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OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de A. E. Baconsky
În februarie zãpezile sunt cuprinse de-o

vagã neliniºte

– Ca migratoarele pãsãri când toamna

adoarme pe câmp –

Tresar la trecerea ciutelor, se sperie de

sunetele ciocãnitorii

ªi se-nfioarã de linele-aripi ale vântului.

Chiar când ninsoarea mai vine ºi pãdurile

    încã vuiesc

ªi vorbesc prin somn arborii –

chiar atunci dacã asculþi ºi-nchizi ochii,

Dacã asculþi ºi te prefaci cã dormi

Vei auzi un foºnet de aripi uºoare.

Un foºnet de aripi uºoare e semn cã zãpezile pleacã,

Nevãzute de nimenea se ridicã-n vãzduh ºi dispar:

Stoluri albe nevãzute de nimenea,

Spre miazãnoapte stoluri, stoluri albe.

Placheta omagialã dr. Romulus Dinu

De când e lumea lume ºi de când se scrie poezie pe pãmânt, autorii, fie ei mai mici sau mai

mari, de prin toate zãrile mapamondului au cãutat sã fie originali nu doar prin ceea ce le-a ieºit

de sub panã sub aripa inspiraþiei de moment, ci ºi prin forme ºi formule de care sã-ºi lege

numele în eternitate.

Unii, într-adevãr „au rãmas” ºi sunt amintiþi ºi azi în istoriile ºi dicþionarele literare de

pretutindeni. Alþii au intrat în conul de umbrã al uitãrii. Cine mai ºtie astãzi, bunãoarã, cine a

scris cel dintâi sonet? Cine mai ºtie cine a „inventat” balada, madrigalul, sonetul ºi alte specii

ºi genuri literare? A, cã au fost practicate de-a lungul istoriei culturii mondiale de mulþi poeþi

este o altã chestiune ºi poate forma oricând subiectul unei dezbateri, al unui eseu, comunicãri

ºtiinþifice etc.

Oricum, dorinþa unor poeþi de a fi „ctitorii” unor genuri ºi specii literare n-a murit niciodatã.

Dr. ROMULUS DINU

România rãmâne la coada statisticilor europene privind consumul de culturã scrisã
ºi îmi menþin opinia cã rolul profesorului rãmâne determinant pentru îndreptarea
acestei situaþii. Nevoia de informare, curiozitatea fac parte din definiþia fiinþei umane.
Pornind de aici, profesorul ar putea sã identifice înclinaþiile, pasiunile elevului ºi sã-
i ofere chiar ceea ce doreºte, ce-l intereseazã. Apoi sã-l îndrume ºi, mai ales, sã-l înveþe
cum sã-ºi gãseascã singur calea cãtre ceea ce-i face plãcere. Însuºi profesorul ar trebui
sã studieze ºi sã aplice strategiile altor „industrii”, precum a alcoolului sau a tutunului,
unde stãm „bine” la nivel european. Spun asta, pentru cã mi s-a întâmplat sã fiu martor
la eficacitatea unor „sampling”-uri efectuate de niºte domniºoare drãguþe, care ofereau
„gratuit” câte o þigarã prin staþiunile de la mare sau în apropierea liceului bolintinean.

Asemãnãtor profesorului în cazul elevilor, vãd rolul bibliotecarului pentru cititorii
de toate categoriile. Cu douã observaþii esenþiale. Prima, cã profesorul mai are ºi alte
sarcini, la fel de importante ºi a doua, cã profesorul este mai prost plãtit decât
bibliotecarul. Aºadar, obligaþiile bibliotecarului în difuzarea cãrþii, în creºterea
interesului pentru cultura scrisã sunt îndoit mai mari.

Avem nevoie ca bibliotecarul sã plece la „vânãtoare”. Nu aºteptând înfipt într-un
scaun, cu uºile închise, vor veni cititorii. Sã înþeleagã cã biblioteca nu este un muzeu,
un sanatoriu unde vin sã moarã cãrþile. Este necesar sã iasã în stradã, în public, cu
programe ºi proiecte bine gândite pentru un randament cât mai mare. Asemãnãtor
preotului, care te cautã acasã pentru „botez”, angajaþii bibliotecilor comunale ºi
orãºeneºti ar trebui sã fie prezenþi în magazine, întreprinderi ºi instituþii de tot felul,
într-un contact nemijlocit cu oamenii, cãrora sã le vorbeascã, sã le ofere cãrþi ºi reviste,
sã-i atragã cãtre „biserica” unde slujeºte. O bibliotecã publicã ar trebui judecatã nu
numai dupã numãrul de cititori, ci ºi dupã numãrul abonamentelor la publicaþii
culturale, dupã fondurile atrase pentru cumpãrarea de carte, dupã complexitatea
serviciilor oferite, dupã prezenþa în spaþiul public, dupã calitatea conexiunii pe care
o realizeazã între scriitor ºi cititor...

Din pãcate, pe lângã anchilozare am întâlnit ºi situaþii dintre cele mai triste, în care
bibliotecarul îndeplinea cu totul alte sarcini decât cele legate de activitatea bibliotecii
(secretarã, contabil, casier), ori, „ca sã nu piardã timpul degeaba”, desfãºura activitãþi
profitabile „intelectului” ºi buzunarului propriu, precum facebook-eala, solitaire,
croºetatul, executarea fotocopiilor sau vânzarea unor produse agricole, gen cãpºuni,
cireºe sau pere...

Nu afirm cã nu se face nimic în acest domeniu, cã nu existã oameni cu adevãrat
profesioniºti, cu dragoste pentru carte ºi biblioteci, eu vorbesc despre cazurile unde
nu se întâmplã aºa. Vorba ’ceea, parafrazând doi mari scriitori români, nu ºtiu la alþii
cum este, „dar eu, când mã gândesc la locul naºterii mele”, adicã la bibliotecile
comunale (câte-or mai fi!) ºi cele ale micilor oraºe precum Bolintinul, „mã apucã o
tristeþe, / Iremediabilã...”
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Biblioteca SUD-ului
Radmila Popovici, Reconstituiri cu Ileana Popovici, Editura Adenium, Iaºi,

2017. Singurul liceu din raza Buturugenilor era la Bolintin Vale ºi [pãrinþii] m-au

dus acolo, tot la internat. [...] La Bolintin am stat în niºte condiþii groaznice. Eram

30 în podul unei clãdiri vechi a lui Dimitrie Bolintineanu. Deºi aveam godinuri,

îngheþam ºi ne degerau picioarele. Ne spãlam o datã pe sãptãmânã, fãceam cu

rândul la bucãtãrie, serveam masa, munceam. Când a trebuit sã dau la

Conservator am fost foarte hotãrâtã.

Florentin Popescu, Eu v-am citit pe toþi, vol. 6, Editura Bibliotheca, Târgoviºte,

2017. „Eu v-am citit pe toþi”, ajuns acum la volumul al VI-lea, se doreºte a fi un

mic îndreptar prin codrii mari ºi stufoºi ai literaturii noastre de azi. Un îndreptar

scris cu onestitate, cu bunã credinþã ºi, în chip firesc, din dragoste pentru confraþii

mei scriitori, de care am încercat/încerc sã mã apropii fãrã prejudecãþi, fãrã

parti-priuri, fãrã interese absconse...

Rodica Lãzãrescu, Semne de carte, vol. 3, Editura Corgal Press, Bacãu,

2017. Admirator al lui Fãnuº Neagu, textele lui Ion Andreiþã mustesc de

poezie: „o dropie zveltã, cu gâtul lung; o Dragomirnã a câmpiei”, „pe zare

se vãd încã, echilibrând parcã linia câmpiei, cumpenele fântânilor, în

primãvarã, când iarba ia cerul în rãspãr”, satul se aflã pe o „tipsie vegetalã,

toamna este un anotimp al jefuirii celor ce-au rodit în pântecul lor vegetal

toate aceste bogãþii”... Cartea lui este, de la un capãt la altul, reportaj ºi

poezie, sau reportaj de înaltã þinutã intelectualã ºi poezie de cea mai curatã

fibrã romanticã.

Anii 1966-69 în faþa frizeriei din clãdirea Marin Oprea zis Bercu (demolatã 1989): (de la stânga)
Marin Cãlin zis al lu’ Mutu; Mihai Frizeru; Oprea zis Turcu; Dumitru Florea; Nicu Marin din
Crivina; Nicolae Duþã zis Nicu de la Gaz, al lu’ Piriuþã; Petricã Scurtescu; Sile zis Vitezã.

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Gheorghe Dragomir, Ghid de iniþiere pentru omul de stat, vol. 2, De la

guvernanþa prin inteligenþã emoþionalã la guvernanþa prin inteligenþã

artificialã, Editura Magic Print, Oneºti, 2017. „Noul volum, al doilea, al

Ghidului de iniþiere pentru omul de stat, dezvoltã o temã, dupã cunoºtinþele

mele, o premierã naþionalã. Este vorba despre modul în care, într-un viitor mai

apropiat sau mai îndepãrtat, se va pune problema trecerii de la guvernarea prin

inteligenþã emoþionalã la cea prin inteligenþã artificialã cu folosirea roboþilor.

Chiar în finalul volumului, autorul aruncã în discuþie o cale de perspectivã a

evoluþiei leadership-ului pe plan mondial între robotizarea umanitãþii ºi

umanizarea roboþilor.” (Prof. univ. dr. Mihai D. Drecin)

Imagini din colecþiile Adrian Dumitrescu ºi Nicolae Duþã

Cosmopoezii, lirirune,

ancade, leme...

Alexandru Cazacu, Duminica în est, Editura Scrisul Românesc, Craiova,

2017. Câteva duioºii de iarnã sunt necesare / sã poþi credita mereu începuturile

/ când ceaþa se înalþã în capãt de zi / asemenea fumului papal deasupra hornurilor

/ iar maºinile de calcul nu mai funcþioneazã / fãrã un hohot de plâns.

Florea Burtan, Tren printre zodii, Editura Neuma, Cluj Napoca, 2017. „Un

versificator impecabil ºi un etern îndrãgostit care îºi exprimã cu sonoritãþi

puternice, dar þâºnite din flaute fine, iubirea pentru o femeie împovãratã de

propria-i frumuseþe: De-atâta frumuseþe, abia de mai respiri, / Când te zidesc,

iubit-o, în flaute subþiri!... Acesta este Florea Burtan, cel care cãlãtoreºte cu

trenul de noapte spre timpul de odinioarã al dragostei mirifice.” (Horia Gârbea)

27 octombrie 1939 - Elevi strãjeri la Gimnaziul Industrial
“Bolintineanu” de pe str. Poarta Luncii

Cu spiritul lor inventiv, scriitorii de la noi s-au dovedit ºi se dovedesc a fi foarte

activi ºi în aceastã privinþã.

Bunãoarã, un poet arhicunoscut, plecat dintre noi de curând folosea ceea ce

Dicþionarul general al literaturii române, editat de Academie, numea „tehnicã de

hibridare”, inventând rondosonetul, glossosonetul ºi doradorul (sonetul în versuri albe).

Nu avem cunoºtinþã dacã acestea au fost/sunt încercate ºi de alþi confraþi, ori dacã ei au

publicat sau nu cãrþi de poezie care sã adune între coperþile lor astfel de creaþii. Dacã se

vor impune sau nu în istoria liricii rãmâne aºteptat ºi de vãzut.

Un alt poet consacrat, trãitor la Târgoviºte, autor a numeroase cãrþi de versuri, a ieºit

pe piaþã, dacã se poate zice aºa, cu mai multe volume în care le-a propus cititorilor lui

cosmopoezia, poemul comentariu ºi o prozodicã pe care a numit-o lirirunã – de fapt tot

o formã hibridã, rezultatã din îmbinarea unor genuri mai vechi, atestate ca atare în istoria

literarã.

Dacã aceste invenþii vor prinde sau nu la public, dacã se vor dovedi a fi viabile sau,

dimpotrivã, vor fi uitate iarãºi rãmâne de vãzut ºi e prematur sã ne pronunþãm.

Dintr-o altã parte a þãrii, de la Piatra Neamþ am primit – editat de cãtre Editura Cetatea

Doamnei din localitate, în 2016 – un volum elegant, cu o prezentare artistico-graficã

deosebitã, intitulat Ancade, Lucanse, Leme.

Nu-i aºa cã n-aþi mai auzit de ele? Nu-i aºa cã un astfel de titlu v-a fãcut curioºi,

stimaþi cititori?!

Mãrturisim cã ºi pe noi. Noroc cã autorul s-a gândit sã ne scoatã din ceaþã ºi ne-a dat

câteva lãmuriri: „Ancada e o formã fixã de poezie pe care am inventat-o eu. E formatã

din trei catrene, un distih ºi un monostih. Lucansa este a doua specie fixã inventatã de

mine. În timp ce ancada este o poezie de dragoste, lucansa acoperã un spectru tematic

mai larg, de la zbor la iubire, de la morþi la vii, de la prezicãtor la erou, de la unitatea

contrariilor la evoluþie etc. Lema, tot o specie nouã, legatã de cuvânt, analizeazã, defineºte,

sugereazã, ambiguizeazã. Lemele mele se doresc a fi un omagiu adus lui Jorge Luis

Borges, un mare maestru al cuvântului”.

Fireºte, ne putem întreba multe. De pildã de ce aceste denumiri, de unde ºi cum i-au

venit în minte autorului, fiindcã, la drept vorbind, ceea ce pretinde el cã ar fi lucansa se

poate foarte bine suprapune cu alte specii ºi genuri deja existente, care corespund

„cuprinsului” despre care ni se vorbeºte. Aºijderea, dacã vom cãuta în bibliotecã volumele

în care putem gãsi ceea ce îºi arondeazã acum lema sa, vom afla sute de cãrþi, de la noi

sau de aiurea mii de „leme” ce poartã titluri consacrate de multã vreme: balade, sonete,

poeme eroice etc. etc.

În fine, nu demult un alt poet, de astãdatã din Bucureºti, a tipãrit un volum de

baladângi – un fel de balade cu teme actuale, altfel destul de reuºite ºi care, la o lansare

a cãrþii, s-au bucurat de anume bunã primire din partea publicului.

Dar de ce baladângi ºi nu pur ºi simplu balade?

Autorul nu ne spune ºi ne lasã sã ne rãspundem singuri...

ªi exemplele ar putea continua, fiindcã poetul român, fie cã trãieºte la Timiºoara, la

Vaslui sau la Satu Mare a fost, este ºi va fi mereu inventiv, fapt cu totul lãudabil.

Sã fie limpede: N-avem nimic nici cu inventatorii unor specii ºi genuri poetice noi ºi

nici cu ieºirea lor în public, prin reviste ºi cãrþi cu astfel de termeni, definiþii etc. etc. În

treacãt fie spus, pe toþi autorii de mai sus i-am publicat ºi noi, de-a lungul timpului, în

revista Bucureºtiul literar ºi artistic – de unde se poate vedea cã, chiar ºi aºa, cu unele

mici reticenþe, îi apreciem.

Iar viitorul, sãracul, cel care va avea enorm de multe  lucruri de judecat, va fi ºi în

acest caz cel care va decide dacã invenþiile de mai sus vor merita sã reziste sau nu.

În orice caz – cel puþin deocamdatã! – credem cã mai e mult pânã când unii dintre

aceºti termeni vor intra în conºtiinþa publicã.

Fiindcã, închipuiþi-vã ce s-ar întâmpla dacã la o serbare ºcolarã un elev ar ieºi în faþa

cortinei ºi ar spune: „Acum am sã vã recit o lirirunã (sau o ancadã ori o lemã) de poetul

X!...”. Vã spun eu: spectatorii ar rãmâne, probabil, cu gura cãscatã ºi în cel mai bun caz

ar crede cã elevul este atât de emoþionat încât se bâlbâie ºi nu mai ºtie ce spune.
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Canonul melanholiei

Poezia Victoriei Milescu (Strada Lãcustei, Editura e-

literatura, a poetului Vasile Poenaru) s-a esenþializat. A scos un

volum mai demult, Deriva sentimentelor. Titlul e o capcanã.

Sentimentele poetei nu sunt deloc în derivã, sunt foarte ferme, au

devenit precum niºte peºti fosforescenþi pierduþi în apa Dunãrii

natale. Ea seamãnã mult cu o poetã pe care am cunoscut-o cu ani

în urmã, am colaborat cu ea la „Amfiteatru”, o mare poetã,

Constanþa Buzea, ca exprimare concisã, ca durere, ca aer de

singurãtate ºi de cântare a cuvintelor ce trezesc melanholia.

Scria Constanþa Buzea: În stânga mi-i moartea/ în dreapta

cei de mine nãscuþi/ ºi, nimeni ferindu-mi-i de nãpastã, ci tot în

mine/ Lovind/ Rezist cu mirare, paºii rãrindu-mi-i, dar.... Sau:

Ce nu se spune, s-a mai spus/ Nimic de plâns lângã tãcere,/

Fiind cândva atât de sus,/ Fãrã surâs, fãrã putere.

E un sentiment mai complicat ºi mai vechi ºi mai profund

decât malinconia sau melancolie din limbile latine surori. E un

sentiment ce vine dinspre Levantul eternitãþii noastre sudice. Îl

explicã mai adânc decât mine marele prozator Eugen Barbu, în

Principele ºi Sãptãmâna nebunilor.

Auziþi melanholia Dunãrii:

ei atacã râzând o bãtrânã/ care abia apucã sã spunã

mulþumesc/ pentru o înghiþiturã de apã/ fluviului care o

îmbrãþiºeazã/ ca pe o marfã rarã, periculoasã/ ducând-o spre

marea cea mare/ acolo unde-ºi petrecea vacanþele, vara/ în

gazdã la tanti Otilia/ ea îmblânzea sturionii bãtrâni/ venind cu

icrele lor uriaºe/ ca niºte palate de chihlimbar topindu-se/ pe

cerul înstelat al gurii.

Victoria Milescu îºi recupereazã din memorie oraºul natal,

Brãila fabuloasã cu umbrele ei uriaºe, a lui Panait Istrati, imperiala

floare de ciulin dusã de vânt în lume, a lui Fãnuº, zeul-cuþitar

ocrotitor al Brãiliþei ºi al poveºtilor ei sângeros romantice.

Citãm din poemul Oraºul meu: E obosit, neprielnic/ copacii

lui cresc fãrã limite/ rãdãcinile îl þin în picioare/ lemnoase, la

vedere/ din care ies respirând curioase/ chipuri contorsionate/

oraºul meu/ cu flori uriaºe, toxice, colorate strident/ polizate de

vânt, ºlefuite de viscol...

Cine sunt Poeþii, ce credeþi dumneavoastrã, oameni buni, cã

sunt ei? Niºte sãraci ai lumii acesteia bolnave care ºi-a fãcut

stemã din acumularea banilor, care-i ocroteºte pe escroci ºi pe

politicienii de duzinã (ºi alãturarea nu e întâmplãtoare), care

dispreþuieºte istoria ºi cultura unei þãri ce, dincolo de bogãþiile

sale naturale care au transformat-o în þintã ºi pradã, a rezistat prin

istorie ºi culturã.

Nu, poeþii nu sunt niºte sãraci ai acestei lumi. Ei au moºtenit

memoria unor locuri din care se poate reface lumea. În ultimele

decenii s-a acreditat ideea cã eºti scriitor, cã eºti poet, numai dacã

aparþii, într-un fel, Avangardei. Ce e Avangarda, e doar un

experiment cultural care are valorile lui, dar s-a fumat cu zeci de

ani în urmã în Occidentul plictisit de el însuºi. Noi îl prizãm

târziu ca pe un drog, dar ºi drogul devine fãrã efect, se oxideazã,

se transformã într-o fãinã fãrã urmãri halucinogene.

Postmodernismul este un astfel de drog trezit, trecut, prizat

de niºte oameni invidioºi pe deþinãtorii esenþelor adevãrate.

Am fãcut acest parentes, cum spunea un critic, pentru a mã

întoarce la subiectul analizei mele ºi a declara, fãrã ezitare, cã

Victoria Milescu ºi toþi cei asemenea ei sunt niºte poeþi ai

Ariergardei. Vã dau o explicaþie cu trimitere la istoria româneascã.

Avangarda era aceea care incendia recoltele ºi pãdurile ºi satele,

pentru ca nãvãlitorii, turci, tãtari, ruºi, nemþi ori ce-or mai fi fost

ei, sã nu se poatã sprijini pe nimic. Trecea timpul, trecea rãzboiul,

ne pustia cum e datul lui, apoi venea Ariergarda ºi ara pãmântul

din nou, punea grâu, pregãtea cuptoare de pâine, zidea case ºi

biserici mici, continua viaþa.

Milescu ºi poeþii din stirpea ei sunt asemenea poeþi care ºtiu

sã priveascã lumea cu dragoste, cu un strop de bucurie:

E o zi pentru a rãsfoi o carte/ sorbind o cafea, privind pe

fereastrã/ strada cu furnici, câini, pisici vechi de secole/ e o zi

bunã sã ieºi, sã respiri în voie, plimbându-te printre/ cei ce vor

muri mâine dar nu ºtiu.

V-aþi întrebat vreodatã ce e dimineaþa? Mai ales când se

adunã anii ca niºte pietre grele care-þi împovãreazã mersul, îþi

încetinesc gândurile, îþi condiþioneazã ºi aerul pe care ai dreptul

sã-l respiri? Rãspunsul îl dã aceastã poetã a surdinei metafizice,

a tãcerilor care încep sã se spargã în cristale: Dimineaþa/ ca un

vânat/ pe care nu ºtii de unde sã-l începi/ cu dinþi albi, faþetaþi/

cu foamea/ ca un iepure care zboarã/ cu o ºopârlã la subþioarã/

dai târcoale crocodililor/ din diaporame/ vântul ridicã fustele

trandafirilor/ ce-au fost odatã mai mult decât trandafiri/ mai

mult decât agenþi secreþi/ ai exilatei regine...

Cartea Victoriei Milescu e plinã de metafore. Sigur, se poate

scrie poezie ºi fãrã metafore, poþi sã fii laureat al premiului

Eminescu pentru poezie ºi fãrã metafore – sacrilegiu, prieteni,

Eminescu a fost un vulcan de metafore! – dar eu cred, demodat

ºi vetust ºi expirat, cum ne-a numit pe noi ãºtia un tânãr de

nouãzeci de ani, istoric al Cumaniei negre ºi al veleitarismului

istoric, eu cred în poezia ca metaforã.

În cartea Victoriei Milescu m-a surprins un titlu, pentru cã l-

am folosit ºi eu într-un poem dedicat marelui Nichita. Ca de

obicei se cheamã ºi poemul ei, la fel ºi al meu. Ea scrie un fel de

frazã poeticã totalã despre viaþã:

Bãtrâna/ traverseazã strada/ printre maºini/ când ajunge

pe partea cealaltã/ se opreºte/ se uitã-n urmã, aºteaptã/ sã

traverseze ºi moartea/ printre limuzinele negre, ameþitoare.

Eu scriam în urmã cu vreo treizeci de ani: Stau de vorbã cu

Poetul/ ce faci, bunã seara, cum te simþi/ ca de obicei, bolnav, ca

de obicei, furat/ azi mi-au luat un cuvânt/ ºi l-au decapitat/ azi

mi-au luat ziua de naºtere/ ºi-au fãcut din ea o sãrbãtoare/ la

care n-au chemat-o pe mama/ mã taie dorul în stânga, mã

doare.

Iertaþi-mã cã alãtur un citat din poezia mea unei „analize”,

aiurea, eu nu sunt „analist”, îmi repugnã cuvântul ºi rãdãcina lui

semanticã, eu cred cã poeþii comunicã între ei prin canale subterane

la care lumea normalã nu prea are acces.

E timpul, consider, sã vã spun câteva cuvinte despre lumea

în care a apãrut în lume poeta Victoria Milescu. Despre revista

literarã de la Casa Scânteii, aripa dreaptã (reþineþi, „aripa

dreaptã”), o revistã care a fost transformatã într-un teritoriu tabu

de cãtre tabãra literarã ce a crezut cã a câºtigat rãzboiul, pardon,

Revoluþia, adicã despre revista „Luceafãrul”, unii-ºi mai amintesc

revista aceea care apãrea sâmbãtã dimineaþa, în culoare albastrã,

rivala „României literare” (revista dizidentã ab initio – despre

R.l. vorbesc – unde publica Gogu Rãdulescu, membru C.P.Ex.

ºi paºã de Comana), revista „Luceafãrul” care a publicat scriitori

tineri ºi adevãraþi, revista aceea care avea douã cenacluri, douã,

unul patronat de genialul Ion Gheorghe, fost prieten al meu ºi

mai apoi detractor temeinic al meu, altul, „Numele Poetului”,

patronat de genialul Cezar Ivãnescu, rãmas pânã la plecarea lui

din lume prieten bun al meu. Acolo, la „Numele Poetului”, a

debutat Victoria Milescu. Am primit-o ca pe o promisiune, dar

ea, brãileancã ambiþioasã ºi alergãtoare de cursã lungã, a devenit

o certitudine.

Iertaþi-mi clipa de nostalgie, am aflat în anii din urmã, în

deceniile din urmã cã a fi nostalgic înseamnã a fi comunist, încã

una dintre aberaþiile acestui început de mileniu agramat ºi violent,

deci, iertaþi-mã pentru cã, atunci când am în faþã o carte a Victoriei

Milescu, îmi amintesc zilele când intra în biroul meu de vremelnic

redactor-ºef al revistei „Luceafãrul” Cezar Ivãnescu, marele poet

care a fost, cu un teanc de manuscrise semnate de mulþi dintre cei

care astãzi sunt mari poeþi, adevãraþi poeþi, deºi nerecunoscuþi ca

atare de gãºtile literare contemporane.

Printre ei, doamna Victoria Milescu, poeta pe care o apelez

atunci când ne întâlnim la diverse festinuri literare, „vrabia albã”,

dupã numele unui antologic poem al ei.

Poeþii sunt singuri, mai ales cãtre maturitate când îi atinge

aripa melanholiei. E un canon pentru ordinul scriitorilor adevãraþi.

Planetã de poet ºi

cãrturar

Prietenul meu din cercul „Catacombei” bucureºtene, lume

din care noi, un grup de scriitori de diferite vârste, ne-am construit

o cetate de apãrare împotriva urâtului contemporan, a inculturii

agresive ºi a unor gãºti literare ºi aliterare care cred cã doar ele

au monopolul asupra literaturii române, deci, prietenul meu Ion

Haineº, de loc de la Cetate, adicã oltean sutã-n milion, nu ca alþii

cu ºtaif - venetici prin bucãtãriile locului ºi prin cârciumile unde

cântã lãutarii hoþilor de cai - fiind el profesor universitar, scriitor

complet ºi concret, iubitor de Esenin ºi de vin bun, mi-a adus

douã cãrþi de poezie. V-a plãcut ce frazã à la Faulkner am tras?

Ca sã spun, în fond, cã Ion Haineº m-a fãcut sã-l citesc ºi ca

poet. În Tãcerea ºi cuvântul ºi Semne, douã cãrþi tipãrite elegant

de sora noastrã Raluca Tudor, ºefa de la Rawex Coms. Eu îi

citisem proza, acum îl descopãr ca poet, ºtiam cã a predat literaturã

românã în amfiteatru, a scris cãrþi docte despre poezia ºi proza

interbelicã, despre simbolism, despre Eminescu, Uriaºul culturii

române.

În tinereþea mea îndepãrtatã, am trãit în mediul studenþesc din

Bucureºti, am învãþat în clãdirea sfântã de pe strada de unde

miliþienii au tras un mort pe Academiei pentru cã se fereau sã

scrie Edgar Quinet, am citit versuri compuse de Cãlinescu, de alþi

profesori ai Filologiei noastre. Unele spectaculoase, cum erau

cele ale „divinului critic”, altele doar construite cu ºtiinþã, perfecte,

dar reci, aºa cã m-am pregãtit sã-l judec ºi pe Haineº cu asemenea

criterii.

Dar Tãcerea ºi cuvântul m-a convins cã el e un poet în toatã

puterea cuvântului, dar ºi a tãcerii pe care ºtie s-o aºeze între

cuvinte, în aºa fel încât sã creeze efectul poetic al „spaþiului de

ecou”.

Autorul care a pus ca motto întâiului sãu poem fascinanta

definiþie a poeziei din Timbrul lui Ion Barbu: Ar trebui un cântec

încãpãtor, precum/ Foºnirea mãtãsoasã a mãrilor cu sare, m-a

convins încã din primele pagini: ªi totuºi, toate-acestea cum aº

putea sã spun/ Fãrã cãldura vocii, fãrã cuvântul sfânt/ Aud

cãderea frunzei ºi cântec de lãstuni/ Aud vuietul mãrii cum

freamãtã-n cuvânt.

E o disperare, o credinþã în Cuvântul care deschide lumea:

prin Cuvânt eu mã vindec de moarte/ prin tãcere eu comunic cu

Tot.

Pasãrea e vânatã pentru cã ºi-a spus cântecul. Spune un cântec

vechi care-mi place pânã în adâncul sufletului: Mã plãtii cu

cântecul/ Ca lupul cu urletul.

Acest poet nãscut în Câmpia Dunãrii, acolo unde se naºte

lumea sudicã, Levantul sfânt ºi amestecat cu de toate, istorii ºi

geografii nebune, spune aºa: Sã cadã ploi, sã creascã falnic

grâul,/ Lãsaþi-mã sã cânt, nu-mi þineþi frâul.

El ºtie sã stea la Masa Tãcerii a lui Brâncuºi, Demiurgul

Valahiei Mici, vorbeºte cu florile, pune urechea pe copaci pentru

a auzi ce spun.

Din când în când, discursul e minat de retoricã, de o anume

nãvalã a cuvintelor mari, solemne, dar fãrã putere de sugestie.

Ion Haineº este un poet deplin numai în afara acestei retorici, în

blândeþea ºi rãbdarea de a construi silaba poeziei între zidurile

tãcerii.

La început a fost Cuvântul/ plutind pe ceþuri ºi pe ape/ când

viaþa ºi-a luat avântul/ ºi Dumnezeu era aproape.

Uneori, versificã arghezian (de, obârºia olteneascã!), versurile

se aliniazã uºor ca într-o spunere de cântec popular: Când vãd

pãsãrile-n zbor/ Mai plutesc ºi eu uºor/ ªi iau lecþii din vãzduh/

Cum coboarã Sfântul Duh/ Cum scriind pot sã respir/ Sã mã

bucur, sã mã mir.

Ajung la o superbã invocaþie a ploii (matrice aflatã în Câmpia

Dunãrii): sã ies în ploaie ºi în vânt sã cânt/ de fericirea de a fi ce

sânt/ sã joc în ploaie ca o paparudã,/ înnebunit cã ploile mã udã/

ºi curãþã pãmântul de gunoaie/ dã, Doamne, ploaie, ploaie,

ploaie.

În construcþia poeziei lui, Ion Haineº lasã sã se vadã lecturile

temeinice din poezia mare româneascã. Din Barbu, Arghezi, dar

ºi din oltenii de viþã precum Carianopol ºi Dimitrie Ciurezu. Dar

iatã ºi o influenþã ciudatã, însã plinã de farmec, din Minulescu la

intersecþie cu George Topârceanu, amândoi poeþi extraordinari.

Poemul se cheamã Gara: În garã trenuri vin ºi pleacã/ Dar care

este trenul meu?/ ªi ele trec, le las sã treacã/ Rãmân în staþie

mereu/ Eu stau în sala de-aºteptare/ Beau o cafea, citesc ziarul/

Aº vrea sã strig în gura mare/ Cine va arunca azi zarul (N.n.:

mi-am permis înlocuirea lui „cu” prin „azi” pentru evitarea unei

cacofonii!).

De la acest poem, volumul creºte vizibil. Urmeazã Zid: în

faþã zid, în spate zid,/ E spaþiu-n care mã închid/ La stânga ºi la

dreapta zid/ Aici pot sã mã sinucid.

De aici încolo, poemele lui Ion Haineº se deschid, explodeazã

într-un diapazon al durerii, al împãcãrii cu sine: Am greºit, am

vânat vânãt vânt,/ În pustiu mi-am fixat, falsã, þinta,/ Dar acum,

coborât pe pãmânt/ Îmi reglez cu precizie flinta.

Au nu cumva aud eu aici un clopoþel de la sania nebunã a lui

Serioga Esenin?

Peste trei pagini gãsesc poemul Caii, cu un motto din Esenin.

Pe cuvântul meu de pionier, cuvânt în care am crezut de mic, nu-

l citisem când am pomenit de Esenin: În clipe de rãgaz ºi de

tandreþe/ Caii se-alintã-n cântec infinit/ povestea lor eu o transfer

în mit/ le dau cu plecãciune o bineþe.

Lectura acestei cãrþi de poeme a lui Ion Haineº a fost pentru

mine ca un drum pe care l-am fãcut în lumina arãmie a toamnei,

alãturi de un prieten. Cu gândul la primãvara care, poate, va veni.

A înverzit din nou pãdurea/ a renãscut speranþa mea/ sã îngropãm

adânc securea/ orice tãiere m-ar durea.

Sigur, prietene, am citit ºi celãlalt volum pe care mi l-ai oferit.

Semne, o încercare postmodernã, un fel de jurnal prozo-poetic

despre timpul în care trãim. Mãrturisesc, nu am antenã pentru

acest tip de poezie.

Eu rãmân cu imaginea lui Haineº, aceea din Tãcerea ºi

cuvântul. ªi nimeni nu mã va împiedica s-o pãstrez...

Nicolae Dan
Fruntelatã
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Ion Andreitã,

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

Buridava este un pisc de deal

vâlcean, netrecut pe nici o hartã –

nu departe de Ocniþa, azi cartier

al oraºului Ocnele Mari – care nu

atrage atenþia prin nimic, dacã nu

ºtii sã asculþi glasul pãmântului.

Abia atunci poþi înþelege – ºi

descoperi – cã pe aici trece unul

din drumurile sacre ale dacilor.

Rotesc zarea sub privire – ºi mã întreb cine se mai cãlãtoreºte

pe acest drum sacru. Mai întâi, înþeleg, se cãlãtoreºte timpul.

Timpul mare ºi timpul mic, orele ºi anii noºtri rãbojiþi pe vânt,

fulgeraþi de cenuºã, acoperiþi de pãmânt. Timpul dintâi, imens,

rotitor, când nimeni nu-i þinea socotealã – ºi nici el la nimeni nu

þinea socotealã. S-au cãlãtorit, se cãlãtoresc, apoi – dintotdeauna

ºi poate pentru totdeauna – oamenii. Cu viaþa lor, cu lucrurile lor,

cu viitorul lor. Cu tot.

Aici, la Buridava, în pãmântul stratificat pe epoci – douãzeci

de centimetri, o sutã de ani de istorie – se pãstreazã, ca într-o

oglindã nestinsã, mãrturii de excepþionalã valoare ale trecutului

nostru, ale dãinuirii noastre. Cãci, dupã cum susþine marele

arheolog ºi dascãl universitar, regretatul Dumitru Berciu,

„Fenomenul istoric poate sã nu lase urme nici în arhive, nici în

cronici, dar urma lui rãmâne în pãmânt, unde gãsim martorii

direcþi ai trecutului, expresie a gândirii ºi faptelor oamenilor de

altãdatã” – dovedind astfel temeinicia spuselor lui Boucher de

Perthes: „Când scrisul lipseºte, pietrele vorbesc”.

Dupã calculele specialiºtilor, peste 97 la sutã din istoria

omenirii – implicit, din istoria noastrã – se sprijinã pe izvoare

nescrise. Se duce o trudã înverºunatã, se perfecþioneazã metode

pentru a scoate la luminã aceste izvoare. Oamenii de ºtiinþã au

reuºit sã împingã înapoi, pe scara timpului, începutul istoriei

omenirii pânã dincolo de douã milioane de ani. Arheologii noºtri

au izbutit ºi ei sã ridice vechimea istoriei patriei la peste un

milion de ani. Cifrã uriaºã, justificând eforturi pe mãsurã, dacã

ne gândim cã, în urmã cu numai cinci-ºase decenii, vârsta neamului

nu cobora sub 30.000 de ani. Cercetãrile arheologice aratã cã pe

pragul dintre mileniul III ºi II î. Chr., în locurile româneºti de

astãzi ºi în jurul acestor locuri rãsãriserã seminþiile traco-geto-

dacice, vatra de pe care s-au ridicat dacii lui Burebista ºi Decebal.

În acest cuib de trãinicie, strãjuit de Carpaþi, Dunãre ºi Mare, ºi-

a aflat sãlaº statornic – cu vreo douã mii de ani în urmã – cetatea

Buridava.

Cum, unde ºi când a fost descoperitã aceastã nepreþuitã

comoarã a românilor?

