/
1991, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii)

Totuºi, cei cu atribuþii pe aceastã linie ar trebui sã ºtie cã potrivit
Codului penal anumite infracþiuni pot fi comise ºi prin
omisiune, cum ar fi de exemplu neîndeplinirea unei ,,obligaþii
legale” ca cea de mai sus. (art.17, alin. 1, lit. a din Codul penal)

Din pãcate, asemenea situaþii se regãsesc ºi pe raza altor
comune.

Mã întreb ºi vã întreb ºi pe dumneavoastrã: dacã generaþia
actualã sau cele viitoare vor fi curioase sã afle câte ceva despre
felul în care s-a format ºi dezvoltat aceastã veche ºi iubitã comunã,
ori despre modul cum a evoluat viaþa economico-socialã a
acesteia, la ce se vor raporta? La ruinele monumentelor ce
trebuiau protejate sau la amintirile despre ele, care cu timpul se
pierd în neant? Sau, poate credeþi cã vor fi încântate de vilele de
gust îndoielnic, fãrã legãturã cu tradiþia, construite dupã 1989 de
mai noii stabiliþi pe acest meleag? Oare copiii noºtri nu trebuie

sã cunoascã nimic despre istoria localitãþii în care trãiesc, ºtiind
cã are o vechime de peste 430 de ani? Cum vom rãspunde când
ne vor întreba: Ce-aþi pãzit voi aici?

Dar sã revenim la povestea bãtrânului nostru han ºi sã ne
concentrãm asupra trecutului sãu. Din puþinele date pe care am
reuºit sã le strângem pânã în prezent, se poate aprecia cã el a fost
construit la începutul secolului al XIX-lea de cãtre unul dintre
proprietarii locului. Poate viitorul ne va oferi surpriza descoperirii
unui izvor scris care sã ne lumineze în aceastã direcþie.

Hanul a fost construit pe vechiul drum de poºtã al Piteºtiului
(astãzi DJ601), ce pornea din Dealul Cotrocenilor ºi trecea prin
Militari, Ciorogârla, Bolintinul din Deal, Bolintinul din Vale,
continua pe lângã satele Pãlãnguþa ºi Drugãneºti, dupã care urca
spre Piteºti trecând prin judeþele Dâmboviþa ºi Argeº.
Stabilimentul cuprindea camere de cazare, cârciumã ºi brutãrie,
grajduri ºi magazii, toate fiind situate într-o curte împrejmuitã, la
acest han poposind Tudor Vladimirescu ºi cãpeteniile pandurilor
în martie 1821.

Ceea ce m-a determinat sã mã opresc la data menþionatã, sunt
unele documente studiate ºi a cãror interpretare mã fac sã cred cã
hanul nu a fost construit mai devreme. Aici am în vedere Harta
Specht de la 1791, în marja sa de exactitate, care ne aratã cã în
aceastã parte a þinutului era o zonã împãduritã ce se întindea pânã
la limita nordicã a satului Dârvari (Derivar), iar în locul unde a
fost construit hanul nu este reprezentatã grafic nici o construcþie,
cu toate cã harta respectivã indicã în apropiere mai multe detalii,
cum ar fi cãtunul Rada Flocoasa (Flocasa) sau poiana unde avea
sã fie construitã la 1808 mânãstirea Samurcãºeºti. Ceva mai
târziu, la data de 14 octombrie 1810, ispravnicul de Ilfov adresa
Slãvitului Divan o cerere prin care solicita înfiinþarea unei cãpitãnii
la podul de peste Ciorogârla, aflat la circa 100 de metri de han,
deoarece aici sunt ,,locuri rele cu drumuri strâmtorate ºi pãdure

mare, unde totdeauna au bântuit cei cu cugetãri rele, hoþi ºi
tâlhari” dar fãrã a face vreo referire la prezenþa hanului.
(V.A.Urechia, Istoria Românilor, tom XI, anexa XXII, p. 846)

Primul document scris care face vorbire despre existenþa
hanului din Ciorogârla, dateazã din 17 iunie 1832, când Înaltul
Divan al Þãrii Româneºti cerceta o pricinã dintre pitarul Costache
Voinescu ºi Aniþa Bârsescu, soþia rãposatului postelnicel Alexe
Bârsescu, pentru „venitul moºiei Ciorogârla, hanul, brutãria,
bãcãnia, venitul podului ºi al moºiei Tântava cu bãlþile de la
Dârvari ale rãposatului general Constantin Varlaam, avute de
pitar în arendã de la 1813". (AN, Înaltul Divan, p. 32, nr. 86)
Prin urmare, se poate trage concluzia cã hanul a fost construit
undeva între anii 1811 ºi 1813.

De asemenea, ceva mai târziu, în anul 1901, inginerul hotarnic
Elie I. Bujoiu întocmeºte schiþa moºiei Ciorogârla, proprietatea
lui Nicolae Gherassy, în care apare marcat ºi ,,hanul proprietãþii
cu cârciumã ºi brutãrie” (v. schiþa). În anul 1906, hanul era

arendat lui Tudorache Teoharie, pe care
îl întâlnim nominalizat pe o listã a
comercianþilor din comuna Dârvari-
Ciorogârla întocmitã în acel an de
primãria comunei Bucureºti.

La 8 decembrie 1912, vãduva Eliza
N. Gherassy vinde moºia Ciorogârla
cu trupurile Zalopeºti ºi Rada Flocoasa
lui Athanasie J. Lipatti, care, la 12
august 1921 o revinde Elenei Simons
împreunã cu „han, brutãrie, bucãtãrie”.
La rândul sãu, Elena Simons, la data de
1 octombrie 1940, vinde moºia cu „han

cu cramã, casã de brutãrie” inginerului
I. P. Gigurtu.

Prin deceniul al ºaselea al secolului
XX, o parte a hanului a fost demolatã
ºi reconstruitã într-o formã modificatã,
dându-i-se destinaþia de cãmin cultural.
Din aceastã perioadã existã o descriere
a clãdirii, fãcutã de un mai vârstnic
concetãþean de al nostru, Dumitru Dima,
astãzi plecat dintre noi, care în intervalul

mai 1975 ºi noiembrie 1984, a fost preºedintele (primarul)
Consiliului Popular al comunei Ciorogârla. Acesta, într-o  lucrare
intitulatã Puþine cuvinte despre istoria unei localitãþi de lângã
Bucureºti – Ciorogârla, publicatã în deceniul trecut, descrie hanul
astfel:

„Clãdirea propriu zisã se desfãºura în interiorul curþii ºi dispunea
de o pivniþã adâncã, deasupra cãreia se gãsea prãvãlia (astãzi
transformatã în sala cãminului cultural). Prãvãlia avea la început

acces numai dinspre curte, mai târziu a fost pusã în legãturã ºi cu
strada, cu o terasã mare acoperitã, unde vara puteau fi puse mese
. La etajul întâi, deasupra prãvãliei, se înºirau camerele ale cãror
uºi dãdeau pe un coridor la care se ajungea pe o scarã decoratã cu
motive naþionale din lemn.”

Cum arãta clãdirea hanului în trecut rezultã din imaginea
prezentatã în aceastã paginã.

Dupã anul 1989, pentru o perioadã, în clãdire a fost amenajatã
o discotecã, care ulterior a fost închisã, clãdirea cãzând în paraginã.

Nu este de competenþa noastrã sã apreciem valoarea istoricã,
arhitecturalã sau documentarã a vechii clãdiri a hanului din
Ciorogârla, precum ºi a celorlalte construcþii enumerate în acest
material, dar datele prezentate sunt în mãsurã sã-i ajute pe cei
îndrituiþi, ca sã judece cu discernãmânt ºi sã aprecieze în mod
just valoarea lor. Dar trebuie sã se ºtie cã pentru noi, aceste
monumente au o uriaºã valoare sentimentalã ºi compun identitatea
noastrã culturalã.

Distrugerea lor echivaleazã cu distrugerea istoriei
comunitãþii noastre ºi cu acest lucru nu suntem de acord!