*
Învãþãtorul Gheorghe Moºteanu din Ocniþa avea alãturi, sã

dai cu piatra, în sãtucul Cosota, o sfoarã de pãmânt. Aici ara el,

cu braþele încordate pe coarnele plugului, într-o zi din primãvara

anului 1947, îndemnându-ºi blând caii slabi. Deodatã, ochii rãmân

în urma cailor: brãzdarul scoate la ivealã frânturi de pãmânt ars,

încremenit în timp, cioburi de ceramicã. Mâna se apleacã,

cerceteazã, mângâie, culege. Caii mai trag o brazdã, roatã, ºi încã

una, la poalele dealului în formã de potcoavã. Locul se împânzeºte

cu alte ºi alte bucãþi ceramice, pãmântul învie de istorie. Învãþãtorul

scapã hãþurile ºi-ºi umple raniþa cu darurile sfinte ale trecutului.

Pleacã, revine, arã, sapã, dibuie, analizeazã, adunã – dupã cum îl

taie capul.

Dupã ceva timp – sã fi trecut vreo zece ani de când tot aduna

ºi cerceta – îºi pune cioburile într-o raniþã ºi pleacã la Vâlcea, la

Muzeu. „Lasã-ne, nene, în pace – i se rãspunde – nu avem noi

timp de treburi de-astea. Noi nu ne interesãm de morþi”.

Dar dascãlul împãtimit de istorie nu se lasã. Îºi încarcã din

nou raniþa ºi pleacã la Bucureºti. Direct la Academie. De aici,

este trimis la profesorul Berciu. „Tu ai fãcut o minune – îi spune

acesta – s-a aprins o luminã care nu se va stinge niciodatã”. I-a

dat câteva cãrþi cu dedicaþie ºi l-a trimis acasã, promiþându-i cã va

veni la Ocniþa.

*
…ªi profesorul Dumitru Berciu s-a þinut de cuvânt. Anul

urmãtor încep investigaþiile în toatã zona Ocnelor Mari. Sunt

scoase la ivealã noi fragmente de ceramicã, confirmãri ºi urme

ale existenþei tracilor. Cultura Coþofeni atestã trecerea de la neolitic

la epoca bronzului, atestat prin culturile Glina ºi Verbicioara,

apoi prima vârstã a fierului; apar urme convingãtoare consemnând

epoca Laténe-ului dacic.

Trei ani continuã sãpãturile. Se stabileºte existenþa a trei

cetãþi – C1, C2, C3 – ce-au înconjurat, în timp, salinele de la

Ocniþa. Se insistã la C1, de la baza dealului pânã în piscul La

Comori. Se descoperã noi locuinþe dacice ºi primele urme de

incineraþie în zonã. Cãþui ºi alte vase sunt ornamentate cu brãduþ,

simbol al trãiniciei ºi veºniciei, în credinþa dacilor. Sunt tot mai

numeroase dovezile care infirmã ideea existenþei Buridavei dacice

pe acelaºi loc cu Buridava romanã, aflatã mai jos, pe vale, la

Stolniceni. Se ºtia, desigur, cã dacii îºi organizau cetãþile pe

vârfuri de munþi, cã înseºi drumurile erau trasate pe creste, dar

lipsea elementul esenþial, convingãtor. Acest element, proba de

foc, apare în anul 1973, când la C1, pe fragmente ceramice sunt

înscrise cuvintele BUR, BURIDAVA, BASILEUS,

THIAMARCUS. Aºadar, una din cele patru-cinci formaþiuni

statale pe care Strabon le menþioneazã dupã moartea lui Burebista

este Buridava din zona Vâlcii.

ªi sãpãturile continuã. Se sondeazã cele ºapte terase ce urcã

din vale pânã la C1. Se dezveleºte „palatul” cu încãperi subterane,

ca acelea descrise de Herodot. Descoperirea necropolei – cu 371

de morminte, toate de incineraþie – certificã existenþa unei aºezãri

umane dezvoltate, evoluþia cultului morþii ºi diversitatea acestuia.

Apar turnul de apãrare de pe terasa I – VI ºi drumul sacru al

dacilor, ca o mãrturie a procesiunilor religioase spre punctul

culminant – Colina sacrã.

Acolo unde au fost descoperite inscripþiile, se mai aflau:

ceramicã dacicã ºi de import, o mascã de bronz, sabia romanã cu

teacã din piele, monede de argint de la Augustus. Întreaga zonã a

Ocnelor Mari este plinã de aºezãri dacice, dispuse în jurul unor

cetãþi strategice, de apãrare, ºi al Colinei sacre. Salinele înseºi,

existente alãturi, dovedesc o îndeletnicire strãveche, un drum al

sãrii fiind ºi cel ce porneºte de aici, în jos, de-a lungul Oltului,

pânã la Roma. Ajungem astfel, încã o datã, la concluzia

profesorului Dumitru Berciu, care afirmã: „Convieþuirea ºi

contopirea dintre cele douã civilizaþii ºi factori etnici – cel dac ºi

cel roman – îºi gãsesc cea mai veridicã oglindire în documentarea

arheologicã, numismaticã ºi epigraficã, pe care aceleaºi arhive

ale pãmântului o pãstreazã ºi o prezintã, ca pe un rechizitoriu,

fãrã drept de apel, împotriva celor care contestã continuitatea ºi

unitatea poporului român”.

Aceasta este valoarea inestimabilã a „arhivelor tãcute ale

pãmântului”, cum numea, cu potrivit cuvânt, Alexandru

Odobescu, nepreþuitele mãrturii arheologice.

– din însemnãrile unui arheolog amator –

Lia Maria
Andreitã,

Sfârºit de toamnã rãcoros.

Vremea vacanþelor a rãmas cu

mult în urmã. Oamenii s-au

adunat la casele lor, la

obligaþiile lor ºi, uneori, la mici

bucurii, ca sã-ºi procure o parte

din oxigenul necesar respiraþiei

spre a supravieþui poverilor

acestor vremi. În timpul zilei,

pe strãzile oraºului miºunã

funcþionari mândri spre

birouri, pãrinþi alergând la ºcoli

cu ghiozdanul în dreapta ºi

mânuþa elevului în stânga,

cocoºaþi de criza timpului, bone

surâzãtoare însoþind copiii la

grãdiniþã. Dimineaþa, la prânz

ºi seara, intersecþiile sunt blocate de maºinile din trafic.

Bântuiþi de tot felul de beteºuguri specifice vârstei, ne mobilizãm

bucuroºi sã onorãm cu prezenþa un eveniment artistic, într-un

astfel de oraº, care, nu întâmplãtor, este chiar capitala þãrii,

Bucureºti. La Galeria Simeza, dupã o perioadã de precauþie pentru

ºubrezenia edificiului în care se aflã, arta îºi redobândeºte curajul

ºi reintrã în circuitul mult aºteptat, înfruntând riscurile. Marele

curajos: renumitul sculptor Doru Drãguºin. Numele lui este legat

de evenimentele din anul 1991, când, în martie – cu prilejul

împlinirii a 50 de ani de la moartea în exil a lui Nicolae Titulescu

(17 martie 1941) – în România s-au organizat veritabile

manifestãri naþionale de omagiere. Tot atunci a luat fiinþã Fundaþia

Europeanã Titulescu, unul din principalele ei scopuri fiind

aducerea în þarã a rãmãºiþelor pãmânteºti ale marelui dispãrut,

precum ºi lansarea unui concurs pentru realizarea statuii ce urma

sã fie aºezatã în parcul central al oraºului Braºov, parc ce va

primi, cu acel prilej, numele ilustrului diplomat ºi om politic. Un

an mai târziu, în martie 1992 – cu prilejul împlinirii a 110 ani de

la naºtere (16 martie 1882) – Titulescu s-a întors acasã, fiind

înmormântat, cu funeralii naþionale, în curtea bisericii Sfântul

Nicolae din ªcheii Braºovului; aºa cum, de altfel, dorise prin

testament: „Take Ionescu sus, la Sinaia, ºi eu la picioarele lui,

jos, la Braºov, pentru repausul etern, este cel mai convenabil ºi

doresc ca locuitorii Braºovului sã accepte rugãmintea mea”.

Locul I la concursul pentru imortalizarea în bronz a lui Titulescu

Sculptorul Doru Drãguºin
l-a cucerit sculptorul Doru Drãguºin. Statuia, de patru metri

înãlþime, a fost realizatã în mai puþin de un an de zile. Turnatã

apoi în bronz, ea a fost inauguratã în 1993. În acea perioadã am

avut privilegiul sã lucrez la Direcþia Relaþii Culturale din

Ministerul Afacerilor Externe, încât, din interior, am participat la

organizarea acestor evenimente, alãturi de alþi colegi ai mei.

De-a lugul timpului, Doru Drãguºin a realizat bustul lui Titulescu

în mai multe variante, înnobilând oraºe mari din Europa cu aceste

lucrãri. Cam tot în perioada aceea, am deschis în Foaierul Sãlii

Gafencu, din sediul Ministerului Afacerilor Externe, o expoziþie

cu lucrãri de tapiserie realizate de mine ºi lucrãri de sculpturã de

Doru Drãguºin. La vernisaj, ne-am bucurat de prezenþa ministrului

de Externe din acea vreme, domnul Teodor Meleºcanu. Criticul

care trebuia sã ne prezinte, din motive de sãnãtate, nu a putut veni.

Despre sculptura lui Doru a vorbit maestru Lucaci – autorul

celebrelor fântâni ce rãcoresc multe oraºe – cãruia Doru îi fusese

student. În privinþa mea, maestrul mi-a sugerat sã mã prezint singurã,

întrucât domnia sa se scuza cã nu se pricepe prea bine la arta

tapiseriei. Mi s-a pãrut ciudat, atunci, sã vorbesc eu despre propria

mea creaþie. Aºa cã am hotãrât ca lucrãrile mele sã vorbeascã

singure. Peste ani, însã, am înþeles cã autorul este cel mai indicat

prezentator al lucrãrilor sale.

La Simeza, Doru ne-a introdus într-o atmosferã cu vibraþii

emanate de marmura lui, lustruitã pânã într-atât încât, la atingerea

ei, sã simþi moliciunea mãtãsii. Cercetând cu nesaþ exponatele,

observãm cã artistul a pãºit într-o altã dimensiune a creaþiei sale.

S-a lãsat sedus de miresmele de aur, smirnã ºi tãmâie, daruri

aduse de Magi la naºterea Mântuitorului. Chipul Maicii Domnului

cu Pruncul ne învãluie duios, fie cã este sculptat în blândeþea

lemnului de tei ori în duritatea marmurei. Sunt un fel de icoane

pentru exterior, depãºind cu mult dimensiunea icoanei de interior.

Au fost expuse, mai înainte, la Palatul Mogoºoaia, stârnind emoþii

aparte vizitatorilor.

La evenimentul creat de Doru Drãguºin, artist de talie

europeanã, cu prezenþe frecvente ºi dincolo de Ocean, au participat

colegi de breaslã, sculptori, pictori, tapiseri, graficieni, critici,

oameni de litere. Între personalitãþi am remarcat pe doamna

tapiseriei româneºti, Cela Neamþu, pe scriitorul George Stanca,

profesorul universitar, medicul Mircea Ciurea (tatãl sculptoriþei

Irina Ciurea, stabilitã la Parma-Italia).

Expoziþia a fost prezentatã de criticul George Radu Serafim.

O doamnã într-o blanã scumpã ºi purtând niºte cizmuliþe

lipicioase, cu tocuri atât de înalte încât, la rapidul tur pe care l-a

fãcut printre exponate, erai tentat s-o sprijini ca nu cumva sã se

prãvãleascã peste vreo lucrare, a pãrãsit incinta repede. Am putea

sã ne încurajãm, noi, artiºtii, sperând cã era o colecþionarã,

adãugând în rândul categoriilor de participanþi mai sus pomenite

ºi aceastã breaslã vitalã artei, aceea a colecþionarilor.

(Imaginea a fost preluatã de pe http://www.iubescbrasovul.ro/

in-brasov/monumente-publice/nicolae-titulescu-statuie.htm,

ianuarie 2018)

Nicolae Titulescu, Parcul Central din Braºov,
sculpturã realizatã de Doru Drãguºin

Cronica plasticã
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CÃRÞILE  SUDULUI (VII)

Viaþa ºi literatura

Rareori am fost îndemnat sã zãbovesc asupra binomului marcat

de titlu ca acum, la lectura cãrþii Mihaelei Proca apãrutã la editura

Vremea. Angelei, cu melancolie este un roman modern, în care

înseºi mijloacele tehnologice de comunicare generate de Internet

îºi au locul lor în stabilirea tensiunii dramatice a acþiunii. Surpriza

este cu atât mai mare cu cât o ºtiam pe autoare drept un istoric al

artei, cu preocupãri concentrate asupra unui trecut transilvan mai

mult sau mai puþin îndepãrtat. Lucrãri precum Savu Moga – un

iconar (1994), Un veac de artã ortodoxã în Þara Bârsei (1734-

1838) apãrutã în 2011 ori Identitate regionalã ºi specificitate

româneascã în pictura din Transilvania meridionalã în pragul

modernitãþii (2013) i-au confirmat vocaþia de cercetãtor al unui

segment cultural valoros ºi – din pãcate – prea puþin cunoscut.

La vederea noii sale cãrþi am fost convins cã preocupãrile sale

statornice privind lumea artisticã de cândva a Transilvaniei se

vor regãsi în plan literar, ca reflex istoric mãcar. Nici vorbã de

aºa ceva. Volumul în cauzã, ilustrat pe copertã cu magma unui

tablou al excepþionalului pictor care e Mihai Sârbulescu e generat

nu de antecedente profesionale ci de o tragedie personalã care i-

a marcat existenþa. Dispariþia unicei sale surori, pe care a îndrãgit-

o ºi îndrumat-o încã din copilãrie – devine prilejul unor sensibile

rememorãri, contrapuse stãrilor de disperare provocate de lupta

cu o boalã nemiloasã dusã de copila de cândva, devenitã între

timp medic ºi mamã a doi fii. Sora mai mare a fost martora unei

vieþi ºi a unei morþi peste care s-ar fi putut aºterne uitarea celor

din jur. ªi ca sã nu se întâmple aºa ceva, ea îºi mobilizeazã

continuu memoria, provocând (conºtient sau nu) ceea ce Bergson

numea „intervenþia regulatã a amintirilor-imagini”. Una dintre

acestea este „sãniuþa uºoarã, din lemn, pe ºine de fier (care)

apare în primele fotografii din album, acoperitã cu coviltir din

nuiele împletite”, ºi care mi-a amintit de faimosul Rosebud din

filmul lui Orson Welles Citizen Kane. Ea are evident o funcþie

magicã. „Sania de cleºtar a lui Moº Crãciun a apãrut de multe ori

dupã aceea, cu sacul plin de daruri; de la Strasbourg, când Gabi

a început sã plângã, apoi de la Amsterdam; cu jucãrii pentru

Horia ºi Tudor, cei mici – din toate locurile prin care mã plimbam”.

Henri Bergson avea, desigur, dreptate vestindu-ne cã „din

clipa în care devine imagine, trecutul pãrãseºte starea de amintire

purã ºi se confundã cu o anumitã parte a prezentului nostru”.

Mi-amintesc cum, în toamna târzie a lui 1989 am luat parte la

Braºov la Serbãrile Astrei, împreunã cu Marin Sorescu (ce-ºi

vernisa o expoziþie la Muzeul de Artã), cu Laurenþiu Ulici ºi alþi

scriitori din Bucureºti. Am fost rãsfãþaþi de gazde în cadrul unor

întâlniri culturale pline de farmec. Într-o dimineaþã am fost

oaspeþii ºcolii de artã, unde profesoara Stela Drãgulin ne-a

prezentat un mic geniu despre care ne-a asigurat cã vom mai

auzi. ªi chiar aºa s-a întâmplat cãci copila se numea Mihaela

Ursuleasa, una din marile pianiste ale anilor ce au urmat. Seara,

pentru cã era 8 noiembrie, am fost invitaþii unei distinse familii

de intelectuali braºoveni. Doamna – farmacistã, domnul – medic

aveau douã fiice purtând numele de botez derivate din cele ale

sfinþilor arhangheli Mihail ºi Gavril. Mihaela studiase Istoria ºi

teoria artei, Gabriela absolvise facultatea de medicinã...

Revin la Bergson: „Amintirea actualizatã în imagine se

deosebeºte  profund de amintirea purã. Imaginea este o stare

prezentã; nu poate lua parte la trecut decât prin amintirea din care

a apãrut...”

Gabriela este astãzi personaj de roman. Mihaela e autoarea

romanului. Imaginile ei ne restituie practic o viaþã întreruptã de

soartã.

„Prima imagine: în camera împãrþitã în douã de un glasswand,

din casa Fabriþius, pe strada Castelului (...) A doua imagine: pe

divanul dinspre glasswand este pachetul desfãcut, cu bebe-jucãria

plasatã chiar în mijloc; þin minte cum mã întindeam cu disperare,

înconjurând divanul, ºi n-o puteam ajunge, ca sã mã joc cu ea...”

Pãpuºa este, desigur, sora cea micã, venitã de la maternitate

„la sfârºitul lui noiembrie ’58; aveam pe atunci doi ani ºi jumãtate;

ºi cea de-a doua pozã fixatã-n amintire trebuie sã fi fost câteva

luni mai târziu”.

Suferinþa ce se va revãrsa peste ani, ca un torent nemilos o va

determina pe sora cea mare sã se confeseze unei prietene. Este

vorba de o distinsã scriitoare ºi traducãtoare uºor de identificat

de cãtre cei ce parcurg corespondenþa electronicã adresatã

„Angelei, cu melancolie” de cãtre Mihaela care-i scrie în ziua de

24 martie a anului 2017 ultima epistolã, ce încheie practic aceastã

carte unde ficþiunea este alungatã de viaþã, de tragicele resorturi

ale unei existenþe opunându-se uitãrii printr-o energie a luciditãþii

care transformã memoria într-o spaecula spaeculorum, reginã a

oglinzilor incasabile.

Gherla 55637

Este numãrul care a preluat identitatea deþinutului politic Szolga

Gavrilã, arestat în toamna anului 1956 ºi mort în temniþa

transilvanã (preluatã de statul român de la defuncta administraþie

chezaro-crãiascã) câþiva ani mai târziu, la cumpãna anilor 1959-

1960. De altfel cartea pe care i-o dedicã fiul sãu Vasile Szolga se

cheamã Revelion ‘60 ºi a apãrut recent la editura Rawex Coms

din dorinþa de a lãsa fiicei ºi nepoatei sale depoziþia sa de martor

al unui regim „care l-a înlocuit pe Dumnezeu” instalându-se „ca

suprem învãþãtor, judecãtor ºi cãlãu”.

Iatã deci încã o carte ce se revendicã de la o tragicã experienþã

personalã dar care, spre deosebire de cea aparþinând Mihaelei

Proca, întinsã pe durata mai multor decenii, se concentreazã pe

segmentul sus-amintit, scurs între toamna lui 1956 ºi iarna lui

1959 ºi care a marcat societatea româneascã postbelicã prin acþiuni

de poliþie politicã dintre cele mai violente.

Se ºtie cã evenimentele din Ungaria, pornite din revolta

locuitorilor Budapestei împotriva prezenþei militare sovietice s-a

extins la nivelul unui curajos discurs anticomunist ce avea sã-ºi

afirme influenþa ºi asupra celorlalte „þãri de democraþie popularã”,

în fapt sateliþi ai Kremlinului.

Despre ceea ce s-a întâmplat în Ungaria acelor ani am aflat

cândva mai multe lucruri din surse artistice decât din izvoare

istorice. Primele filme ale lui Szabo István ori romane precum

Pavilionul singuratic de Moldova Gyorgy ne spun povestea

dramaticã a unei realitãþi politice care a avut un efect empatic

asupra popoarelor din jur. Astãzi ºtim din cãrþi precum Tortura

pe înþelesul tuturor a lui Florin Constantin Pavlovici dar ºi din

multe tratate de istorie cã studenþimea românã a avut o implicare

distinctã în „contaminarea” mediilor intelectuale cu germenii

revoltei anticomuniste. Replica aparatului opresiv a fost promptã

ºi mii de oameni au avut de suferit datoritã credinþei cã a sosit ºi-

n aceastã parte de lume ceasul democraþiei. Eroare, pentru mulþi

dintre ei, devastatoare ºi chiar fatalã.

Inginerul constructor Gavrilã Szolga, secui din pãrþile

Odorheiului trãia ºi muncea în acele clipe la Piatra Neamþ, dupã

ce trudise pe mai multe ºantiere ale noii pulsaþii economice a þãrii.

Câteva comentarii fãcute pe marginea întâmplãrilor din þara vecinã

aveau sã atragã atenþia aparatului local al Securitãþii, arestarea ºi

anchetarea sa soldându-se cu un proces sumar ºi condamnarea la

opt ani de temniþã. Acasã îl aºteptau o devotatã soþie, nãscutã ºi

trãitã pânã la rãzboi în Ungaria, rupând cu greutate câteva vorbe

în limba românã ºi trei copii fãrã apãrare.

Cele 30 de episoade ale cãrþii, în fapt un microroman, alterneazã

povestea tatãlui arestat ºi deþinut ulterior la Gherla cu aceea a

familiei, rãmasã la Piatra Neamþ ºi care trebuie sã facã faþã unei

complicate situaþii existenþiale. Speranþa întoarcerii tatãlui este

îngropatã definitiv de vestea cã Gavrilã Szolga a murit de

pneumonie „la 1 ianuarie (...) în oraºul Gherla, regiunea Cluj”.

Evident nu în spitalul din localitatea amintitã ci în penitenciarul

faimos de aici.

Autor al mai multor volume de literaturã pentru copii sau al

unor memoriale de cãlãtorie, Vasile Szolga a scris o carte gravã ºi

tristã, aidoma vremurilor descrise aici cu sentimentul unei datorii

de onoare faþã de tatãl dispãrut în imensitatea gulagului românesc

ºi de mama care s-a luptat pentru cei trei fii aidoma unei leoaice,

asigurându-le o existenþã neîndestulãtoare dar demnã. Bãiatul

mijlociu al familiei este astãzi un preþuit profesor al Universitãþii

bucureºtene de Construcþii, cunoscut ºi drept pictor ºi scriitor

înzestrat. La cea mai recentã carte a sa se referã rândurile noastre

de mai sus...

Netrecãtorul trecãtor

Poetul Gheorghe Pituþ se descria pe sine într-un poem „masiv

ca un podiº transilvan” iar eu mã întreb cum ar trebui sã se

prezinte Florin Costinescu în faþa cititorului cu uriaºa staturã ºi

chipul întotdeauna senin? Poate cã titlul celei de-a treia secþiuni

a noii sale cãrþi de poeme (Trecãtorul, eLiteratura 2017) ar putea

oferi o sugestie. Cãci secþiunea se numeºte Eu am înclinat turnul

din Pisa iar un personaj vizibil de la distanþã precum autorul

trebuie sã fie crezut pe cuvânt... Oricum, e limpede cã bonomia

sa specificã s-a convertit într-o subtilã autoironie liricã: „Eu am

înclinat / Turnul din Pisa, / recunosc, / eram tulburat, / mã-ntorceam

noaptea / de la dragostea mea / Mona Lisa / într-un secol turbat...”

Un alt poem al amintitei secþiuni este o inegalabilã evocare a

marelui Oniric, adicã a lui Leonid Dimov: „Lângã Obor, pe-o

stradã mov, / stãtea cândva, în vremi apuse, / cum spune un

ceresc hrisov, / poetul Leonid Dimov, / cu vechi reminiscenþe

ruse, / în care soarta-ntoarse-o cheie / ºi de originã iudee...”

Poema meritã a fi integral reprodusã dar pentru cã acest lucru

e imposibil de realizat din eterna restricþie a spaþiului tipografic,

mã limitez la un seducãtor pasaj ce depãºeºte în cuprindere multe

din judecãþile criticilor literari: „A scris de mãri ºi þãri, despre

arºice, / de întâmplãri de cele Mozambice, / de capul Horn,

Neptun, planeta fãrã om / ºi sticla lui din buzunarul drept, cu

rom, / iar cu-o gondolã ajunse-n golful Finic / vâslind din rãsputeri

prin valul liric... / Finalul glorios îl ºtim cu toþii - / vardiºtii

literari, plebeii ºi iloþii: / premiul astral al Marelui Oniric! / ªi-n

timp ce strada mov dispare, / Dimov îºi poartã faima în spinare...”

Greu de egalat un atare omagiu adus unui confrate ce a fãcut

parte întreaga viaþã din tabãra inconfortabilã a visãtorilor fãrã

simbrie, mereu vânaþi de cei pe care Florin Costinescu îi

denumeºte cu un har demn de Conu Iancu Caragiale „vardiºti

literari”.

Frumoase ºi uºor recitabile poeme se aflã ºi-n celelalte

compartimente ale volumului: Trecãtorul ºi alte poeme ºi Invective

ce marcheazã încã o datã ceea ce regretatul Alexandru Condeescu

numea „varietatea vocilor ºi mãºtilor lui lirice” în care se aflã

cuprinse iubirea, singurãtatea ºi imersiunea în vremuri de demult

dar ºi zgomotul lumii politice din „þara lui Aoleu”. Poeme de

amplitudine, rod al implicãrii polemice a autorului în marea

neorânduialã a zilei de azi stau alãturi de seducãtoare crochiuri

lirice precum Singuri: „Iatã-ne singuri la trecãtori, / zãpada-i

aproape, / una câte una, pãsãrile, / amuþesc în viori.”

Cel ce ºtie sã vadã „în iubiri, în fântâni, umbra departelui” este

un trecãtor ce a avut grijã sã lase urme netrecãtoare...

De la Esop la

domnul Topârceanu...

...acesta pare a fi parcursul liric din ultimii ani al lui Nicolae

Dragoº, poetul grav de cândva, ce se-ntreba în finalul primului

poem din Amintirea ca viaþã: „E-atât de greu, o clipã, din mii de

ani sã-nveþi / Cum ai alege-o viaþã din pulberea de vieþi?”

descoperind valoarea zâmbetului într-o lume din ce în ce mai

încruntatã. De altfel, cea mai nouã carte a sa, apãrutã la editura

Revers în 2017 se intituleazã Surâzând prin labirint ºi se aºeazã

în bogata bibliografie a autorului în succesiunea unor volume

intitulate: De vorbã cu Esop, Fabule din douã veacuri, Fabule cu

sau fãrã moralã, Fabule de ieri spre mâine, Scrime în rime ºi

catrene în zig-zag, cu toate mãrturisind propensiunea poetului

spre „discrete parodieri ale unor versuri ce i-au fãcut inimitabili

pe iluºtrii precursori, de dare în vileag a niscaiva stãri ºi umori ce

l-au aruncat în ghearele acaparatoare ale pamfletului, care numai

prieteni nu-þi aduce”. Am citat din „ghidul de lecturã” al cãrþii ºi

prin care „autorul dovedeºte (...) cã poezia a fost ºi va rãmâne un

risc pe cont propriu”.

Acestea fiind scrise, cititorului nu-i rãmâne decât sã pãtrundã

în labirintul unui veac în care poetul îºi încordeazã privirea sã-i

distingã noua ºi strania umanitate: „Privesc tãcut, dupã perdea, /

O lume veselã ºi tristã, / Grãbitã-i sub fereastra mea, / Mândrã-

i cã-n crizã mai rezistã.” Suave profesoare ºi rubiconzi mãcelari,

primari plini de importanþã, parlamentari, ºomeri ºi miniºtri,

ambulanþe ºi maºini de pompieri trec prin faþa poetului într-un

cortegiu nesfârºit, din care nu lipsesc nici legiunile de câini

vagabonzi. Pentru fiecare poetul are o vorbã de duh, antrenând

„lung prilej de vorbe ºi de ipoteze” aidoma înaintaºului sãu,

devenit „ieºean prin adopþiune”: „Cum din acest spectacol pot

bine sã se vadã / Moravuri întâlnite doar în protipendadã, /

Posteritãþii vrând sã i le las în dar, / M-am cutezat sã intru în rol

de cronicar. / Eu ºtiu cã în alt timp, acum aproape-un veac, / Chiar

George Topârceanu, cu vervã, fãrã trac, / Ne-a înzestrat cu versuri

– comoarã pentru toþi – / Sã ocolim la timp un nedorit divorþ.”

De altfel, cartea aceasta a lui Nicolae Dragoº ar putea fi receptatã

drept un omagiu târziu adus unui scriitor cãruia unii critici i-au

minimalizat valoarea literarã, necrezând cã el va rãzbate în vreme.

Cãci „cum la un alt divorþ, ce în alt veac s-a scurs / ªi George

Topârceanu cu brio a recurs / ªi-a declarat recurs...”

Sã ne amintim cã bietul (mare ) poet suporta în urmã cu un

veac mizeria unui lagãr bulgãresc din Pirin Planina, fãrã a uita sã

surâdã în fiecare zi.

Ceea ce s-ar pãrea cã i-a salvat viaþa ºi spiritul incandescent.
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Ne-a pãrãsit pentru totdeauna, la 8 decembrie 2017, Radu Cârneci, poet, traducãtor, jurnalist, editor,  „poetul iubirii”, numit

astfel pentru opera sa reverberând iubirea de naturã, de familie, de strãmoºi, de viaþã în general, pentru cã „Iubirea este atot-

stãpânitoare”, cum spune în Sonetul  XCVII. S-a nãscut la 14.02.1928 în Valea lui Lal, judeþul Buzãu de azi. A urmat liceul ,,Regele

Ferdinand” din Râmnicu Sãrat, apoi Facultatea de Silviculturã din Braºov, dupã absolvirea cãreia este  repartizat în judeþul Bacãu.

Ca poet, debuteazã în 1950, în ziarul sucevean Zori noi, iar editorial, debuteazã în 1963 cu volumul Noi ºi soarele. Au urmat

volumele de versuri, între care:  Orgã ºi iarbã, Iarba verde, acasã, Umbra femeii, Centaur îndrãgostit,  Grãdina în formã de vis,

Cântând dintr-un arbore, Banchetul, Horã de vulturi, Heraldica iubirii, Nobila stirpe, Psalmii lui Zamolxe, temerile lui Orfeu, Un

spaþiu de dor, Timpul judecãtor, Sonete, Pasãrea de cenuºã, Clipa eternã, Dorador: Jurãmântul –Dorador etc. Îndrãgostit de sonet

ºi rondel, a creat o formã nouã în literatura noastrã – rondosonetul. A realizat antologii unicat cuprinzând poezii ale autorilor

români dar ºi strãini: Poezia pãdurii, Cinegetica, Antologia sonetului românesc etc. Li se adaugã Mioriþa în ºapte limbi, Cântarea

cântãrilor, o parafrazã modernã la celebrul poem biblic. A tradus din: Leopold Sedar Senghor, pe care l-a cunoscut personal, din

Strecko Kosovel, Kahlil Gibran, Charles Baudelaire (prima ediþie integralã a Florilor Rãului în limba românã), Jean Joubert,

Jacques Cheessex, Mousse Boulanger etc. În Bacãu, a condus seria nouã a revistei ,,Ateneu”, în Bucureºti, a fost ºeful secþiei de

literaturã a revistei ,,Contemporanul” pânã în 1990. În acelaºi an, a înfiinþat editura Orion ºi a  reînfiinþat ,,Neamul Românesc”,

publicaþie a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. Meritele sale literare au fost recompensate cu Premiul

Academiei, cu premii ale Uniunii Scriitorilor etc. Radu Cârneci este un model de responsabilitate a harului primit. ªi-a urmat cu

încredere ºi hotãrâre tãcutã destinul scriitoricesc, contrazicând prin hãrnicie, disciplinã ºi erudiþie mitul poetului cu capul în nori,

reuºind sã aibã o familie frumoasã, o viaþã demnã ºi o creaþie solidã, cultivând formele clasice, convins de frumuseþea, armonia ºi

eternitatea lor. (Victoria Milescu)

CEAMAIFRUMOASÃ

Ea era Ceamaifrumoasã

eu am fost Celmainebun

ºi-astãzi iatã cum apun:

suflet sânge spaimã joasã –

ea era Ceamaifrumoasã!

Eu am fost Celmainebun:

în genunchi rugam o piatrã

inima-mi murea curatã

ºi-astãzi iatã cum apun

-Eu am fost Celmainebun !

Astãzi iatã cum apun –

cine-o sã mã plângã oare

ochii verzi de cer odoare

peste mine lin rãsun’ –

astãzi iatã cum apun!

Suflet sânge spaimã joasã

m-au purtat prin cer prin iad

ºi-acum clipele mã scad:

suflet sânge spaimã joasã –

ea era Ceamaifrumoasã!...

CHIP ÎNMIRESMAT

Te voi închipui toatã numai din miresme:

ca o grãdinã clãtinatã de vânt, clãtinatã

de luminã vei fi, Dorador!  Picuri de gând aromat

se vor prelinge din degetele tale.

Pletele tãmâi rãspândi-vor: fum dulce

peste chip, peste ochii uimiþi. Umerii

mirt vor purta ºi, alunecând, din subsuori

aloe albãstrind spre pântec. Împrejur, iederi.

Coapsele tale comori de nard vor primi

ºerpi de ierburi verzi: glesnelor cântece

ºi pânã în zãri câmpia faptelor tale dansând...

Din miresme mi te închipui: legãnându-te !

Dupã tine pãsãrile îndrãgostite. Fântânã eºti

o, deschide-te gurii mele ! ªi ochilor, pajiºte...

LEUL DE AUR

„De tainele noastre vom pieri, spuneai

ºi privirile îþi erau ca o spaimã aleasã;

de taine ºi de izvoruri secate

cu limba uscatã, ca o piatrã rugându-se…”

Spuneai: „Tu, Sburãtorule, semeni cu visul

dintr-o copilãrie de sunete, când

mi s-a arãtat Leul de aur: atunci

am simþit cerul cerându-mã...

Da, de tainele noastre vom pieri, când steaua

va opri timpul ºi-n cercuri verzi privirile

se vor desface mãrunþindu-se-n sunete...

(Frumoasã vei fi, o, Dorador!... La hotarul acela

e o ceaþã de aur, iar dincolo tãcerea aºteptând

sã ne înstãpânim în ea nevãzutele chipuri...)

SONETUL XIV

…Mereu murim cu fiecare clipã

spre-a ne ivi în clipa care vine

ca o luminã aprinzând lumine

frumoase mistuindu-se în pripã.

E pasul scurt dar bucuria þipã

precum polenul fecundând cu-albine

sãmânþa-gând spre fructul sfânt în sine

esenþã din iubirile-n risipã.

(Sã speri cã Moartea e în altã viaþã

sã crezi cã Viaþa-aceea nu te-aºteaptã

sã uiþi de-al Veºniciei ochi de gheaþã!)

La cumpãnã pe nevãzuta treaptã

eu mã topesc în mine ca o ceaþã

în clipa ce spre clipã mã îndreaptã...

VARA, CU MÂNA ÎNTINSÃ

...ªi eu vorbesc de iubire asemeni ierbii, mereu

ºi este o tainã, de peste tot sosind ca o înserare

ºi mã înveºmântã. Preot tânãr cãdelniþând peste

tine miresmele, Eu.

(Frunze ºi fructe la subþioarele mele ºi pe umeri

ºerpi de dragoste coborând vinovându-mã de

hãrnicia sângelui ºi-n umblet un zvâcnet de

pãmânt încropit)

Hei, umbrã, asemenea plopului blond auzi-mã

ºi ia din mine duh spre întruparea de tainã.

Gândind la tine, în mine se înfiripã îndemnul,

ruºinându-mi spaimele.

Hei, tu ! Hei, tu, cea fãrã de moarte ! ªi eu

vorbesc de iubire ! Preot tânãr cãdelniþând cãtre

tine miresmele -iar vara întârzie cu mâna

întinsã...

SECOL MARE

Secol mare, si trist, ºi detunat – umblã în

sângele meu o chemare spre oameni ca

niºte þipete, ca niºte imnuri. ªi doare ºirul

nenãscuþilor sub împuºcãturi.

Secol mare înflorind dedesubt

rãdãcinile tale umblã în mine

ºi se zbat printre viermii trupului.

Ah, parcã mã vãd rãstignit de prieteni parcã

aud cântându-mi-se peste

pleoapele închise, cãzând bulgãrii ºi apoi

festinul celor de dupã mine. Secol mare –

undeva se coace învierea oaselor mele...

UMBRE DRAGI, LINIªTIÞI-VÃ

Nu vã speriaþi umbrele mele

nu vã neliniºtiþi, staþi împuºcate acolo

odihniþi-vã sângele fãrâmiþat. E secolul

care se dãrâmã înãlþându-se

e un vânt de moarte aºteptat.

Liniºtiþi-vã în sânul lui Zamolxe

umbrele mele ! Jur împrejur

e o luminã de facere, o durere

de hotare întocmindu-se-n suflete -

umbrele mele, eu stau de pazã pe zare.

Iatã cerul coboarã, liniºtiþi-vã umbre

iubiþi-vã acolo în satul subteran

faceþi prunci, înmulþiþi-vã: umbre mici

umbre mari, umbre foarte mari!

peste voi nimeni nu va îndrãzni –

Împrejurul vostru sângele meu cetate...

BISERICA ÎN MUNÞI

Zid al trupului meu strãvechi

al duhului meu din totdeauna

iatã-mã aici lângã morminte,

iatã ochiul ierbii limpede ºi veºnic

în el am sã cobor lacom de întrebãri

iatã sfinþii coborând de pe ziduri

întinerind, bucurându-se de sosirea mea

îmbiindu-mã sã intru în veºnicie.