Pledoarie pentru hanul de la Ciorogârla
Niculae STOICA
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Între revistele spaniole de avangardã, publicate la finalul anilor

’20, Gallo este una dintre cele mai reprezentative ºi, totodatã,

singularã. Apãrutã la Granada, aºa cum este subliniat ºi în subtitlul

publicaþiei: Revista de Granada, va grupa în redacþia sa scriitori

ºi artiºti vizuali ai avangardei, în special ai celei catalane, în

frunte cu Salvador Dali ºi Sebastian Gasch, în contextul revistei

fiind structurate documente importante pentru miºcarea artisticã

ibericã.

Gallo este o revistã de grup, care are la bazã direcþiile ideatice

ale lui Federico Garcia Lorca, care a pus în miºcare un mecanism

de expresie artisticã ce a abordat cu generozitate genurile literare,

poezia, naraþiunea, aforismul artistic, la care se adaugã într-o

coeziune cât se poate de armonicã pictura ºi muzica.

Titlul þine de logotipia periodicului El Defensor de Granada,

un „gallo armado” de genul „capã ºi spadã”, care tinde sã

converteascã personajele revistei în acel Don Armando, cãutând

sã reînoiascã tot ce se aflã în cetate.

Revista, în fond este un proiect efemer care cautã sã transmitã

tot ceea ce este bun, rãspândind o abundentã energie prin tinereþea

colaboratorilor.

Dali ºi Lorca sunt figurile centrale prezente în paginile

publicaþiei din Granada.

Publicaþia îmi aduce aminte prin bulina sa roºie de pe coperta

primului numãr, de aceeaºi patã de culoare a cercului care

marcheazã o copertã a prestigioasei noastre reviste de avangardã

GGGGGALLALLALLALLALLOOOOO
Florin COLONAª

Avangarda de la „A la Z”

Integral (15 numere între 1925-1928). Cel de-al doilea numãr,

de fapt ultimul, are pe copertã o bulinã verde.

Desigur, Federico Garcia Lorca este prezent la mai fiecare

coalã de tipar. Prezenþa-i este semnalatã dintru început printr-o

fotografie. Apoi o alta, a aceluiaºi, cu Dali, la Barcelona în 1927.

Seria foto continuã. Lorca alãturi de Manuel Angeles Irtis, la

Poarta Vinului de la Alhambra, cu o dedicaþie catre compozitorul

Manuel de Falla. Un tablou din 1927 ni-l prezintã pe Dali în

localitatea care va gãzdui ºi muzeul operei sale, la Figueras.

Nu sunt de neglijat elementele bibliofile pe care le descoperim

în revistã. În afara celei de mai sus, o alta, un exemplar din Pavo,

purtând o dedicaþie olografã cãtre Sanchez Cuesta. Din nou o

fotografie cu Lorca, de data aceasta la Cadaque, alãturi de un

desen de Santiago Ontañón, reprezentând pe Lorca ºi Mariana

Pineda, în 1927.

O altã piesã de excepþie: foaia de la „Gallerie Surrealiste”,

noiembrie-decembrie 1927, aflatã pe rue Jacque Callot, Paris, cu

însemnãrile de pe copertã aparþinându-i lui Dali, adresatã lui

Sebastian Gasch. Putem sã nu semnalãm acea „Odã” semnatã de

Lorca, dedicatã marelui Dali?

Interesantã imaginea fotograficã a celor doi corifei, personajele

principale ale tipãriturii Gallo, în uniforme militare, document

din 1928, ambii rãzboinici mândri de baioneta lor, Lorca ºi Dali

nepurtând capela, dar fiind echipaþi cu moletiere.

Un afiº de teatru pentru Mariana Pineda, drama scrisã de

Federico Garcia Lorca. Eroina mitizatã de Federico Garcia în

textul sãu va fi un bun subiect pentru o compoziþie muzicalã la o

operã montatã în 1970, la Marsilia, creaþie a francezului Louis

Saguer.

O schiþã în peniþã îl portretizeazã pe Lorca. O semneazã

Francisco Bores ºi poartã dedicaþia „Jos mâinile de pe dragoste!”.

Iscãlituri binecunoscute participã cu texte: Manuel Angeles,

Joaquin Penado, Ismael de la Sena, Frances Domingo.

Spre bucuria noastrã, în cuprinsul revistei întâlnim numele

unui mare avangardist, compatriotrul nostru Tristan Tzara, aflat

în compania unor nume mari din lumea plasticii: Marcoussis,

Klee, Chagal, Chirico, Ozenfant, Miró, Le Corbusier, o întreagã

listã de treizeci de nume intrate în patrimoniul universal al artei

Lista a fost copiatã de Dali din revista editatã de André Breton

la Paris, La révolution surrealiste, numãrul 9-10 din 1927, în

care se aprecia manifestarea „Hand off love” (Jos mâinile de pe

dragoste) care milita în favoarea lui Charlie Chaplin în acþiunea

întreprinsã împotriva celor care au declanºat procesul Lita Gray.

Alãturi de alte multe reviste editate în diferite zone geografice

ºi lingvistice ale Peninsulei Iberice, Gallo, prin cele douã numere

editate în 1928, se înscrie, prin cele douã mari personalitãþi

omniprezente ºi care animã paginile sale, ca ºi prin þinuta graficã,

drept una dintre piesele de frunte ale tipãriturilor spaniole de

avangardã.

Pregãtindu-mi materialul pentru Clubul de Istorie

din ianuarie, am avut în mai multe rânduri senzaþia

cã sunt asistat de cineva nevãzut. Unele idei pãreau

cã-mi sunt insuflate, notiþe de care nu-mi mai

amiteam apãreau de niciunde.. Altul mai firoscos s-

ar fi luat de gânduri. Abia dupã expunerea susþinutã

în ºedinþa Clubului, când participanþii nu mai încetau

cu elogiile adresate generozitãþii celor doi

Poenãrescu, tatã ºi fiu, comparând-o cu zgârcenia

ºi obtuzitatea contemporanilor, am înþeles cã noi,

bolintinenii, purtãm o mare datorie moralã, una de

onoare, acestor mari dispãruþi. Spiritele lor, cândva,

ne vor cere socotealã pentru necuviinþa de care am

dat dovadã noi ºi reprezentanþii noºtri.

Aºadar, în 1816 se nãºtea în satul Poenari (azi

com. Ulmi, judeþul Giurgiu), Constantin Poenãrescu,

fiul lui Andrei Poenãrescu ºi Ecaterina. Mama era

din neamul boierilor Bolintineanu, adicã al

moºnenilor ªtirbeºti ºi aducea ca zestre o fâºie de

moºie care astãzi face parte din satul Bolintinul din

Vale.

Constantin (zis Dinicã), nu a fost cãsãtorit, însã,

dintr-o legãturã extraconjugalã cu o anume Tudoriþa

Ploieºteanca, va avea un fiu, Dimitrie (Tache), care

se naºte în anul 1847, în Bucureºti. Este recunoscut

ºi legitimat de tatã, care-l îndrituieºte sã poarte numele

Poenãrescu, în 24 octombrie 1856;

La 8 iulie 1874, Constantin Poenãrescu moare, iar prin

testament cere ca în casa sa de lângã mãnãstirea Antim, din

Bucureºti, sã se înfiinþeze o ºcoalã care sã-i poarte numele.

Respectiva ºcoalã a funcþionat o vreme sub oblãduirea

primãriei Capitalei, însã, dupã 1990 i s-au dat alte funcþiuni,

contrare dorinþei testatorului. ªcoala Normalã ºi Spitalul

Filantropia primeau ºi ele sume de bani deloc neglijabile.

Constantin Poenãrescu va fi înmormântat în biserica din

satul Poenari, iar Dimitrie Poenãrescu moºteneºte moºiile

de la Ulmi, Poenari ºi Bolintin Vale (ªtirbeºti).

Din nefericire, la 23 septembrie 1886, la numai 39 de

ani, Dimitrie Poenãrescu moare ºi este înmormântat, cu un

alai impresionant, alãturi de tatãl sãu. Ceea ce poate

surprinde societatea româneascã actualã, egoistã, lipsitã de

principii ºi ahtiatã dupã îmbogãþire, sunt prevederile

testamentare ale decedatului. Dimitrie Poenãrescu cerea sã se

repare cât mai bine biserica din Poenari, tot acolo sã se construiascã

o ºcoalã mixtã care sã-i poarte numele, sã se facã un local pentru

primãrie în Poenari, sã se acorde douã burse de studiu în

strãinãtate unor tineri merituoºi ºi, mai cu seamã, sã se facã pe

moºia lui un „Spital rural, pentru care sã se cheltuiascã cel puþin

15.000 lei, intrând în aceastã sumã ºi mobilierul necesar. Pentru

întreþinerea în bunã stare a acestui Spital sã se dea o rentã perpetuã

de lei 2.000 pe fiecare an. Spitalul va purta numele meu, punându-

se ºi aici bustul meu de marmurã”. Restul averii o lãsa femeii cu

care convieþuise, fãrã a fi cãsãtorit, Elisabeta Ionescu ºi fiicei

acesteia, Maria, cãsãtoritã Daniil Angelescu.

Toate legaturile privitoare la Poenari sunt înfãptuite: biserica

se reparã, se construieºte o ºcoalã nouã ºi frumoasã, iar peste

drum de ea se face un local pentru primãrie.

În privinþa Spitalului, la începutul anului 1890 erau gata

devizele ºi planurile de construcþie. Nu fusese încã fixat pe teren

locul unde urma sã se ridice clãdirea. Era prevãzut sã coste

45.000 lei (circa 500.000 euro).

La 21 decembrie 1891, Elisabeta Ionescu ºi Maria Daniil

Angelescu, cedeazã („gratuit”, zic ele!) terenul pentru construcþia

Spitalul Poenãrescu:
Un (posibil) spaþiu al artelor

Marian GRIGORE

Spitalului „în întindere de un hectar ºi

jumãtate, adicã 15.000 mp, evaluând cu

3 (trei) pogoane ºi care se învecineºte la

rãsãrit cu ºoseaua vicinalã Bolintinul din

Vale – Poenari, la sud cu proprietatea

donatorului decedat, Dim. Poenãrescu ºi

la nord cu proprietatea Palanga-ªtirbeºti

a lui Ioan Serachitopol.”

La sfârºitul primãverii încep lucrãrile

de construcþie, iar Spitalul este terminat

ºi dat în folosinþã la 1 octombrie 1892.

Aºadar, toate prevederile cuprinse în

testamentul Poenãreºtilor s-au înfãptuit,

însã de numele lor nimeni nu mai

pomeneºte în afara câtorva nostalgici.

ªcoala din Bucureºti, ca ºi cea din

Poenari, nu se numesc Poenãrescu ºi nici

busturile lor nu le strãjuieºte intrarea. La

biserica din Poenari, înãlþatã de neamul

lor, mormintele, ca ºi tabloul ctitoricesc

nu se mai vãd. În pisanie s-au trecut alþii,

fãrã drept, ca fondatori. În rest, nimeni

nu mai pune o floare, nimeni nu mai

aprinde o lumânare, nimeni nu mai

pomeneºte de aceºti oameni generoºi:

nici bucureºteni, nici bolintineni, nici poenãreni...

Mai sunt câþiva bãtrâni care-ºi amintesc unde a fost

cândva Moara lui Dinicã Poenãrescu, ceva mai la

vale de zona unde se devãrsau dejecþiile provenite de

la spitalul care ar fi trebuit sã le poarte numele.

Spitalul a funcþionat mai bine de un secol, pânã

acum câþiva ani, când a fost închis ºi trecut în

conservare. Clãdirile, ca ºi incinta se prezintã bine,

fiind pãstrate cu grija cuvenitã. Firesc ar fi sã i se dea

o folosinþã care sã serveascã propãºirii comunitãþii

locale, conformã cu idealurile fondatorului sãu. Dacã

analizãm modul de gândire al celor doi mecena, ilustrat

de conþinutul prevederilor testamentare, observãm

cã se sprijinea pe doi piloni: sãnãtatea ºi educaþia. Iar

dacã spital nu mai poate fi, nu mai rãmâne decât

cealaltã opþiune, a unui spaþiu dedicat educaþiei ºi

culturii. Ce frumos ar suna ºi ar arãta o instituþie

culturalã purtând numele Centrul de Arte Moderne Poenãrescu!

Ce prestigiu ar aduce întregii zone, ce emulaþii ar stârni, poate, în

rândul bogaþilor de azi pentru a urma pilda generoºilor Poenãreºti.

Am putea urma exemplul altor naþii care reconfigureazã spaþii

neconvenþionale (gãri, fabrici, turnuri de apã etc.) pentru a le

dedica manifestãrilor culturale. ªi astfel, vizitatori ºi localnici

vor pomeni veºnic cei doi iubitori de semeni, Constantin ºi

Dimitrie Poenãrescu, îndepãrtând de deasupra capetelor noastre

înfricoºatele blesteme aruncate împotriva celor ce ar îndrãzni sã

le nesocoteascã ultima dorinþã.
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O vreme asprã, de iarnã grea, ºi-a aºternut linþoliul alb peste meleagurile bolintinene. Ne credeam
imunizaþi dupã câte ne-au fãcut sã trãim politicienii, de aici ºi de-aiurea, însã frigul ni s-a insinuat,
pe nesimþite, în oase. Nu ºi în suflete! Deºi amânat cu o sãptãmânã din cauza vitregiilor la care am
fãcut referire, Clubul de Istorie ºi-a început periplul anului 2017, cel de-al ºaselea al existenþei sale.
Tema a fost una generoasã, fãcând o referire clarã la cãldura sobei: Case cu istorie, case cu suflet.

Ca întotdeauna în ianuarie, ºedinþa a debutat cu cinstirea tuturor creatorilor limbii române prin
evocarea marelui Eminescu. S-au recitat poezii, s-au citit fragmente din publicistica Poetului prin
contribuþia dlui Iulian Bãeþel ºi a doamnelor Mioara Mãnescu ºi Constantina Chiva.

Dupã acest moment festiv, au fost, conform obiceiului, trecute în revistã „întâmplãrile” din
cultura localã în rãstimpul de la ultimul Club, precum ºi ultimele achiziþii în materie de documente
ºi mãrturii privitoare la istoria locului. Primul care a deschis tematica zilei a fost amfitrionul
manifestãrii, dl Vasile Grigore, care a prezentat un scurt istoric al monumentului emblematic al

Bolintinului, ªcoala Veche. Am aflat astfel cã a fost un proiect de mare amploare al comunitãþii
noastre, pentru care a fost angajat unul dintre cei mai cunoscuþi arhitecþi ai epocii, elveþianul Jules
Berthet. Am fost frapaþi de timpul extrem de scurt necesar construirii edificiului (17 iulie – 30
octombrie 1889), însã am fost asiguraþi cã era un lucru obiºnuit în epocã. Ne-a mai rãmas întipãrit
în minte preþul construcþiei (cca 280.000 de euro în banii de azi) ºi faptul cã beneficiarul lucrãrii,
primãria Bolintinului din Vale, avea numai patru angajaþi (primarul inclus)!

Continuarea a aparþinut dlui Marian Grigore, care a evocat numele unor mari mecena, Constantin
Poenãrescu ºi fiul sãu, Dimitrie Poenãrescu, mari proprietari în zona noastrã, la Poenari, Ulmi,
Bolintin Vale ºi Malu Spart. Pe moºia ºi cu banii lui Dimitrie Poenãrescu (decedat la doar 39 de
ani), conform dorinþei testamentare, s-a ridicat Spitalul numit impropriu Poenari, pentru cã s-a aflat
întotdeauna în Bolintinul din Vale. Costul contrucþiei a fost de circa 500.000 de euro în banii de azi.
S-a dat în folosinþã la 1 octombrie 1892.