O, pãmânt! O, vulturi de pãmânt!

Iatã liniºtea cuprinzându-mi genunchii ºi umerii

iatã-mã în taina de clopot!

Amin...

Radu Cârneci
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Dr. Romulus Dinu,
un cronicar al Bolintinului

Marian GRIGORE

Arborele genealogic al tatãlui lui Romulus Dinu

Romulus Dinu: Diploma de bacalaureat de la Liceul Gh. Lazãr din Bucureºti

Bolintinul, deºi o localitate micã din toate punctele de vedere, a avut soarta,

datoritã unor conjuncturi favorabile, sã i se dedice destul de multe pagini referitoare

la istoria ºi oamenii sãi. Desigur, faptul cã o personalitate de talia lui Dimitrie

Bolintineanu s-a nãscut ºi a murit în acest sat sau cã unul dintre cele mai importante

documente ale miºcãrii lui Tudor Vladimirescu a fost dat de la Bolintin, au contribuit

sã iasã în evidenþã.

Apoi, în aceastã micã localitate de câmpie au crescut ºi alte mari personalitãþi ale

României moderne, printre care ne simþim onoraþi sã-l numãrãm ºi pe dr. Romulus

Dinu (1921-1999), cel mai de seamã „cronicar” al Bolintinului. În volumul Paznic

la pepeni, a cãrui acþiune este populatã cu locuri, personaje ºi întâmplãri din

Bolintinul interbelic, cu vervã ºi talent autorul pune în paginã amintiri emoþionante

ºi, mai ales, descrie atmosfera unui Bolintin patriarhal, pierdut pentru totdeauna.

Romulus Dinu s-a nãscut în anul 1921 la Bolintinul din Vale, ca fiu al învãþãtorilor

Nicu T. Dinu ºi Elena Grigorescu. Absolvent al liceului „Gh. Lazãr” ºi al Facultãþii

de Medicinã din Bucureºti, dotat cu har ºi înalte calitãþi profesionale, a fost apreciat

atât de confraþi, cât ºi, mai ales, de pacienþi. În anul 1982, împreunã cu soþia, Ileana

Dinu, creeazã un medicament revoluþionar, RODILEMID, un antiviral imunomodulator

ºi neutrofic de sintezã.

Însã, dr. Romulus Dinu nu a fost numai un medic excepþional, ci ºi un scriitor cu

talent. Astfel, în anul 1971 publicã volumul Proximalul (1-2), în Colecþia de Povestiri

ªtiinþifico-Fantastice, în 1978 Vitejiile lui Rustem, Editura Ion Creangã, în 1980 publicã

Dintr-o lume congelatã, Editura Albatros, iar în 1982, la Editura Ion Creangã, publicã

volumul de amintiri Paznic la pepeni.

Activitatea din timpul vieþii i-a fost apreciatã în mod cu totul deosebit de

concitadinii bolintineni ºi, deºi cu o anume întârziere, de curând, ca urmare a Hotãrârii

Consiliului Local nr. 132/28.11.2017, dr. Romulus Dinu i s-a conferit titlul de Cetãþean

de Onoare (post mortem) al oraºului Bolintin Vale. O recunoaºtere binemeritatã a

contribuþiei sale la promovarea comunitãþii bolintinene, a cunoaºterii ºi creºterii

respectului pentru acest colþ de þarã.

(Documentele prezentate în aceastã paginã ne-au fost puse la dispoziþie prin

bunãvoinþa d-nei arhitect prof. univ. dr. Michaela Tomniþa Florescu, fiica dr. Romulus

Dinu, cãreia îi mulþumim.)

Arborele genealogic al mamei lui Romulus Dinu

Romulus Dinu: Diploma de absolvire a Facultãþii de Medicinã din Bucureºti
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (IX)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Ion Drãghici –  „O respiraþie în marea vremii fugã”

Dl. Ion Drãghici (n. 29 august 1955 în

satul Papa, com. Scrioºtea, jud.

Teleorman), stabilit, graþie repartiþiei

guvernamentale de la terminarea studiilor

universitare ca profesor la Bãile Govora

din judeþul Vâlcea, a fost ºi a rãmas ºi azi

un împãtimit iubitor al plaiurilor natale. Citindu-i antologia poeticã

apãrutã nu demult (Cer orb, col. Opera Omnia, Poezie

contemporanã, Tipo Moldova, 2017) m-am dus numaidecât cu

gândul la o mai veche zicere a lui Marin Preda, potrivit cãreia un

siliºtean care vine la Bucureºti tot de un siliºtean întreabã.

Nu ºtiu ºi nici n-am fost curios sã aflu dacã la sosirea d-sale la

Govora, dl. Ion Drãghici ar fi întrebat de un conjudeþean, însã de

un fapt pot fi sigur: cei cinci ani pe care i-a trãit ca învãþãtor,

înainte de Universitate în chiar Siliºtea-Gumeºti, pe unde

odinioarã au cãlcat ºi paºii elevului ce avea sã devinã mai târziu

unul dintre cei mai mari scriitori români contemporani, Marin

Preda, au lãsat urme adânci în sufletul poetului care, iatã, a scos

de sub tipar antologia de faþã.

Cartea se deschide cu poemul Autodefinire, din care e musai

sã citãm câteva versuri pentru a putea înþelege ºi „recepta” mai

îndeaproape ºi mai exact pecetea ºi originalitatea versurilor acestui

autor: „Sunt cel mai liber rob încãtuºat/ Într-un ocean de tristã

îndoialã,/ Cãci vreau sã-mi vie visul nevisat/ Din margine de

lume ancestralã.// Atunci, sortit unui blestem de rugã,/ Eu auzi-

voi, poate cine sunt –/ O respiraþie în marea vremii fugã,/ Un

fulger mult nãscut de-un trãsnet crunt.”.

Poetul este, aºadar, un neliniºtit, mereu în cãutare de altceva

decât îi poate oferi monotonia unei vieþi liniºtite ºi fãrã evenimente.

„Sunt ca peronul plin de cãlãtori”, zice el undeva, (Fãrã de

odihnã), iar în alt loc noteazã „Mã topesc în sângele furtunii/ ªi

alerg cu ea în sfânt ocol/ Pânã când din ochiul mut al lunii/

Naºte-se-va cu viers domol.” (Meditaþie).

Departe de locurile în care a vãzut pentru prima oarã lumina

zilei, dl. Ion Drãghici trãieºte clipe de nostalgie ºi de dor ºi

atunci, inevitabil, devine sentimental. Satul, uliþele lui,

anotimpurile de altãdatã, în fine câmpia cu infinitul ei îl copleºesc,

evocarea pãrinþilor fiind reazemul moral ºi nu numai la anii

maturitãþii: „Din mâna mamei codrul cald de pâine/ Era averea

dulce din simþiri;/ Clãdea un ieri ºi-un cântec pentru mâine/ ªi-

aroma-vis a unei mari iubiri// Ca o icoanã e cãsuþa noastrã/ Pe

frunþi de deal cu faþa cãtre sat/ Cu zâmbet blând ºi flori lângã

fereastrã/ Cu veri ºi ierni de cânt ºi de visat.// Mã reîntorc pe

ulicioara veche;/ Duzii bãtrâni în mutã plecãciune/ Îmi toarnã-n

suflet dor fãrã pereche/ ªi-mi vãd cãsuþa – sfânta mea minune”

(Întoarcerea acasã). E limpede: cum bine ºi exact observã ºi dl.

Ioan Radu Vãcãrescu, prefaþatorul volumului, avem a face aci cu

„un poet de facturã reflexivã, poezia sa fiind de naturã clasicã,

tradiþionalã (chiar tradiþionalistã), cu unele sensibilitãþi simboliste,

cu strofã clasicã, ritm ºi rimã... dincolo de visceralitãþile

mizerabilismului contemporan, atât de mult folosit azi (mai ales

în poezia tinerilor) pe post de tãieturã a versului ºi în loc de

metaforã revelatorie. Modelele sunt folclorul românesc,

Eminescu, Goga, Coºbuc, Bacovia, Cotruº, Esenin...”. A nu se

înþelege de aci, însã, cã lirica d-lui Ion Drãghici ar fi lipsitã de

originalitate ori o pastiºã a altor poeþi mai vechi ori mai noi. Nu,

fiindcã nota de solitudine, de tristeþe, de meditaþie asupra condiþiei

umane, dar ºi asupra timpului ce se scurge ireversibil (trecere

punctatã prin veritabile „tablouri” ale anotimpurilor) capãtã

concreteþe ºi reuºeºte sã convingã. Iatã, bunãoarã, cum sunã un

poem care ne-a amintit de Esenin, nefiind nici pe departe o

parafrazã la marele autor rus: „Ard în tufiºuri ochii mari de

vulpe/ Cu diamante de priviri flãmânde/ ªi care parcã vor sã se

disculpe/ De falsul chip al arderii plãpânde.// Îi caut, îi doresc ºi

mã-nspãimântã/ Atâta viclenie-ameþitoare,/ Un foc roºcat în

inimã-mi s-avântã/ ªi-o flacãrã de vis ucigãtoare”. (Ochi de vulpe).

Pe lângã temele deja amintite ar mai fi de subliniat încã douã

direcþii prezente în acest volum. Întâi este vorba de subiectele

inspirate de mitologie, îndeosebi de cea creºtinã, autorul scriind

în mai multe locuri despre Dumnezeu, despre pildele biblice,

revoltat fiind de îndepãrtarea contemporanilor lui de credinþã:

„Nu veni, Doamne, prea curând pe lume/ Cãci oaste neagrã de

fiare necurate/ Te-ar rãstigni pentru a doua oarã,/ Te-ar vinde

Iuda cu mâinile legate/ ªi þi-ar sãdi blesteme lângã nume,/ Þie,

Duh sfânt din maica preafecioarã.” (A doua rãstignire). În al

doilea rând este vorba de poezia cu puternice accente sociale

(Politica azi, Unirea ca o permanenþã, Leru-i ler – pe la porþi

strãine – aceasta din urmã cu accente pamfletare, amintind de

poemele de odinioarã ale lui Adrian Pãunescu).

Dl. Ion Drãghici nu are ambiþia construirii unor poeme pe

spaþii mari ºi cu anume structuri, bine gândite ºi elaborate dupã

un eventual program. D-sa scrie spontan, aºa cum îi vine

inspiraþia, ca ºi cum nu autorul ar alege temele, ci acestea l-ar

alege pe el. În asta existã ºi un bine (sinceritatea ºi impulsul

momentului) ºi un rãu (riscul înlãturãrii autocenzurii).

Oricum am lua-o ºi am interpreta-o, poezia d-lui Ion Drãghici

ne apare ca mãrturie a unui spirit ºi a unui suflet care trãieºte

profund, îºi pune întrebãri ºi cautã rãspunsuri. De aceea ºi poate

nu numai de aceea lirica aceasta se citeºte cu plãcere ºi se recepteazã

ca atare.

Departe de zgomotul ºi forfota oraºului, într-o localitate care

nu spune nimic unui strãin de plaiurile giurgiuvene, Gâºteºti, dl.

Victor Pencu, autor pânã acum a trei volume de versuri, catã (ºi

în bunã mãsurã reuºeºte!) sã creeze o adevãratã mitologie a

satului, precum odinioarã marii noºtri poeþi plecaþi spre lumea

poeziei din locuri cu puternice rãdãcini ancestrale, cu tradiþii,

obiceiuri ºi datini ce alcãtuiau toposul unei lumi aproape cu totul

dispãrutã azi.

Bine blindat de o prefaþã a lui Aureliu Goci ºi de o postfaþã a

lui Ion C. ªtefan în ipostaza de editor (deºi, la drept vorbind nu

avea nevoie nici de una ºi nici de alta, întrucât versurile se susþin

singure), recentul volum (Stampele luminii, Editura Arefeana,

Bucureºti, 2017) al d-lui Victor Pencu surprinde înainte de toate

printr-o subiacentã ambiþie a autorului de a dovedi cã spaþiul

rural, în speþã satul în care d-sa trãieºte ºi scrie este încã departe

de a-ºi pierde virtuþile inspiratoare pentru un creator de literaturã.

Mai ales pentru unul care s-a nãscut acolo, venind dintr-o veche

ºi sãnãtoasã ramurã de þãrani, deci având, cum s-ar spune, „satu-

n glas” prin moºtenire de la moºi ºi strãmoºi.

Ambiþia d-lui Victor Pencu de a ne da o nouã mitologie a

satului natal nu este deloc gratuitã, deºi pare a fi programatã,

întrucât nevãzute ºi tainice fire îl leagã pe rapsod de pãmânt, de

anotimpurile vãzute în succesiunea lor fireascã ºi în strânsã

interdependenþã cu firea, cu fiinþa celor care le imprimã rosturi ºi

le dau personalitate. Identificarea omului cu natura, cu peisajul

are loc pânã la contopire. Din acest punct de vedere un poem

intitulat chiar aºa – Gâºteºti este mai mult decât grãitor ºi revelator

– ceea ce impune citarea lui în întregime: «unde se spalã cuvintele

de-ntuneric/ în lacrima mea/ unde plânge biserica din mine/ unde

de veacuri luna doarme în grâu/ ºi unde mâinile femeii miroase a

pâine// pe uliþi mustul fierbe în albe nopþi// nopþi care uneori

rãmân pustii/ aºa ca ºi stejarul bãtrân din rãspântia/ cu hore// În

Gâºteºti/ o mânã râde în iarbã/ în rãscruci troiþele Domnului/ ne

pãzesc sufletele ne mângâie rãnile/ din ele curg zorii mai uºori în

fereastrã/ clipele nãscocesc pãmânt cu chipul/ omului-Dumnezeu

omului-om/ încins cu salcie plângãreaþã/ peste mijloc// mijlocul

meu din care ies flãcãri/ sã nu cad în/ mãrãciniº în pãcat/ în

rãstignire/ În Gâºteºti/ în plinã ziuã gândul meu împovãrat/

zugrãveºte peisajul cu abisuri ºi culoare/ ºi trag mai aproape

„cerul înstelat”/ cerul meu de jale. O... Gâºteºti/ se frâng zãpezile-

n grãdini.».

Dl. Victor Pencu (despre care aflu cã ar fi cântãreþ în strana

bisericii din satul lui natal) are conºtiinþa oficierii în stranã ºi la

altarul cuvântului ºi de aceea nu lasã  aproape niciun vers sã

curgã la întâmplare, fiindu-i strãine versificãrile de dragul

versificãrilor.

La d-sa vorbele mustesc parcã de toate sevele câmpiei, grâul

Victor Pencu – un poet „scriindu-ºi cuvintele-n þãrâna natalã”

se aude înmugurind, serile aºtern cortine de întuneric ºi de neliniºti

pe care le simt cãzând mai întâi în propriu-i suflet ºi abia mai

apoi peste sat. Pentru dl. Victor Pencu ceasurile zilei capãtã o

altfel de înþelegere decât pentru ceilalþi ºi de aceea versu-i are

impact puternic asupra cititorului: „eu sunt strãinul cu întinderea

inimii// plinã de nuferi/ cu pãrul plin de ghiocei/ sunt convins cã

noaptea vine în chip/ de lebãdã supusã dragostei/ supusã

atingerilor cu steaua mea plinã de iluzii// Acum o iluminare a

gândului: stãpânul/ sufletului care viseazã din toate/ punctele

cardinale sunt eu/ ca un fluture în flacãra unui viscol” (Pe mâinile

tale lumina îºi joacã armãsarii).

Aidoma cernoziomului plin de substanþe nutritive naturale, de

germeni ce fac sã foºneascã lanurile în miez de varã, arsenalul

poetului gâlgâie de metafore ºi imagini ce potenþeazã într-un

grad înalt sentimentul.

Pe canavaua anotimpurilor bardul îºi deseneazã în tuºe apãsate

ºi sigur pe sine portretul: „eu deja m-am desprins de oasele mele

grele/ ºi mi-am aºezat cãrnurile/ pe crengile pomilor/ desfrunziþi/

/ Cine mã vede/ crede cã ascult o muzicã universalã/ cocoþat

acolo cu luna mãr copt/ pe umeri// Octombrie – un bivol cu gura

plinã/ de brume – ºi eu/ scriu o pâine/ în cer.” (În crupa nopþii-mi

odihnesc sângele).

Printre poemele pline de metafore, venind spre noi vijelios,

aidoma unui râu de munte revãrsându-se la vale dupã o mare

ploaie, am aflat ºi o artã poeticã din care am reþinut un fragment:

„mai presus de inimã/ mai presus de octombrie acesta risipit/

prin toate dimineþile cu iluzii// cuvintele ca ºi poezia reprezintã/

fragmente muzicale din noi înºine/ o, o, noi mai ºtim sentimente

printre/ elegii care ne aratã de fiecare datã/ mai grei de zile/ mai

împovãrat ego-ul... O mânã/ suferã de tãcere. Cu// ea inventãm

zborul ºi ploaia/ cu ochiul inventãm lacrima/ întunericul este

opus apelor.” (Uneori cuvintele reprezintã ceva).

Lãsând la o parte unele asocieri lexicale ce par forþate (tristeþe

septembrianã, zãbrelele ierbii) ºi sugerându-i poetului o mai

rafinatã elaborare a textelor, putem afirma, fãrã teama de a greºi

cã Stampele luminii reprezintã un reper remarcabil nu numai

pentru autorul plachetei ci ºi pentru poezia actualã în general.
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Alexandru Cazacu

Alexandru Cazacu s-a nãscut la 25 aprilie 1975 în oraºul Olteniþa, judeþul Cãlãraºi. Debut literar în anul 1995, în ziarul Tineretul Liber, cu o poezie

(prezentare Tudor Opriº). Versuri publicate în revistele literare: România Literarã, Luceafãrul, Luceafãrul de dimineaþã, Ramuri, Vatra, Convorbiri

Literare, Viaþa Româneascã, Ateneu, Ex-Ponto, Bucovina Literarã, Familia, Tribuna, Miºcarea Literarã, Actualitatea Literarã, Argeº, Poezia, Pro

Saeculum, Acolade, Discobolul, Actualitatea Literarã, Feed-Back, Caiete Silvane, Cronica Veche, Sud, Litere, Bucureºtiul literar ºi artistic,  Oglinda

Literã, Antares º.a. Colaborãri cu versuri la Radio Romania Actualitãþi ºi Radio Romania Tineret. Volume de versuri publicate: Paralele îmbrãþisate

(1996), Capcanele înserãrii (1998), Rumeguºul orelor de jazz (1998), Tâlhari sau profeþi (2003), Duminica în Est (2017).

SMOOTH JAZZ PENTRU

GÃRILE DIN SUD

E noapte ºi e frig iar razele lunii ne cad pe umerii

ca într-o ceremonie de ridicare în rang cavaleresc

Fiecare din noi asemeni unui  om ce nu poate aºtepta

în suferinþã ºi tãcere decât un alt om

Muzica unui saxofon din sala de aºteptare nãvaleºte

la peronul întâi

O fugã va rãmâne

orice drum ce-l vom face de acum înainte

în timp ce o nouã iarnã coboarã în biografii

ºi-n statuia de ipsos

ce decoreazã ancadramentul gãrilor din Sud

pentru teritorii mici ºi îndepãrtate

de bogãþiile lumii

de frumuseþea cinematograficã a fiecãrei  sâmbãtã seara

când mãºtile care zâmbesc s-au pierdut

ºi afli doar bufonii unor alþi bufoni

ce au învãþat jongleriile  doar pe  jumãtate

iar memoria  se chinuie sã ne înveþe cum toate  lucrurile

sunt doar nãscocirea celor dintâi

STAMPÃ SUDICÃ

Par zilele betege sprijinindu-se una de amiaza celeilalte

ºi orice cãlãtorie

chiar ºi în jurul unei case sau strãzi

nu este decât o întoarcere

în amintirile pe care ai fi vrut sã le ai

ºi scârþâitul uºilor

un þipãt disperat

ce trece prin clãdirea primãriei

din piaþa cu arhitecturã standard

iar soarele, acum iarna

atât de departe de pãmânt lungeºte umbrele

Parfumul amar

al muºcatelor revine

ºi tu devii mai puþin de jumãtate

decât eºti cu adevãrat

în algebra iernii

printre vrãbiile înfrigurate ce zborã jos oglindindu-se

dincolo ºi dincoace

de vitrina murdarã a unui magazin general

unde manechinele îmbãtrânesc fericite

UNDEVA ÎN PROVINCIE

Trecerea infinitezimalã de la o sâmbãtã la alta

undeva în provincie

când iubirea soseºte brusc

ca o hemoragie

þinutã sub control

de vechiul garou al dispensarului sãtesc

cu dublul sens temporal al cuvântului înainte

cu o armatã de ediþii critice ale literaturii motivaþionale

alãturi de cel mai curajos self-help-group

gata sã înfrunte

toate stadiile civilizaþiei

cu toate teoriile lui Oswald Spengler

în timp ce afarã

se face din ce în ce mai frumos

pãmântul se învârte între punctele cardinale

la fel de perfect

precum  foarfecele

taie un tifon de mãtase

ZONA DE TRECERE

La sfârºitul unei iubiri

doar câteva ore este puþin mai greu

ºtiþi, orele acelea necesare

ca traversarea unui tunel al groazei

într-un sat de vacanþã

când secundele devin telegondole goale

ce trec egal ºi automat prin zãpuºala brizei

iar singurãtatea

este meschinã, groteascã, învingãtoare

ca un killer ce oferã doar aparent

o micã ºansã victimelor sale

iar în cafeaua rece  ºi limpede

zãreºti tot ce a fost

ºi devin suportabile acele voci juxtapuse auzite cândva

întâmplãri pe care privirea nu le-a strivit

ºi mai ales acele zile din care ne extragem

precum în copilãria noastrã

la magazinul de reparaþii radio-TV

un electronist

extrãgea cu o pensetã diodele din receptoare

UN CALIFAR

Dragostea înþeleasã târziu

ca un dar pe care nu ºti cum sã-l valorifici

aºa cum marile evenimente

se petrec în spaþii anoste ºi imprevizibile

unde domneºte monotonia unei zile de toamnã

obiºnuinþele,micile tabieturi

unde totul este aproape mineralizat

ºi nici un semn nu vesteºte schimbarea

unde doar instinctele se mai opun

oricãrei forme de experiment social

Dragostea înþeleasã târziu

în oraºul marin ºi uitat

asemeni unui califar rãnit într-o aripã

târându-se prin ger

pe strada ce duce la ponton

lãsând o dârã de sânge

peste zidul umed

ca o mãrturie scrisã grãbit

JUS BELLI

Sã-þi spun sã pleci cu voce ºoptitã

ca ºi cum aº vrea sã te chem mai aproape

când liniºtea striveºte crengile de liliac

iar dimineaþa ne stã în faþã

precum un continent de strãbãtut

cu o armatã ce în retragere se hãrþuieºte singurã

Amintirea se umflã ca un dop de ºampanie

scos din gâtul sticlei pentru învingãtori

Orice descoperire

este doar inventarierea vechilor interogaþii

ºi nimeni nu va putea spune cã nu am fost fericiþi

aici unde lampa de gaz din filmul lui Bergman

cu flacãra ei  micã ºi albãstruie

ne-a învãþat distanþa de la primul pânã la al nouãlea cer

iar ceasurile îºi curãþã mecanismele cu morfinã

în timp ce îngerii ne golesc hoþeºte

paharele lãsate pline între noi

MICILE PLECÃRI

Uºile batante scârþâind în cabina liftului

cu inerþia sa greoaie corvodind între etaje

când þi se face dor de naivitãþi

ºi de  veacul ce devine mic

ca un gablonþ magnetic

lipit de uºa frigiderului

ºi eºti ºi Scott ºi Amundsen deopotrivã

pentru toate polurile sudice

ale unei zile ce începe

cu o pauperitate fidelã

cu un lux trãdat

când lumina ezitã puþin

acolo unde este bine sã nu te aºtepte  nimeni când soseºti

ºi  sã nu vezi nimic

în oglinda retrovizoare securizatã

unde totul pare mai departe decât

este în realitate

iar anotimpurile se dilatã

precum fructele în sticle

pline cu bãuturi alcoolice

LOCOMOTIVA CU DRAPELE

LA GEAMURI

Stãm în faþa mãrii ca înaintea unui naos

ºi ºtim cã nimic nu se mai poate reîncepe identic

iar oricât de încet sau repede vom merge o sã ajungem la timp

Lumina vãrurieºte digul în alb gãlbui

iar din sirenele oraºului se aude

„La voix humaine “ de Jean Cocteau

ºi toþi aºteaptã finalul cu atenþie

Peste þigle pescãrusii încep un dans nupþial

Toate îmbrãþiºãrile noastre în memorie

se aºazã unele peste altele

precum inelele din metal peste gâtul femeilor din triburile sãlbatice

ºi am vrea sã fugim chiar ºi zadarnic

ºi am vrea sã rãmânem mãcinaþi de trecut

greºind cu nevinovãþie în acest sfârºit de varã

prizonieri cuprinºi de sindromul Stockholm

auzind cum locomotiva cu drapele la geamuri

trimisã sã caute

încã mai pufãie pe linii secundare

prin triaje ºi gãri de provincie

ÎNCÃ ERA NOIEMBRIE

Va trebui sã mã parãseºti

ca pe un oraº în plinã glorie ºi forþã

fãrã niciun fel de remuºcare

când viscerele anotimpului ploios

stau agãþate pe stâlpi

ºi stropii se ghideazã dupã

luminile de balizaj ale rafinãriei

prinzându-se de cleiul arborilor

Pe un  roi de frunze stau scrise

sentinþe în contumacie

ºi amintirea trupului tãu

scoate din aburii covrigilor calzi ai

simigeriei posace

o nimfã de Rodin

Umbra oricãrei palme rãsfirã degetele

asemeni unor cuie ieºite din cãuº

ºi nu mai ai mâini

pentru câte braþe þi se întind tremurânde

ºi nu mai ai ochi

pentru cât este de plâns întru neuitare

DIN NOU

Uºor anacronic

orice început de dragoste

ca ºi cum ai prinde un bãnuþ

din cei ce se aruncã la pornirea dricului

din rãscruce

ºi ne sunt pãtate mâinile

de razele sângerii ale zilei

ºi inimile bat eroic

îndepãrtând

cu un milimetru

înserarea de ferestre

AMINTIREA ADOLESCENÞEI

Miros de ciorchini uscaþi

prin pãtule ºi chelar

când rãcoarea seraficã

cãdea peste columbare

ºi dintre ºipcile gardului

ne privea o lunã tremurând

Seminþe de rodie însângerau prin curte zãpada

ºi un silentium de sfârºit de socol

se lãsa în oglinzi

dupã alfabetul simþurilor învãþat

odatã cu puterea de a înþelege

binele ºi rãul fãrã sã-l trãieºti

când dimineaþa rãzbea

cu rãbdarea ºi ambiþia contelui de Monte Cristo

sãpând un tunel prin ochiul de fereastrã

mângâindu-ne cu razele ei mate

aºa cum bãtrãnul profesor de muzicã

trezea elevii internatului

intonând la violoncel o sonatã
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Toamna parizianã este totdeauna bogatã în evenimente
culturale, aºa cã ºi în acest sezon autumnal marile expoziþii de
artã nu s-au lãsat aºteptate. Ca întotdeauna marile retrospective
au captat interesul publicului francez, dar ºi al cohortelor de
turiºti care viziteazã Metropola.

Un eveniment care þine afiºul de mult timp este expoziþia „Paul
Gauguin – alchimistul” care se desfãºoarã la Grand Palais, iar
interesul publicului rãsplãteºte pe deplin efortul realizatorilor,
care au trudit ani de zile pentru a pune în operã aceastã realizare
de marcã. Acest mare cãlãtor, din Peru în Franþa ºi de aici în
Panama ºi Martinica, revenind în Pont-Aven ºi Arles ºi de aici
mai departe în Tahiti ºi arhipelagul Marchizelor, cãutând mereu
o formã nouã de artã, integrând etnografia ºi arta locului pe unde
trecea în pictura sa, în mojarul creaþiei sale aflându-se cele mai
nebãnuite reþete de culori ºi realizãri picturale ale ambianþei
momentului.

Traseul expoziþional poartã privitorul de-a lungul unei vieþi
destul de scurte pentru un creator de frumos, doar cinci decenii
de viaþã, trãite tumultos de un vulcan temperamental, care avea
sã devinã un punct de reper ºi un deschizãtor de drum în arta pe
care a slujit-o.

Dar la Grand Palais, între cele douã faþade principale se

desfãºoarã, în acelaºi timp, o expoziþie retrospectivã de litografie
dedicatã lui Irving Penn, artist care a lucrat mai bine de o jumãtate
de secol pentru prestigioasa publicaþie Vogue, fie prin captarea
de imagini din cele mai exotice þãri, dar ºi prin portrete ale unor

mari personalitãþi ale culturii: Marcel Duchamp, Igor Stravinski,
Dali, Spencer Tracy, Peter Ustinov, Le Corbusier, Elsa
Schiapparelli, Joe Louis. Lucrând la o revistã a eleganþei feminine,
nu puteau lipsi marile vedete ale genului, nudurile sexului slab,
adicã marile atracþii ale cititorului, paginile care vând presa. S-a
preocupat nu numai de viaþa celebritãþilor, fixând pe obiectiv ºi
viaþa omului simplu: geamgiul, mãcelarul, postaºul, tocilarul.

O linie generalã a ceea ce s-a putut vedea în noiembrie a fost
tema fotograficã ºi cea a modei, cu o strânsã legãturã între ele.
Voi atinge, sumar, câteva elemente ale acestei intricãri de arte
vizuale. Sã nu uitãm cã la Grand Palais, este adevãrat, doar patru
zile, a avut loc Salonul „Paris-Photo”, cel mai mare din lume,
unde galerii din toatã lumea, peste o sutã cincizeci, plus edituri ºi
agenþii din domeniu, au prezentat ceea ce au avut mai de preþ.
Bucuria mea a fost sã gãsesc între exponate o fotografie semnatã
Brâncuºi, care ºi-a fotografiat o lucrare din atelier, „Lada”, o alta
a lui Eli Lotar, fiul lui Arghezi (în primãvarã prezent la Jeu de
Paume cu o retrospectivã), care era prezent cu o imagine din
Paris, un colþ de stradã în care se vedea foarte bine reclama unei
bãuturi cunoscute: Dubonnet. L-am întâlnit ºi pe Theodore
Braunner cu un portret al lui Gellu Naum.

Cãtre sfârºitul lui octombrie, aceeaºi enormã salã de la Grand
Palais gãzduia Târgul Internaþional de Artã Contemporanã
(FIAC), unde la standul galeriei americane „UBU”, specializaþã
în avangardã, vizitatorul se întâlnea cu lucrãri de Iancu, Maxy,
Brauner.

Sã continuãm pe acest fir al duetului modã-foto. O remarcabilã
retrospectivã Christian Dior a fost deschisã (enorm succes!) la
Muzeul de Arte Decorative, prezentând nu numai creaþia
vestimentarã ºi cea din domeniul cosmeticelor ºi al parfumurilor,
dar ºi creaþia din domeniul desenului ºi a fotografiei, care l-a
însoþit, fie ca pasiune, fie devenind afacere, cãci trebuie amintit
ºi faptul cã personajul marcant din lumea designului vestimentar
a deþinut ºi o importantã galerie de artã, cu lucrãri alese pe
„sprânceanã”.

Sã amintim doar cã un alt celebru designer care a continuat
opera, are de la 28 septembrie anul acesta un muzeu propriu,
Yves Saint-Laurent. În fostul sediu al firmei, într-un elegant
apartament unde a funcþionat Fundaþia Pierre Berge – Yves Saint-
Laurent, s-a deschis acest muzeu ca un omagiu pentru unul dintre
cei mai mari creatori de modã ai secolului al XX-lea.

Continuând cu moda ºi muzeele sã ne deplasãm în Bois du
Boulogne, unde dupã planul arhitectului american Franck Gehry
s-a ridicat semeaþa siluetã a Fundaþiei Louis Vuitton, care în
sezonul de toamnã a adus de la Muzeul de Artã Modernã din
New York peste douã sute de lucrãri. Relevant este, l-aº putea
numi eveniment, faptul cã încã din prima salã publicul se întâlneºte
cu o majestuoasã „Mãiastrã” a lui Brâncuºi.

Fondat la 7 noiembrie 1929 la New York, MoMA, sub titlul
„A fi modern” a deplasat la Fundaþia Vuitton nu numai capodopere
ale istoriei artei plastice contemporane, dar ºi opere semnificative,
care stau la baza originii artei moderne. Totul þinând seama de
principiul de la care a plecat fondarea muzeului,
pluridisciplinaritatea în acea conjuncturã de înalt nivel estetic
prin îmbinarea picturii, sculpturii, filmului, fotografiei, þesãturii,
desenului ºi designului, arhitecturii, performance ºi celor mai
noi mijloace media. Printre exponate, semnãturile lui Chirico,
Picasso, Disney, Magritte, Mondrian, Pollock, Sherman, Warhol,
Kahlo, Klimt ºi mulþi alþii.

Marele punct de atracþie, Centrul Pompidou, împlineºte anul
acesta patru decenii de existenþã. Ca întotdeauna, edificiul, opera
arhitectului Penzo Piano, care a construit un numãr impresionant
de clãdiri cu destinaþie muzealã din Europa pânã în Noua

Caledonie, a organizat la ultimul nivel retrospectiva André Derain
(deceniul radical, 1904-1914), în care se prezintã cele mai
interesante lucrãri din cea mai interesantã perioadã de creaþie a
artistului.

La galeria de artã modernã, un subiect captivant:
„Ochiul care aude”, o sintezã a percepþiei sunetului
transcrisã vizual. O cronologie bine alcatuitã, în
care descoperim ºi pe Eli Lotar cu trei fotografii
ale trupei Bing Black, dar ºi o micã galerie, extrem
de bogatã în conþinut, a preocupãrilor ºi legãturilor
lui Brâncuºi cu muzica.

Dealtfel, imensa galerie este structuratã în
întregime pe acest subiect, iar dinamismul de care
dã dovadã conducerea ei fiind de-a dreptul
entuziasmant.

În acelaºi bastion al artelor existã un spaþiu
rezervat laureaþilor 2017 ai Premiului „Marcel
Duchamp”, originari din Bosnia-Herþegovina,
Liban, Marea Britanie, Elveþia.

Existã loc ºi pentru o invitaþie: FRAC la Centrul
Pompidou, acþiune începutã prin 1980 într-un
entuziasr efort de descentralizare a fondurilor
regionale de artã contemporanã. Sunt 23 de opere
prezentate, care intrã în dialog cu operele Centrului
Pompidou în cadrul acestei iniþiative. Astãzi
FRAC-ul cuprinde 26.000 de lucrãri (este ceva!)
de 4.200 de artiºti francezi sau strãini.

La „Atelierul Brâncuºi”, o expoziþie privind
cronologia situãrii atelierului Maestrului pânã
în Impasse Ronsin ºi apoi mutaþiile locative
survenite aici.

Sã facem un mic popas în Grãdina Tuilleries, unde la Jeu de
Paume expoziþiile foto sunt „la ele acasã”. Stefani Jemison,
nãscutã la New York, combinã cultura afro-americanã cu
instalaþiile audiovizuale.

O altã expoziþie este dedicatã unui
fotograf nãscut în 1879, la Würzburg
(Bavaria) ºi care este un reprezentant de
seamã al Noii Obiectivitãþi, miºcare nãscutã
în Germania, în jurul anului 1920, Albert
Renger-Patzsch, a colaborat cu Fundaþia
Folkwang (Essen) ºi a fost un fotograf
pasionat al zonei industriale a Ruhr-ului,
fiind un fidel martor prin obiectivul sãu la
viaþa socialã: plutaºi pe Elba (apropo de
Bistriþa!), cosaº, olar ºi o imagine a
picioarelor desculþe ale unui nevoiaº; vezi
fotografia lui Aurel Banh, celebrã, care a
fost coperta volumului Desculþ de Zaharia
Stancu, mare succes în epoca proletcultistã.
Un amãnunt din viaþa personalã a
fotografului: s-a cãsãtorit în 1923 cu Anes
von Braunschweig, la Braºov, unde a ºi
locuit un timp.

În celãlalt mare pavilion din parc, la
Orangerie, celebrele sãli eliptice cu nuferii
lui Monet ºi colecþia Walther-Guillemne,
în care Cezanne, Picasso, Derain,
Rousseau-Vameºul, Utrillo ºi mulþi alþii desfatã privirea. Ca
întotdeauna, o expoziþie temporarã, de data aceasta o prelungire a
Centenarului Dada, fiind vorba de aceastã datã de o expoziþie, s-o
numim în reluare, intitulatã „Dada Africa”.

Anul trecut la Zürich, la Fundaþia Rietberg, s-a organizat o
manifestare cu acelaºi titlu. S-au adus de acolo o serie de piese ºi
cu cele din colecþii faimoase s-a realizat o expoziþie foarte atractivã,
ilustrând pe deplin rolul artei negrea africane ºi oceanice asupra
curentului dada ºi, mai apoi, asupra suprarealismului.