A urmat dl Niculae Stoica, care ne-a vorbit despre hanul de la Ciorogârla, unul dintre cele mai
vechi monumente de arhitecturã civilã din judeþul Ilfov, cu un trecut extrem de interesant, în jurul
cãruia se amestecã personaje familiare istoriei neamului românesc: Samurcaº, Tudor Vladimirescu,
Niculescu-Dorobanþu, Pamfil ªeicaru, Gigurtu etc. Ne-a întristat peste mãsurã vestea cã autoritãþile
locale intenþioneazã sã punã la pãmânt acest edificiu emblematic al satului ºi comunitãþii. Vechimea
lui, de peste douã veacuri, nu pare a fi un impediment.

Domnul ªtefan Crudu ne-a prezentat o clãdire care, dacã ar mai fi fost în picioare, ar fi fost
mândria Bolintinului: Cãminul Cultural, proprietatea Societãþii „Îndrumarea”. Am aflat astfel cã
iniþiativa construcþiei a aparþinut remarcabilului gospodar care a fost C-tin ªt. Bolintineanu ºi cã s-
a inaugurat în ziua de 20 iunie 1913. Costul clãdirii, la care au contribuit, în pãrþi egale, C-tin ªt.
Bolintineanu, Primãria Bolintin Vale ºi Banca Popularã „Prevederea”, a fost de peste 400.000 de
euro, însã dotãrile erau remarcabile pentru epoca respectivã: instalaþie electricã, instalaþie de apã
curentã ºi canalizare, fotolii de pluº etc. Cei trei contributori se asociaserã ºi constituiserã Societatea
„Îndrumarea”, care a funcþionat pânã la instaurarea regimului comunist, acelaºi care, în august
1989, punea la pãmânt solida ºi impozanta clãdire.

Dacã cumva consideraþi cã subiectele expuse pânã acum au fost suficiente pentru a consemna
încã o ediþie reuºitã, s-ar putea sã vã înºelaþi. Punctul culminant al ºedinþei a fost constituit de
vizionarea unui film documentar-artistic în premierã, purtând semnãtura regizorului Ciprian Necºuþu
ºi evocându-l pe marele umanist Dimitrie Cantemir. A fost intitulat Descriptio Moldaviae ºi s-a
dorit a fi o avanpremierã a festivalului de film pe care Asociaþia Bolintineanu îl pregãteºte pentru
vara acestui an ºi putem remarca cã ºi-a atins cu succes obiectivul, strângând aprecierile unanime
ale spectatorilor prezenþi: Vasile Grigore, Ciprian Necºuþu, Marian Grigore, Constantin Vasile,
Niculae Stoica, Alexandra Man, Silvia Stancu, Vasile Valeriu Dumitrescu, Constantina Chiva,
Geanina Ionel, Iulian Bãeþel, Floricã Dan, Erasmina Porojan, ªtefan Crudu, Marin Ceauºu.

În concluzie, o ediþie a Clubului de Istorie extrem de reuºitã, cu subiecte interesante ºi multe
informaþii în premierã. Urmãtoarea ediþie, din 18 martie 2017, va avea ca temã centralã Bolintinul,
pentru cã, se ºtie, în martie este aniversarea lui – împlineºte 584 de ani de la prima atestare

documentarã. Vã aºteptãm!

O, ce veste minunatã!
Prof. Gianina MEHEDINÞU

Naºterea Domnului este naºterea bucuriei, chipul deplin al iubirii lui Dumnezeu.
Sãrbãtoarea Naºterii Domnului este sãrbãtoarea iubirii dumnezeieºti, revãrsatã în lume, spre

înãlþarea ºi desãvârºirea acesteia. Pentru ca aceastã sãrbãtoare sã fie deplinã, avem nevoie de
colindele ºi colindãtorii care vestesc cã Hristos Domnul s-a nãscut, astfel încât ºi noi sã ne
naºtem împreunã cu El, întru înnoirea vieþii.

Pentru a întâmpina cu aleasã bucurie ºi smerenie praznicul Naºterii Domnului Iisus Hristos,
elevii ºi profesorii ªcolii Gimnaziale nr 3 Palanca, au pregãtit ºi susþinut un concert de colinde

tradiþionale în ziua de 18 decembrie 2016, începând cu orele 16.00, la Centrul Cultural Pastoral
„Gavril Drugãnescu”, intitulat „Deschide uºa, creºtine!”.

La acest frumos eveniment a fost prezent ºi Preasfintitul Pãrinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
împreunã cu membri din Administraþia Eparhialã, alãturi de pãrintele protoiereu Stuparu Emanuel
Ioan, de cuvioase maici stareþe ale mãnãstirilor din zona de nord a eparhiei noastre ºi de preoþi din
cuprinsul Protopopiatului Bolintin. Concertul de colinde a adus în faþa numeroºilor credincioºi

prezenþi grupuri ºi formaþii corale din Palanca, Stoeneºti, Floreºti, Gãiseni, Bolintin Deal, Trestieni,
Cosoba, Ghionea, Tântava.

Suntem convinºi cã aceste colinde nu sunt doar amintiri de acum douã milenii, ci o cãlãtorie
permanent actualã cãtre peºtera din Betleem. Asemenea magilor, toþi avem vocaþia sã cãlãtorim
spre Hristos ºi sã-i oferim în dar tot ceea ce avem mai bun: credinþa, nãdejdea ºi dragostea, pe
care le-am dobândit din obiceiurile acestui popor drept credincios.

Dar, ca bucuria sã fie deplinã, în buna tradiþie a ºcolii noastre, am susþinut un spectacol
deosebit ºi în sala de festivitãþi a ºcolii, în faþa pãrinþilor, a foºtilor elevi, a corpului profesoral.

Ne-am bucurat de prezenþa câtorva invitaþi speciali, membri ai Asociaþiei pentru Culturã ºi
Tradiþie Istoricã Bolintineanu. Au fost aplaudaþi la scenã deschisã ,,micii artiºti” care au recitat,
au cântat, au dansat.

În final, reprezentaþii Asociaþiei au înmânat diplome elevilor ºi profesorilor implicaþi activ în
organizarea ºi desfãºurarea manifestãrilor din cadrul festivalului ,,Toamna Culturalã Bolintineanã
2016”, evenimente care au avut ecou larg în presa naþionalã ºi internationalã.

Am fost felicitaþi cã pãstrãm tradiþiile noastre româneºti, dar mai ales pentru faptul cã purtãm

costumele populare tradiþionale cu mândrie ºi eleganþã.

Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

30.10.2016: Las’ cã merge ºi aºa!
O atitudine pãguboasã ºi total neproductivã în orice domeniu.

Dar, în cazul târgului, este ºi o lipsã de respect faþã de populaþie,

adicã alegãtori, cã tot a început campania cu megafoane pe strãzi.

A devenit o regulã ca dupã bâlci, când incinta a fost ocupatã de

instalaþii, tarabele mutate în curtea A.D.P.-ului vecin sã rãmânã

acolo un timp ce include ºi prima duminicã ce urmeazã. Aºa cã

mãrfurile au fost aºezate pe folii de polietilenã, direct pe pãmânt.

Dar pentru cã a plouat mult pânã joi, târgul s-a transformat într-

o clisã mocirloasã. Sigur cã nu ne mai mirã nimic, fiind antrenaþi

în timp. Dar e pãcat pentru cei care au venit sã vândã sau sã

cumpere. Destul de mulþi ºi astãzi (zi luminoasã ºi caldã). O

doamnã (damã bine, simþitoare, cum o ºtiu) mi-a mãrturisit cã nu

a cumpãrat decât o coadã de cazma (10 lei). Altceva nu a îmbiat-

o din cauza mizeriei din târg ºi a faptului cã trebuia sã facã

temenele pentru a alege legumele de jos, miºcare ce i-ar fi provocat

dureri lombare (80% dintre cumpãrãtori sunt în vârstã). Aºadar

fie-vã milã, boieri dvs. de felul cum aratã târgul nostru ºi nu

repetaþi greºelile trecutului.

6.11.2016: Brumar amar!
Fiind vreme frumoasã ºi caldã, m-am dus cu plãcere în târg.

Mai puþin zgomotos ca de obicei ºi cu marfã destulã pentru cã nu

s-a cumpãrat în cantitãþi mari. Doar completãri. Ultimii ardei capia

roºii la 6 lei/kg (ca ºi strugurii sau perele). Ardeii gogoºari în plase

de 5 kg cu 2,5 lei/kg iar la final cu 10 lei plasa. Ultimii ardei graºi

de mici dimensiuni cu 2 lei/kg. Idem, vinetele cãrora le vom duce

dorul. Chiar ºi roºii mari (fãrã gust) cu 4-5 lei/kg. În general orice-

þi doreºti. Surprizã: varza albã pentru murat a ajuns la preþul corect

de un leu/kg (dupã ce în timpul sãptãmânii spoitorii au dat-o cu 1,5

lei/kg mãsluit, iar la magazinul de lângã moarã preþul afiºat joi era

de 1,8 lei/kg). ªi va mai scãdea, cãci lumea tot cumpãrã de la

începutul lui octombrie. Au apãrut puieþii de pomi fructiferi care

nu prea au avut cãutare. Preþ afiºat: 15 lei/buc. La final de târg am

cumpãrat doi cu doar 10 lei/buc. Pentru nepoþi.

Ultima lunã de toamnã redeºteaptã tristeþile cu a sa culoare gri

a pomilor desfrunziþi ºi cu câmpurile înnegrite de arãturã.

Neliniºtea ancestralã datoratã inevitabilei sosiri a anotimpului

alb ne îndeamnã sã grãbim acumularea de rezerve alimentare,

chiar dacã acum te poþi aproviziona zilnic cu produse proaspete

importate, din orice magazin alimentar. Tradiþia la români încã se

pãstreazã aºadar. iar târgul ne oferã soluþia cu produse autohtone.

(continuare în pag. 19)
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Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Judeþean

Sãlaj, a Consiliului Local ºi Primãriei municipiului Zalãu.

Redactor ºef Daniel Sãuca.

Bucovina literarã, anul XXVII, nr. 9-10 (307-308),
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Mersul târgului
ªtefan CRUDU

13.11.2016: Vijelia dãrâmã hardughia!
„Fie vremea cât de rea”... târgul rezistã. Atenþionarea de

fenomene meteo nefavorabile s-a adeverit: vânt puternic, ploaie

ºi frig începând de asearã. Resorturile care susþin târgul

funcþioneazã indiferent de vreme. Cei care vând ºi depind de asta

vin orice s-ar întâmpla pentru cã au clienþi permanenþi (lactate,

carne, cereale etc.). Pentru ceilalþi, nevoile urgente ºi obiºnuinþa

îi fac sã sfideze potrivnicia vremii. Produsele proaspete,

completãrile de legume sau fructe te împing la drum. Acum,

maºina se impune ºi cum toata lumea s-a motorizat, ne descurcãm.

Când am ajuns (9:30) începuse iar ploaia, aºa cã mulþi se pregãteau

de plecare. Ultimii cumpãrãtori (ca mine) erau grãbiþi ºi înfriguraþi.

Preþurile însã, mai mici ca de obicei, te atrageau sã cumperi. O

plasã cu gogoºari (mai mult galbeni) era 5 lei! Cum sã nu cumperi

aºa chilipir. Varza a scãzut la 0,8 lei/kg. Deranjant era faptul cã

un ºir de tarabe, nefixate bine, s-au rãsturnat azi-noapte în apã ºi

marfa (legumele) era expusã pe pãmânt. Vânzãtorii nu au putut

sã le ridice singuri. E adevãrat cã avem A.D.P. Dar... !? Suntem

experþi în lucru de mântuialã, asta se vede peste tot.

Important! De cum s-a luminat, peste sectorul carne-lactate s-

au abãtut iar oamenii A.N.A.F.-ului ºi D.S.V.-ului care au

confiscat ºi dat amenzi. Uitasem de ei. În schimb, ei nu au uitat

cã este Lãsata Secului ºi existã marfã multã (carne proaspãtã,

brânzã etc.) pentru plocon la naºi. Naºii au fãcut foamea aºteptând

pe fini cu bunãtãþi din târg.

20.11.2016: Toamnã târzie pe tirizie
Nici cald, nici frig, nici soare, nici ploaie, doar cenuºiu de toamnã

înaintatã. Se cumpãrã ce ºi cât e nevoie. Cele mai multe legume

sunt rãdãcinoasele de sezon, convenabile ca preþ (cam 2 lei/kg:

þelina, ridichile negre, sfecla roºie, morcovii). Încã se mai gãsesc

roºii (cu 4,5 lei/kg, zise româneºti de serã), ardei gogoºari (1 leu/

kg) ºi chiar castraveþi (5 lei/kg). Dar ºi salatã verde (1 leu/buc).

Cartofii: 1-1,2 lei/kg, iar varza a ajuns la 0,7 lei/kg (dupã maximul

de 1,8 lei/kg de acum o lunã). Merele, foarte multe, cu 1-3 lei/kg,

dupã calitate, soi sau mãrime. Pomii fructiferi au fost cãutaþi azi.

Oricum, puþini au lipsit dintre obiºnuiþii târgului, chiar dacã “þoalele”

nu au avut cãutare. „Fã-mi ºi mie vânzare, dom’le!” zicea o tanti

cu izmene (colanþi) la 10 lei/buc. Nu am putut s-o ajut, din pãcate.

Ca ºi pe amicul Ariticã, cel care nu a vândut nicio carte sau iconiþã

kitsch din plastic. Nu a fost ziua lor.

27.11.2016: Adio, toamnã!
Te regretãm. Ai fost o... doamnã! Câteodatã cam durã, dar ai

fost ºi darnicã. Ne-am înfruptat cu bunãtãþile tale. De aceea am

luat ºi pentru iarna care vine. Însã fiind multe nevoi, continuãm

sã facem completãri, duminicã de duminicã. Nu ne dorim decât

ca acest târg sã reziste, sã fie iubit nu numai de noi, cumpãrãtorii,

dar ºi de autoritãþile locale care au promis fapte mari. Sperãm cã

nu vom aºtepta zadarnic încã niºte ani.

4.12.2016: Zvonuri adeverite
Meteorologii sunt primii care anunþã venirea iernii, iar pesimiºtii

intrã-n panicã. Dacã vine Crãciunul ºi nu mai gãsim... una, alta ºi

în special carne de porc! Deci, hai la târg, sã luãm ºi sã scãpãm

de griji. Vânzãtorii parcã le-au citit gândurile ºi s-au mobilizat cu

de toate. Trebuie þinut cont ºi de calendar: anul acesta, Crãciunul

ºi Anul nou cad duminica ºi târgul este închis. Deci, e bine sã ne

aprovizionãm din vreme. Pe un frig nedorit (– 80 C) toþi am

îndurat (mai mult vânzãtorii, desigur). În plus, unele mãrfuri –

îndeosebi cele sensibile, zarzavaturile de solar – erau afectate.

Am vãzut chiar ºi dovleci plãcintari îngheþaþi parþial. Riscuri

asumate, dacã nu ºtii sã „citeºti” marfa. Multã carne de porc nu

era proaspãtã, ci congelatã (adicã nevândutã în ultimele douã

sãptãmâni ºi plimbatã). Acum, vânzãtorul incorect se agaþã de

frig care ar fi vinovat ºi posibil te îmbrobodeºte, mai ales dacã

lasã puþin din preþ. Foarte multe mere ºi mãrar. Au venit ºi cei cu

covrigi pentru colind. Preþuri corecte, chiar mici. Varza albã la

doar 0,4 lei/kg (aproape de 5 ori mai ieftinã ca la mijlocul lui

octombrie). Curcanii tineri, 60 lei/buc, mi s-au pãrut convenabili.

Sigur, peste o sãptãmânã vor fi la 100 lei/buc. Controale nu au

fost. Poate nici duminicã, fiind votare pentru Parlament. Dar pe

18 decembrie? Suspans.