Între promotorii Dada îi gãsim pe Tristan Tzara ºi Marcel
Iancu, aºa cã prezenþa lor în expoziþie este bine reprezentatã. În
primul rând desenul în cãrbune al lui Iancu pentru ilustrarea
Cântecelor negre ale lui Tzara, volum aflat într-una dintre vitrine.
Apoi, mãºtile lui Iancu, recuzitã celebrã, utilizatã la soirée-urile

Dada. Desigur, afiºele ale cãror machete au fost realizate de
acelaºi neobosit Iancu. Tzara, prezent cu Aventura celestã a
domnului Antipyrin, dar ºi cu poemul sãu tradus din maori.
Existã ºi un punct audio unde poate fi ascultat în interpretarea
autorului.

Peste Sena, în vechea garã Orsay, devenitã muzeu, în linia
fotograficelor, o expoziþie micã dar extrem de interesantã,
abordând necazurile fotografilor de secol XIX ºi anume:
suprapuneri, apariþia de linii sau pete, voalãri etc. Debutul, o
pozã a lui Charles Baudelaire, poate primul critic al artelor ce se
numesc astãzi vizuale ºi cãruia nu-i plãcea fotografia. Opera lui
Nadar este protejatã cu grijã de o catifea de culoare închisã, pe
care privitorul o ridicã pentru a admira lucrarea, asemenea vechilor
fotografi care fãceau cu aparatele lor uºurate de trepied, pozele
„la minut” în locuri Publice.

ªi la Muzeul Guimet, de artã orientalã, existã în rotonda de la
etaj o expoziþie document cu imagini din Birmania (actualul
Myanmar) anului 1920.

La Muzeul Vestimentaþiei din Palatul Galliera, o retrospectivã
a unui spaniol, stabilit la Veneþia, Mariano Fortuny, omul care a
încercat sã introducã în moda de început a secolului trecut
þesãturile de ev mediu, între beneficiari numãrându-se Isadora

Duncan.
Palatul Trocadero – Muzeul Marinei este în renovare (probabil

câþiva ani), aºa cum a fost ºi vecinul „Muzeul Omului”.
Pe o stradã înclinatã, necunoscut mie, Muzeul Clemenceau,

omul politic supranumit „Tigrul”, cel care a contribuit la Armistiþiul
din 11 noiembrie 1918 ºi stingerea conflagraþiei mondiale. Pe o
stradã din Montmartre, fostul sediu al ziarului Aurore, la care
Zola s-a adresat redactorului ºef pentru a da textul sãu în apãrarea
lui Dreyfus, aceluiaºi Clemenceau, iar acesta urmând sã-l înainteze
preºedintelui Fauré. La nici doi paºi, a doua zi seara, în lumina
unui reflector, descopãr, prin oblonul tras, pe un ºevalet, în
cadru, tocmai numãrul din Aurore având pe prima paginã articolul
J’accuse, cel cu pricina, semnat de Emil Zola...

Douã puncte muzeale care nu pot fi neglijate: Muzeul Jaquemart-
André, elegantul hotel unde poposeºte pentru prima datã în Franþa
Colecþia Hansen, de lângã Copenhaga, creatã de un specialist în
asigurãri în cumpliþii ani ai rãzboiului din 1916-1918. Minunãþii
pornind de la Garot ºi Courbert pânã la Cezanne ºi Renoir, ca sã
nu mai amintim pe Degas, Manet, Monet ºi ca o încoronare pe
Gauguin, într-o salã care-i este dedicatã, unde întâlnim „Copacii
albaºtri” pictaþi la Arles, în compania lui Van Gogh.

Din colecþia permanentã a muzeului, o icoanã a perspectivei
„Sf. Gheorghe în luptã cu balaurul” (secolul XV) este la
restaurare. Vã daþi seama pe mâna cãrui mare maestru a încãput?
Muzeul are ºi cel mai frumos salon de ceai din Paris.

Un al treilea punct muzeal important este Muzeul Marmottan-
Monet, fost pavilion de vânãtoare, iar apoi o elegantã reºedinþã
cu o atmosferã Empire ºi Restauraþie, în care gãsim Renoir,
Pissarro, Sisley, Morisot ºi impresionantele lucrãri ale lui Monet,
între care „Impresie, soarele rãsãrind”. Este prezentã o bunã
parte din colecþia artistului, ca ºi o suitã de pânze din nuferii sãi,
pe care fiul sãu, Michel, le-a socotit fãrã o prea mare valoare,
vânzându-le în anii 20-30 pentru a-ºi satisface pasiunea
vânãtorilor africane.

O mare surprizã este respectabilul portret al doctorului George

Bellu, semnat de Grigorescu, provenit dintr-o donaþie din anii
50, ca dealtfel ºi colecþia de miniaturi (donaþie 1980) cu opere
franceze, italiene, engleze sau flamande din perioada Evului
Mediu pânã la începutul Renaºterii. Nu trebuie uitate nici cele
douãzeci ºi cinci de piese aparþinând Berthei Morissot, donate
de nepoþi acum douã decenii.

La „Institutul lumii arabe” o mare expoziþie: „Creºtinii din
Orient. Douã mii de ani de istorie”. Interacþiunea intelectualã,
artisticã, culturalã între civilizaþia creºtinã ºi cea musulmanã este
pusã în evidenþã prin influenþã, împrumuturi ºi schimbãri care s-
au petrecut în cel mai natural mod. Mãrturie stau mozaicurile,
obiectele din sticlã sau bronz, þesãturile, manuscrisele, icoanele,
totul cuprins în memoria celor trei sute de piese ale unui nepreþuit
patrimoniu.

Plimbare autumnalã prin expoziþiile pariziene

Atelierul lui Constantin Brâncuºi de la Paris

Franck Gehry – Fundaþia Louis Vuitton
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NICOLAE CARTOJAN ªI CONTEMPORANII SÃI

Nicolae
Scurtu

Biografia profesorului ºi
istoricului literar Nicolae Cartojan
(n. 4 decembrie 1883, Cãlugãreni
– Uzunu, jud. Giurgiu – m. 20
decembrie 1944, Bucureºti)
necesitã o amplã ºi temeinicã
cercetare spre a-i elabora un portret
cât mai complet cu putinþã.

Tânãrul Nicolae Cartojan s-a
format la ºcoala unor autentice
modele de cãrturari, printre care
amintim, aici, pe Nicolae Iorga,
Demostene Russo, Moses Gaster,
Ion Bianu ºi, desigur, alþii.

A cercetat, a scris ºi a debutat
sub privirile scrutãtoare ale unora
dintre cei mai înþelepþi ºi mai
competenþi dascãli care activau,

atunci, în literatura ºi cultura naþionalã.
Existã, în arhive ºi biblioteci publice

ºi particulare, din Bucureºti ºi Giurgiu,
un bogat ºi extrem de valoros fond
epistolar, ce cuprinde epistole trimise ºi
primite de istoricul literar ºi excelentul
profesor Nicolae Cartojan.

Se impune, în mod imperios,
cercetarea, transcrierea, adnotarea ºi
publicarea câtorva tomuri de epistole
spre a completa imaginea unui cãrturar
de tip benedictin, care a zãbovit un timp
îndelungat pe cãrþile vechi româneºti,
pe manuscrisele rare ºi preþioase ale
folclorului nostru ºi pe unele documente
istorice la care numai el a avut acces.

Epistolele pe care le public acum sunt
necunoscute ºi provin de la Ion Sân-
Giorgiu (1892–1950), poet, istoric
literar ºi un temeinic germanist, de la
colegii sãi Emilian Constantinescu,
profesor de istorie ºi director la Liceul
„Vasile Alecsandri” din Galaþi, Charles
Drouhet (1879–1940), istoric literar ºi
profesor de Literaturã francezã ºi, în
fine, de la Aurelian Sacerdoþeanu
(1904–1976), istoric ºi excepþional
arhivist.

În toate aceste epistole întâlnim
preþioase informaþii ºi note privitoare la
devenirea unor tineri intelectuali ce
gãseau, întotdeauna, la profesorul
Nicolae Cartojan un sfat, o idee, o
sugestie ºi, finalmente, o propunere de
soluþionare a unei probleme.

*
UNIVERSITATEA POPULARÃ
N. Iorga
Vãlenii de Munte
Direcþia de studii
Nr. 118
[Bucureºti], 4 mai 1927

Domnule,
Cursurile Universitãþii populare „N. Iorga”, din

Vãlenii de Munte, atât de apreciate de lumea dornicã
de culturã, se vor þine anul acesta de la 15 iulie la 15
august.

Dorinþa noastrã este, ca ºi în acest an, cursurile
din toate specialitãþile sã trateze probleme de
actualitate ºi în legãturã cu progresele fãcute de ºtiinþã
ºi literaturã în ultimii ani.

Cunoscând dragostea cu care aþi participat
totdeauna la marile acþiuni culturale ºi încredinþaþi
fiind cã veþi rãspunde apelului nostru, vã rugãm în
numele d[omnu]lui profesor N. Iorga, sã þineþi câteva
prelegeri din specialitatea d[umnea]v[oastrã] ºi sã
ne anunþaþi de urgenþã, pe adresa secretariatului
(Bulevardul Elisabeta, nr. 25), titlul ºi numãrul prelegerilor,
precum ºi data când veþi putea sã le þineþi.

Mulþumindu-vã, vã rugãm sã primiþi asigurarea osebitei noastre
consideraþiuni.

Director de studii,
Ion Sân-Giorgiu1

Secretar,
Ilie Al. Ardeleanu
*
Botoºani, 18 iul[ie] [19]44

Iubite domnule Cartojan
Îþi mulþumesc din inimã pentru rãspunsul grabnic ce mi l-ai

trimis.
Mã ocup ºi de literatura popularã oralã ºi de cea scrisã. Aºadar

mi-ar trebui ºi o listã de colecþii ºi una de studii. Iar mai cu seamã
studii.

Bineînþeles cã studiul ce am de gând sã-l întreprind va fi destul
de vast ºi se va ocupa cu producþiile populare propriu-zise.

Deocamdatã nu voi putea decât sã cercetez materialul ºi sã
scriu conferinþa ce am promis cã voi þine despre acest subiect
unei societãþi stud[enþeºti] din Leipzig.

Studiul definitiv îl voi lucra încet ºi în decursul mai multor ani,
mai cu seamã cã alte lucruri îmi reþin timpul.

În aºteptarea rãspuns[ului], Primeºte mulþumiri ºi salutãrile
mele,

Ion Sân-Giorgiu
*
Galaþi, 28 noiembrie [1]927

Stimate coleg,
Liceul „Vasile Alecsandri” ºi Biblioteca „V.A. Urechia” din

Galaþi, dorind sã aibã, fiecare, câte un exemplar din Albumul
paleografic2, alcãtuit de d[umnea]v[oastrã] ºi d[omnu]l Ion
Bianu, vã exprimã prin subscrisul rugãmintea de a le procura, cu
ramburs, douã exemplare din acel album, pe care sã binevoiþi a
le adresa la liceul din Galaþi.

Odatã cu mulþumiri anticipate, vã rog, stimate coleg, a primi ºi
salutãrile mele distinse.

Prof[esor] Em[ilian] Constantinescu
Liceul „Vasile Alecsandri”, Galaþi

[Domnului Nicolae Cartojan, profesor la ªcoala de Arhivisticã
ºi Paleografie, Arhivele Statului – Bucureºti].

*
[Bucureºti], 28 martie [1]928

Iubite domnule Cartojan,
Aº dori foarte mult sã-þi vorbesc. De aceea vino te rog marþi la

4 în Cancelaria Seminarului de Literaturã Francezã, et[ajul] II.
Am curs de la 4–5. ªi ºtiu cã ºi dumneata ai curs.

Cu bunele ºi amicalele mele sentimente,
Ch[arles] Drouhet

[Domnului Nicolae Cartojan, Conferenþiar universitar, Strada
Ienãchiþã Vãcãrescu, nr. 17, Loco].

*
Fontenay aux Roses, 15 martie [1]928
École Roumaine en France,
Rue des Châtaigniers, 50, Près Paris

Stimate domnule Cartojan,
Se împlineºte aproape o lunã de când am sosit la Fontenay. În

timpul acesta mi-am fãcut lucrãrile ce trebuie sã le fac ºi am
început a lucra la m[anu]s[cri]s[e].

Deoarece d[omnu]l prof[esor] Iorga doreºte ca ºcoala sã editeze
opera întreagã a lui Philippe de Mézières ºi mie dându-mi
corespondenþa latinã ºi testamentul, lucrez deocamdatã la aceasta,
testamentul l-am ºi terminat.

Paralel cu aceasta însã adun ºi ºtirile bizantine ºi occidentale
referitoare la românii din pen[insula] Balcanicã ºi Dobrogea în
sec[olele] 11–12, care doresc sã-mi serveascã de tezã pentru
anul întâi ca membru al ºcolii.

Pentru editarea lui Mézières însã va trebui sã vãd ºi trei
m[anu]s[cri]s[e] care se aflã: unul la Viena, unul la Oxford ºi
unul, spune d[omnu]l prof[esor] Iorga, la Veneþia.

În varã cred cã o sã mã duc la Oxford, deoarece tot trebuie sã
merg în Anglia (Londra – British Museum) pentru copierea unui
inedit scris la Nicosia, foarte interesant pentru istoria Ciprului ºi
a Orientului.

În afarã de bursã, care e insuficientã pentru acest drum, sper
sã pot cãpãta vreun ajutor ºi din þarã.

În afarã de aceasta, volumul operei
lui Mézières aº vrea sã-l depun ca
lucrare la ªcoala de Arhivisticã de la
Arh[ivle] St[atului], ºi anume
d[umnea]v[oastrã] pentru editarea de
texte ºi d[omniºoa]rei Holban pentru
scrisorile latineºti.

Ea va fi scrisã în franþuzeºte ºi
publicatã aici. Poate cã aceasta nu va
conveni d[omnu]lui director.

ªtiu, de asemenea, cã pe varã existã
câteva burse pentru elevii ªcolii de
Arhivisticã spre a lucra în arhive.
Rugasem pe d[omnu]l Moisil sã-mi
dea ºi mie una întrucât am fãcut ºcoala
ºi d[omnia] sa mi-a spus cã la varã sã
fac o notã în acest sens.

Mã tem de refuz ºi de aceea nu ºtiu
ce sã fac deºi cu o astfel de bursã în
iunie sau iulie, mi-aº putea plãti
drumul ºi o parte din locuinþã în Anglia.

Vã rog ºi pe d[umnea]v[oastrã] sã-
mi spuneþi dacã, în ceea ce priveºte
lucrarea, în condiþiile acestea, pot
depune pentru diplomã în iarna viitoare,
ºi dacã d[umnea]v[oastrã] primiþi sã-i
fiþi raportor.

Întrucât plecasem bolnav din þarã,
dupã cum ºtiþi din ultima convorbire,
vã pot anunþa cu bucurie cã merg spre
bine. Schimbarea regimului poate a
fãcut sã sper chiar mai bine.

Totuº[i] acum îmi lipseºte pofta de
lucru. Depun o voinþã prea mare ca sã
lucrez în biblioteci; de lãsat însã nu mã

las, fiindcã ar fi prea mare pierderea timpului.
Curios e însã faptul cã unele din cãrþile ce-mi

trebuiesc nu le gãsesc nici la B[iblioteca]
N[aþionalã]. La bibl[ioteca] universitãþii e cam
mult zgomot.

Aici viaþa, în ceea ce priveºte îmbrãcãmintea e
[i]eftinã, mult mai [i]eftinã ca în Bucureºti.

Cãrþile ºi hrana, însã, mult mai scumpe deºi cu
6 fr[anci] poþi mânca mai multe feluri, porþiile,
însã, nu sunt nici atât de mari ºi nici atât de
suculente ca la noi, de aceea trebuie sã mãnânci
de mai multe ori.

Însã bursa am împãrþit-o în aºa fel încât sã am
ºi pentru cãrþi 150 fr[anci] pe lunã.

Închei prezentele însemnãri, mulþumindu-vã
de bunãvoinþa ce întotdeauna aþi avut-o faþã de
mine, sperând în sprijinul d[umnea]v[oastrã] ºi
de aici înainte, rãmânând al d[umnea]v[oastrã],

Aurelian Sacerdoþeanu
*
[Bucureºti], 5 martie [1]942

Mult stimate domnule profesor,
Anexez aici o notã despre delniþã, cu ceea ce am putut afla

despre ea. De asemeni 500 lei, care, împreunã cu 4500 lei, pe
care trebuia sã-i primesc pentru Albume, fac 5000 lei.

Vã rog sã binevoiþi a-mi da pentru ei o chitanþã în 3 exemplare
reprezentând o parte din dreptul d[umnea]v[oastrã] de autor al
Albumului paleografic.

Una din chitanþe trebuie sã poarte timbrul 3+2 lei.
Cu cele mai ales salutãri respectuoase,
Prof[esor] A[urelian] Sacerdoþeanu

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

1 Ion Sân-Giorgiu a fost director de studii al Universitãþii populare
„N. Iorga” din Vãlenii de Munte între anii 1922–1929. A se
vedea, în acest sens, cartea sa O cetate culturalã: Vãlenii de
Munte (1928).
2 Ion Bianu, Nicolae Cartojan, Album de paleografie româneascã.
(Scrierea chirilicã). Bucureºti, Editura Cultura Naþionalã, 1926,
IV pagini + 31 planºe (Arhivele Statului. ªcoala superioarã de

arhivisticã ºi paleografie).

Aurelin Sacerdoteanu, facsimil

Nicolae Cartojan, facsimil
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Serban Codrin,

Dan Floricã

sau o dalie

împovãratã de

culoare

Orice poet are dreptul la o
clipã unicã de glorie, numai a
sa, indiferent dacã înfloreºte un
crin sau o buruianã sub gard,

nobleþea speciei se aflã în ambele cazuri. Poetului necunoscut
mie pe atunci i s-a întâmplat prin penultimul, sau ultimul an al

secolului XX, când, la
Slobozia, se întruneau
poeþii de haiku, tanka,
renku, prilej de lansãri
de cãrþi, de compus
împreunã, în stilul
adoptat ºi adaptat al
Orientului îndepãrtat,
nipon. Întotdeauna se
organiza un concurs ºi
se încorona un poem
de 17 silabe cu gloria
efemerã de câºtigãtor.
Defriºând teancul de
plicuri, s-a frunzãrit
pustiul liric, pânã când
un poem a strãlucit
dintr-o datã:
„Împovãratã / de
propria culoare – / o
dalie”

O bucurie frumoasã
ºi o culme a ironiei: se pierduse plicul cu adresa ºi cu numele
fericitului declarat maestru. Pânã la urmã, Manuela Miga,
recunoscutã ca mare priceputã în a nimeri gaura cheii prin
întuneric a dezlegat misterul ºi a pronunþat numele pierdut: Dan
Floricã, membru al Societãþii Române de Haiku ºi al cenaclului
alipit, totul sub dictatura poeticeascã a lui Florin Vasiliu, societate
ºi cenaclu de unde eu ºi Manuela Miga tocmai fusesem excluºi,
pentru cã mentorul avea voluptatea sã cotonogeascã poeþii ºi sã-
i dea pe uºã afarã, ca sã încapã el în scaunul de stãpân al haikuului
dâmboviþean. S-a prevestit cã pe aceeaºi cale va nimeri ºi
proaspãtul laureat, dar ne-am înºelat, nu spun din ce cauze, nici
Florin Vasiliu, prezent în niºte aprecieri critice nu vrea sã
devoaleze secretul.

Aºa a intrat în lumea micã a haikuului românesc un poet din
acea clipã de recunoscut, bun de antologat ºi de comentat. Altã
ironie, Dan Floricã a confirmat, a compus în continuare, ba s-a
instalat confortabil în ºaua pegasului nepotcovit, devenind, o
datã cu trecerea anilor, unul dintre cei mai importanþi, dacã nu
cumva cel mai apreciat autor român de poeme-într-un-vers.

Alcãtuitor, alãturi de marele Dimitrie ºi de Dumitru Dumitricã
a trioului poetic din Bolintin, Dan Floricã a tipãrit volumul
Momentul adevãrului, cu un pertinent cuvânt-înainte de poetul
Ion C. ªtefan, el însuºi critic literar, profesor competent ºi editor,
alcãtuit din sonete dedicate unor personalitãþi contemporane, în
general prieteni de suflet literar. Distihurile finale sunt întotdeauna
memorabile: „S-a decantat milenii pânã-a ajuns la noi, / Nu
ignoraþi o perlã, cât timp mai sunteþi voi! // Ce e frumos dureazã
prin falnice sclipiri, / Pe care lumea sigur le-nchide-n amintiri. /
/ Atâtea încercãri ne pun la încercare, // O, de-am avea cu noi ºi
munþii de rãbdare! // Când rãul împrumutã ºi vorbe de-nþelept, /
/ Poate, apoi, sã-þi smulgã ºi inima din piept.”

Poeþii Dan Elias ºi Ion Roºioru ar susþine cã distihurile de mai
sus alcãtuiesc o „elidã”, poem în formã fixã. S-ar putea reconstitui
destule astfel de elide, semn cã poezia lui Dan Floricã existã, în
cazul amintit, dincolo de sugestiile unui sonet.

Actualul poet al Bolintinului s-a specializat în poezia
minimalistã, dupã iniþiere ºi eforturi de a stãpâni teritoriul luat în
posesie. Astfel, în bibliografia de poeme-scurte, Antologie de
micropoezii (2017) este un important reper, o culegere/florilegiu,
unde se întâlnesc, unite în nouã cãrþi, poeme-scurte, tristihuri,
dintre care multe haiku (cãrþile I-II), poeme-într-un-vers (cãrþile
I-IX), alte poeme-scurte, printre care tanka (cartea IX, capitolele
II ºi III).

Poemul-într-un-vers a fost, se pare, intuit de Guillaume
Apollinaire la începutul secolului XX. La noi, independent de
marele francez, Ion Pillat a publicat Poeme într-un vers (1935-
1936), ceea ce l-a iritat pe George Cãlinescu, în schimb, Ion
Coteanu în Stilistica funcþionalã a limbii române face ordine în
dezordinea teoreticã ºi în abuzul critic cãlinescian  ºi teoretizeazã
critic ºi stilistic acest micropoem minimalist, acordându-i drept
la existenþã, bineînþeles în limitele creativitãþii unor poeþi implicaþi
în aventurã. Pentru Ion Coteanu exemplul suprem rãmâne Ion
Pillat, în lipsã de alte contribuþii, apãrute între timp ºi mai târziu,
inclusiv prin eforturile aceluiaºi teoretician Florin Vasiliu secondat
de poetul  Vasile Moldovan. Dan Floricã s-a ataºat grupului cu
folos, devenind, probabil, nu numai cel mai prolific, ci cel mai
important, dupã Ion Pillat, creator român al noii specii în formã
fixã, acceptare nu fãrã mici scandaluri. Poemul este alcãtuit dintr-
un titlu ºi un singur vers (de unde reproºul cãlinescian cã ar fi,

de fapt, un distih clasic). Iatã exemple printre multe altele, Dan
Floricã stãpânind cu meºteºug universul minimal:

Noapte
Sã fii mereu vegheatã de stele, lunã, nori!
*
Sãmânþa
Prin ea eternitatea îºi îndulceºte miezul.
*
Cascadã
Doar apa pare-n clocot la focul strâns în stâncã.
*
Mintea de pe urmã
E vremea, Domnului sã-i dãm ce se cuvine!
Multe poeme poartã în titlu nume de poeþi, cãrora încearcã sã

le sintetizeze personalitatea în 10-14 silabe, ceea ce este temerar,
deoarece presupune stãpânirea unor subtile cunoºtinþe ºi
consideraþii de esteticã a interiorului poeziei, a adâncimii,
complementarã esteticii evidente, sã-i spunem de suprafaþã, cam
deosebirea între un ceasornicar ºi un reparator de motoare, ambii
lucrând asupra unor mecanisme.

Dumitru Dumitricã
E frate cu Sabarul ºi plopul din câmpie.
*
Ion Pillat
Pe cerul frunþii sale a izbucnit un fulger.
*
George Bacovia
În plumbul toamnei bate o nevãzutã ploaie.
*
Alexandra Firiþã
E mierea dintr-un fagure la poale de Vlãsie.
În orice caz, multe dintre sutele de micropoeme sunt fascinante

ºi te pun pe gânduri, fiecare în parte ºi toate împreunã. Fãrã sã-
ºi propunã sã rãstoarne cãruþa cu poeþi în ºanþ ºi sã le ia locul,
Dan Floricã se mulþumeºte cu maipuþinul minimalist, din miezul
cãruia extrage luminiscenþele, jocurile, artificiile unor fantastice
constelaþii. Se spune cã existenþa este mai miraculoasã decât
imaginaþia, de acord, însã tocmai aceste aspiraþii spre viziuni,
vedenii, fantasme alcãtuiesc þesãtura de sonete, a lui Dan Floricã,
de balade, tristihuri, poeme-într-un vers, o pânzã mereu urzitã,
mereu în destrãmare. Onest cu sine însuºi, poetul nu întinde
coarda pânã la rupere, astfel reuºeºte sã dea strãlucire onestitãþii,
deci poeziei sale aparent simple, limpezi, însã înºelãtoare, de
surprinzãtoare adâncime.

(Dan Floricã, Antologie de micropoezii, Editura Arefeana,
Bucureºti, 2017, cuvânt înainte de Ion C. ªtefan, cu un grupaj de
aprecieri critice.)

Dumitru Dumitricã sau

poetul Sabarului faþã cu

prietenii literari

Am primit de la poetul Geo Cãlugãru, profesor, critic ºi istoric
literar, un personaj foarte pitoresc prin culisele literare
bucureºtene, strãlucitor de cult ºi partener plin de spirit în
conversaþii pe teme scriitoriceºti, volumul Prieteni pentru toate
anotimpurile de Dumitru Dumitricã (1941-2016), cu rugãmintea
sã-l frunzãresc. Întâmplarea face sã se creeze un trio, l-am
cunoscut la rândul meu pe poetul Sabarului, bardul în salopetã
de zidar, o micã legendã a sudului muntenesc, un spirit sensibil
trãitor în trupul firav al unui om aparent obiºnuit, modest, dedicat
muncii de zi cu zi cu mistria ºi viselor permanente, de autor de
cãrþi. De mai multe ori i-am trecut prin poarta casei din Bolintin
Deal ºi m-a apostrofat cã nu am îndrãznit mai mult. Am gãsit
scuze. Îi semãnam când încercam împreunã uºile impunãtoare,
reci, tãcute ale redacþiilor literare, dincolo de care nu aºtepta
nimeni cu inima deschisã, prietenoasã, ci duzini de frunþi
încruntate, foarte preocupate. De ochii duºmãnoºi ai lui Ion
Gheorghe s-a înspãimântat chiar poetul, spre marea dezamãgire.
Cât despre mine, am refuzat sã le mai bat la importantele uºi,
abandonându-i pe genialii birocraþi în cãldurica lor de aleºi ai
baftei cu aripile scurte. Despre unii dintre prietenii ºi neprietenii
sãi literari Dumitru Dumitricã a publicat scurte articole, încãrcate
de amãrãciune, de speranþã, de încredere, pe un ton amical,
niciodatã vindicativ, faþã de meschinãria unora, emoþionat, plin
de recunoºtinþã faþã de bunãvoinþã altora. În definitiv era numai
unul dintre sutele de aspiranþi, alþii mai rãzbãtãtori sau mai
insistenþi aflându-se mereu cu un pas înainte. Nu m-am regãsit
printre cei luaþi în seamã de Dumitricã, pentru cã nu aveam nimic
de oferit, decât unele sfaturi prieteneºti, de neascultat.

Dacã a existat o luminã în calea sa, aceasta a fost flacãra din
lampa aprinsã de Virgil Carianopol, „în strada Mierlei nr. 15,
unde locuia îndrãgitul poet”, un devotat al tinerilor, un frate mai
mare, un mentor idealist, dupã toate probabilitãþile mai binefãcãtor
pentru pãlmaºul cu mistria ºi cu stiloul din Bolintin Deal decât
pentru alþii. Nicolae Dragoº, care ºtia uneori sã uite de multele ºi
penibilele responsabilitãþi impuse de dictatura anticulturalã a
epocii, îl secondeazã, alt suflet dãruit, alt prieten sãritor sã ajute
un talent intuit în versurile unui nedebutant, mai ales muncitor
autodidact. Naiv, plin de candoare, Dumitru Dumitricã a crezut
în „Cântarea României”, a vibrat la sinceritatea premiilor pe la
concursuri locale, judeþene; i-au luat ochii diplomele strãlucitoare,
tipãrite pe carton velin, oferite cu felicitãri de organizaþii ale
tineretului, totul în patria muncitorilor ºi þãranilor, pe care nu ºtiu

cât a preþuit-o, probabil îndestul, însã i-a simþit prin redacþii
vigilenþa proletarã, strictã, de necontrazis. S-a bucurat mai mult
sau mai puþin de Nicolae Dan Fruntelatã, prezent aproape
pretutindeni, de zâmbetele profesionale ale lui Lucian Avramescu,
„era un tânãr frumos la fizic, cu un pãr pe atunci eminescian”, de
afinitatea lui Dan Mutaºcu, „binecunoscut ca poet”, de Sânziana
Pop, „sufletista fãpturã”, „fiind foarte ocupatã de evoluþia mea,
dându-mi sfaturi, recomandându-mi cãrþi ºi îndemnându-mã sã
fac liceul”, de profesorul Ion C. ªtefan, „am înþeles lesne din
primele clipe cã avea un suflet solar”, de Ion Lotreanu, „m-a
însoþit în ziua de Sf. Dumitru, fiind invitatul meu, la bâlciul de pe
malul Sabarului, unde s-a simþit foarte bine”, de Vasile Rãvescu,
„nimeni nu avea sã-l depãºeascã în ceea ce priveºte eleganþa
costumelor”, de Geo Cãlugãru „bunul, scumpul ºi dragul meu
prieten”, de Constantin Carbarãu, „om a cãrui fãpturã (ardea) ca
o nestinsã fãclie”, de ªtefan Mitroi, „un tânãr foarte îndrãgit de
colegi, altruist ºi cu o privire luminoasã”, de Marcel Crihanã,
„aºa cum spuneam, un om greu de egalat”. Alte nume greu de
egalat par de importanþã biograficã, conjuncturalã, Vasile Hauca,
Dumitru Ilinca Istrate, Ion Neagu, Dragomir Magdin, chiar
Nicuºor Constantinescu, care nu repetã onomastica unui
important antropolog, specialist în folclor, în cultura popularã,
aºadar prieteni într-un fel sau altul, admiratori sinceri ai poemelor
sale; cât despre alte zeci de nume nu mai insist, sunt pomenite ºi
neuitate în fiecare articol/capitol, de la cunoscutul C. V. Tudor
(sic!) la necunoscutul Adrian Rizea.

Nu ºtiu cum s-a fãcut sã fie bine, însã mereu „tânãrul” ºi
promiþãtorul poet primit aproape pretutindeni „pe la astfel de
manifestaþii” cu braþele oficiale larg deschise a dat semne de
îmbãtrânire, aºa cã a debutat editorial abia la vârsta de 51 (cincizeci
ºi unu) de ani, departe de þara lui dragã ºi de prieteni, în strãinãtate,
cu o carte ivitã de sub tipar în Belgia (în 1992!). Nu e nicio

greºealã. Atâta bunãvoinþã a reuºit sã smulgã „epocii de aur”
tânãrul învãþãcel, câteva poezii ºi niºte reportaje „din câmpul
muncii”, articole ºi articolaºe de circumstanþã sau comandate,
tipãrite în foile oficiale, blindate de cenzurã, însã nicio apariþie
editorialã, nerefuzându-l nimeni dintre cei implicaþi pânã peste
cap ºi peste conºtiinþa duplicitarã, din contra, amânându-l pânã la
calendele mioritice, pentru ca în ultimii vreo 25 de ani de viaþã sã
publice într-o relativã avalanºã vreo 23 de volume de versuri,
douã romane, un volum de povestiri ºi aceastã carte de portrete
literare, amintiri nostalgice, editatã prin grija evlavioasã a bunului
Geo Cãlugãru, cãruia eu îi spun Cãlugãrul Geo, ceea ce îi place,
pãi de ce nu.

Eugen Barbu, cu adevãrat un mare scriitor, stilist de geniu al
limbajului balcanic, argotic, în câteva romane ºi nuvele de raftul
întâi, la sfatul unor binevoitori din culise sau din proprie iniþiativã,
nu l-a acuzat de imposturã ca pe destui alþii, din contra, l-a publicat
pe zidarul Dumitru Dumitricã, l-a susþinut, i-a întins nicidecum o
mânã cu ºiºul ascuns în mânecã, ci una amicalã, cu ºperaclu
deschizãtor de uºi încuiate, în Sãptãmâna, revistã care, pentru a
fi arghezian ºi în ton cu Gâgã, îºi câºtigase o faimã spurcatã în
tulburele ape ale acelor vremuri. Versurile tradiþionaliste, naturiste,
prea/luminoase, uºor sentimentale, s-au simþit bine sau nu în
pamfletara publicaþie, însã câºtigãtorul a tras ponoasele: dupã
1990, Eugen Barbu, acuzat de colaboraþionism prea accentuat,
învinuit, pus pe fãraº etc., mai mult din orgoliu a fãcut mai mulþi
paºi îndãrãt din viaþa literarã, prilej pentru colaboratorii de ieri
reciclaþi în proaspeþi acuzatori sã se uite chiorâº spre lunaticul,
îndrãgostitul de pãrinþi ºi de ultimele poale ale codrilor Vlãsiei.
Iatã cã se poate, în lumea lui Kafka ºi Ionescu, un  poet sã fie
împins la zid pentru prietenie curatã din partea sa cu un prodigios
ºi controversat romancier.

Ar fi timpul ca cineva sã selecteze, sã antologheze poezia
zidarului din ograda lui Dimitrie Bolintineanu ºi din pitorescul
târg de pastramã de oaie de pe malul Sabarului, sã redacteze o
monografie, pentru cã avem o listã întreagã de prieteni, cu nume
ºi prenume ºi calitãþi specifice; acum le vine rândul sã-ºi
demonstreze necesitatea sau inutilitatea. Astfel salopeta ziditorului
de case se va încheia pânã la ultimul nasture poetic, va deveni o
carte cu numele lui Dumitru Dumitricã pe copertã, inclusiv în
colontitlu, pentru care a plãtit îndestul preþul multor înþelegeri ºi
neînþelegeri, al ºi mai multor bucurii ºi suferinþe, pentru cã acesta
þi-e destinul, te-ai transformat într-o bucatã de hârtie ºi cântã
barde!

(Dumitru Dumitricã, Prieteni pentru toate anotimpurile,
Editura Paul Editions, Bucureºti, 2017, prefaþã de Geo Cãlugãru)

Doi poeþi din Bolintin

Dumitru Dumitricã în mijlocul prietenilor scriitori
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Constantin Miu

Teme ºi motive simboliste în lirica lui Bacovia ºi Minulescu

,
Elisabeta
Bogãtan

Plecând de la aprecierea
fãcutã de Mihail
Dragomirescu în
Convorbiri critice
(numãrul din iunie 1908),
potrivit cãreia Minulescu se
dovedeºte a fi, în Romanþe
pentru mai târziu ,
exponentul simbolismului
impresionist, vom estima cã
Bacovia, de poezia cãruia
poate fi apropiat autorul
Romanþelor… este un poet
expresionist.

În cartea sa Ion
Minulescu ºi conºtiinþa
simbolismului românesc,
Emil Manu schiþeazã în

capitolul al cincilea câteva „coincidenþe” – spune criticul – între
lirica celor doi poeþi aduºi în discuþie. În primul rând se porneºte
de la ideea – de acum cunoscutã – cã cei doi poeþi aparþin aceleiaºi
generaþii, care avea vãdite înclinaþii spre lectura simboliºtilor
francezi. În al doilea rând, la Bacovia putem decela tonalitatea
minulescianã – romanþa –, ca în Poem în oglindã: „În salonul
plin de vise,/ În oglinda larg-ovalã încadratã în argint,/ Bate
toamna/ ªi grãdina cangrenatã,/ În oglinda larg-ovalã încadratã
de argint.// În fotoliu, ostenitã, în largi falduri de mãtase,/ Pe
când cade violetul/ Tu citeºti nazalizând/ O poemã decadentã,
cadaveric parfumatã/ Monotonã.” De reþinut, cã prin gesticã,
scenariul acestei creaþii aminteºte de sonetul eminescian Afarã-i
toamnã… Sub aspect structural, sonetul în discuþie are la bazã
antinomia în afarã / înãuntru, regimul climateric – unul autumnal,
bacovian avant la lettre – ºi spaþiul securizant al interiorului
fiind propice unei incursiuni în trecut. Bacovianismul are ca
elemente definitorii toamna, cu frunza-mprãºtiatã, vântul, grele
picuri ºi zloata.