11.12.2016: Târg tare în zi de votare!
Zi perfectã: dimineaþã +20 C, la prânz +130C, însoritã ºi fãrã

nicio adiere. Sã tot votezi, chiar ºi-n papuci. Înainte însã trebuie

sã târguim. ªi avem de toate. În primul rând carne, de porc în

special. Azi a fost momentul cel mai prielnic de a cumpãra ieftin

cam tot ce-þi trebuie pentru sãrbãtori (atenþie: pulpã de porc

excelentã la 11 lei/kg). De ce aºa ieftin? Deoarece s-a bãnuit cã,

fiind votare, nu vor fi controale. ªi s-a presupus corect. ªi a fost

marfã la greu. ªi bine cã a fost. Au câºtigat cumpãrãtorii. Deºi

fiecare vânzãtor de „produse animaliere” primise câte doi fluturaºi:

unul în care conducerea A.D.P.-ului local amintea cã D.S.V.

Giurgiu a interzis vânzarea în târguri în perioada premergãtoare

sãrbãtorilor de iarnã a produselor provenite de la animale ºi doi,

fiecare vânzãtor de astfel de produse îºi lua un angajament

individual, în nume propriu, în acest sens. Le-am vãzut la câþiva

care aveau produse interzise pe tarabe. Sfidare sinucigaºã,

încãrcând singuri arma vânãtorului. Dar ce sã facã omul care nu

are altã sursã de a câºtiga un ban? Sigur cã o sã meargã ºi la

votare sperând cã poate se va rezolva ceva cu târgul acesta.

Unde, iatã, gãseºti de toate: covrigi (10 lei/ºirul de 100 buc),

mere de toate felurile, lumânãri, brazi, legume, cereale, cherestea

(încã se vinde), furaje ºi paie, toate second-hand ºi, special pentru

naºi, curcanul tradiþional (care, aºa cum am prevãzut acum o

sãptãmânã, s-a scumpit la 100 lei/buc). Încã erau ºi pomi fructiferi,

la 10 lei orice soi sau specie. Cucerit de frumuseþea unui rãþoi l-

am luat cu 25 lei. Adus acasã, raþele din curte au uitat sã mai

mãnânce de emoþie. Aºtept ºi eu, cu interes, ultimul târg al acestui

an când e posibil sã avem ºi controale ANAF ºi D.S.V.

18.12.2016: Când fu sã fie, nu fu. Fu ANAF-u’!
Trebuia sã fie ultimul târg din acest an. Unul care sã umple cu

ce trebuie masa de Crãciun de duminica viitoare. Omul, c-aºa e

el, aºteaptã pânã în ultima clipã (sau pânã ia pensia) sã facã

cumpãrãturile importante ºi în primul rând carnea de porc

proaspãtã, baza mesei tradiþionale. Asta ºtiau ºi vânzãtorii care

s-au pregãtit sacrificând mulþimea de porci ce au fost crescuþi în

acest an, pe baza producþiei de cereale din 2015. De aceea, preþul

în viu a fost foarte scãzut faþã de alþi ani. Ceea ce nu au ºtiut (sau

poate bãnuiau, cã acþiunea a rãsuflat de ieri searã) a fost razia

durã a ANAF. Ca acum câteva sãptãmâni, la ora 5:00 dimineaþa

au blocat drumurile de acces în Bolintin ºi au controlat toate

vehiculele de orice produs de origine animalã. Au vãzut cã ieri,

la Domneºti, intrând în târg, au fost agresaþi. Au avut alãturi

mascaþi, zdravãn echipaþi antitero. La sectorul carne-lactate,

niciun vânzãtor. Doar blonda din Cartojani cu niºte ouã, tremura

ºi era galbenã de fricã. În zona cu mici, la o masã unde azi o

sãptãmânã s-a vândut carne, azi erau trei lãdiþe cu mere,

clementine ºi usturoi. O adaptare amarã. Înjurãturile erau crunte.

Mascaþii au stat pânã la final (când serveau câte un mic). Derutã

mare ºi la pãsãrari. Pregãtiserã curcani, dar nu a mers. Nici cu

cherestea nu era nimeni. În schimb merele au fost la preþul minim.

Legumele, mai puþine. Cartofii (1-1,5 lei/kg) ºi ceapa (1-1,2 lei/

kg) au avut vânzare. Covrigi buni: 10 lei ºirul. Varza crudã: 0,6

lei/kg era din belºug. Precum ºi altele necesare pentru preparatele

tradiþionale (usturoi, morcovi). Sã nu uitãm cã va mai fi târg

doar peste trei sãptãmâni. Sigur cã erau ºi ornamente de Crãciun

ºi brazi (vai de ei) ºi nea Ariticã (se încãlzea cu o þuicã fiartã).

Cereale ºi furaje destule. A lipsit însã atmosfera destinsã de

acum o sãptãmânã. E pãcat. La mulþi ani, oameni buni! Meritaþi

cu toþii mai mult, voi care, ca ºi mine, onoraþi acest târg în fiecare

duminicã.

Iatã ce am cumpãrat azi: 3 ºiruri covrigi, un dublu de floarea

soarelui, 4 kg mere cu 1,5 lei/kg, usturoi, cartofi (o plasã de 10

kg), ceapã (o plasã de 10 kg), 1½ kg morcovi, clementine pentru

colindãtori. Total 88,00 lei. Toate pe alese, pe tocmealã.

8.01.2017: Rãzleþi prin nãmeþi
Dupã viscolul combinat cu zãpada abundentã de Boboteazã, a

venit gerul siberian (– 170 C la Bolintin). În aceste condiþii târgul

a fost sub semnul întrebãrii „a fi sau a nu fi”. În mare, zãpada din

interior a fost eliberatã pe cele patru culoare longitudinale încã de

sâmbãtã dupã amiazã. Am ajuns pe la 9:30, mai mult din curiozitate.

Acolo bãtea vântul (la propriu ºi figurat). Niciun producãtor

veritabil (e Crãciunul pe vechi ºi ei îl serbeazã, fiind urmaºi de

bulgari grãdinari). Doar câþiva reprezentanþi ai intermediarilor,

specializaþi pe anumite produse. Altfel spus, delegaþi sã þinã steagul.

Doi cu mere, doi cu legume (din care unul doar cu cartofi acoperiþi

cu macaturi vechi în duba îngheþatã), unul cu haine din Europa,

altul cu încãlþãminte de unicã folosinþã, 6 lãptãrese (4 din Cartojani

ºi 2 din Buturugeni), unul cu pâine expiratã la sac ºi unul cu

covrigi. De asemenea, câþiva cu cereale (cãutate de cei care cumpãrã

cu dublul în fiecare duminicã, ca sã-ºi facã drum sã mãnânce mici

ºi sã bea de tot atâþia bani). Evident cã era deschis ºi un grãtar cu

mici ºi tãrii de dezmorþire. Inexplicabil, un cioban vindea (cui?)

niºte pastramã ºi carne de oaie, prea roºie ca sã nu fie de la vreuna

moartã la fãtare (se practicã). ªi mai era ºi o remorcã plinã cu

baloþi de lucernã (marfã cãutatã de spoitorii încã deþinãtori de

mârþoage precar înhãmate). Cireaºa de pe tort era o expoziþie de

hamuri (frumoase) ºi bice autentice. De ce le-a adus ºi cine sã le

cumpere pe aºa vreme?

15.01.2017: N-ai zice...
...Cã este ger sticlos (noapte seninã, cu lunã 85% plinã la care

nu mai urlã lupii) dupã prezenþa de azi din târg. Pregãtit cu pârtii

de acces prin troienele ultimului viscol, a primit relativ onorabil

participanþii. Marfã de strictã necesitate, în special legume, fructe,

cereale ºi furaje, s-a gãsit destulã, la preþuri acceptabile. Cartofii:

1,2-2 lei/kg; merele: 1,5-2,5 lei/kg; morcovii: 2,5 lei/kg etc. Chiar

ºi varzã crudã (îngheþatã) la 1 leu/kg. S-a vândut toatã pâinea

expiratã dintr-o dubã mare (11 lei/sac) pentru hrana animalelor

(au început sã fete vacile ºi li se dã ca supliment). Erau ºi lactate

mai multe, dar preþul a urcat puþin (14 lei/kg brânza dulce). În loc

de sticle cu lapte, printre sedilele cu brânzã erau bidoane din

plastic cu vin (roºu ºi alb). Ca ºi alþii, am cumpãrat cartofi la plasã

cu nesiguranþa cã n-ar fi îngheþaþi. „Orînce caz”, cum spunea un

vânzãtor, nu a existat teama de controale. Dar iarna grea de pânã

acum, cu zãpadã multã, viscole ºi ger straºnic, va influenþa cu

siguranþã apariþia trufandalelor ºi rãsadurilor, evident ºi preþurile.