Emil Manu opineazã în cartea amintitã cã „Bacovia e un poet
grav, a cãrui gravitate este vizibilã ºi directã, cu o sinceritate dusã
pânã la limite. Gravitatea lui Minulescu este trucatã sau indirectã,
disimulatã ºi ironicã.” – s.n.1  Cãtre o concluzie asemãnãtoare se
îndreaptã ºi Nicolae Manolescu, sesizând teatralitatea gesticii
eului poetic: „Dacã Bacovia se pune în scenã pentru a se exprima
(elocventã, în acest sens, este poezia Plumb, unde putem sesiza
elemente de teatralitate, precum ºi monologul eroului liric, de
sorginte hamlet-ianã – n.n.), Ion Minulescu joacã teatru, pentru
a se disimula (…) Indiferent de temã, totul este simulat: iubirea,
tristeþea, nostalgia metafizicã. Poetul este un simulant, dar unul
plin de talent, în stare sã joace orice rol.” – s.n.2

În cele ce urmeazã, vom aduce în discuþie teme ºi motive de
facturã simbolistã, recognoscibile în lirica celor doi poeþi,
subliniind totodatã ºi maniera de abordare proprie.

1. Lirica citadinã
Bacovia ºi Minulescu sunt poeþi ai citadinului. În versurile lui

Bacovia, mahalaua târgului de provincie este populatã de o lume
pestriþã ºi leneºã, aflatã într-un vizibil proces de glisare spre
neant, sub puterea nefastã a intemperiilor. „Tãcere… e toamnã în
cetate…/ Plouã… ºi numai ploaia dã cuvânt/ (…) În târg, o fatã
tristã-a murit,/ ªi-au dus-o pe ploaie ºi-au îngropat-o…// (…)
Plouã… ºi peste târg, duse de vânt,/ Grãbite, trec frunze liberate.”
(Nervi de toamnã). La Bacovia, ca ºi la Minulescu, monotonia
ploii de toamnã duce la automatismul gesticii: „ªi-n oraºu-n care
plouã de trei ori pe sãptãmânã/ De sub vechile umbrele, ce suspinã/
ªi se-ndoaie,/ Umede de-atâta ploaie,/ Orãºenii pe trotuare/ Par
pãpuºi automate, date jos din galantare.” (Minulescu, Acuarelã).
Dacã la Minulescu, melosul repetat duce la monotonie („Un
tramvai se-ntoarce-n garã,/ ªi-n tramvaiul plin de pasageri/ Toatã
lumea cântã-n cor pe dinafarã,/ Ce-a cântat ºi ieri ºi-alaltãieri…”
– Ploaie urbanã – s.n.), la Bacovia, cromatica are aceeaºi funcþie
compensatorie: „Amurg de toamnã violet…/ Pe drum e-o lume
leneºã, cochetã;/ Mulþimea toatã pare violetã,/ Oraºul tot e violet.”
– Amurg violet – s.n.

2. Solitudinea
Predilecþia pentru solitudine este una din componentele esenþiale

pentru sufletul celor doi poeþi. Asistãm nu numai la o recluziune,
ci mai cu seamã la claustrarea eroului liric în spaþiul-carcerã al
odãii: „Odaia mea mã înspãimântã/ Cu brâie negre zugrãvitã –/
Prin noapte, toamna despletitã/ În mii de fluiere cântã.// – Odaie
plinã de mistere,/ În pacea ta e nebunie;/ Dorm umbre negre prin
unghere,/ Pe masã arde o fãclie.// (…) Odaia mea mã înspãimântã…/
Aici n-ar sta nicio iubitã. –/ Prin noapte, toamna despletitã/ În mii
de fluiere cântã.” (Bacovia, Singur). Sã observãm cã ideea
claustrãrii, în versurile citate, este potenþatã pânã la paroxism ºi
prin structura circularã a poeziei, care se deschide ºi se închide cu
dihotomia dedans/ dehors (înãuntru/ în afarã), spre a evidenþia
astfel vidul sufletesc al celui aflat într-un spaþiu-carcerã ºi retras în
sine: „Simbolul cercului (…) funcþioneazã ca marcã a limitelor de
diverse nuanþe ºi cu o polisemie remarcabilã.”3 Aceeaºi imagine a
odãii ca spaþiu carcerã o recunoaºtem la Minulescu, în poezia
Triptic banal: „Sunt singur…/ Odaia-mi cu albii pereþi/ Îmi pare
enorma cutie de brad/ În care nebunul dresor de sticleþi/ ªi-a-nchis
favoritul…” Camera (odaia) bacovianã este una generatoare de
neliniºti, de spaime ºi obsesii: „Odaia mea mã înspãimântã…/ Aici
n-ar sta nicio iubitã” – s.n. La Minulescu, tãcerea casei devine
apãsãtoare, încât dezgustul faþã de viaþa netrãitã pânã la capãt este
îndreptãþit: „Tãcerea casei-mi pare mai greoaie/ ªi mã dezgustã
viaþa netrãitã.” (Sonet).

3. Erotica
La Bacovia, refuzul iubitei de a rãspunde chemãrilor eroului

liric ºi despãrþirea celor doi parteneri capãtã accente tragice: „ªi-n
toamna asta udã, mai putredã ca cele ce s-au dus/ (…) La geamul
tãu, în spaima nopþii, ca un prelung final,/ Voi repeta cã anii trec

mereu mai greu ºi mai brutal.// Nimic tu nu vei auzi din câte voi
avea de spus.” (Nervi de toamnã). Scenariul erotic al acestei creaþii
aminteºte de drama sufleteascã a eroului liric eminescian din poeziile
Pe aceeaºi ulicioarã ºi Pe lângã plopii fãrã soþ. În ambele creaþii
eminesciene sesizãm refuzul fiinþei iubite – fereastra (geamul) ca
oglindã a sufletului este simbolul opacitãþii: „Pe aceeaºi ulicioarã/
Bate luna în fereºti,/ Numai tu de dupã ele/ Vecinic nu te mai
iveºti.”, „La geamul tãu ce strãlucea/ Privii atât de des;/ O lume-
ntreagã-nþelegea –/ Tu nu mai înþeles.” Sã mai spunem cã refuzul
este evidenþiat în ambele strofe prin câte o negaþie totalã. La Bacovia,
eroul liric simte acut trecerea timpului, care-l marcheazã brutal,
dupã propria mãrturisire. Drama apare când iubita rãmâne
insensibilã faþã de chinul sãu. În altã poezie, plecarea iubitei –
dupã ce-ºi vor fi spus adio – îi dã senzaþia unui gol sufletesc,
acesta fiind mai greu de suportat ca cel de afarã: „– Adio, picã
frunza/ ªi-i galbenã ca tine, –/ Rãmâi ºi nu mai plânge,/ ªi uitã-mã
pe mine.// ªi s-a pornit iubita/ ªi s-a pierdut în zare –/ Iar eu în
golul toamnei/ Chemam în aiurare.” (Pastel).

Erotica lui Minulescu „încearcã o recondiþionare a romanþei
eminesciene”, adaptând-o „spiritului altei epoci, unei alte
psihologii.”4 Însã, în acest caz, nu mai avem de-a face cu iubirea
diafanã ºi nici cu tristeþea celui care trecea pe lângã plopii fãrã
soþ. Acestea sunt mimate în lirica lui Minulescu. S-a remarcat, în
acest sens, teatralitatea gesticii „trubadurului”, care va recurge la
o retoricã adecvatã, tocmai spre a aduce în prim plan indiferenþa
celui care ºi-a pãstrat „recea cumpãnã-a gândirii” ºi care îºi permite
astfel sã formuleze consideraþii cu iz gnomic vis à vis de
sentimentul dureros al despãrþirii: „Tu crezi c-a fost iubire-
adevãratã…/ Eu cred c-a fost o scurtã nebunie…/ Dar ce anume-
a fost,/ Ce-am vrut sã fie/ Noi nu vom ºti-o poate niciodatã…”
(Celei care pleacã). În Trei lacrimi reci de cãlãtoare, indiferenþa
este ºi mai puternicã, de pe poziþia unui ins cu inima veºnic rece:
„ªi-ai sã mã uiþi –/ Cã prea departe/ ªi prea pentru mult timp
porneºti!/ ªi-am sã te uit –/ Cã ºi uitarea e scrisã-n legile-
omeneºti.” Se poate lesne observa cã reciprocitatea sentimentelor
celor care se despart este jucatã cu genialã artã, tocmai spre a nu
i se reproºa de cãtre partenerã cã la plecare o supune tirului
acuzaþiilor. La fel va proceda, mai târziu, Arghezi, în poezia De-
abia plecaseºi, unde eroul liric adoptã o atitudine de disimulatã
detaºare faþã de fiinþa iubitã, de eliberare de sub zodia unei iubiri
care i-a rãpit libertatea individualã, pentru a putea, în finalul
poeziei, sã declare pe un ton retoric: „De ce-ai plecat? De ce-ai
mai fi rãmas?”

1 Emil Manu, Ion Minulescu ºi conºtiinþa simbolismului românesc,
Editura Minerva, Bucureºti, 1981, p. 143.
2 Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei, EPL, Bucureºti, 1968,
p. 23-24.
3 Simion Mioc, Anamorfozã ºi poeticã, Editura Facla, Timiºoara,
1988, p. 31.
4 Daniel Dimitriu, Introducere în opera lui Bacovia, Editura

Minerva, Bucureºti, 1984, p. 29.

Confirmând accentuarea laturii
meditative a poeziei sale, Ioan Dan
Bãlan abordeazã poetic în
Bosonopoeme (Editura Mãiastra,
Tg. Jiu, 2016), tema temeiurilor
ultime, spirituale ºi materiale, ale
lumii ºi ale existenþei.

Poetul îºi construieºte volumul
pe o metaforã centralã: aºa cum
„particula lui Dumnezeu”, bosonul
Higgs, particulã deocamdatã
ipoteticã, „o excitaþie a câmpului
Higgs, mai mare de nivelul sãu de
bazã” (http://semneletimpului.ro/

stiinta/evolutionism/lhc/bosonul-higgs-fantomatica-particula-a-
lui-dumnezeu.html), prin existenþa sa „ar explica de ce particulele
subatomice au masã, dând înþeles existenþei Universului, aºa
cum îl cunoaºtem astãzi” (Ibidem), aºa ºi poetul, prin existenþa
sa, dã greutate ºi frumuseþe cuvintelor, care stau la temeiul
existenþei umane, aºa cum o cunoaºtem astãzi, astfel ca Marele
Tot „sã se cunoascã mai bine pe Sine prin poet ºi poezie”.

Este reiteratã, astfel, antica temã a Poetului ca purtãtor al harului
divin ºi a Poeziei ca izvorând din inspiraþie divinã: „În trup ºi-a
gãsit sãlaº mesagerul divin / neobosit scotoceºte prin cotloane /
cautã prin mine, cãutãtorul / deschide ºi închide orice încãpere /
e liber sã schimbe orice întocmire / orice trimis al cerului
stãpâneºte libertatea / prin mine se aratã el, sã credeþi!” (Refuz
eºecul, Doamne!). ªi, de asemenea: „Clipele cad precum frunzele
spre humus / praful stârnit acoperã oglinda, ºterge imaginea /
încã e totul neclar: / în creierul omului este aºezat locul simþirii /
ºi acceleratorul prin care particula lui Dumnezeu / ajunge ºi-n
gândul tãu, Poete, consângene!” (Bosonopoeme. Glose).

Volumul mizeazã pe o receptare empateticã, pe forþa
reverberaþiilor de metafore, care nasc în faþa ochilor noºtri noi ºi
noi faþete de culoare, sunet ºi luminã ale cunoscutului ºi
necunoscutului dat existenþial. Cuvintele devin cântec ºi, pe
urmele lui Orfeu, cântecul devine izvorâtor de lume, temei de
lume. Cuvintele leagã ºi dezleagã fapte ale existenþei, întâlniri ºi
întâmplãri, chipuri de oameni ºi feþe ale propriului eu, aparenþe ºi
revelãri ale esenþelor. Cuvintele contureazã ºi justificã drumuri ºi
opriri, cuvintele pipãie hotarele ºi lumineazã departele, lumineazã
înãlþimile ºi prãpãstiile, pune punþi peste fisuri, mereu în cãutarea

unui dincolo ce ascunde esenþe.
Cuvântul este, de fapt, esenþa care dã înþeles existenþei, este

temeiul existenþei, poezia fiind o potenþare a cuvântului.
Poetul, în aceastã horã a învestirii cu existenþã prin cuvânt –

într-o sacrã descendenþã biblicã – este un receptacul ºi un
transmiþãtor, împovãrat cu o uriaºã responsabilitate, aceea de a
mânui forþele creatoare ale cuvântului, ale poeziei, ale cântecului,
pentru a spori frumuseþea lumilor omului.

Întru aceasta, poetul radiografiazã aspecte ale aparentului, ale
realului: „Trãim izolaþi de noi, geoni, ca în lojele / ordinului
rãtãcit ºi de schimnici / chinuiþi, rugându-ne în chilii încristate /
pãstrãm adânciturile pietrei izbite cu fruntea / ritmic, precum se
înlumineazã mãtãniile fãcute / ne cuprindem unul de celãlalt”
(Semeni, Particula…), sau: „viaþa trage într-o parte / moartea
trage în altã parte / în scobiturile þãrmului mareea timpului sapã /
precum îndoiala în semenul muritor: suntem, încã?”
(Bosonopoem II), aspecte supuse lucrãrii cuvântului. ªi iubirea
este radiografiatã: „Tu locuieºti cu mine, Iubito, poate în mine /
ai domiciliul stabil precum poezia / harul de-l avem ne îndeamnã
la întrebãri / cu rãspunsuri ieºite din normal: / de ce ne urmãreºte
o singurã umbrã?” (Bosonopoem I), „Mã trezesc cu cerul pe
frunte, parcã eºti tu / Iubito, cu partea geonului ascunsã (…) da,
Iubito, în joaca ta unul din mine se prinde / ºi cerul din noi
îmbracã visul bucuros / cã toate ale întocmirii sfideazã trecerea /
prin harul împletit pe funia dintre rãsãrit ºi apus” (Bosonopoem
III), reflexele divine fiind în iubire mai evident prezente.

Oscilând între contopirea cu semenul: „Doarme în mine
semenul, viseazã frumos / imaginea lui furã din umbra care se
joacã /de-a omul, de-a poetul, de-a gândul prin somn”
(Bosonopoem III) ºi nevoia de singurãtate: „Doamne, / nu-mi
desface legãtura singurãtãþii” (Convenþional!), sau: „Urc cu
pãcatele în spate / sã-mi aflu singurãtatea printre frunze cãzute”
(Toamnã cu Divinitatea), poetul experimenteazã pe rând oglindirea
în celãlalt ºi în propriul sine, care deseori este simþit scindat:
„Lupul din mine sfâºie oaia din mine” (Tu eºti Lupta!).

Aºa cum bosonul este într-un fel o oglindire ºi o
contraparticulã, poetul noteazã polaritãþi ºi echilibrãri în sine ºi
în afara sa: „Trec împãrþit: pâinea ºi vinul sunt din sfinþenie /
palma ta stângã cheamã palma mea dreaptã / pãmântul împleteºte
cerul de ape / fiinþa ºi nefiinþa au aceeaºi oglindã, vie!” (Boson
Higgs).

Poetul se simte luminã arzând întru înþelegerea ºi adorarea

înaltului: „Vedeþi? / înfãºor trupu-mi în jurul feºtilei de smirnã /
trec veºnicia cu luminã aprinsã / (…) Da, ca la orice înaltã solicitare
celestã / nãdejdea, aripile ºi picioarele sunt curat chezaº / scãrii
secrete a scribului hãruit / sã urce, sã afle, sã sufere, sã spunã, sã
tacã!...” (Prin Luminã liniºtitã), întru aflarea Frumosului:
„Dorinþa secretã a Poetului mereu / e sã afle izvorul binecuvântat
/ al Frumosului” (Dorinþã secretã), sã afle secretul duratei, purtat
de Omul de Piatrã de pe culmi, cu care se simte uneori similar, el,
poetul „geon la canton” : „uneori Omul de Piatrã ºi geonul suntem
unul”. (Stea cãlãtoare).

Cãutarea divinului este afirmatã alteori simplu, direct:
„Doamne, mã vezi în mine când vrei / mã gãseºti în copilul meu
/ în soþia mea / în aproapele meu / mã joc în floarea vieþii / în
pomul roditor / în steaua vie / cãlãtoresc din Lunã pânã în Soare
/ pentru fiecare încercare / de a te afla în mine o singurã datã…/
…ºi îmi este de ajuns, Doamne!” (Simplu). Conºtiinþa dublei
plãmade, pãmânt ºi cuvînt, se reveleazã dureros: „Descopãr uimit
ºi îndurerat omul din mine / partea pãmânteanului cu care sunt în
conflict ca poet” (Destãinuire).

Efortul poetului cautã echilibrul între vãzut ºi nevãzut, între
dinolo ºi dincoace, ca între douã lumi paralele: „mã încãpãþânez
sã fiu plugar stelar / sã trag douã brazde în aceeaºi clipitã / în
oglinda a douã galaxii paralele / precum douã transmisii simultane
/ pe aceeaºi lungime de undã” (Ogor stelar), ca între douã feþe
ale sinelui: „Am aflat târziu cã în mine suntem doi /destãinuirea
e devreme pentru cel care trãieºte / e decãdere sau înãlþare,
congenerilor / privitori de sus sau cu ochii închiºi” (Destãinuiri)
sau cautã refacerea întregului din fragmente: „amar e sã-þi iubeºti
imaginea / ivitã în oglinda spartã.” (Amar…).

Aºa cum starea bosonicã se bazeazã mai mult pe intuiþie, acum
cel puþin, volumul Bosonopoeme se bazeazã mai mult pe intuiþia
cititorului în receptarea mesajului, a stãrii poetice, ºtiindu-se cã
intuiþia este cunoaºterea directã, nemijlocitã de raþionamente. Cãci
poezia este în esenþa ei, afirmã autorul, intuiþie. În plus, ea trebuie
sã ofere acces direct la lumea subconºtientului, pentru „recuperarea
totalã a forþei noastre psihice”, conform afirmaþiilor lui André
Breton, cale menitã sã dea „o fluiditate liricã, o dinamizare a
metaforei”. Poetul se miºcã cu dezinvolturã într-o suprarealitate
aflatã la hotarul dintre lumea interioarã ºi lumea exterioarã, probând
cu mãiestrie artisticã una din valenþele scrisului sãu, cea care se
revendicã din buna tradiþie suprarealistã.

Ioan Dan Bãlan în cãutarea temeiurilor existenþei umane
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Motto: Priveºte spre

luminã ºi umbra va dispare.

(Jules Renard, Le journal,

1927)

Într-adevãr, îndemnul

ilustrului scriitor ºi

dramaturg, Jules Pierre

Renard (1864-1910), îmi

întãreºte convingerea cã,

pentru a aborda tema

Centenarului Marei Uniri de

la 1 decembrie 1918,

privirile ºi nãdejdea noastrã trebuie sã fie îndreptate spre

lumina Taboricã ce i-a cãlãuzit ºi pe moºii ºi strãmoºii

noºtrii, deveniþi martiri pentru realizarea mãreþei

nãzuinþe visatã de bunii noºtrii daci. Sã privim spre

lumina credinþei ca sã disparã întunericul ce cu umbra

sa, timp de un secol a acoperit pãmântul binecuvântat al

vechii Dacii, poporul având puþine zile însorite pentru

a-ºi încãlzi sufletul ºi a-ºi obloji rãnile! Dar, cu cât umbra

a fost mai densã, cu atât ºi dorinþa de luminã a românilor

s-a transformat într-o puternicã ºi statornicã credinþã cã,

Cel Prea Înalt ºi Maica Domnului ne vor proteja sub

acoperãmântul lor sacru, în aºteptarea Mântuirii.

România la o nouã cruce a destinului

Iatã cã, la un veac de la Marea Unire, România se aflã

la o nouã cruce a destinului când trebuie sã aleagã drumul

pentru urmãtorul secol: ori spre luminã prin iubire, unire,

credinþã ºi respect pentru munca Marelui Creator care,

ne-a binecuvântat cu un loc mãnos pe care sã-l cultivãm

cu dragoste ºi sacrificiu, ori drumul spre întunericul

ignoranþei, dezbinãrii ºi acceptãrii jugului împovãrãtor

al pizmaºului care aºteaptã la cele patru porþi, sã profite

de întuneric pentru a ne jefui de tot ce mai avem ºi a

hãcui trupul sacru al patriei noastre strãbune.

Drept urmare, cred cã a sosit  momentul reînvierii

noastre ca naþie, sã ne recãpãtãm respectul ºi demnitatea

de sine, sã ridicãm capul din þãrânã ºi sã privim cu

încredere spre luminã, pentru cã ne pasã ce se va întâmpla

cu viitorul acestei þãri ºi a acestui brav popor, descendenþi

din voevozi ºi regi, care au apãrat cu preþul vieþii lor ºi al

urmaºilor, glia aceasta ce musteºte de sângele a generaþii

de martiri, care au stat de veghe neobosiþi, pentru apãrarea

hotarelor în vremuri de restriºte.

Dar, pentru a atinge aceastã mãreaþã nãzuinþã de

renaºtere ºi mântuire, este nevoie ca România anului

2018, sã se pregãteascã riguros pentru a trece cu bine

peste provocãrile ºi ameninþãrile care se profileazã deja

la orizont. Am în vedere atât factorii externi care ne-ar

putea influenþa direcþia destinului, dar ºi pe cei interni

peste care se suprapun ºi pe care îi coordoneazã foarte

bine pentru a crea fundalul sonor necesar spectacolului

mediatic ºi intervenþiilor ºi protestelor diplomatice ce

le va urma.

Evoluþiile politice, economice ºi de securitate din

Uniunea Europeanã

Pentru început, sã aruncãm o privire asupra evoluþiilor

politice, economice ºi de securitate din Uniunea

Europeanã, care vor avea un impact ºi asupra derulãrii

evenimentelor din România.

Aºa cum anticipam, 2017 a marcat o nouã etapã a

proiectului de regândire a viitoarei arhitecturi europene,

de astã datã visat de preºedintele Franþei, Emanuel

Macron ºi care poartã denumirea de: „Plan de regândire

ºi reconstruire a Europei pentru a-i proteja identitatea ºi

suveranitatea în faþa mondializãrii” (26.09.2017).

În numãrul 11-12/2017 al revistei Sud, am prezentat

pe larg conþinutul acestui proiect pe care preºedintele

francez îl denumea ca fiind „singura cale care ni se oferã

pentru cã Europa pe care o cunoaºtem este foarte slabã,

foarte lentã, foarte ineficientã dar, Europa singurã poate

sã ne dea capacitatea de acþiune în lume, în faþa marilor

provocãri contemporane”.

Din pãcate, acest proiect nu face decât sã reînvie

prejudecãþi ºi sã redeschidã rãni, încã nevindecate ale

perioadei Rãzboiului Rece, când liderii occidentali,

peste capul popoarelor din estul Europei, au negociat cu

I. V. Stalin, ca peste o jumãtate din Europa centralã ºi de (continuare în pag. 15)

est, sã fie aruncatã în braþele ursului siberian ieºit slãbit

din hibernare, care avea nevoie de sânge proaspãt ºi de

miere, pentru a se revigora.

Proiectul Macron, este de fapt realizarea visului

napoleonian de recãpãtare a influenþei Franþei în luarea

deciziilor politice, economice ºi militare, într-o Europã

în care Germania s-a fragilizat graþie situaþiei economico-

financiarã nu tocmai rozã prin care trece, iar situaþia

politicã internã, destul de confuzã ºi tensionatã dupã

ultimele alegeri legislative, nu-i permite încã sã mai

reprezinte o voce respectatã la nivelul organismelor euro-

atlantice.

Desigur cã reacþia Germaniei faþã de proiectul francez

nu a întârziat sã aparã, chiar dacã nu a mai fost atât de

fermã ca în perioada de glorie a cancelarului Angela

Merkel, dar nu a ezitat sã-ºi exprime deschis,

neîncrederea în viabilitatea lui, atrãgând însã atenþia cã

ar fi trebuit ca cele douã þãri sã fi colaborat la întocmirea

acestui plan, pentru a supune atenþiei liderilor UE o

concepþie coerentã ºi vizionarã privind noua arhitecturã

europeanã.

Cu toate aceste sensibilitãþi ale orgoliului, la lucrãrile

Consiliului European din 15-16 decembrie 2017, s-a

discutat pe marginea propunerilor franceze, cu precãdere

în legãturã cu necesitatea urgentãrii înfiinþãrii

Parchetului european cu atribuþiuni mai precise în

gestionarea infracþiunilor legate de terorism (spãlare de

bani, crimã organizatã, terorismul cibernetic etc.) cât ºi

pentru crearea unui fond de dezvoltare ºi investiþii în

zona euro, astfel ca „Europa sã se transforme într-o putere

industrialã ºi monetarã, care sã facã faþã concurenþei

Chinei ºi SUA”. S-a insistat cu aceastã ocazie ca þãrile

din afara zonei euro sã se pronunþe rapid în legaturã cu

graficul de angajare la procesul de aderare, care impune

o asumare politicã a statelor în cauzã.

România ºi Uniunea Bancarã

Într-un material întocmit de fostul ministru al integrãrii

europene ºi reputat expert în economie mondialã, d-nul

dr. Napoleon Pop, intitulat sugestiv România în faþa unor

oportunitãþi, material supus analizei ºi dezbaterii la

Academia Românã, guvern, parlament ºi preºedinþie,

atrãgea atenþia în privinþa necesitãþii aderãrii þãrii la

Uniunea Bancarã, subliniind cã „acest proiect european

de anvergurã, nefinalizat, care implicã pentru statele

membre costuri financiare (provenind din contribuþiile

naþionale, dar în timp) ºi incertitudini cu privire la

soluþionarea unor aspecte cum este finalizarea schemei

unice de garantare, reprezintã pentru o Românie indecisã

politic un risc, întrucât este un stat gazdã pentru bãnci

cu capital provenind majoritar de la statele membre

Uniunii Bancare ºi nu va putea lua decizii cu privire la

supravegherea ºi rezoluþia acestora, pentru cã nu este

membrã a Uniunii Bancare. În noua guvernanþã a zonei

euro ºi implicit a Uniunii Bancare, interdependenþa între

deficitul bugetar ºi deþinerea titlurilor guvernamentale

de cãtre bãncile din statele gazdã este limitatã, aºa cum

s-a menþionat în legaturã cu deþinãtorii de titluri de stat

emise de statul român.”

Distinsul expert în politici financiar-bancare continuã

aducând argumente solide în privinþa aderãrii la zona

euro ºi la Uniunea Bancarã, amintind de nevoia statului

român de a obþine fonduri de creºtere pentru susþinerea

politicilor sale: expunerea României pe pieþele care

finanþeazã datoria publicã; diminuarea eventualelor

efecte negative în faþa unei noi crize economice care se

profileazã deja; împãrþirea riscurilor prin activarea

mecanismului unic de reglementare ºi prin intermediul

Autoritãþii Bancare Europene; consolidarea capacitãþii

de prevenþie ºi a participãrii la luarea deciziilor cu privire

la tratamentul aplicat bãncilor în þara de origine.

Planul de finalizare a Uniunii Bancare ºi Monetare

pânã în 2025 prevede pentru perioada 2017-2019 un

avans rapid în ceea ce priveºte Uniunea Bancarã, de aceea

se impune la nivelul decidenþilor politici ºi

guvernamentali, asumarea sau nu a unui calendar precis.

Dacã România este pregãtitã pentru a face acest pas,

spre o integrare profundã în UE, rãmâne de vãzut, dar

cred cã se impune o serioasã examinare a problemei atât

de cãtre guvern, dar ºi de preºedinþie, parlament,

societatea civilã, având în vedere implicaþiile economice,

financiare ºi sociale.

România ºi relaþia cu Ungaria

Anul 2018 se prefigureazã ca un an de referinþã pentru

istoria recentã a României, un an al schimbãrii legislaþiei

privind salarizarea, pensiile, legile justiþiei, eventual

legile siguranþei naþionale care aºteaptã de ani buni în

sertarele parlamentarilor, poate o lege a minoritãþilor

pentru care insistã cu obstinaþie UDMR, legea organizãrii

administraþiei etc. Acest amplu proces de modernizare a

legislaþiei româneºti ºi de punere de acord cu cea

europeanã, cum este firesc stârneºte reacþii mai mult sau

mai puþin justificate îndeosebi din partea generaþiei

tinere, cum am denumit-o într-un material publicat , a

„fulgilor de nea”, care nu este de acord cu autoritatea

statului ºi respectarea legilor ºi constituþiei,

manifestându-se anarhic ºi fãrã o viziune clarã privind

modul de organizare ºi funcþionare a statului de drept,

într-o þarã europeanã. Important este cã protestele lor

bine organizate ºi regizate din umbrã de cãtre forþe oculte

ce vor ca în acest an centenar þara sã fie rãvãºitã de

violenþe în stradã pentru a bloca funcþionarea instituþiilor

ºi a nu fi în mãsurã sã rãspundã acþiunilor revizioniste

tot mai provocatoare ºi ameninþãtoare la adresa

integritãþii teritoriale a României, finanþate cu

generozitate de cãtre guvernul de la Budapesta.

Aº fi fost bucuros dacã, aceste energii viguroase ale

tinerei generaþii ar fi fost canalizate în direcþia bunã ºi

anume de a riposta ferm la manifestãrile deja cotidiene

ale organizaþiilor extremiste maghiare din Transilvania,

care prin acþiunile lor aduc atingere demnitãþii naþionale

ºi îndeamnã la revoltã pentru obþinerea autonomiei

teritoriale aºa cum declara recent, preºedintele UDMR,

Kelemen Hunor. Poate cã ar fi fost oportunã reacþia

tineretului la recentele mãsuri fãcute publice de cãtre

guvernul Orban, de a finanþa cu milioane de euro

acþiunile iredentiste ale maghiarilor din România dar ºi

din þãrile limitrofe unde comunitãþile maghiare nici nu

viseazã sã se bucure de libertãþile ºi drepturile pe care

le-au obþinut cei din Ardeal.

Provocãrile din zona Orientului Mijlociu Extins

Dacã tot ne-am oprit asupra provocãrilor externe care

se prefigureazã din direcþia Europei, cred cã nu este lipsit

de interes sã reamintim ºi de evoluþiile politico-militare

din zona Orientului Mijlociu Extins, care se succed cu

repeziciune ºi se pot transforma într-un conflict regional

extins, unde interesele geoeconomice ºi geostrategice

ale SUA ºi Rusiei, la care se ataºeazã ºi cele ale Turciei ºi

Arabiei Saudite, vor genera ameninþãri ºi riscuri la adresa

siguranþei naþionale atât pentru Europa, cât ºi în direcþia

þãrilor din Golful Persic, Asia Centralã ºi Extremul Orient.

Dupã „primãvara arabã” se prefigureazã o „primãvara

iranianã, sauditã, yemenitã, africanã”, care va genera

turbulenþe pe pieþele financiare, va duce la creºterea

preþului petrolului peste 70 de dolari barilul, a gazelor

naturale, a alimentelor, influenþând decisiv modul

de realizare a alianþelor economico-militare pentru

viitoarele decenii.

La aceste evoluþii ce perturbã actuala ordine

internaþionalã, se adaugã ºi politica externã promovatã

de preºedintele Trump, de ignorare a organizaþiilor cu

vocaþie universalã ONU, OIM, OMS, UNESCO ºi pe cele

regionale, prin impunerea unor condiþii împovãrãtoare

în relaþiile de „parteneriat” cu alte state, care sunt tratate

ca prietene sau inamice în funcþie de nivelul importurilor

de armament, maºini, utilaje petroliere sau servicii ale

corporaþiilor americane (ex. Arabia Sauditã care era

consideratã de Congresul american responsabilã pentru

atentatele din 2001 ºi obligatã sã despãgubeascã

victimele ºi familiile celor afectaþi cât ºi companiile care

au suportat daune, din momentul semnãrii contractelor

de livrare de armament american în valoare de peste 300

miliarde dolari, Arabia Sauditã a redevenit aliatul de

încredere în conflictele din Orientului Mijlociu Extins.

Acelaºi scenariu a fost urmat ºi in relaþia cu Qatar care,

era condamnat ºi supus embargoului de cãtre SUA ºi

Arabia Sauditã pentru „finanþarea” ºi dotarea cu

2018 - România la o altã cruce a destinului?
 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
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armament a ISIS  (Statul Islamic). Odatã semnate contracte

de import armament american de peste 250 miliarde

dolari, ca prin „minune” Qatarul a redevenit un aliat de

nãdejde al americanilor ºi exemplele ar putea continua).

Sã nu uitãm cã ºi România a fost supusã aceluiaºi

tratament pentru a-ºi demonstra loialitate faþã de

partenerul nostru strategic. Una peste alta,în 2017,

preºedintele Trump a adus la bugetul american, peste

1.000 miliarde de dolari, ceea ce nu a realizat nici un alt

preºedinte, la care se adaugã retragerea finanþãrilor ONU,

UNESCO, reducerea cheltuielilor publice, reducerea

cheltuielilor pentru susþinerea proiectelor de protejare a

mediului înconjurãtor stabilite la reuniunea de la Paris.

Ameninþarea cu butonul nuclear, a stârnit panica ºi

ingrijorarea liderilor lumii ºi îndeosebi a celor din Asia-

Pacific cre se pronunþã pentru negocieri între cele douã

state coreene, evitându-se escaladarea conflictului.

Bomboana pe colivã a fost pusã de preºedintele Trump

când a anunþat recunoaºterea Ierusalimului drept capitala

Israelului ºi mutarea în regim de urgenþã a ambasadei

americane de la Tel Aviv.

Despre miºcãrile independentiste din Europa

Tot în categoria riscurilor ºi ameninþãrilor la adresa

securitãþii naþionale ºi internaþionale putem include ºi

radicalizarea miºcãrilor extremist-naþionaliste, xenofobe,

islamofobe ºi secesioniste care au debutat în 2017 cu

referendumurile din Catalunia ºi Corsica care au tras un

semnal de alarmã cã 2018 va fi anul marilor decizii în

privinþa meþinerii actualelor structuri statale naþionale,

într-o Europã care se doreºte a se reinventa. Poate cã

tocmai aceste evoluþii nu sunt deloc întâmplãtoare, ci

sunt etape intermediare de parcurs pentru a se realiza o

nouã formã de organizare ºi anume, Uniunea Statelor

Europene, proiect de altfel demarat în mod discret de

Parlamentul ºi Comisia Europeanã. Pe acest fond vom

asista în acest an, la manifestãri similare în Italia

(Padania-nordul þãrii), Belgia, Scoþia, Þara Bascilor,

Germania (sunt landuri care doresc mai multã autonomie),

Franþa (Bretania) ºi bineînþeles, la frontiera noastrã de

vest, Ungaria care se va manifesta tot mai agresiv

ºi obraznic în relaþia cu România, fãrã sã fie deranjatã în

vreun fel de instituþiile europene cu atribuþiuni în

apãrarea actualei arhitecturi constituþionale rezultate din

Tratatul de la Trianon.

Sã nu uitãm cã România este înconjuratã de vecini

nemulþumiþi de actuala configuraþie a frontierelor, de

aceea ne putem aºtepta la unele acþiuni revizioniste din

partea Ucrainei (care pierzând estul ºi Crimeea, va forþa

extinderea teritorialã la gurile Dunãrii ºi revendicarea

unor regiuni din sudul  R. Moldova), Serbiei (care spera

în focul evenimentelor din 1989 sã obþinã Banatul) ºi

nu în ultimul rând Bulgariei (care a lansat prin canale

oculte dorinþa de a realiza o uniune, federaþie cu

România).

Nu putem neglija cã toate aceste „convulsii” revizioniste

din imediata noastrã vecinatate, sunt atent monitorizate

ºi stimulate de interesele geostrategice ºi geoeconomice

ale Federaþiei Ruse, care nu a renunþat la Testamentul

Þarului Petru I de a se folosi cu abilitate de slãbiciunile

Europei pentru a-ºi extinde influenþa ºi controlul

evoluþiilor politice, economice ºi militare europene.

Axa Moscova – Istambul – Teheran se va reactiva

pentru a fi parte a jocurilor geopolitice din Orientului

Mijlociu Extins ºi de a controla cât mai bine miºcãrile în

Mediteranã ºi Marea Neagrã, porþi de legãturã a traseelor

energetice din Asia Centralã spre Europa ºi Orient.

În articolul publicat în revista Sud, intitulat sugestiv

„Noul drum al mãtãsii. China pe tabla de ºah a celor

3G”, încercam printr-o documentare temeinicã sã atrag

atenþia asupra noii strategii de politicã economicã

chinezã, de a construi o infrastructurã rutierã ºi maritimã,

care sã aducã þãrile Extremului Orient pe pieþele

europene, ridicând astfel gradul competiþiei comerciale.

Centenarul Marii Uniri sau anul dezbinãrii

naþionale?

Dacã am alocat mult spaþiu din economia articolului

factorilor externi ce tind sã vulnerabilizeze evoluþiile

din þara noastrã, se cuvine sã ne aplecãm ºi asupra

cauzelor interne care pot transforma Centenarul Marii

Uniri în anul dezbinãrii naþionale ºi pierderii suveranitãþii

ºi identitãþii ºi sã sperãm cã nu va fi ºi al destramãrii

teritoriale.

În lipsa unui proiect de þarã însuºit ºi susþinut de toate

forþele politice ºi de cãtre societatea civilã, se practicã

un dialog al surzilor, opoziþia prin acþiunile sale

incoerente ºi fãrã o viziune clarã privind mãsurile

economice ºi legislative ce ar trebui sã ofere o alternativã

la actuala coaliþie aflatã la guvernare, se mulþumeºte sã

ofere electoratului un circ care o decredibilizeazã ºi o

plaseazã în afara deciziilor majore la care ar trebui sã

participe. Aceastã stare de lucruri tinde sã scape

controlului putând degenera în confruntãri de stradã între

diverse categorii socio-profesionale care ar putea fi

folosite de forþele interesate la declanºarea unui rãzboi

româno-român, ce ar perturba serios stabilitatea politicã,

economicã ºi capacitatea de apãrare a þãrii în faþa

acþiunilor iredentiste maghiare care deja sunt o realitate

tangibilã extrem de periculoasã.

Dacã nu era suficient acest balamuc intern, trebuie sã

amintim cã asistãm la o confruntare durã a intereselor

geoeconomice ºi geopolitice ale marilor puteri europene,

americane ºi ruseºti care îºi disputã acapararea resurselor

naturale ºi financiare ale þãrii, punând presiune

mediaticã, diplomaticã ºi judiciarã asupra instituþiilor,

companiilor româneºti ºi persoanelor care li se opun,

contribuind astfel la menþinerea unei tensiuni constante

ºi a unui  haos instituþional controlat.

Reþelele de socializare, organizaþiile

neguvernamentale finanþate din exterior, unele trusturi

media aservite ocultei internaþionale, sunt activate ºi

pregãtite sã organizeze proteste ºi manifestaþii

antiguvernamentale în speranþa rãsturnãrii actualei

majoritãþi politice aflatã la guvernare în urma alegerilor

legislative .

Unele efecte ale acestei zãpãceli ºi isterii tind sã se

extindã ºi la nivelul administraþiilor locale, moneda

naþionalã s-a depreciat semnificativ, rata ºomajului va fi

în creºtere (mai ales în rândul tinerilor), preþurile la

alimentele de bazã au atins cote alarmante, la fel ca ºi

preþul la benzinã, gaze naturale ºi electricitate, atât la

consumatorul casnic, cât ºi la cel industrial.

ªi totul pe fondul unei creºteri economice care ar fi

trebuit sã asigure un trai decent, în conformitate cu

prevederile constituþionale.

Lupta împotriva corupþiei s-a demonetizat datoritã

abuzurilor de putere practicate în procesul probatoriului,

tot mai multe „cazuri” de rãsunet fiind invalidate de

instanþele judecãtoreºti, fãrã sancþiuni severe împotriva

celor care prin faptele lor, au adus atingere libertãþii,

demnitãþii ºi viitorului politic sau profesional al celor ce

au cãzut victime incompetenþei ºi abuzurilor de tot felul.

Cine va profita de situaþia tensionatã ºi confuzã din

România, în acest an al Centenarului?

Cu siguranþã vecinii pizmuitori ºi trufaºi care vor gãsi

un teren fertil acþiunilor iredentist-revizioniste.

Deja guvernul ungar a elaborat ºi finanþat un amplu

program, bine articulat vizând blocarea ºi ridiculizarea

acþiunilor româneºti de omagiere a Centenarului Marii

Uniri, prin intermediul reprezentanþelor diplomatice ºi

culturale din strãinãtate cu precãdere cele din Europa,

SUA, Canada, Australia folosindu-se ºi de puternicile

organizaþii iredentiste ale diasporei ungare, iar pe

teritoriul României, prin activarea ºi radicalizarea

organizaþiilor extremist-revizioniste din secuime pentru

a crea stãri tensionate ºi provocãri care sã genereze

confruntãri cu organele de ordine. De fapt, se urmãreºte

reeditarea evenimentelor din 15 martie 1990 de la Târgu

Mureº, însã de astã datã cu o finalitate clarã: obþinerea

autonomiei teritoriale a zonelor populate de maghiari.

În aceste condiþii, la presiunea exercitatã de factorii

externi perturbatori ºi la „protestele” maghiarilor din

interior care vor acuza autoritãþile române de „epurare

etnicã”, ne putem aºtepta la o intervenþie a „cãºtilor

albastre sau roºii”, care sã „pacifice” zonele de conflict.

De aici ºi pânã la obþinerea autonomiei calea este fãrã

obstacole.

Ce-ar fi de fãcut?

Cred cã se impune în regim de urgenþã, convocarea de

cãtre preºedintele României a unei ºedinþe CSAT, pentru

a se elabora o strategie coerentã cu simularea unor scenarii

posibile ºi cu mãsuri preventive ºi de ripostã adecvate, în

paralel cu o campanie politico-diplomaticã inteligentã

pe lângã organismele euro-atlantice în scopul de a

interveni din timp ºi a atenþiona autoritãþilor de la

Budapesta, în legãturã cu efectele ce le-ar suporta în cazul

destabilizãrii flancului de est al NATO ºi UE, ºi aºa

vulnerabil ca urmare a intervenþiilor ruseºti în Ucraina ºi

presiunilor exercitate asupra R. Moldova, la care se adaugã

noua alianþã Rusia-Turcia, care schimbã configuraþia

geostrategicã în zona Mãrii Mediterane ºi a Mãrii Negre.

Fiind vorba de Centenarul demnitãþii naþionale, cred

cã, mai mult ca oricând, oamenii care deþin poziþii

importante în aparatul de stat, în organizaþii civice

culturale ºi socio-profesionale româneºti, din þarã ºi

exterior, sã se manifeste ca apãrãtori fermi a unitãþii

naþionale, a limbii, tradiþiilor, istoriei ºi credinþei

strãbune, ca un pios omagiu adus celor care s-au jertfit

pentru aceste valori.

Cred cã ceasul istoric ne obligã sã renunþãm la

„Þiganiada” care a decredibilizat tot ce este mai de preþ

unei naþii, de la Parlament, forul de elaborare a legilor în

interesul cetãþenilor ºi respectul Constituþiei, ºi pânã la

guvern, preºedinþie, biserica ortodoxã ºi familia regalã

(care a reprezentat un reper al reîntregirii ºi modernizãrii

României) aflatã acum într-un mare scandal pentru

împãrþirea averii defunctului Rege Mihai I.

Despre felul în care românii (nu) îºi apãrã

demnitatea

Pregãtind acest material, mi-am amintit de un interviu

acordat unui ziar sãtmãrean, de prof. de istorie sârb

Miodrag Stanojevic, care ne-a oferit o adevãratã lecþie

de demnitate ºi mândrie naþionalã, lecþie pe care o

meritãm din plin. Citez câteva pasaje ale interviului în

cauzã, poate învaþãm ºi noi ceva.

„Fenomenul Csibi Barna, un degenerat care îºi permite

sã dea foc în centrul României unei pãpuºi reprezentând

un erou naþional al românilor (Avram Iancu) fãrã o reacþie

fermã din parte autoritãþilor. Vã propun un exerciþiu de

imaginaþie. Ce s-ar fi întâmplat dacã:

- un român ar fi dat foc la Budapesta unei pãpuºi

reprezentându-l pe Kosut Lajos;

- un turist german ar fi incendiat la Tel Aviv o pãpuºã

reprezentându-l pe David Bengurion sau Golda Meir,

premieri ai Israelului;

- un ungur din Vojvodina ar fi incendiat la Novi Sad o

pãpuºã reprezentându-l pe Milos Obilic, eroul naþional

al sârbilor de la Kosovopolje;

- meciul Steaua-Ujpest de acum trei ani, când la intrarea

în România suporterii unguri aflaþi în tren au afiºat

Transilvania aparþine Ungariei, iar pe stadionul Steaua

din Bucureºti au afiºat: românii = þigani. Acelaºi scenariu,

dacã Ujpest ar fi jucat la Belgrad cu Partizan sau Steaua

Roºie. Oare ar fi avut curaj ungurii sã afiºeze sârbii =

þigani sau Vojvodina aparþine Ungariei? Nu, nu ar fi

îndrãznit, iar dacã ar fi fost atât de tâmpiþi sã o facã, în

aceaºi searã ar fi cinat în infern.

De ce îºi permit asta în România? De ce nu îºi permit

acelaºi lucru în celelalte þãri unde au minoritãþi maghiare

ºi revendicãri revizioniste, adicã Slovacia, Serbia,

Ucraina? Simplu, pentru cã ei ºtiu cã românii sunt un

popor paºnic, binevoitor ºi primitiv, un popor imbecil

de tolerant. Totodatã ei ºtiu cã slavii nu sunt aºa ºi de

aceea nu îºi permit.

Afirm cu tãrie cã nu existã nicãieri în lumea civilizatã

o þarã care sã acorde atâtea drepturi unei minoritãþi

alogene cum acordã  România minoritãþii maghiare ºi

totuºi nu vor fi niciodatã mulþumiþi, sâcâindu-vã

perpetuu (ca un þânþar în miezul nopþii) cu aceeaºi

pretenþie imbecilã: autonomia teritorialã. Tupeul lor se

manifestã ºi prin faptul cã ei se considerã ca fiind similarã

pretenþia lor de autonomie teritorialã în România cu cea

a catalanilor în Spania, ignorând cu bunã ºtiinþã marea

diferenþã: catalanii sunt bãºtinaºi în Spania, pe când

maghiarii sunt alogeni asiatici în România.”

Cred cã prietenul nostru a fost suficient de convingãtor

pentru a trezi în inimile românilor dragostea ºi respectul

demnitãþii gliei strãbune.

Câteva concluzii

Având în faþa noastrã acest tablou al evoluþiilor viitoare

la nivel european ºi þinând seama cã în 2019 este de

drept rândul României la conducerea UE, dupã cea a

Bulgariei, cred cã este necesar ca încã de pe acum sã ne

stabilim o strategie de þarã cu obiective clare de atins,

inclusiv în privinþa viziunii regândirii noii arhitecturi,

care presupune ºi o integrare profundã politicã,

economicã, financiarã ºi militarã a României în structurile

euro-atlantice. Dar, pânã atunci, va trebui ca actul de

legiferare, de guvernare ºi de justiþie, sã aibã consistenþã

ºi predictibilitate în conformitate cu cerinþele UE ºi ale

statului de drept, pentru a crea condiþii de realizare a

unei pãci sociale durabile ºi a uni societatea româneascã

în jurul valorilor care au stat la baza realizãrii Marii Uniri.

Sã folosim cu inteligenþã Centenarul Marii Uniri, care

a fost un moment binecuvântat de Dumnezeu, pentru a

aduce un pios omagiu celor care s-au jertfit sã facã

posibilã realizarea acestei nãzuinþe de secole la care

au visat înaintaºii noºtrii, de secole.

Drept urmare, vã îndemn dragi români sã privim cu

încredere lumina speranþei datã de nãdejdea în Sfânta

Treime ºi Maica Domnului ºi Mântuitorului Nostru, Iisus

Hristos, care la aceastã cruce a destinului vor fi alãturi de

poporul român, care ºi-a apãrat glia strãbunã ºi a rezistat cu

încãpãþânare în faþa marilor imperii ale lumii care au prãdat

ºi jefuit fãrã scrupule, bogãþiile solului ºi subsolului.

Sã sperãm, cã ºi de aceastã datã Dumnezeu va fi român!

(urmare din pagina 14)
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Dupã ce am parcurs în primele douã episoade nouã

numere ale consistentei publicaþii Zenit, sã ne oprim acum
asupra celui de-al zecelea numãr, care debuteazã cu

coperta gravatã de Mihail S. Petrov, artist pe care l-am

întâlnit încã de la cel de-al ºaselea numãr. Coperta

înnobilatã cu gravura intitulatã Ritm, are ºi un supratitlu

incitant: „Se cautã un om!”.

Între semnatarii materialelor din corpul revistei trebuie
evidenþiat Vladimir Maiakovski cu poemele Ret i svet,

dar ºi Claire Goll (soþia lui Ivan Goll) cu Târg la Berlin

(Messa im Berlin).

Semnalãm o ciudãþenie aparentã, dar în fond un

element literar ºi tipografic utilizat mult în epocã, un

poem dadaist Orientaeroplan, semnat de Franz Richard
Behrens (Berlin) în care absorbantul crescendo de la A la

Z dovedeºte aceeaºi tendinþã ca ºi rubrica noastrã aflatã

în supratitlu. Rândurile pare ale poemului cuprind nume

din avangardã, în timp ce cele impare încep cu denumiri

din chimie (azot, hidrogen, oxigen).

De mare interes este faptul cã între numele din
avangardã întâlnim numele lui Ernst Stern, vãrul lui M.

H. Maxy, scenograf la Berlin, colaborator apreciat al

marelui regizor Max Reinhardt, al cãrui portret realizat

de Maxy figureazã în cuprinsul revistei Integral, pe care

a condus-o.

Titlul cules vertical, asemenea unui acrostih,
descifreazã „Explozia balcanicã”. Mai trebuie sã

subliniem ºi grafica datoratã lui Sibe Milicici, intitulatã

„Douã surori”.

Un fapt demn de remarcat este agresivitatea coperþilor

revistei. Exemplu peremptoriu în acest sens îl constituie

chiar cea de la numãrul 11, unde este prezentatã macheta
monumentului „Internaþionalei a III-a”, opera lui

Vladimir Tatlin. Pe lângã culorile diferite ale

coperþilor,ele sunt cartonate, iar cuprinsul este tipãrit pe

hârtie subþire, ceea ce alcãtuieºte un ansamblu grafic

extrem de atrãgãtor ºi în egalã mãsurã de un subtil

rafinament artistic.
Un manifest Zenit, cu supratipar roºu, deosebit de

agresiv, semnat de cel ce pãstoreºte revista, Liubomir

Micici, al cãrui titlu este scris cu majuscule,

„ZENITTZAM”, reprezintã un înflãcãrat apel la

alãturarea la ideile propuse de curentul pe care-l

reprezintã publicaþia.
Un colaborator extrem de valoros, prezent ºi în acest

numãr cu o linogravurã din Praga, este cehul Karel Teige,

care va participa la Expoziþia Internationalã a

Contimporanului  din 1924. Iatã, deci, legãturile

existenete între diferitele publicaþii de avangardã, fie
ele în mod direct sau indirect ca în cel de faþã, dar

demostrând marile legãturi artistice ºi spirirtuale ale

artiºtilor avangardiºti din diferitele puncte ale planetei.

Sub titlul Barometru liric, statornicul prieten al

revistei, Ivan Goll, ilustreazã registrul liric în timp ce

registrul grafic este îmbogãþit de un artist de talia lui

Georg Grosz, din Berlin. O gravurã în linoleum aparþinând

lui A. P. Gallien, completeazã partea imagisticã a celui

de-al unsprezecelea Zenit.

Tot cu o linogravurã, de data aceasta semnatã de Mihail
S. Petrov, din Belgrad, se deschide ºi ediþia a

douãsprezecea Zenit, unde vom întâlni ºi poeme ale

francezului Paul Dermee, prieten al moderniºtilor români.

Ca dovadã, o fotografie din casa lui unde alãturi de gazdã

apare Piet Mondrian, G. Vantongerloo, Russolo, dar ºi
Ilarie Voronca ºi Celine Arnauld, actriþã originarã din

Cãlãraºi (Paris, 1927, fotografie aflatã într-o sintezã a

avangardei româneºti).

Numãrul 11 al revistei are opt pagini, la fel va avea ºi

numãrul pe care l-am rezumat mai sus, dar o caracteristicã

specialã este faptul cã numerotarea paginilor se face în
continuarea precedentului, aºa fiind, prima paginã a

acestui numãr este 9.

Cel de-al treisprezecelea numãr se aflã sub un

imperativ major, articolul e semnat de marele animator

al publicaþiei, neobositul Liubomir Micici, intitulat

ªcoala Zenit, de scris. Partea graficã se bucurã de
contribuþia lui Albert Gleizes, cu ilustraþii paginale „în

aval”, trimise de la Paris, în 1922.

Pline de substanþã cele douã articole despre artã – unul

semnat de F. T. Marinetti, iar cel de-al doilea aparþinându-

i lui Ivan Goll, se referã la arta lui Picasso. Desigur, nu

putem sã omitem articolul Charlot, elaborat de
Guillaume de Torres, ca ºi gravura Zenit, elaboratã de

prolificul Mihail S. Petrov.

Marele Serghei Esenin este prezent în paginile

numãrului urmãtor (14) cu Preobrajenie, versurile sale

mãiastre fiind acompaniate de o gravurã, operã a lui Louis

Lozowick, intitulatã Biserica roºie. O traducere din Le

Futurisme, opera lui F. T. Mainetti vine sã completeze

articolul din numãrul anterior al publicaþiei. Alhambra,

reprezinta un text semnat de Evghenie Dundek, în timp

ce cele ªase basme aparþinând lui Adolf Hoffmaister

(Praga) vin sã îmbogãþeascã sumarul acestui numãr.

Apãrut în iunie 1922, Zenit numãrul 15 este de aceeaºi
vârstã cu primul numãr din Contimporanul lui Marcel

Iancu. Un alt mare avangardist, ungurul Lajos Kassak,

sufletul revistei MA, care va colabora ºi cu ai noºtri,

semneazã în acest numãr coperta printr-o gravurã în

linoleum, de fapt o replicã la o peniþã semnatã de marele

Robert Delaunay, intitulatã Le Tour, creatã în 1910. Nu
putem sã nu subliniem, din nou, supratiparul cu roºu,

care violenteazã cititorul. Marele artist francez Delaunay

este venerat într-un text semnat de Goll, intitulat Der

Eiffelturm, ceea ce ne face sã ne gândim imediat la acea

ilustraþie, semnatã de Marc Chagall, apãrutã în volumul

Ulisse, opera lui Ilarie Voronca (1928). Volumul fãcând
parte din cele cinci volume ale seriei Integral, tipãrite la

Paris, prezintã pe pagina-oglindã a titlului, turnul Eiffel,

purtând în extremitatea superioarã capul scriitorului

Ilarie Voronca. Nu numai înãlþimea respectabilã a

poetului l-a determinat pe Chagall sã-l portretizeze astfel,

ci ºi statura operei pe care scriitorul ne-a dãruit-o.
De remarcat în acest numãr ºi colaborarea a doi lideri

avangardiºti, personaje care au influenþat arta secolului

al douãzecilea. Primul este Herwart Walden, promotorul

curentului Der Sturm, care semneazã o poezie, iar cel

de-al doilea, „tatãl futurismului”, italianul Marinetti, îi

adreseazã celui care pãstoreºte Zenit-ul, Liubomir Micici,
o scrisoare la 21 iunie, dovadã a aprecierii strãdaniei

depuse de cãtre croatul care a ºtiut sã adune în paginile

publicaþiei floarea avangardei internaþionale.

Odatã cu numãrul 16 apare o nouã caracteristicã

tehnicã ºi anume, nu mai existã coperta de carton cu care

eram obiºnuiþi. În cuprins vom gãsi douã pagini de poezie,
semnate de Micici, în timp ce în alte douã pagini apar

producþiile lui Polianovski, care va deveni un

colaborator apropiat al lui Micici. De asemenea, trebuie

subliniat cã întregul numãr este în limba germanã,

confirmare a internaþionalitãþii publicaþiei.

Urmãtorul numãr este dublu (17-18), iar coperta
cartonatã reapare. Ce sã-i Faci? Jocul finanþãrii în artã a

avut, dintotdeauna, un rol important.

În acest numãr distingem influenþa pro-rusã. Este un

numãr de excepþie. În el se reflectã ºocul produs de Marea

Revoluþie din Octombrie, la Berlin. De aceea, trebuie sã

privim ce cuprindea acest numãr ºi ceea ce se petrecea în
timp real în Germania, pe tãrâmul artei noi.

Parcurgem Zenit-ul: marele constructivist El Lissitzky

semneazã lucrarea Victoria în soare. Chiar când scriu

aceastã recenzie zenitistã, la Moscova, la Muzeul

Tretiakov ºi la Muzeul Evreiesc se desfãºoarã o mare
retrospectivã ce-i este dedicatã maestrului.

Sã continuãm cu Vladimir Maiacovski cu o bucatã din

10 martie 1922, Ascultaþi furia! Ilya Ehrenburg

semneazã un poem, dar ºi o colaborare alãturi de El

Lissitzky, material elaborat special pentru Zenit.

O rubricã distinctã este Ruska, nova umetnest. Nu
putem sã nu-l amintim pe vitorul laureat Nobel pentru

Doctor Jivago, Boris Pasternak, cu cinci poezii în catren,

ca ºi acel poem al lui Nicolai Asaiev, al cãrui roman

Departe de Moscova, era des citat ºi citit în þara noastrã,

prin anii ’50. Desigur, nu putem omite din sumarul
numãrului a versurilor lui Esenin.

Partea graficã este semnatã de Kasimir Malevici cu

celebrele sale însemne: pãtratul ºi cercul negru, alãturi

de un articol teoretic semnat de acest iniþiator al

suprematismului.

Paralel cu apariþia revistei are loc „Declaraþia
Congresului Construcþiviºtilor” de la Düsseldorf sub

lozinca „Constructiviºti din toate þãrile uniþi-vã!”.

Marxism veritabil! Marcel Iancu va adera ºi el, trimiþând

adeziunea sa prin prietenul sãu din perioada de la Zürich,

Hans Richter.

Paralel cu Congresul desfãºurat între 29 ºi 31 mai 1922,
a avut loc ºi o expoziþie internationalã ca magazin

universal (Kunstaustelung) care a avut ºi o secþie

româneascã reprezentatã de Hans Mattis Teutsch ºi Jules

Pascin. Sã nu uitãm cã au participat 18 þãri, din Egipt

pânã în Japonia, la aceastã manifestare de referinþã. Ceea

ce trebuie însã amintit este faptul cã în cadrul secþiunii
germane a participat compatriotul nostru Arthur Segal,

care se stabilise la Berlin. Printre participanþi: Picasso,

Braque, Mattise, Dufy, Archipenco, Kandinsky,

Prampolini, Depero, Klee, Gris, Schwitters, Feininger, Van

Doesburg, Moholy-Nagy. Aºadar, elita artei moderne.

Din nou un numãr subþire. Deºi e dublu, nu are decât
opt pagini...

Iarãsi, finanþarea, bat-o vina! Nu însã volumul unei

publicaþii îi dã valoarea. Valoarea nu o conferã numãrul

paginilor! În acest numãr 19-20, întâlnim un text referitor

la filmul de cinema rusesc, o prezentare a ilustrului
compozitor Serghei Prokofiev, dar ºi o „Declaraþie a

Congresului Poporului” din tânãrul stat bolºevic, toate

asociate cu o „Construcþie” datoratã lui El Lissitzky ºi o

copertã semnatã cu iniþiale, aceluiaºi neobosit

colaborator.

Reclamele îºi gãsesc în acest numãr o mare reflectare,
Reclama este :sufletul comerþului:, dar ºi a unei publicaþii

de culturã îi foloseºte. Aºa cã gãsim nume de mare

rezonanaþã astãzi: Manometre, De Stijl. Un articol

referitor la arhitecturã este semnat de L. Kassak, în

numãrul dublu 19-20 al Zenit, unde se remarcã ºi articolul

despre Dansul în Germania iscãlit de competentul F. H.
Behrens.

Incitant supratiparul roºu al urmãtorului numãr (21),

care este împãrþit în mod egal între scrierile lui Micici ºi

Polianovski.

Din numãrul 22 vom aminti desenul lui Alexandru

Archipenco, poemul lui Kassak ºi reproducerea
Arlechinului lui Pablo Picasso.

Aºa se prezenta Zenit în martie 1923. Pentru a continua

dialogul în paralel Zenit – Contimporanul, început încã

din primele fraze ale prezentãrii noastre, se cuvine a

sublinia faptul cã Marcel Iancu scrie în paginile

publicaþiei sale despre legãturile de colaborare pe care
aceasta le avea cu Italia, Franþa, Germania, Olanda. O

mândrie pe deplin justificatã, cu evidente roade!

(Imaginile din aceastã paginã ne-au fost oferite de dl.

Michael Ilk.)

Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

ZENIT (III)

ARTEARTEARTEARTEARTE



1717171717INTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTE,,,,,

Recent, am primit drept

cadou cartea Descrierea

Chinei, de Nicolae Spãtaru

Milescu (1636-1708) în
versiunea chinezã ºi am citit-o
setos, într-o suflare, de la A la
Z. Este o lecþie din istoria
Chinei, un tablou viu al vieþii
poporului chinez de acum trei
veacuri.

Spãtarul Milescu ºi cartea
sa Descrierea Chinei

Nãscut în 1636 la Vaslui,
Moldova, Milescu a urmat
cursurile universitare la
Constantinopol unde a studiat

teologia, filozofia, istoria, literatura, a învãþat limbile greacã,
turcã, arabã, ºi apoi a continuat studiile în Italia unde a
învãþat limbile latinã ºi italianã, ºtiinþele naturii ºi
matematicã. La întoarcerea în þarã, a lucrat la Curtea

principelui Moldovei, Gheorghe ªtefan, a fost trimis ca ºef
al misiunii diplomatice în Imperiul Otoman, a vizitat Suedia
ºi Franþa, ºi din 1671 a lucrat ca translator de limbile elenã,
latinã ºi românã în departamentul de relaþii externe în curtea
Imperiului Þarist.

În ziua de 3 martie 1675, trimis de þarul Rusiei Alexei
Mihailovici, Milescu împreunã cu grupul sãu a pornit
din Moscova, plecând spre China ºi trecând prin Siberia
ºi China de Nord-Est, a ajuns la Beijing abia la 20 mai
1676. ªederea sa a durat trei luni ºi zece zile ºi a avut
douã întâlniri cu împãratul chinez Kang Xi. La 1
septembrie 1676 a pornit pe drumul de întoarcere ºi la 5
ianuarie 1978 a ajuns la Moscova. A scris trei cãrþi:
Descrierea Chinei, Jurnalul de cãlãtorie prin Siberia ºi
Raportul vizitei în China. A murit în 1708 la Moscova.

Autorul, cu pregãtiri temeinice educaþionale, bogate
experienþe ºi cu condeiul sãu talentat, a prezentat istoria
milenarã ºi cultura strãlucitoare a acestui imperiu
oriental care este China, a descris ceea ce a vãzut, a auzit
ºi a citit în China ºi despre China de acum trei sute de
ani.

Cartea a prezentat atât istoria Imperiului Chinez,
dinastiile, cât ºi aspectele geografice, drumurile pe uscat
ºi pe mare cãtre China, provinciile, oraºele, populaþia,
credinþele religioase, ritualurile imperiale, obiceiurile
ºi datinile, calitãþile oamenilor, construcþiile,
agricultura, armata etc.

Acum peste trei sute de ani, savantul Milescu a vãzut
ºi a scris:

„Nu existã nici un alt imperiu în lume care sã respecte
cultura ºi cunoºtinþele ca imperiul chinez.” „Chinezii
vãd lucrarea pãmântului drept o obligaþie supremã,
considerã agricultura baza dezvoltãrii statului, izvorul
tuturor acþiunilor omenirii.” „Chinezii cultivã pãmântul
minuþios cu tehnologie ridicatã. Fiecare petec de pãmânt
este lucrat cu migalã. Nu gãseºti nicãieri vreun pic de
teren înþelenit. Ei muncesc cu hãrnicie ºi sârguinþã zi de
zi.” „De mici ei pot îndura privaþiunile ºi greutãþile ºi
oboseala.”

„Lucrurile care meritã sã fie abordate sunt superioare
celor din Imperiul Roman.” „Chinezii sunt foarte
înþelepþi, cu capul limpede ºi iute.” „Ei acordã în mod
deosebit mare importanþã onorurilor ºi politeþii.” „Primesc
ospitalier pe oaspeþi veniþi de departe ºi îi invitã la locul de
onoare, invitã întotdeauna pe oameni vârstnici la locul de
cinste.” „Copii respectã pe pãrinþi, pe cei cu vârstã mai mare
ºi pe profesori.”

„Pentru strãin, cel mai de admirat în China sunt drumurile
publice, care sunt la perfecþiune. Sunt netede, pavate cu
pietriºuri, circulaþia de cai ºi cãruþe e foarte intensã. În
regiunile de ºes este aºa, în regiunile de munþi e tot aºa.”

Milescu a descoperit cã „la masã, chinezii folosesc
beþiºoare ºi nu tacâmuri. Mâncãrurile sunt savuroase. Ei
mãnâncã broascã þestoasã, considerând o savoare
nemaipomenitã. China are fructe Suku (Roºii de copac –
n.a.), care nu cresc în alte þãri. Fructele pot fi uscate la soare
ºi în aer liber, ca ºi strugurii pentru stafide.”

Autorul a scris ºi despre unele aspecte ale înapoierii din

Luo Dongquan

vremea aceea: „Chinezii sunt în acelaºi timp ºmecheri,
dubioºi, egoiºti, speculatori. Nu pot îndura foametea,
parcã vor muri dacã pierd o masã.” „Un criteriu de
apreciere a frumuseþii unei femei nu este obrazul ºi
silueta, ci mãrimea picioarelor. Femeile cu picioarele
mici sunt frumoase. De aceea, de mici, picioarele
fetiþelor trebuie bandajate. Este o ciudãþenie pentru
o naþiune aºa de inteligentã, sã aibã o asemenea datinã
cruntã.”

Cartea reprezintã un document preþios pentru
studierea ºi cercetarea istoriei Chinei, a istoriei
relaþiilor chino-române.

Soþii Jiang Benliang – traducãtori ai cãrþii în
versiunea chinezã

Versiunea în limba chinezã a acestei cãrþi a fost
realizatã de translatorul ºi diplomatul Jiang Benliang
(1935-2015) ºi soþia sa Liu Fengyun. Cartea a vãzut
lumina tiparului la editura Cartea Chinei în 1990.

În 1954 Jiang a fost trimis în România sã înveþe
limba ºi literatura românã la Universitatea Bucureºti.
În 1958, înainte de a absolvi facultatea, Jiang Benling

a fost chemat sã lucreze la Ambasada Chinei la
Bucureºti, începând astfel cariera diplomaticã.

Dupã aceea i s-a încredinþat sarcina de a-i traduce
pe Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping ºi alþi
lideri chinezi ºi a avut diverse ocazii sã participe la

multe evenimente importante ale relaþiilor chino-
române, precum convorbiri ºi întâlniri la nivel înalt.

Din 1985, el a lucrat împreunã cu soþia la Ambasada
Chinei în Mali. În 1992 Jiang Benliang pleacã la
Chiºinãu, cu misiunea de a deschide Ambasada Chinei
în aceastã tânãrã þarã, având funcþia de însãrcinat cu
afaceri ad-interim al R. P. Chineze.

A tradus ºi publicat, în 1990, cartea Descrierea
Chinei de Nicolae Milescu Spãtaru. A scris ºi publicat,
în 2004, volumul Valurile Dunãrii ºi în 2007 volumul
Traduc pentru lideri ai republicii.

Jiang Benliang este translator superior, având un
nivel înalt al limbii române ºi al limbii chineze, ºi un
orizont larg de cunoºtinþe generale. Precizia,
respectarea cuvântului sau a textului original,
alcãtuirea frumoasã ºi elegantã a propoziþiilor, sunt

Spãtarul Milescu, primul român care a pus
piciorul pe pãmântul Chinei

Corespondenþã din Beijing

câteva trãsãturi caracteristice ale traducerii lui Jiang.
Despre sentimentele sale faþã de România, Jiang spune:

„În acordurile minunate ale melodiei Valurile Dunãrii
ale compozitorului român Iosif Ivanovici, m-am înrudit
cu aceastã þarã frumoasã, a doua mea patrie, unde am
început cariera diplomaticã.”

Jiang Benliang a decedat în 2015, în vârsta de 80 de
ani.

Rolul cãrþii în raporturile chino-române
Prof. univ. dr. Ileana (Yang Ling) Hogea-Veliºcu a

publicat în 2008 volumul Un strã-român, boierul moldo-
valah Nicolae Milescu Spãtarul, ambasador la curtea
Marelui august Kang Xi, contribuind la cunoaºterea
profundã a personalitãþii istorice a spãtarului Nicolae
Milescu de cãtre cititorii din aria de culturã a limbii
române. Lucrarea urmãreºte cu atenþie contribuþia ºi
influenþa uriaºã a lui Nicolae Milescu în dezvoltarea
culturii româneºti, în contactele timpurii ale Rusiei cu
China, precum ºi problematica începutului relaþiilor
dintre România ºi China.

Preºedintele Chinei, Hu Jintao, a subliniat în discursul

rostit pe 14 iunie 2004 în Parlamentul României:
„Contactele prieteneºti dintre popoarele chinez ºi român
au început din vremuri îndepãrtate, încã din secolul al
XVII-lea, când spãtarul Nicolae Milescu a pãºit pe
meleagurile chinezeºti ºi a scris cartea Descrierea Chinei,

devenind astfel, primul român care a luat contact cu
China, fapt înscris în filele istoriei.”

Preºedintele forului consultativ chinez, Jia Qinglin
a spus în cursul vizitei în România din 2008: „Cu
peste 300 de ani înainte, a ajuns în China un român,
pe nume Spãtarul, care a scris cartea Descrierea Chinei
ºi a prezentat înaintea tuturor þãrilor din Mijlocul ºi
Rãsãritul Europei cultura ºi civilizaþia poporului
Chinei strãvechi, deschizând drum liber relaþiilor
dintre China ºi România.”

Prof. univ. dr. Ding Chao a arãtat într-o lucrare:
„Milescu este un cãrturar de înaltã erudiþie ºi un
umanist plin de sensibilitate ºi bogãþie de
sentimente, care îºi exprimã sincera admiraþie faþã
de cultura ºi civilizaþia chinezã, elogiind profund
poporul chinez.”

În cartea sa, Statul în secolul XXI, Modelul chinez,
dl. Dan Tomozei, expert român de la Radio China
Internaþional, a subliniat „Pentru orice român,
descoperirea marelui stat trebuie sã înceapã
lecturând scrierile eruditului Nicolae Milescu
Spãtarul. Considerat primul român care a cãlcat pe
pãmântul imperiului chinez în anul 1676, Nicolae
Milescu este, în secolul XXI, de o zguduitoare
actualitate, consemnãrile sale fiind de o relevanþã ºi
acurateþe greu de imaginat, chiar ºi dupã mai bine
de trei sute de ani. Atenþia cu care acesta se apleacã
asupra detaliilor de ordin social, administrativ,
uman, politic ºi diplomatic oferã contemporanilor o
perspectivã nu doar corectã, ci mai ales complexã ºi
fidelã a poporului chinez.”

Scriind o prefaþã pentru volumul Istoria Chinei ºi
a civilizaþiei chineze, România ºi China, domnul
Adrian Nãstase, preºedintele Fundaþiei Europene
Titulescu, a subliniat printre altele: „Cãlãtoria
spãtarului Milescu în China, ca trimis al þarului
Rusiei ºi întâlnirea cu împãratul manciurian Kang

Xi (1675-1676), oferã, prin cele trei cãrþi scrise, primele
informaþii direct de la sursã. “

Pe urmele spãtarului Milescu, mulþi români din diferite
cercuri, oameni politici, scriitori, prieteni au venit în
China ºi au scris ºi publicat cãrþi prezentând China ºi
relaþiile româno-chineze din diferite perioade istorice,
contribuind la cunoaºterea reciprocã ºi promovând
relaþiile tradiþionale de prietenie ºi cooperare dintre cele
douã þãri ºi popoare.

(Luo Dongquan este profesor jurnalist, Vicepreºedinte
al Asociaþiei de Prietenie China-România)

Nicolae Milescu Spãtarul, Descrierea Chinei,
versiunea chinezã
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EXIL ÎN POEZIE

Constantin Brâncuºi – imagini complementare
Într-o frumoasã zi de toamnã aurie,

într-un loc atins de aripa miracolului

unei zile faste, la Casa Fr. Schiller din

Bucureºti, doi scriitori – Ana Cãlina

Garaº ºi Lucian Gruia, mi-au dãruit

câte o carte despre Constantin

Brâncuºi: Brâncuºi, prinþ al formei

pure ºi Brâncuºi ºi reveriile materiei,

douã lucrãri care abordeazã din

perspective diferite personalitatea

marelui sculptor român, unul dintre artiºtii de anvergurã care au

revoluþionat arta plasticã pe plan

universal.

Ana Cãlina Garaº îl prinde în

imaginea de prinþ al formei pure,

urmãrind, din perspectiva

biografiei, evoluþia în paralel a

omului ºi a artistului Constantin

Brâncuºi. Sintagma din subtitlu se

relaþioneazã de însãºi definirea

artistului care s-a proclamat

„prince-paysan”- aristocrat

veritabil român, „bãºtinaº cu

tradiþii, ancorat în valorile

poporului”. La acestea, Ana Cãlina

Garaº adaugã pentru mai deplina

clarificare a omisiunii cuvântului

þãran: „Era þãran prin origine,

senior prin apucãturi, ajungând

prin muncã  un prinþ al formei pure

(s.n.)”.