22.01.2017: Aºteptare ºi blazare
La ora sosirii mele (10:00) târgul mi s-a pãrut destul de activ

faþã de sãptãmânile trecute. ªi asta dupã încã o sãptãmânã de ger

puternic. Dar era doar o aparenþã pe care mi-a dat-o prezenþa

mare de vânzãtori. Pentru cã de fapt nu prea aveau clienþi. Foarte

multe mere româneºti ieftine ºi de calitate. Destule legume deloc

scumpe (deºi sfecla roºie ºi ridichiile negre erau mici, rãmãºiþe

plimbate de mult timp). Au lipsit producãtorii care atrãgeau

cumpãrãtorii, deoarece acum pregãtesc în sere ºi solarii viitoarea

recoltã care este deja în întârziere ºi afectatã de ger ºi de zãpezile

abundente. S-au vândut bine cerealele, care erau din belºug. Mai

puþin furajele. Prezenþa slabã de cumpãrãtori poate avea ca

explicaþie deschiderea de miercuri a încã unui mare market în

localitate, care a atras lumea ca un magnet ºi a micºorat

disponibilitãþile bãneºti. Oferta produselor din târg nu interfereazã

decât poate 20% cu cele din magazinele acestea. Aºa cã, de târg

avem nevoie în continuare.

(urmare din pagina 18)
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(urmare din pagina 13) Un spirit numit BAUHAUS
fiecare dintre aceste proiecte a fost realizat, iar în timp ºi-a cãpãtat
o individualitate de referinþã, marcând o etapã de dezvoltare în
domeniu.

ªcoala Bauhaus a avut trei locaþii. Prima a fost la Weimar, oraº
important pentru identitatea ºi cultura germanã, aici locuind
Goethe ºi Schiller. Tot aici se
gãseau arhivele lui Nietzgahe. Este
locul unde s-a votat Constituþia
Republicii de la Weimar, în februarie
1919. Oraºul situat în centrul
Germaniei i-a convenit lui Gropius,
care evoca rolul sintezei la Bauhaus.
Locaþia Bauhaus va fi în localul
ªcolii de Arte Decorative a lui Van
de Velde, arhitect ºi designer al
Jugendstil, precursor direct al
Bauhaus-ului, condus de Walter
Gropius (1919-1924) în perioada
Weimar ºi apoi, pânã în 1928, tot
de el în locaþia Dessau. Actuala
locaþie a muzeului Bauhaus din
Weimar (prima fiind distrusã), este
relativ modestã ºi se aflã vizavi de
Teatrul „Goethe-Schiller”. În 2019,
la Centenar, se va inaugura un
modern muzeu al acestei prime
etape, unde se vor pune în valoare
toate proiectele ºi realizãrile,
arhivate cu o grijã pãrinteascã.

A doua etapã, 1924-1932, dupã expulzarea de cãtre noua
administraþie nazistã a locaþiei din Weimar, Bauhaus se va refugia
la Dessau (70 de kilometri faþã de Berlin), unde Gropius va
înãlþa noul edificiu al ºcolii, cu o pasarelã ºi o faþadã cu mari
geamuri, care marcheazã un punct important în arhitectura
curentului modernist. La aceasta se adaugã casele-atelier construite
la circa 800 de metri distanþã, într-o pãdure de pini, locaþii cu
dublã funcþie, casã ºi atelier, pentru Schlemmer, Klee (distrusã
de bombe), Kandinski (devenitã dispensar ºi reconstruitã),
Moholy-Nagy, Theo van Doesburg.

În casa lui Schlemmer, în 2012, s-a organizat o retrospectivã
M.H. Maxy. Dispensarul este restaurat la vechile coordonate,
casa cãzutã pradã bombelor, ce vizau de fapt uzina Junckers de
avioane de vânãtoare din localitate, va fi în
haine de sãrbãtoare la Centenar.

Gropius va conduce ºi aici ºcoala, pânã
în 1928. În 1927 se deschide, sub
conducerea lui Hannes Mayer, care preia,
dealtfel, directoratul pânã în 1930, un
departament de arhitecturã. Acesta are o linie
marxistã în conducerea ºcolii, prin deviza
„În loc de lux, produse pentru mase”.

În 1932, Mies van der Rohe succede la
directoratul ºcolii. Neputându-se opune
închiderii ei de cãtre naziºti, care limiteazã
numãrul de profesori la cinci ºi având un
statut privat, ºcoala se mutã din nou, de
aceastã datã la Berlin. Trei luni dupã alegerea
lui Hitler în funcþia de Cancelar, poliþia închide
ºcoala ºi aresteazã 32 de elevi. Considerând
inacceptabile exigenþele Gestapo-ului,
consiliul profesoral va lua hotãrârea de a
închide ºcoala la 20 iunie 1933.

La Berlin, existã în acest moment un muzeu
al ºcolii, nesatisfãcãtor ca dimensiuni, care
va fi înlocuit printr-un edificiu corespunzãtor.
În anul Centenarului, va fi vernisatã ºi aici o
mare expoziþie, într-o clãdire ultramodernã.
Aºa cã aºteptãm anul festiv Bauhaus 2019.

Trei directori, în trei locaþii diferite, toate pe teritoriul german.
Locaþiile vor fi revitalizate peste doi ani, cãpãtând tot fastul cuvenit,
iar un circuit al triadei va fi, fãrã îndoialã, un mare spectacol
pentru ochi ºi suflet. Sperãm ca revista Sud sã aibã un reportaj de
la faþa locului.

Politica ºi politicienii, factorii care „îºi bagã nasul” în toate au
decis ºi aici, ca ºi în multe alte cazuri, stricând totul. ªcoala care
dãduse deja roade, se maturizase, devine amintire. Supãrarea
unora, bucuria altora!

Americanii sunt marii beneficiari ai afacerii. Sub egida lui
Alfred Baar Jr., Muzeul „MOMA” verniseazã expoziþia Bauhaus,
în 1938, la New York. Expoziþia face vâlvã! Bauhaus-ul este
impus definitiv!

Mulþi dintre cei ce predaserã la Bauhaus aleg „drumul”
Americii. Moholy-Nagy ºi Mies van der Rohe fondeazã la
Chicago „Noul Bauhaus”. Gropius va preda la Harvard, iar
Albers la Black Mountain College, unde se formeazã „tânãra

gardã” americanã în frunte cu Robert Rauschenberg ºi Jasper
Johns. „Bauhasienii” vor umple cerul cu siluetele zgârie-norilor,
care devin embleme ale oraºelor americane.

Sinonim arhitecturii moderne, Bauhaus va influenþa arhitecþii
cei mai diverºi din perioada recentã, cum ar fi Daniel Liebeskind

sau Jean Nouvel, cãruia cu
ocazia expoziþiei Bauhaus, în
acest cadru magnific cu arta
diferitelor secole franceze, i
s-a organizat o retrospectivã
cu mobilele concepute de el,
sub deviza „sens ºi esenþã”,
creaþiile sale de ultimã orã
fiind expuse printre obiectele
sãlilor destinate Evului Mediu
ºi Renaºterii, dar ºi a spaþiilor
destinate designului, totul
într-o delicatã simbiozã
artisticã.