Ideea autoarei este cã arta

brâncuºianã s-a hrãnit permanent

din acumulãrile copilãriei petrecute

pe meleaguri gorjene. Viaþa de artist,

realizãrile, neîmplinirile sale sunt indisolubil legate de aceastã lume

a copilãriei pentru a sugera un flux vital, spiritual ºi misterios, care

l-a însoþit întotdeauna, definindu-i, vãzut ºi nevãzut, destinul ca

artist. Brâncuºi este ca un arbore mitic care, transplantat pe alt sol,

trãieºte ºi se înalþã din seva rãdãcinilor ancestrale prin care (se)

menþine legãtura cu patria originarã. De aceea, în planul compoziþiei

lucrãrii, scenele din prezentul artistului au corespondenþe revelatorii

în momente din acest trecut devenit mitologia personalã a lui

Constantin Brâncuºi. Desigur, la Paris, Brâncuºi nu s-a dus doar

pe sine; a adus cu el ºi lumea din care provenea, lume care i-a

modelat gândirea, viziunea asupra lumii, felul original de a se

raporta la univers purtând pecetea inconfundabilã a dimensiunii

spiritualitãþii româneºti.

Ana Cãlina Garaº nu insistã pe senzaþional; iubirile, ca ºi

prieteniile cu artiºti precum Satie sau Modigliani, Hans Arp, Tristan

Tzara, André Breton, Rodin, Marcel Duchamp, Man Ray etc.,

sunt vãzute ca parte integrantã a formãrii spirituale ºi artistice. Pe

acest parcurs al biografiei interioare devine clarã devenirea ºi

aspiraþia spre forma purã, spre arhetip ºi chiar orgoliul de a se

compara, în creaþie, cu însuºi Dumnezeu: „Dumnezeu a fãcut

lumea din nimic, dar eu o sã încep de la ou arta mea”. Laitmotivul

ovoid sintetizeazã gândirea artisticã a lui Brâncuºi, omul ºi creatorul

în fiinþa cãruia se rãsfrângeau atâtea contraste, inefabile ºi

imponderabile. Muzicianul Satie, de exemplu, îl vedea ca pe „un

amestec de om primitiv ºi de om extraordinar de rafinat, un filosof

ºi un înþelept de sorginte strãveche”.

La finalul lecturii cãrþii Anei Cãlinei Garaº, aceastã imagine de

mag din vechime a lui Brâncuºi rãmâne, de primitiv (în înþeles

eliadesc), capabil de a se instala în miracol, de a-l trãi ºi de a-ºi

face inteligibile, în limbaj sculptural ºi literar, prin aforismele

sale, viziunile, proiecþiile imaginative.

Dar, deºi a gândit prospectiv, ca un vizionar, toate creaþiile

sale, lumea de azi încã nu a receptat, plenar

comprehensiv, mesajul artei lui Constantin

Brâncuºi. De aceea, o carte ca aceasta la care a

trudit Ana Cãlina Garaº se dovedeºte necesarã,

cãci umple întotdeauna un gol.

(Ana Cãlina Garaº, Brâncuºi, prinþ al formei

pure, Editura RAO, Bucureºti, 2016)

Cartea lui Lucian Gruia despre Brâncuºi

este una mai direct aplicatã pe acest mesaj greu

inteligibil, între cele douã lucrãri scrise, desigur,

independent, existând o relaþie de continuitate, ca

ºi cum un flux continuu nevãzut le-ar lega într-o

dimensiune a miracolului.

Sculpturile lui Constantin Brâncuºi propun

receptorului o serie de revelaþii,

toate fiind legate, în concepþia

lui Lucian Gruia, de reveriile

materiei. Ideea pare o

continuare a afirmaþiei lui Karl

Sandburg: „Brâncuºi a vrut sã-

i semene lui Dumnezeu ºi i-a

reuºit deplin acest lucru”.

Aceastã laturã demiurgicã a lui

Constantin Brâncuºi îºi propune Lucian Gruia

s-o exploreze, s-o aprofundeze ºi s-o propunã

pentru clarificãri necesare.

Pentru imaginea lui Constantin Brâncuºi –

omul, Lucian Gruia o propune pe aceea de

flaneur, „un boem hoinar, sensibil”, pentru

care „oraºul apare ca ambientul unei camere

colosale, urbea însãºi, cu strãzile, casele,

parcurile ºi monumentele ei”, exteriorul

confundându-se cu interiorul, afarã, în lume,

ºi înãuntru, în sine, în mit, coincid. Iatã, aºadar,

o imago mundi a creatorului care desfiinþeazã

limitele, proclamând ca stãpânã gândirea

urieºeascã a geniului în ipostazã titanianã.

Artistul Constantin Brâncuºi are o gândire

originalã ºi consecventã în direcþia miticului,

a arhetipului, logicã ºi raþionalã în legitatea ei

interioarã care face ca universul fizic în care trãieºte, sã fie o

reflectare a universului imaterial, spiritual care-i întreþine arderea

creatoare. Percepþia realitãþii, spune Lucian Gruia, are douã

aspecte relevante pentru viziunea lui Brâncuºi: unul se referã la

raportul dintre artã, dintre monumentul brâncuºian ºi cadrul real

în care e amplasat; al doilea referã despre atelierul parizian al

artistului, imagine rãsfrântã a gândului creator.

Teza cãrþii se regãseºte înaceastã afirmaþie: sculpturile

brâncuºiene reprezintã imagini arhetipale, contururi plastice

ale ideilor pure, platoniciene, altfel spus, reprezintã un mod de

a concretiza nevãzutul, inefabilul, imaterialul. Brâncuºi nu este

un artist oarecare, este un iniþiat, cu acces la ordinea misterioasã

a lumii. Mesajul este ezoteric, ceea ce explicã dificultatea receptãrii

operei ºi în posteritate.

Originalitatea interpretãrii lui Lucian Gruia decurge din modul

în care identificã temele legându-le de receptarea formelor plastice

brâncuºiene din interiorul acestora, forme pe care le considerã

locuibile, dacã ar fi mãrite, desigur, la „o scarã convenabilã

vizitãrii”. Interpretarea se sprijinã pe virtualitãþile conþinute într-

o serie de preocupãri din etape diferite, fiind afirmate de Brâncuºi

însuºi: realizarea încã din anii 1907-1910, anii de cotiturã ai

formãrii sale, a unor elemente arhitecturale: Cariatide, Porþi,

Arcade, Coloane, în scopul construirii unui Templu (nerealizat,

rãmas la stadiul de aspiraþie). La aceasta, s-ar adãuga încercãrile

de a proiecta zgârie-nori locuibili sub forma Coloanelor nesfârºite.

O afirmaþie a lui Constantin Brâncuºi din 1926, dupã vizita la

New York, ar putea fi revelatorie: „N-aº fi putut construi oraºul

atât de bine nici eu. Când mi se apropia vaporul de New York am

avut impresia cã-mi vãd atelierul la scarã mare”.

Parcurgând cu interes ºi curiozitate susþinute cartea lui Lucian

Gruia poþi sã nu fii de acord întotdeauna

cu interpretãrile sale. Dar nu poþi sã nu

apreciezi pasiunea investigaþiei, structura

ºi calitatea argumentaþiei, argumentaþie

care tinde sã sã epuizeze o bibliografie ºi

care devine, ipso facto, persuasivã.

Acesta este adevãrul pe care Lucian

Gruia l-a identificat în creaþia lui

Constantin Brâncuºi, iar acest adevãr se

adaugã operelor critice necesare

explicitãrii mesajului încifrat în creaþia

acestui ultim mare iniþiat care, resimþind

pericolul în care se aflã tradiþia, recreeazã

miturile ºi arhetipurile pentru a le

conserva în coordonatele unei lumi care,

inconºtient, îºi uitã rãdãcinile.

În creaþia lui Constantin Brâncuºi ar trebui

sã vedem, sugereazã, Lucian Gruia,

citându-l pe C.G.Jung, „sclipirile

sufletului lumii ca forme pure ale

lucrurilor esenþiale”, pentru a ne întâlni

în dimensiunea mentalului colectiv ºi

pentru a înþelege „arhetipurile

psihologice”, prin care ne identificãm ca

români. Opera lui Constantin Brâncuºi

proiecteazã în universal un mod românesc

de a fi ºi de a înþelege creaþia.

(Lucian Gruia, Brâncuºi ºi reveriile materiei, Editura Limes,

Cluj-Napoca, 2014)

Ana Dobre

Victoria Milescu

Citind cele câteva cãrþi

recente ale domnului Ion

Mãrculescu, pe care mi le-a

oferit cu amabilitate:

Spovedania (2013), Oglinzi

zgâriate (2013), Gumelniþa

(2014), m-am întrebat de ce

acest poet matur, cu o

scriiturã bine

individualizatã, cu discurs

poetic inteligent, cu

subtilitãþi semantice,

îndrãzneli lingvistice

percutante, nu este mai

cunoscut în lumea literarã de azi. Cauza poate fi modestia pe care

ºi-o asumã: ,,Eu sunt un poet care nu vrea/ Glorie/ Eu nu vreau

sã ajung/ În manualele ºcolare”, spune acesta în poezia ce deschide

volumul Spovedania. Dar poate fi vorba ºi de o strategie de pas

înapoi pentru a avea o mai bunã perspectivã asupra lumii în care

trãieºte, o lume bulversantã, cãreia îi studiazã ºi analizeazã

lacunele, slãbiciunile, abjecþia dar ºi superbia efortului de a lua

mereu de la capãt viaþa, sperând într-o minune izbãvitoare.

Recluziunea sa propice  reflecþiei pe fond moral se observã ºi în

noua carte, Exil la Tomis, apãrutã la editura Pandora M, în 2017,

o carte pe care autorul o închinã ,,lui Ovidiu cel de acolo ºi de

atunci, al cãrui exil nu se deosebeºte prea mult de cel al nostru de

azi ºi de aici”.

Poeziile trimit spre un exil exterior dar ºi unul interior, un

exil în propria-i fiinþã, în propria-i þarã de gânduri ºi trãiri, venind

ca atitudine ºi expresivitate în continuarea celorlalte lucrãri, pe

linia unui proiect estetic, existenþialist. Regãsim, deci,  aceeaºi

marcã (vezi predestinarea numelui Mãrculescu) de echilibru între

amãnunt ºi întreg, aceleaºi bine proporþionate relaþii între realitate

ºi fantastic, între speranþã ºi deznãdejde, cu o atentã ºi riguroasã

ºlefuire eufonicã ce se pliazã cu efect pe diversitatea tematicã

valorificatã uneori cu degajare ludicã, alteori cu o melancolic-

blândã condescendenþã, preponderent pe palierele sentimentale,

sociale, politice. Rând pe rând, autorul pare a fi un matematician

schiþând formula ce conþine misterul naºterii poeziei, un filozof

statuând legile dupã care ele,

cuvintele, se asambleazã, se

amalgameazã, se împrietenesc ori se

hãrþuiesc pentru întâietate spre acel

edificiu invizibil numit inefabil, sau

pare un chimist decantând parfumuri,

care ºi ele se potenþeazã, se susþin în

caleidoscopul unor texte lirice cu

elemente epice din pitorescul imediat.

Asimilând poezia modernã, poetul

experimenteazã, ridiculizeazã,

ºarjeazã, ridicând derizoriul la nivel

de artã elaboratã, cu irizãri de

stranietate provocatoare: ,,La fiecare

colþ de stradã câte/ O spânzurãtoare/

În fiecare spânzurãtoare atârnat/ Câte

un cuvânt care ne/ Sâcâie/ Dar

cuvintele sunt multe, prea/ Multe ºi

depãºesc puterea noastrã/ De

exterminare chiar/ Chiar dacã la tot

pasul poþi/ Gãseºti cãlãi care vor sã/

Mãnânce ºi ei o pâine cinstitã/

Înmuiatã în puþin sânge ºi/ Asortatã

cu ofuri ºi oftaturi/ Da, sunt prea

puþine, prea/ Puþine spânzurãtori/ Treaba merge încet, cuvintele

sunt/ Multe ºi ar trebui/ Da, ar trebui inventatã mitraliera/

Spânzurãtorile sunt prea puþine/ ªi în plus/ Putrezesc în ploaie,

se rup ºi/ Sunt deja prea rudimentare iar/ Cuvintele sunt multe ºi

se/ Tot înmulþesc!” (prea multe cuvinte). O ars poetica burlesc-

ironicã, ce se adaugã altor piese pe linia absurdului existenþialist

precum  la dreapta judecatã: ,,Înalta curte hotãrãºte:/ Acuzatul

nu este vinovat/ El doar dormea cu capul pe/ Lunã ºi nicio lege/

nu interzice lucrul acesta/ E o poziþie comodã pe care/ N-o poate

face oricine ºi nici/ Nu deranjeazã pe nimeni/ Aºadar/ Acuzatul

nu e vinovat ºi/Tribunalul hotãrãºte în numele/ Legii: acuzatorii

sã fie/ Amendaþi cu douãzeci ºi cinci/ De lei

pentru calomnie...”

Noutatea, originalitatea demersului sãu

intrigã, debusoleazã ºi surprinde. Planurile mari

se întretaie cu cele mici, banalul coabiteazã cu

extraordinarul mascat ºi revelat unde ºi când

nu te aºtepþi. Finalurile poeziilor sunt

imprevizibile, perfect montate în textura fantastã,

constituind surprize ce propun altã interpretare,

noi rute de înþelegere cu o mai largã deschidere

speculaþiei ideatice. Cel ce lectureazã Exil la

Tomis nu poate sã nu observe  cum deasupra

filelor gãlbui trec intermitent umbra unui Ovidiu

campestru, ochiul magic al lui Nichita sub care

piatra devine cuvânt, dar ºi zbaterea aripilor

unui liliac sorescian. ªi totuºi, domnul  Ion

Mãrculescu nu este un necunoscut. Cei ce iubesc

arta plasticã, arta fotograficã, îi ºtiu picturile,

palmaresul, premiile obþinute de-a lungul anilor.

I-aºi sugera acestui Ovidiu al zilelor noastre sã

iasã din rezerva autoimpusã ºi sã facã un mic

pas mai în faþã pentru a fi cunoscut de mult mai

mulþi dintre noi spre a ne bucura de tot ce ne

oferã acest artist al cuvântului, penelului,

fotografiei, cu talent, inteligenþã ºi dezinvolturã.
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La Târgul de Carte Gaudeamus,
ediþia din 22-27 noiembrie 2017,
Bucureºti, am avut bucuria de a
participa la o lansare deosebitã. Este
vorba despre cartea profesorului Aurel
Sasu care m-a atras de la început prin
titlul ei, Cum mor scriitorii români,
apãrutã la Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã
din Cluj-Napoca, 2017.

Aurel Sasu este un important
cercetãtor, critic ºi istoric literar,
profesor universitar din Cluj-Napoca,
cu opere de referinþã semnate singur sau

în colaborare, precum Romanul românesc în interviuri, Dicþionarul
cronologic al romanului românesc de la origini pânã la 1989,
Dicþionarul scriitorilor români, Dicþionarul esenþial al scriitorilor
români, Dicþionarul scriitorilor români din Statele Unite ºi
Canada, Dicþionarul biografic al literaturii române º.a.

Din cuvântul rostit la amintita lansare, am reþinut câteva din
mãrturisirile profesorului Aurel Sasu. Astfel, pentru realizarea
volumului, a consultat o bibliografie de câteva zeci de titluri, dar
au trecut trei ani de la strângerea informaþiei pânã la momentul
acela de revelaþie în care a putut sã se apropie de „muntele de
dosare”. Din informaþia parcursã ºtia cã intrã într-o lume de
comploturi, într-o lume de capete tãiate, de crime comandate, de
sinucideri, de crize identitare, de otrãviri, de maladii mortale, de
imaginea cãrora nu se mai putea despãrþi.

Remarcabil este faptul cã interesul autorului n-a fost sã consemneze
efectiv evenimentul finalului de viaþã al unui scriitor. „Interesul meu
a fost sã caut în povestea vieþii ºi în biografia fiecãrui scriitor acel
moment, undeva, într-o zonã necunoscutã în general ºi nesurprinsã
în comentariile de istorie literarã ºi sã descopãr acel început de
drum, de unde începe drumul fiecãruia cãtre moarte, adicã acea
„murire” despre care vorbeºte Eminescu”.

Cu multã dãruire ºi rodnicã trudã, Aurel Sasu a descoperit drumul
cãtre moarte al scriitorilor români. Dupã mãrturisirea domniei sale,
momentul acela de la care începe comentariul înspre ultimul act al
înhumãrii, sã spunem, în viaþa unui scriitor, poate fi o dramã, poate
fi o mare întâlnire, poate fi o mare decepþie, pot fi atâtea ºi atâtea
lucruri pe care uneori nu le observãm în viaþa unui om.

Lectura cãrþii ne incitã imaginaþia, gândindu-ne, spre exemplu,
la drama poetului George Coºbuc dupã moartea fiului; la
avatarurile sufleteºti ale lui Gala Galaction, pe seama cãruia el
pune ca o pedeapsã divinã cei ºase ani de paraplegie; la drama pe
care o trãieºte, ca aventurã eroticã împreunã cu Iosif, Dimitrie
Anghel în preajma Nataliei Negru; la exilul lui Bãlcescu ºi al lui
Aron Cotruº; la infirmitatea lui Gheorghe Banea ºi Alexandru
Davila; la utopiile politice ale lui Culianu, Rebreanu; la drama
paradisului totalitar a lui Panait Istrati; la dramele lui Eminescu,
Labiº, Preda, Cezar Ivãnescu º.a.m.d.

Cartea are un puternic caracter documentar prin faptul cã autorul
a adãugat numeroase comentarii, note, observaþii de urmãrire
informativã ale serviciilor de securitate româneascã, diverse
procese-verbale etc., toate pentru a evidenþia aceste „poveºti”
înspre moarte ale scriitorilor români. Cititorul contemporan
rãmâne desigur uimit aflând cã la Ioan Petru Culianu existã
douãsprezece versiuni ale asasinatului, la Eminescu sunt trei, la
Rebreanu sunt patru, la Marin Preda sunt ºapte º.a.m.d., fiecare
versiune plecând de la un adevãr al vieþii ºi al activitãþii publicistice
sau literare a scriitorului respectiv.

Dimitrie Bolintineanu în volumul Cum  mor scriitorii români

Titlul cãrþii Cum mor scriitorii români trimite la un aspect
funebru. La început credeam cã aceastã carte mã va tulbura, dar
nu este aºa. Este o carte foarte interesantã pe care am citit-o cu
deosebit interes, care are ºi pagini „de o frumuseþe romanescã”,
cum afirma autorul. De exemplu, existã în povestea înmormântãrii
lui Cãlinescu o clipã de un lirism ieºit
din comun, în condiþiile unei
înhumãri: „senzaþionalã a fost, în
aceastã atmosferã, apariþia, din
public, a unei doamne care a reuºit
sã aºeze peste trupul neînsufleþit al
criticului o garoafã albã, strigând: eu
sunt Otilia! (eroina romanului
Enigma Otiliei). Apoi a dispãrut.” (p.
91) La prezentarea de la Târgul de
Carte, Aurel Sasu se întreba: „O fi
fost ea Otilia din Enigma Otiliei sau
n-o fi fost? Probabil, dar sunã atât
de frumos în aceastã atmosferã
sumbrã acest moment liric, acest
moment de sensibilitate aproape!”

Dupã opinia autorului, cartea Cum
mor scriitorii români „nu este o carte
tristã. Este o carte, dacã vreþi,
polemicã”, exemplificând prin douã
texte din paginile consacrate lui
Eugen Ionescu ºi lui Ion Pillat. În
preajma morþii, Eugen Ionescu: „N-
am reuºit sã cred destul. Eu sunt, din
pãcate, ca omul acela despre care se
spune cã fãcea în fiecare dimineaþã
aceastã rugãciune: „Doamne, fã-mã
sã cred în Tine” (p. 161). ªi, la
extrema cealaltã, poezia Post-mortem
a lui Ion Pillat, gravatã pe lespedea de cavou, de o frumuseþe
liricã ºi sufleteascã absolutã: „M-a pãrãsit azi lumea, ca ºi haina/
Uitatã colo-n cui,/ ªi singur stau împãrtãºit cu taina/ Ce n-o pot
spune nimãnui.// Îmi las toiagul, praful ºi sandala/  Nici umbrã
nu mai sânt./  Din alte zãri privesc în zãri petala/ Luminii ce mi-
a fost pãmânt.” (p. 228) Concluzia autorului: cartea este „polemicã
în sensul în care gândul profund al morþii ne trezeºte o patimã
nebãnuitã de a trãi ºi de a fi convinºi cã pãmântul este luminã ºi
lumina este a pãmântului.”

Cunoscând cã revista Sud are patron spiritual pe scriitorul Dimitrie
Bolintineanu ºi cã este editatã de „Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu” din localitatea Bolintin Vale, redãm în
continuare, în întregime, textul despre Dimitrie Bolintineanu din
volumul Cum mor scriitorii români de Aurel Sasu:

«Dimitrie Bolintineanu (n. 1825, comuna Bolintinul din Vale,
judeþul Ilfov – m. 20 august 1972, Bucureºti). Dupã doi ani în
capitala Franþei (1846-1847), întors în þarã (1848) sã participe la
Revoluþia din Muntenia, Dimitrie Bolintineanu este arestat, închis
pe o ghimie pe Dunãre, de unde evadeazã, fuge, prin Transilvania,
la Constantinopol ºi, din nou, la Paris (1850) cu misiunea sã
editeze Albumul pelerinilor români. Dupã o cãlãtorie la Ierusalim
ºi în Egipt (1854) ºi dupã o scurtã perioadã de timp petrecutã în
insula Samos, unde Ion Ghica era guvernator (1856), se stabileºte
la Bucureºti, ia parte la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, cãruia
îi sprijinã reformele în calitate de efor al Eforiei spitalelor (1860),
membru în Comisia Europeanã a Dunãrii, ministru secretar de

stat la externe (douã luni) în cabinetul lui ªtefan Golescu ºi
Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii publice (1863-1864) în noul
guvern al lui Mihail Kogãlniceanu. Dupã detronarea lui Cuza,
pãrãseºte viaþa publicã. Scrie articole virulente împotriva
despotismului, a corupþiei ºi a intereselor de partid. Noile forþe

politice îl atacã vehement sau îl ignorã pur ºi
simplu. Lipsit de mijloace de subzistenþã,
incapabil sã accepte linguºirea, servilismul ºi
minciuna, Dimitrie Bolintineanu se dedicã
scrisului (scrie enorm, în grabã ºi improvizat),
crezând naiv cã din cãrþile publicate îºi va putea
plãti datoriile sau cã-l vor putea ajuta sã nu
moarã de foame ºi de frig.

Mizeria este atât de mare ºi prãbuºirea omului
politic atât de nãprasnicã, încât, în 1871, fu
izbit de nebunie ºi internat la Ospiciul
Pantelimon, cu menþiunea „Dimitrie
Bolintineanu fost Ministru de Culte, intrat fãrã
haine”.

O teribilã tragedie trãitã în indiferenþa quasi-
totalã a contemporanilor. Pentru ajutorarea
celui „cãzut în slãbiciune de corp ºi de minte”,
la iniþiativa lui Gheorghe Sion, în aprilie 1871,
se organizeazã o loterie pentru vânzarea
mobilierului (masa, canapele, fotolii, galerii de
ferestre etc.) ºi a bibliotecii scriitorului. Gestul
excepþional i-a aparþinut lui Vasile Alecsandri
care, la preþul de cinci lei biletul, cumpãrã o
sutã de bilete, achiziþioneazã biblioteca poetului
ºi o restituie, cu admiraþie, celui aflat în
suferinþã. Câteva dintre obiectele nevândute
au luat drumul târgului de vechituri. H.
Grandea îl viziteazã în acelaºi an: „L-am vãzut
stins, veºtejit, abãtut, tremurând ºi abia þinându-
se pe-o canapea. O femeie îi prepara

medicamentele pentru braþul (pe) care ºi-l scrântise într-o zi
când a voit sã se scoale singur din pat” (Familia, 9/21 mai 1871,
p. 224). La 25 iunie 1871, în Camera deputaþilor, Cezar Bolliac
propune sã i se acorde o recompensã naþionalã celui „lipsit chiar
de pâinea de toate zilele”. Propunerea a fost respinsã. Dãrâmat
sufleteºte de atâta nerecunoºtinþã, marele patriot se stinge din
viaþã, la 20 august 1872, într-o rezervã a Spitalului Pantelimon.
Rãmãºiþele pãmânteºti au fost înhumate în cimitirul satului natal.
Când crucea de lemn a putrezit, a fost înlocuitã cu alta de marmurã.
La iniþiativa lui Rãdulescu-Niger N., în 1888, monumentul funerar
este completat cu un bust realizat de celebrul sculptor Carol
Storck. Dovezi târzii ºi inutile de iubire. Tragedia lui Dimitrie
Bolintineanu se consumase deja în regretabilul spectacol de
ingratitudine al contemporanilor.» (Aurel Sasu, Cum mor
scriitorii români, Cluj-Napoca, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2017, p. 78-79).

Cum se mai poate comenta oare un asemenea destin!? Un caz
dramatic, dar nu e unicul din literatura românã. Intrã în regula
strâmbã în care valorile sunt acoperite cu nepãsare, cu dureroasa
indiferenþã. Criticul Daniel Cristea Enache, în concluzia
prezentãrii de la Târgul Gaudeamus, remarca „un lucru dureros,
cã românii, adicã noi, indiferent de epocã, nu ºtim sã preþuim pe
contemporanii noºtri, cei care la sfârºitul unei cariere glorioase,
în loc sã beneficieze de atenþie ºi de preþuire, sfârºesc în condiþii
absolut mizerabile.” De luat aminte!

Scris în 1985 în limba englezã ºi
tradusã în românã dupã treizeci de
ani, romanul Povestea slujitoarei,
The Handmaid’s Tale (Bucureºti,
Editura Paladin, 2017, 402 p.) de
Margaret Atwood prezintã
instaurarea violentã a unui regim
teocratic dictatorial care prin abuzuri
ajunge sa priveze femeile de toate
drepturile si libertãþile. Povestea
poate fi încadratã în aceeaºi categorie
a distopiilor inspirate de regimurile
totalitare ale secolului al XX-lea,

alãturi de Minunata lume noua de Aldous Huxley, O mie nouã
sute optzeci ºi patru ºi Ferma Animalelor de George Orwell,
Maºina timpului de Herbert G. Wells º.a.

În limba englezã, termenul folosit este handmaid (cameristã),
dar în limba românã substantivului cameristã îi lipsesc conotaþiile
pentru care e folosit în textul original – deci slujitoare este o
traducere mai apropiatã de sensul dorit. Din text aflãm cã datoritã
scãderii demografice, se formase o categorie de femei, ce puteau
deveni slujitoare, în speranþa de a da viaþã noii generaþii. O
generaþie perfectã, de-a dreptul arianã, care îºi va putea însuºi
societatea galaadeanã încã de micã, nefiind chinuitã de memoria
anarhiei ce a domnit înainte. Ideea de slujitoare ºi acceptarea unei
forme de poligamie au fost preluate din Vechiul Testament:
„Avraam ºi Sara încã nu aveau copii, iar la cei 75 de ani ai sãi,
Sara îºi pierduse orice speranþã de-a rãmâne însãrcinatã. De aceea,
ea i-a zis lui Avraam: „DOMNUL m-a fãcut sã nu am copii;
intrã, te rog, la roaba mea; poate cã voi avea copii de la ea “.

Avraam a luat-o deci pe Agar ca soþie secundarã, iar ea a rãmas
însãrcinatã. Cum ºi-a dat seama de acest lucru, Agar a început s-
o priveascã cu dispreþ pe stãpâna ei. Plinã de amãrãciune, Sara s-
a plâns lui Avraam. Agar, fiind apoi umilitã de stãpâna sa, a
fugit”. – Geneza 16:1–6. Astfel, dupã un timp, slujitoarea Agar i-
a nãscut lui Avraam un fiu care a fost numit Ismael. Dar ºi Iacob
ºi Rahela: „Iar Rahela, vãzând cã ea nu i-a nãscut lui Iacob niciun
fiu, a prins a o invidia pe sorã-sa ºi i-a zis lui Iacob: Dã-mi copii,
cã de nu, mor! Dar Iacob, aprinzându-se de mânie asupra Rahelei,
i-a zis: Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu, Cel ce þi-a stârpit
rodul pântecelui Atunci Rahela a zis cãtre Iacob: Iat-o pe roaba
mea Bilha; intrã la ea, ºi ea va naºte pe genunchii mei ºi printr-
însa voi avea ºi eu copii”. (Facerea, 30:1-3)

Dupã ce „aerul ajunsese sã fie saturat de chimicale, de raze, de
radiaþii, apa a început sã musteascã de molecule toxice, iar pentru
curãþarea lor e nevoie de mai mulþi ani” (p. 147), perpetuarea
speciei umane era în pericol. Din acest punct de vedere, se
considera cã „un bãrbat e doar o strategie folositã de femei pentru
a da naºtere altor femei” (p. 160).

Protagonista ºi naratoarea poveºtii încerca sã treacã graniþa
republicii Galaadului alãturi de soþul ei ºi de fetiþa lor când
autoritãþile i-au capturat. Ajunsã slujitoare, viaþa i se pare goalã,
ºi lipsitã de sens. Merge însã înainte, sperând sã afle ce s-a
întâmplat cu fiica ei, dar ºtiind cã nu o va mai revedea vreodatã.
Ajunsã în casa unui comandant, ea primeºte numele Offred, care
aratã rolul ei de proprietate a stãpânului casei ºi a sistemului.
Aici, în camera ei fãrã oglindã sau corpuri de iluminat, cu un
geam ce se poate trage în jos doar pe jumãtate, se aflã în siguranþã.

Puterea politicã a trecut rapid la eliminarea indivizilor
nepotriviþi, fie ei evrei, homosexuali, sau de altã religie decât cea
consideratã corectã. Siguranþa ºi precizia care au marcat instaurarea
republicii Galaadului par sã fie mai mult o operã de artã a
manipulãrii decât precursoarele rãzboiului ce i-a urmat. Minþile

din spatele loviturii de stat au reuºit sã domine, impunând extrem
de uºor norme societãþii, fãrã a li se opune cu adevãrat cineva,
folosindu-se de toate slãbiciunile maselor – de la nevoia de
limitare a libertãþii, pânã la utilizarea religiei ca mijloc de control
ºi reformã a populaþiei. Au reuºit sã semene urã între oameni,
urã nefondatã, bazatã pe niºte circumstanþe complet neimportante,
dar care a funcþionat extrem de bine. Din acest punct de vedere,
Povestea Slujitoarei, carte ce a fost de curând ecranizatã, trebuie
privitã ca un avertisment.

Cea mai periculoasã etapã pentru un regim ce vrea sã obþinã
puterea deplinã o constituie ultimele încercãri de revoltã ale
populaþiei, când ororile sãvârºite de noua clasã conducãtoare
sunt cele mai evidente, ºocul iniþial a trecut, iar oamenii realizeazã
cã situaþia actualã tinde sã devinã mai degrabã una permanentã
decât una trecãtoare. Însã gestionarea inteligentã a membrilor
societãþii de care a dat dovadã Galaadul rezolvã ºi aceastã
problemã, prin eliminarea treptatã a indivizilor nedoriþi. Regimul
terorii trebuie sã continue cu fermitate ºi dupã acest moment,
pentru a asigura dominaþia totalã.

În republica Galaadului, securitatea funcþioneazã sub titulatura
de Îngerii salvãrii ºi îºi continuã activitãþile de supraveghere a
populaþiei ºi de eliminare a indivizilor primejdioºi. ªansa ca un
individ sã poatã evada, urcând un zid (amintind de Zidul
Berlinului) de câþiva metri tencuit cu cioburi de sticlã este destul
de micã pentru a justifica existenþa lui.

Povestea Slujitoarei este mãrturia unui regim totalitarist ce
cautã sã întãreascã prejudecãþile indivizilor împotriva lor, scoþând
la ivealã rasismul, fanatismul ºi sexismul, toate acestea fiind
folosite pentru a-ºi instaura puterea. Povestea este un science-
fiction social, despre urã ºi manipulare, este povestea unui regim
care se instaureazã în urma unei lovituri de stat ºi care începe sã
controleze clasele defavorizate una câte una, pânã când toatã
lumea se aflã într-o clasã defavorizatã, inferioarã ºi controlatã.

O distopie
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Eliza Roha

O carte inspiratã, bine
scrisã, cu dãruire ºi talent,
convingãtoare pentru cititorii
avizaþi – Îngerul Lizicãi,
demersul inspirator al unei
prozatoare, de acum,
prestigioasã.

Dupã ce a semnat mai multe
romane: A fi sau a nu fi mamã,

Amintiri din inimã, A doua ºansã, Drumul rãtãcit al vieþii, Iubirea
adevãratã nu are sfârºit, Trecutul oferã surprize, Iubire
sacrificatã ºi unul de povestiri 1001 motive de divorþ ºi tot
atâtea poveºti de dragoste apãrute la Editurile Arefeana, Geneze,
Anamarol, Betta ºi Orizonturi, fiind apreciate, în mod deosebit,
de profesoara universitarã dr. în filologie, Elis Râpeanu, a cãrei
autoritate nu mai poate fi pusã la îndoialã, care afirma: „Autoarea
trãieºte ºi, odatã cu ea ºi cititorul, cu fiecare personaj, se simte
implicarea ei, potenþând valoarea psihologicã a romanului. Parcã
fiecare paginã este un roman închinat vieþii, omului ºi lui
Dumnezeu” (p. 248), ori dupã aprecierile alãturate de distinsa
profesoarã Floarea Necºoiu: „În peisajul prozei bucureºtene s-a
impus un nume – Elena Ionescu Colcigeanni – cu romanele sale,
volume care o propulseazã în Uniunea Scriitorilor Români.
Doamna scrie susþinut ºi publicã în fiecare an un roman,
ritmicitate specificã ºi definitorie a adevãraþilor slujitori ai
cuvântului scris” (p. 248), cãrora le putem alãtura ºi alte cuvinte
de laudã, semnate de Geo Cãlugãru, Radu Cârneci, Rodica Elena
Lupu, Constantin Bãlãeþ, Lucian Gruia, Aureliu Goci ºi alþii,
care vin sã ne întãreascã deplin convingerea cã autoarea se aflã
pe un drum ascendent în vederea profesionalizãrii sale.

Parafrazând pãrerea lui Titu Maiorescu despre Mihai
Eminescu, pe care-l aprecia, la o vârstã tânãrã, sub 30 de ani, cã
este „Poet, poet în adevãratul sens al cuvântului”, putem susþine
cu aceeaºi fermitate cã Elena Ionescu Colcigeanni este romancierã,
romancierã în adevãratul sens al conþinutului acestui cuvânt,
adicã modern ºi contemporan. Ea nu-ºi scrie cãrþile, ci volumele
sale parcã o scriu pe aceastã adevãratã doamnã frumoasã, elegantã
ºi distinsã, de-o sobrietate de tradiþie nobilã, exprimându-ºi prin
scris cele mai frumoase simþãminte ºi gânduri înþelepte. Afirmaþia
mea se bazeazã pe faptul cã i-am citit toate cãrþile de pânã acum,
fie cã au fost tipãrite al Editura Arefeana, fie în altã parte. Evoluþia
sa creatoare este semnificativã, fiindcã mi s-a pãrut ca o naratoare
deja formatã, încã de la prima carte ºi, în acest caz, mersul înainte
nu însemna decât o depãºire de sine. Autoarea povesteºte, în
volumul sãu de început, cã o ajuta pe fiica sa la compunerile
ºcolare… Dar eu cred cã lucra, în acelaºi timp, la compunerea de
sine, ca o romancierã în devenire, manifestând înþelepciunea de-
a învãþa, mai întâi, prin lecturi selecte ºi exerciþiu, arta creaþiei ºi
abia apoi de-a ieºi în public, printr-un succes recunoscut de
cititorii sãi, ca o romancierã în care avem deplinã încredere.

ªi totuºi, acest roman pare a fi cea mai bunã dintre cãrþile sale;
parafrazând titlul, scriu: Îngerul Lizicãi – îngerul înãlþãtor al
prozatoarei Elena Ionescu Colcigeanni!

O poveste simplã ºi obiºnuitã de viaþã: doi tineri se plac, se
îndrãgostesc ºi se cãsãtoresc: evoluþie fireascã pentru condiþia lor
socialã. Generaþia urmãtoare, adicã bãiatul lor, arhitect de excepþie,
se îndrãgosteºte de-o profesoarã ºi se cãsãtoresc; au doi copii – o
fatã ºi un bãiat. Înclini sã crezi cã ai de-a face cu un roman al
familiilor fericite, al unor iubiri statornice, cu tradiþii ºi respect,
prospere, cu unele succese fireºti, pe mãsura evoluþiilor normale.
ªi, chiar în aceste condiþii, romanul Îngerul Lizicãi putea fi
clasificat ca o reuºitã, fiindcã autoarea ºtie sã reliefeze semnificaþiile,
sã învioreze dialogurile, sã aleagã esenþele, într-o armonie comunã
ºi cu evenimentele sociale care-i înconjoarã pe eroii sãi.