Bauhaus, veritabilã ºcoalã
a interdisciplinaritãþii, care
dãdea posibilitatea fiecãrui
elev ºi profesor nu numai sã
fie un specialist, ci ºi un artist
în toatã puterea cuvântului,
capabili sã influenþeze
domenii diverse, cum ar fi
decorul mural, scenografia,
designul, þesãtura, ceramica,

are drept cuvânt de ordine dominant reîntoarcerea la fundament.
Culori primare, forme simple, drept garant al acelei ºtiinþe de a
face, departe de cultul figurii artistului, de a reîncepe totul de la
zero ºi de a nu pierde niciodatã simþul realitãþii obiectuale,
captiveazã în epocã ºi în deceniile ulterioare din ce în ce mai
mulþi creatori, care dau la ivealã nebãnuite posibilitãþi de amplificare
a fenomenului.

Desfiinþând maniera clasicã a ºcolii pe clase, Bauhaus a
introdus atelierul ca formã de instruire: metal, sticlã, þesãturã,
sculpturã, tâmplãrie.

Exerciþiile fizice, excursiile, sãrbãtorile, spectacolele fac parte
componentã din programul educational al ºcolii. Exista un curs
preliminar, obligatoriu, în care elevii deprindeau elementele

universale ale artei. Elevii studiau forþa
materialelor (lemn, metal, þesãturã) prin
exerciþii ºi analiza vechilor maeºtri, totul
pus într-o relaþie fireascã, alãturi de
sensul formelor universale. Kandinski
ºi Klee urmãreau, cu deosebitã exigenþã,
deprinderea noþiunilor de formã ºi
culoare. Dupã cursul preliminar, elevul
avea posibilitatea sã-ºi aleagã
specialitatea, care se desãvârºea în
ateliere, sub supravegherea unui artist
ºi a unui artizan (gravurã, ceramicã,
picturã muralã sau pe sticlã, graficã,
mobilier, sculpturã). Obiectivul ultim
rãmânând arhitectura, care are tendinþa
de a absorbi artele autonome, producþii
ale liberalismului modern. Bauhaus este
de fapt un „cuvânt-valizã”, rezultat din
contopirea lui Bauen (a construi) ºi
Haus (casã), creat tocmai în efortul de a
uni într-un singur proces creativ arta ºi
tehnica, meseriaºul ºi inginerul,
materialul ºi artistul creator.

Sã parcurgem traseul atelierelor,
conduse de meºteri pricepuþi.

Atelierul de tâmplãrie condus, mult timp, de însuºi Gropius, a
creat unicate, între ele, mobilele desenate pe când era elev de
cãtre Breuer. Aici s-au plãmãdit lucrãri care, de la un primitivism
expresionist ajung la originalitate funcþionalã a formei, dând
naºtere mobilelor ºi jucãriilor unicat, care marcheazã deceniile ce
urmeazã, influenþând nu numai ideatic ci ºi funcþional.

Atelierul de textile condus de un maestru al formelor, Georg
Muche ºi o maestrã a tehnicii, Helene Börner, a produs mult,
îmbinând motivele folclorice cu compoziþia abstractã, ceea ce a
avut o puternicã reverberaþie în creaþia textilã, reflectatã mai
departe în moda timpului.

Atelierul de metal condus de Schlemmer, Itten ºi Moholy-
Nagy a dat la ivealã cele mai cunoscute obiecte ale ºcolii. Amintim
doar lãmpile, serviciile de ceai ºi cafea. Dupã 1929, s-a unit cu
atelierul de mobilier, creând obiecte îndrãgite de public prin latura
funcþionalã ºi aspect.

Atelierul de ceramicã, cu un caracter primitivist ºi folcloric, a
fost condus de Gerhard Mareks.

Atelierul de sculpturã avea o secþiune de lemn ºi o alta de
piatrã, cu lucrãri autonome sau care constituiau parte a lucrãrilor
de arhitecturã, executate sub îndrumarea atentã a lui Itten,
Schlemmer ºi Muche.

Atelierul de picturã muralã a fost un obiectiv major al miºcãrii
Bauhaus, prin integrarea la arhitecturã. Sub îndrumarea lui
Kandinski ºi Schlemmer, aici s-au executat lucrãri pentru expoziþia
Bauhaus din 1923.

Extrem de activ a fost atelierul de imprimerie, graficã,
tipografie, publicitate, condus de cãtre Lionel Feininger, prin
producerea de gravuri pe lemn, pe metal, litografii, având machete
pentru o producþie mare de afiºe publicitare, cãrþi, coperþi, invitaþii,
logo-uri, concepute de cãtre Herbert Bayer ºi Joost Schmidt.

Atelierul de teatru, în care scena era conceputã ca un laborator
al viitorului, a fost condus, printre alþii, de Oskar Schlemmer.
Aici experimentul era la el acasã...

Concepþia expresionistului Lothar Schreyer era structuratã pe
un teatru hieratic. Ansamblul dansatorilor era mut, purtând
costume abstracte, dinamica, totul având o componentã
dramaturgicã formalã, contrastantã. Ulterior, de atelier s-a ocupat
Schlemmer.

Atelierul de fotografie, organizat târziu, în 1929, este opera lui
Hannes Meyer ºi apoi încredinþat lui Walter Peterhans, se distinge
printr-un formalism constructivist, prin jocul elementelor ºi al
luminii, pe care-l gãsim apoi în fotogramele lui Moholy-Nagy,

care mai târziu în America îl va introduce ºi în filmele sale, dintre
care unele realizate color.

Atelierul de picturã pe sticlã a realizat vitraliile care reprezintã
o parte importantã în filosofia primului Bauhaus ºi în profesoratul
lui Itten. El va fuziona elementele vitrate odata cu pictura muralã.
Vitraliile lui Josef Albers demonstreazã plãcerea unei glisãri liniare
ºi cromatice de la un expresionism istoricist catre un echilibru
asimetric al compoziþiilor sale abstracte.

Atelierul de arhitecturã este ultimul dintre þelurile instruirii
celor ce s-au perindat pe la Bauhaus ºi a început în 1927, în
fruntea atelierului aflându-se Hannes Meyer, care-l succeda pe
Gropius. Toþi directorii au fost arhitecþi, în plus ideea Bauhaus
pune pe prim plan ideea promovãrii unei arhitecturi de rupturã,
modernistã ºi totodatã rationalã.

Contrar legendei, arhitectura Bauhaus a ocupat mult timp un
loc neglijabil în contextul general. În 1927, Hannes Meyer avea
o mânã de cursanþi. Mai rãu încã, realizãrile principalilor actori
sunt rare, nesemnificative ºi oricum nebãgate în seamã.

O primã experienþã construitã este cea din 1926, la Dessau-
Törten, servind pentru atelierele ºcolii, un al doilea ºantier fiind
casele-atelier ale maeºtrilor, cu fonduri date de municipalitate,
realizate dupã proiectele idilice ale lui Gropius. Suprafeþele vitrate
au fost un remediu pe care Gropius l-a aplicat sistematic, ca
urmare a faptului ca în rãzboiul din 1916 a supravieþuit vreo trei
zile îngropat de viu sub ruine, fiind singurul supravieþuitor din
compania sa.

A purifica aerul ºi a încuraja raporturile umane, iatã cele douã
axe fundamentale care strãbat Bauhaus-ul.

Bauhaus-ul a realizat introducerea unui nou mod de a gândi
creaþia arhitecturalã, deschizând artistului noi raporturi cu materia
ºi experienþa umanã.

Bauhaus – cuvântul comprimat care pãtrunde prin estetic în
traiul individului, un spiriduº care însufleþeºte viaþa ºi o animã,
un spirit care agitã spiritele ºi idealurile de frumos ºi de mai bine
ale adevãratei umanitãþi.

În încheiere, trebuie amintit ºi chiar accentuat faptul cã la
Dessau, prin 1927-28, au fost în vizite de studii ºi doi ardeleni de
mare valoare – pictorul ºi sculptorul Hans Mattis-Teutsch ºi
pictorul ºi compozitorul Henrik Neigeboren, cunoscut sub
numele de Henri Nouveau, ambii originari din Braºov.

Clãdirea Bauhaus din Dessau de Wlater Gropius

Mies van der Rohe pe scaunul
din tuburi metalice