Dar iatã cã apare neprevãzutul, accidentul fatal, care le frânge
evoluþia: în familia celor tineri se naºte un bãiat handicapat, atât
de grav bolnav încât nu are valenþele necesare de-a comunica
normal cu cei din jur: nu se poate miºca ºi nu poate vorbi,
comunicã doar prin priviri. Mama este fatalmente nenorocitã ºi
revoltatã pe tot ceea ce o înconjoarã: de ce sã i se întâmple tocmai
ei aceastã nenorocire? Tatãl copilului, arhitectul, pleacã în Canada,
chipurile poate gãseºte o soluþie medicalã evoluatã, pentru
salvarea fiului sãu, solicitat sã înalþe un proiect al lui, câºtigat
printr-un concurs, dar, în cele din urmã, hotãrãºte sã rãmânã
definitiv în aceastã þarã civilizatã, pãrãsindu-ºi, la greu, familia.
Pe lângã suferinþa pentru fiul sãu, în imposibilitatea de vindecare,
Lizica mai suferã ºi pentru trãdarea celui care-i fusese atât de
drag. Bãtrânii, pãrinþii direcþi ºi socrii, sunt îndureraþi de
evenimentele triste ºi neprevãzute din familia celor tineri.

Doar Dumnezeu se mai îndurã de biata femeie: îl cheamã la
Cer pe cel suferind pe pãmânt; Îngerul Lizicãi devine un simbol
de purificare.

Doamna îºi revine cu greu, întâlneºte un alt bãrbat, medic – ºi
se cãsãtoreºte cu el.

Într-o mãrturisire, cu prilejul lansãrii acestei cãrþi, la o librãrie
centralã, autoarea spunea cã este vorba de un caz real, luat direct
din viaþa contradictorie a personajelor sale.

Tocmai din acest amãnunt desprind marea ei forþã evocatoare,
de a face dintr-o durere comunã un veritabil act de creaþie: un
circuit de viaþã, între bine ºi rãu, aºa cum este în mod real,
uneori, existenþa noastrã. Între frumuseþe ºi dramã se aflã meritul
sãu deosebit, constând în aceea cã a reuºit sã aleagã esenþele
convingãtoare, ale trãirilor sale ºi ale personajelor despre care
scrie un roman de raftul întâi.

(Elena Ionescu Colcigeanni, Îngerul Lizicãi, Editura Anamarol,
Bucureºti, 2017)

Un roman
de raftul

întâi

Ion C. Stefan,

La sfârºit de an 2017, la împlinirea

unei vârste rotunde, vârsta unei

maturitãþi poetice depline, poeta

Victoria Milescu ne dãruieºte o nouã

carte de poezie, citadinã, o adevãratã

radiografie realistã, profundã ºi lucidã

a cotidianului, a societãþii în care ne

ducem existenþa, pe care o îmbracã,

într-un fel anume, personal, de neconfundat, în inefabil.

Încã de la primele versuri pãºim pe strada cuvântului vrãjit,

încetul cu încetul ne acapareazã atenþia, melancolia, nostalgia

bântuie peste tuºele puternice ale amintirilor ce refac dimensiunea

de timp ºi loc a unor vremuri trecute, ale copilãriei ºi de mai

înainte, de mânã cu sentimentul iubirii, ocrotitor ºi reparatoriu.

Misterul dar ºi paradoxul trãirilor, ale simþirilor, ale poetizãrii

realitãþii prozaice, ale urâtului ºi chiar ale rãului ce viscoleºte în

tot ceea ce înseamnã existenþã pe pãmânt, capãtã numele iubirii.

Poeta clarificã atât de simplu ºi sincer în versuri punctate de

metafore adevãrul supravieþuirii prin iubire ºi acceptare a tot

ceea ce se întâmplã: „… înmoaie aerul în vin/ pãsãrile sã mã

poarte pânã/ dincolo de câmpia narciselor galbene/ nu-mi pasã

cã nu mai existã loc pe pãmânt/ sã mã ascund de tine, iubire…/

/ II/ Nimeni nu mã va opri sã te urmez/ pânã în bolgiile iadului/

pânã dincolo de fiinþã ºi nefiinþã/ nu îþi ºtiu numele, vârsta/ merg

pe urmele tale lãsate în palmele mele/ strãzile mã cheamã cu

florile de castan/ ca sãbiile scoase din teacã/sfidând gravitaþia

terestrã…” (Încã liberã).

O epopee în versuri melodioase ne poartã în lumea fantasticã

a amintirilor-realitãþi fiind ºi o incursiune în lumea trãirilor

afective, un cânt continuu, unitar, ce curge ca apele unui fluviu

ce adunã în celula lor toate urâþeniile vieþii ºi întâmplãri de tot

felul, o curgere poticnindu-se în paradoxuri, citez: „Tânãrul

traverseazã printre maºini/ echilibrându-se cu cele douã pahare

de cafea/ intrã în magazinul ce vinde/ centrale electrice/ dar se

încãlzeºte cu lemne/ fumul iese/ printr-un burlan de tablã vertical/

ca un deget arãtând o stea pe cer/ fumul alb se ridicã-n volute -

/ un ºarpe din ce în ce mai lung/ încolãcindu-se pe trupul oraºului,/

îl asfixiazã în cele din urmã/ pentru o datorie istoricã, spune

orbul din colþ.” (ªarpe de fum), ca mirãri-constatãri ale unui

martor inofensiv dar ºi implicat, dupã cum se nimereºte.

Chiar dacã redimensioneazã metaforic lumea în care trãim,

poeta nu renunþã la adevãrurile cotidiene, oricât de stânjenitoare

ar fi: „… uzi creþiºoara, trandafirul sãlbatic pentru fricã/

rosmarinul pentru memorie/ duci gunoiul la tomberom/ acelaºi

miros de moarte/ o fi bãtrânul de vizavi/ ce deschidea uºile

apartamentului/ sã încãlzeascã vremea de-afarã/ scuturi firimiturile

presimþirilor/ pãsãrilor cerului recunoscãtoare…” (ªi timpul

trece…) ºi nici la farmecul unei existenþe pe o stradã a efemeritãþii,

a lãcustei, gâzã vorace ºi nechibzuitã, predestinatã vremelniciei,

stradã care duce, implacabil, cãtre lumea necunoscutã a veºniciei,

dar pânã atunci: „… pãsãrile îºi limpezesc glasul/ mai aºteaptã

puþin, viaþã/ mai iubeºte, pãcãtuieºte,/ e prea devreme/ nu s-a

deschis încã/ nici la iad, nici la rai/ iar purgatoriul e în reparaþie

capitalã.” (E prea devreme)

De undeva din înãlþimea detaºãrii de lumesc, poeta, resemnatã,

sfiicioasã, priveºte la panorama furnicarului uman, existenþial,

de pe strada Lãcustei, ca memorie, chintesenþã a lumii, meditând

asupra deºertãciunii acesteia, conºtientã cã traiul sãu teluric face

parte din ea. Reconfigureazã realitatea aruncând deasuprã-i vãlul

inefabilului, tainã a supravieþuirii sale fiind nu ca parte din

inconºtienþa colectivã ci unicatul talentului, scânteia primitã de

la Divinitate pentru a o înmulþi, dãruind-o.

De acolo, de sus, studiazã lumea în amãnunt, ca un cercetãtor

cu mintea limpede, curatã, inventând o nouã ºtiinþã, o sociologie

teluricã împlântatã în cosmic, ºtiinþã îngeritã de aripa sacrã a

poeziei – cea rãbdãtoare, cugetãtoare, resemnatã sau sperând la

neaºteptatul sentiment al iubirii, iubirii în general – numitã de

poetã „produs de lux al suferinþei”. Adesea victimã atunci când

coboarã între avatarurile vieþii, nu-ºi strigã adevãrurile ci ni le

spune cu calm, înþelepciune ºi speranþã: „Ridicã-te/ adunã-þi

paºii împrãºtiaþi/ de prin cotloanele universului/ þine-te bine de

lama/ privirilor mele/ mult rãbdãtoare, înainteazã/ mergi mai

departe/ un secol ºi încã unul/ cu muribunzii dupã tine/ care nu

se mai saturã/ sã se nascã.” (Deºi înjunghiatã)

O poezie frumoasã, tristã, care ne poartã prin melancolia

amintirilor, printre vijeliile nedrepte ºi urâte ale vieþii. Resemnatã

îºi gãseºte punct de sprijin ºi alinare în sentimentul candid,

fluid, tandru, dar puternic al iubirii, sentiment victorios asupra a

tot ce existã. De aceea se poate afirma cã ºi aceastã carte a poetei

Victoria Milescu, adevãratã conºtiinþã a vremurilor sale, se înscrie

drept o nouã victorie literarã prin mesajul umanist pe care îl

transmite.

La mulþi ºi luminoºi ani, Victoria Milescu!

(Victoria Milescu, Strada Lãcustei. Versuri, Editura

eLiteratura, Bucureºti, 2017)

Strada
Lãcustei

Geo Cãlugãru
Convins cã, dupã ce a predat

ca profesor de Limba ºi literatura

românã ºi Literaturã universalã

întreaga sa viaþã activã la una

dintre cele mai reprezentative unitãþi de învãþãmânt din Capitalã,

Colegiul Naþional „Matei Basarab”, formându-ºi criterii certe de

evaluare, a apreciat, stimulat de dorinþa de a intra într-un dialog

public cu unii critici literari, cã e momentul sã facã un pas decisiv,

din spaþiul creaþiei scriitoriceºti, în care este un nume recunoscut,

în zona criticii literare ºi astfel se aventureazã într-o fascinantã

Cãlãtorie în lumea cãrþilor. Rodul acestei strãdanii, motivatã de

preþuirea ºi admiraþia faþã de autorii ºi cãrþile asupra cãrora se

apleacã, s-a concretizat într-o carte care m-a captivat ºi mi-a dat

certitudinea cã poate, aº zice chiar, autorul ei meritã sã fie situat

între criticii literari profesioniºti. Formula aleasã ºi folositã,

aceasta fiind un merit al sãu, care îl deosebeºte de alþii, este

exprimarea directã, simplã ºi sincerã, în raport cu fiecare autor ºi

volum analizat, pentru un ajutor dat astfel cititorilor sãi.

Autorul, dând dovadã de maturitate evaluativã, s-a oprit în

timp, la alegerea scriitorilor ºi cãrþilor despre care a scris, urmãrind

o anumitã scarã valoricã. Astfel, toate materialele din acest volum

au primit o pre-validare prin publicarea lor în diferite reviste

cultuale ºi cotidiene, cum sunt: Sud, Curtea de la Argeº,

Bucureºtiul literar ºi artistic, Argeº, Destine, Reflector argeºean

ºi altele.

Între cele 53 de nume de personalitãþi cuprinse în acest volum

de referinþã, pentru o nouã vocaþie, pe care ºi-o consolideazã, cu

fiecare apariþie editorialã, întâlnim personalitãþi de la academicieni

de prim rang, precum: Vasile Tonoiu, Gheorghe  Pãun, Mircea

Maliþa, Nicolae Dabija, înalþi prelaþi ai bisericii – Calinic,

episcopul Argeºului ºi Muscelului –, filosofi – Andei Pleºu –,

scriitori laureaþi ai Premiului Nobel – Hertha Müller, Mario

Vargas Llosa – scriitori de anvergurã, precum Mircea Cãrtãrescu,

Gabriel Chifu, Eliza Roha, Matei Viºniec; critici literari importanþi

ca: Dan Cristea, Aureliu Goci, Emil Lungeanu, pânã la colegi

scriitori din cenaclurile literare pe care le frecventeazã, precum:

Vilia Banþa, Gabriela Banu, Victor Gh. Stan, Victoria Milescu

etc.

Netrecându-mi prin minte sã mã refer la toþi cei 53 de creatori,

cuprinºi în volum, pentru care autorul, întâmpinându-i cu egalã

mãsurã ºi preþuire, aºezându-i fãrã greº acolo unde meritã sã se

afle, mã voi opri la câteva nume, poate cele mai semnificative,

însoþindu-le de memorabilele formulãri ale domnului Ion C.

ªtefan.

Primul autor la care se referã este academicianul Vasile Tonoiu,

descoperindu-i o a doua dimensiune Între literaturã ºi filosofie,

luând ca argumente datele din volumul domniei sale Numai clipa

ucide. Ion C. ªtefan se confeseazã astfel: „Prin lecturi paralele,

am încercat sã-i descifrez ºi sufletul artistic, am pãtruns în spiritul

sãu creator, revenind la prezent ºi încercând sã-i intuiesc viitorul

literar” (Editura Semne, Bucureºti, 2014, p.7).

Sub genericul Om de ºtiinþã ºi scriitor, cu sincera admiraþie pe

care o are faþã de academicianul Gheorghe Pãun, Ion C. ªtefan

se referã la volumul De trecere ºi petrecere, (Editura Tiparg,

Colecþia Galateea, Piteºti, 2013) ºi pune, cum se spune, direct

sãgeata pe þintã, consemnând: „Timpul vieþii fiecãruia dintre noi

este într-o continuã curgere spre eternitate, însã, în calea acestuia,

omul trebuie sã conºtientizeze scurta sa existenþã ºi sã-ºi bucure

trupul ºi sufletul” (p.11).

Despre academicianul Mircea Maliþa, autorul afirmã cã este

„Un intelectual român de formaþie enciclopedicã”. Volumul

prezentat este Minþi senine, minþi învolburate – evocãri ºi eseuri,

(Editura Scripta, Bucureºti, 2009). Aflãm din comentariul aferent

cã volumul în speþã este structurat pe mai multe grupãri tematice,

astfel: „Minþi senine”, „Metaforele minþii”, „Zece mituri

contemporane”, „Privind înainte” ºi „Evocãri” (Mihail

Sadoveanu, Tudor Arghezi, Constantin Noica, Grigore Moisil

ºi Athanase Joja).

Din inspiratul, ca titlu, material Rapsod al neamului românesc,

dedicat academicianului din România de dincolo de Prut, Nicolae

Dabija, al cãrui volum Psalmi de dragoste (apãrut al Editura

Detectiv Literar, Bucureºti, 2013), m-a emoþionat afirmaþia:

„Pentru Nicolae Dabija zeiþa este poezia, muza sa de suflet, la

care toþi ne închinãm, alãturi de poet, ca un preot de luminã, în

Altarul neamului” (p. 20).

Ar fi multe de consemnat, dar nu vreau sã ºtirbesc din bucuria

oferitã cititorilor, de cãtre prozatorul ºi criticul literar Ion C.

ªtefan, pe care îl felicit pentru noua izbândã scriitoriceascã ºi-i

doresc sã persevereze cu aceeaºi tinereascã ºi viguroasã forþã

spiritualã într-o zonã în care posedã o indiscutabilã vocaþie, cea

a criticii literare.

(Ion C. ªtefan, Cãlãtorie în lumea cãrþilor, Editura Arefeana,

Bucureºti, 2017)

Descoperirea
ºi

împlinirea
unei vocaþii
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Emil
Pãunescu

La împlinirea a 68 de ani mã

încumet la o scurtã retrospectivã a

activitãþii proprii de cercetare

ºtiinþificã, desfãºuratã în ultima

vreme cu impedimente de naturã

materialã (uneori ºi cu adversitãþi

neaºteptate), dar mereu aducãtoare

de satisfacþii. Aºa cum am relatat

deja în revista Sud, la prima ediþie

a Congresului Naþional al

Istoricilor Români de la Cluj-Napoca am prezentat o comunicare

de istorie culturalã naþionalã în context universal, iar textul ei a

fost publicat în revista Valahia, sub titlul România ºi cooperarea

intelectualã internaþionalã din perioada interbelicã. La congresul

urmãtor, programat anul acesta la Iaºi, intenþionez sã propun un

subiect de istorie culturalã localã în context naþional, tratând

Rolul intelectualilor proveniþi din Imperiul habsburgic la

modernizarea zonei Giurgiu.

La începutul anului trecut am primit o veste bunã, cãci apãruse

al doilea numãr al noii publicaþii a Muzeului Municipiului

Bucureºti („Revista de cercetãri arheologice ºi numismatice”).

Cercetãtorul Dan Pârvulescu, director adjunct al instituþiei

editoare, m-a onorat cu colaborarea la publicarea unui tezaur

monetar din secolul al XVII-lea, descoperit în localitatea Nicolae

Bãlcescu din judeþul Teleorman ºi intrat în colecþia Muzeului din

Giurgiu. Articolul reprezintã o restanþã din perioada în care m-

am strãduit sã creez un grup de sprijinire a cercetãrilor

numismatice despre ºi din aceastã parte de þarã. Poate se vor mai

ivi ocazii de reînnodare a preocupãrilor noastre din sfera ºtiinþelor

auxiliare ale istoriei.

La Giurgiu
Istoriografia localã s-a îmbogãþit în epoca postdecembristã în

primul rând prin activitatea lucrãtorilor de la instituþiile judeþene

specializate (Muzeul ºi Arhivele), a unor profesori ºi

memorialiºti, un rol aparte avându-l manifestãrile ºtiinþifice

organizate în oraº, fie ele ocazionale sau de oarecare tradiþie. În

grupul celor din urmã se reliefeazã sesiunea „Vlaºca – file de

istorie”, a cãrei poveste am scris-o împreunã cu regretatul prof.

dr. Gheorghe Dumitrescu în cartea tipãritã de noi în 2015. Atunci

am anunþat – între altele – descoperirea unui nou mãnunchi de

MÃRTURISIRE:
Cercetãrile mele istorice continuã sã penduleze

între local ºi naþional
scrieri uitate ale înaintaºului Teohari Antonescu, dar volumul

(pe care l-am îngrijit ºi l-aº fi dorit publicat în anul aniversãrii

unui veac ºi jumãtate de la naºterea sa) nu a gãsit sprijin financiar.

În schimb, am avut plãcerea sã prefaþez prima monografie ce i-a

fost consacratã, avându-l drept autor pe dr. Dimitrie-Ovidiu

Boldur ºi consultant editorial pe muzeograful Florentin Breazu.

Cartea am prezentat-o la lansare atât la Giurgiu, cât ºi la Bacãu

(oraºul în care s-a stabilit fostul student ieºean, pe care l-am

îndrumat ºi noi acum un deceniu ºi mai bine).

La urmãtoarele douã ediþii ale sesiunii amintite am prezentat

comunicãri despre tezaurul bibliofil al Colegiului Naþional „Ion

Maiorescu” ºi despre istoria acelei ºcoli în primul rãzboi mondial.

Totodatã, împreunã cu mai tânãra colegã Dana Bilaºco am abordat

Conservarea, restaurarea ºi valorificarea unor monumente

giurgiuvene, respectiv Arhitecþii oraºului Giurgiu din epoca

modernã (1833-1948).

În aceastã toamnã am pregãtit ºi o comunicare pentru a VIII-a

ediþie a sesiunii Muzeului judeþean („Vlaºca – istorie ºi culturã”),

manifestare reluatã timid dupã întreruperea cauzatã de

dezastruosul mandat managerial al inginerului C. Buduru. Tema

propusã – Contribuþii la istoria invãþãmântului giurgiuvean în

vreme de rãzboi – se va regãsi în viitorul volum de studii ºi

documente cu care Muzeul va omagia Centenarul din 2018.

În þarã
În ultimii ani am fost invitat în chip regulat la Simpozionul

naþional „Vasile Pârvan”, organizat de Complexul muzeal „Iulian

Antonescu” din Bacãu. O parte dintre comunicãri au vãzut lumina

tiparului în prestigiosul anuar „Carpica”, având subiecte precum

cel despre giurgiuveanul George G. Mateescu („discipol ºi

urmaº”), despre Asociaþia Academicã a foºtilor membri ai ªcolii

Române din Roma („amintirea Magistrului”) sau chiar „note

complementare” la biografia savantului (cu informaþii inedite

ori puþin cunoscute). Pe de altã parte, am vorbit ºi despre alþi

„istorici ºi arheologi români” reprezentaþi în colecþiile muzeului

nostru, despre „relaþii spirituale între Vlaºca ºi Moldova” ºi

despre „combatanþi ºi refugiaþi giurgiuveni” în aceeaºi parte de

þarã (pe vremea Marelui Rãzboi).

În calitate de membru-fondator al Comisiei de Istorie a Oraºelor

din România, am simþit obligaþia de a prezenta cât mai bine

istoria municipiului în care trãiesc la sesiunile naþionale ale acestui

organism patronat de Academia Românã. În 2016, la cea de la

Piatra Neamþ, având tema „Locul centrelor istorice în contextul

urban actual”, am prezentat comunicarea Zonarea oraºului vechi.

Principii ºi studiu de caz: Giurgiu. La sesiunea de la Bistriþa,

având tema „Locuri ale memoriei în spaþiul urban”, am susþinut

o comunicare (inspiratã din experienþa personalã a ultimelor trei

decenii) intitulatã Oraºul ºi memoria epigraficã. Anul acesta, la

sesiunea gãzduitã de Muzeul Naþional al Unirii din Alba Iulia,

am venit în întâmpinarea temei „Oraºe rãnite de calamitãþi naturale,

mari incendii ºi epidemii” cu un subiect aprofundat în contextul

comemorãrii tristului centenar din anul precedent: Incendierea

oraºului Giurgiu din 14-15 noiembrie 1916. De altfel, anul

trecut – la sesiunea naþionalã a Muzeului judeþean Argeº,

desfãºuratã la Piteºti ºi Curtea de Argeº – începusem comunicarea

Oraºul Giurgiu sub ocupaþia Puterilor Centrale chiar cu

descrierea oribilului eveniment.

De curând, la invitaþia Muzeului judeþean de istorie ºi arheologie

Prahova ºi al Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” din Ploieºti,

am participat la a XIX-a ediþie a Simpozionului naþional „Timpul

ºi Omul”. În cadrul acestuia am avut ocazia de a prezenta o

sintezã a preocupãrilor mele legate de monumentul emblematic

al urbei natale: Turnul Ceasornicului din Giurgiu între mituri,

ipoteze ºi certitudini.

Program aglomerat
Urmãtorul monument giurgiuvean cãruia îi voi acorda maximã

atenþie va fi ansamblul alcãtuit din Mausoleul Eroilor ºi Biserica

„Înãlþarea Domnului”. El va face obiectul unei cãrþi-album ce va

fi editatã de Episcopia Giurgiului.

ªi cu aceasta am intrat deja în zona proiectelor pe care le

doresc finalizate în 2018-2019. Despre o parte dintre proiectele

mele de cercetare istoricã am mai scris în presa localã, inclusiv în

primul numãr al revistei „Cultural giurgiuvean”. Atât cele care

privesc amintirea unor personalitãþi, începând cu comemorarea

fondatorului oraºului, cât ºi cele care vor aniversa evenimente

ori instituþii vor fi prilejuri de valorificare superioarã a

informaþiilor acumulate. Materializarea lor depinde de capacitatea

mea fizicã ºi mentalã, de condiþiile create de susþinãtori ºi

beneficiari, de dorinþa tuturor de a onora cum se cuvine momente

importante din istoria Giurgiului ºi a þãrii.

Niculae STOICAPentru Neam, Þarã ºi Rege, a fost imboldul sufletesc suprem

care i-a cãlãuzit pe români în lupta dusã în Marele Rãzboi pentru

Reîntregirea Neamului ºi prinosul de sânge dat de ei pe câmpurile

de luptã nu a fost în zadar. De la Mihai Viteazul încoace, România

nu mai reuºise vreodatã sã-ºi adune între fruntariile sale toate

provinciile ºi þinuturile locuite de români. Nu trebuie

sã uitãm nici un moment cã România Mare Unitã nu

s-a realizat de la sine, ci prin jertfa supremã a fiilor

sãi. Deºi armata Regatului României nu era pregãtitã

pentru o confruntare de asemenea amploare, cum a

fost cea a Primului Rãzboi Mondial, totuºi ea a reuºit

ca de multe ori sã-ºi punã duºmanul în dificultate. Pe

câmpurile de luptã de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz,

s-a nãscut deviza Pe aici nu se trece ºi într-adevãr

duºmanul cu mult superior ca numãr, dotare sau

instruire, a trebuit sã se replieze în faþa dârzeniei micii

oºtiri române.

Preþul plãtit de Regatul României a fost enorm. La

încheierea conflagraþiei, pe lângã sutele de mii de morþi

din rândul populaþiei civile ca urmare a bolilor,

foametei ºi execuþiilor, un numãr de 2.331 de ofiþeri ºi

216.966 soldaþi nu aveau sã mai apuce mãreaþa zi a

izbândei lor, însã numele le-au  rãmas  pentru totdeauna

dãltuite cu litere de aur în piatra monumentelor ce au

fost ridicate în semn de recunoºtinþã pretutindeni de

cãtre comunitãþile locale din rândul cãrora plecaserã la

luptã aceºti EROI.

Un astfel de monument este ºi cel ridicat în anul

1925, de obºtea satului Dârvari din judeþul Ilfov, ce

este înscris în Lista Monumentelor Istorice din judeþul

Ilfov, sub numele de Cruce comemorativã a Eroilor

cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial, având codul IF-III-B-m-15328

(Monitorul Oficial al României, nr.113 bis, 15 feb.2015, nr. crt.

707, p. 1829). Monumentul este amplasat în centrul satului,

vizavi de conacul boierului Ilie I. Niculescu Dorobanþu, la

intersecþia DJ 602 (Dârvari-Domneºti) cu DJ 401A (Dârvari-

Tântava).

Din punct de vedere arhitectural, monumentul se prezintã sub

forma unei cruci  impunãtoare, aºezatã pe un piedestal ce prezintã

o formã uºor trapezoidalã înaltã, având un fel de umeri înclinaþi

în jos, întregul ansamblu fiind construit din piatrã, sprijinit pe o

fundaþie de beton îngropatã. Monumentul are o înãlþime de

aproximativ 3,5 metri, pe capul superior al crucii aflându-se

montat un vultur din bronz cu aripile larg desfãcute, simbol al

vitejiei. Crucea este ornatã pe muchii cu un fel de frânghie rãsucitã

din piatrã, iar în centru, la intersecþia braþelor, are un simbol în

formã de cerc.

Pe faþa monumentului, la nivelul piedestalului se aflã montat

un basorelief din bronz de forma unui dreptunghi pe care este

reprezentat un soldat îngenuncheat, probabil rãnit, susþinut cu

mâna dreaptã de cãtre un înger, în cea stângã având o ramurã de

mãslin ºi un steag tricolor folosit în luptã. În vârful suportului

steagului se aflã cunoscutul vultur ce se monteazã la drapelele de

luptã ale unitãþilor militare. Sus, în plan secund, în spatele

îngerului, este reprezentat un þãran care arã, având înjugat la plug

un bou.

În partea de jos a basoreliefului, în colþul din stânga, se aflã

gravat numele autorului, „D. Bârla S. – 1925", iar în cel

din dreapta, numele realizatorului, respectiv AS Arta

Românã Turnãtoria Bucureºti. Referitor la semnãtura

de pe basorelief, pot afirma, fãrã îndoialã, cã ea aparþine

sculptorului Ion C. Dimitriu-Bârlad (1890-1964),

participant la Rãzboiul de Reîntregire a Neamului ºi autor

a numeroase monumente ale eroilor.

Pe faþa stângã a piedestalului se aflã o placã din marmurã

pe care se aflã înscrise cu litere majuscule urmãtoarele:

„Ridicat acest monument din iniþiativa ºi stãruinþa D-lui

C. Popescu fost învãþãtor ºi primar cu ajutorul bãnesc al

D-lui I. I. Niculescu Dorobanþu ºi obºtea sãtenilor din

aceastã comunã.”

În partea dreaptã a piedestalului se aflã montatã o altã

placã din marmurã pe care sunt dãltuite numele militarilor

cãzuþi în luptã, având urmãtoarea dedicaþie: „Eroilor din

aceastã comunã morþi pentru întregirea neamului în rãzboi

1916-1918", urmatã de numele celor  32 de ostaºi morþi

în luptã ºi ale cãror nume, întru cinstirea memoriei lor, le

prezentãm în continuare: ,,serg. Tudor Alexandru, soldaþii

Oprea Stoica, Ion Pavel, Gheorghe N. Tudor, Ioniþã Nae,

Ivan Marin, Tudor Dumitru, Ion D. Marin, Anton Ioniþã,

Dumitru Constantin, Leancã Constantin, Ilie Gh. Ilie,

Matei Ion, Gherea L. Petre, Radu Lixandru, Oprea Radu,

Anton Ion, Anghel Constantin, Tudor Alexandru Dumitru,

Popa M. Dumitru, Petre Ion, Petre I. Dumitru, Petre C.

Tudor, Dobra Ion, Radu V. Alexandru, Miricã D. Nicolae,

Dumitru Alexandru, Pãun F. Marin, Tudor Alexandru, Petre D.

Constantin, Tãnase Nicolae ºi Stanciu Petre”.

La baza piedestalului, sub basorelieful din bronz, se mai aflã

dãltuitã în piatrã, cu litere majuscule, încã o dedicaþie: EROILOR.

Întregul ansamblu al monumentului simbolizeazã onoare ºi

mãreþie pentru cei care ºi-au dat viaþa pe câmpul de luptã, ºi ne

obligã pe noi la veneraþie, pentru cã prin jertfa lor a fost fãcutã

România Mare Unitã ºi acest lucru nu trebuie uitat în veci.

Istoria Monumentului din satul Dârvari-Ilfov, ridicat întru
cinstirea Eroilor cãzuþi în Rãzboiul pentru Reîntregirea Þãrii
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Dacã despre poezia lui Dimitrie
Bolintineanu se mai ºtie ceva, despre
publicistica lui, care cuprinde numeroase
articole incluse în presa vremii, se cunoaºte
mai puþin. Numai truda neobositului
cercetãtor al operei sale, exegetul Teodor
Vârgolici, a fãcut ca articolele sale, complet
uitate ºi neamintite de majoritatea studiilor ºi
monografiilor consacrate scriitorului nãscut
la Bolintin Vale, sã fie adunate într-un volum.

„Ea (publicistica – n.n.), menþioneazã
Teodor Vârgolici, meritã însã cu prisosinþã

a fi cunoscutã întregind opera ºi personalitatea lui Dimitrie
Bolintineanu cu un aspect deosebit de important, ca ºi inedit,
care n-a fost niciodatã cercetat în ansamblul lui, cu profunzime.
Este publicistica unui scriitor patriot, militant consecvent al
spiritului idealurilor democratice ºi progresiste ale vremii,
implicat plenar în frãmântãrile ºi evenimentele politico-
ideologice ºi sociale din epoca revoluþiei de la 1848, a Unirii
Principatelor Române ºi a celei de dupã detronarea lui Alexandru
Ioan Cuza, în urma complotului din 14 februarie 1866.”1

În acest studiu se fac sumare prezentãri ale unor articole apãrute
în câteva publicaþii dintre anii 1848 ºi 1870 la care Dimitrie
Bolintineanu a colaborat.

Dâmboviþa, publicaþie sãptãmânalã, politicã ºi literarã, apãrutã
la Bucureºti, cu întreruperi, între 11 octombrie 1858 ºi martie
1865. Dâmboviþa îºi schimbã  titlul în Independenþa (25 octombrie
– 29 noiembrie 1860 ºi 13 aprilie 1861 – 1 ianuarie 1862), între
22 noiembrie 1862 ºi 23 noiembrie 1863 devine Independenþa
românã, dupã ce se mai chemase ºi Uniunea românã (15
februarie – 8 aprilie 1861). Redactor a fost mai întâi Dimitrie
Bolintineanu, apoi Radu Ionescu ºi alþii.

Apãrutã în focul luptei pentru unire, Dâmboviþa îºi propunea
în Programã „a sprijini naþia ºi ideile progresiste potrivit cu
trebuinþele þãrii”. Publicaþia a dus o susþinutã campanie de lãmurire
a opiniei publice asupra importanþei actului Unirii ºi asupra
libertãþilor democratice care se cereau împlinite prin acest act.
Majoritatea articolelor cu caracter politic erau scrise de Dimitrie
Bolintineanu. El deþinea rubrica Bucureºti, cãreia de la nr. 16 al
revistei i-a dat titlul de Principatele Unite.

În articolul Condiþia Unirii Principatelor, apãrut în numãrul
17, anul I, din 6 decembrie 1858, al publicaþiei Dâmboviþa,
Dimitrie Bolintineanu menþiona cã „din momentul acestei decizii
[a Congresului de la Paris – n. a.], Valahia ºi Moldova sânt
þinute sã simþã, sã cugete, sã agite împreunã, adicã fiecare
cugetând, simþind, agitând, sã cugete, sã simþã, sã agite având
totdeauna în vedere interesele sororei sale”.

Alegerea de deputaþi pentru adunarea care urma sã hotãrascã
persoana domnitorului a preocupat pe Dimitrie Bolintineanu încã
din primul numãr. Menþionãm în acest sens articolele: „Conºtiinþa
patrioticã a alegãtorului”, „Conºtiinþa patrioticã”, „Profesiune de
credinþã” ºi altele.

Se cerea lãrgirea dreptului de vot ºi libertatea tiparului.
„Libertatea cugetãrei, menþiona Dimitrie Bolintineanu în articolul
Libertatea tiparului, apãrut în Dâmboviþa, an I, nr. 24 din 31
decembrie 1858, este un drept ce naºte odatã cu omul, ea este
pentru spirit aceea ce este libertatea de miºcare pentru corp,
naþia ºi legile aºezate de oameni reguleazã cursul ºi aºeazã
limitele sale”.

Dimitrie Bolintineanu a anunþat ºtirea alegerii lui Al. I. Cuza
ca domn al Moldovei ºi a comentat-o cu entuziasm: „D-lui
Bolintineanu, Adunarea naþionalã a ales în unanimitate domn
pe colonelul Alexandru Cuza. Kogãlniceanu”. Este începutul
articolului Depeºã telegraficã, publicat în Dâmboviþa, an I, nr.
26 din 7 ianuarie 1859. Când Al. I. Cuza este ales domn ºi în
Þara Româneascã, Bolintineanu scrie articolul O paginã
frumoasã în istoria þãrii.

Credincios idealului unionist ºi principiilor formulate în
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paginile propriei sale gazete, scriitorul îºi face un titlu de cinste
din a publica, nu numai cu titlu informativ, dar pentru esenþa ºi
însemnãtatea lor, acte ºi documente oficiale care consfinþeau
alegerea lui Cuza ca domn al Moldovei ºi Tãrii Româneºti.
Publicaþia Dâmboviþa a fost prin articolele semnate de Dimitrie
Bolintineanu alãturi de domnitor în toate reformele întreprinse
de acesta: reorganizarea armatei, secularizarea proprietãþilor
aparþinând mãnãstirilor închinate, împroprietãrirea þãranilor.

Un alt periodic al timpului, la care Dimitrie Bolintineanu a
colaborat a fost Trompeta Carpaþilor, gazetã politicã ºi literarã
care a apãrut la Bucureºti, de douã ºi de trei ori pe sãptãmânã,
între 1 martie 1865 ºi 18 ianuarie 1877. Continuând Buciumul,
pe care autoritãþile îl suspendã la sfârºitul anului 1864 în urma
criticilor aduse lui M. Kogãlniceanu, noul periodic îi aparþine, de
asemenea, lui Cezar Bolliac. Redactori au fost N. Bassarabescu,
apoi Th. Augustin. În mai 1867, redacþia a fost asiguratã de
Dimitrie Bolintineanu, care semna Cosmat. Poetul a colaborat
cu articole de atitudine socialã. Probleme sociale, apãrut fãrã
titlu în nr. 452, anul I, din 20 septembrie 1866, semnat Dim.
Bolintineanu, la rubrica Corespondenþã part. a Trompetei. În
acest articol, Dimitrie Bolintineanu  menþiona cã din cauza
opoziþiei camerei, dominatã de monstruoasa coaliþie, guvernele
se schimbau des, se crea instabilitate ºi haos politic, se îngreuna
înfãptuirea ºi aplicarea reformelor, „Orice nou ministru venea –
spune Dimitrie Bolintineanu – strica ceea ce fãcuse bine sau
rãu predecesorul sãu, lãsând a desface mai târziu urmãtorul
sãu ceea ce fãcuse el; astfel cã toatã acþia guvernelor nu mai
era decât o luptã în care miniºtrii care veneau stricau ceea ce
fãceau miniºtrii care se duceau! Guvernul, nemaiavând
principii, nu gãsea nici un ajutor în opinia publicã”.

Un alt articol, Depravaþiunea, apãrut în nr. 538, anul V, din  3/
15 august 1867, semnat Cosmat, Vorbind de depravaþiunea
publicã, Dimitrie Bolintineanu menþioneazã cã „ea se manifestã
mai întâi în clasa aceea care are funcþiunile ºi demnitãþile.
Aceastã clasã pãru ca un bãtrân cioctisit. Cei cari o compuneau
schimbau datoriele lor pentru interesele lor, ca sã ajungã mai
repede; jurãmintele le vând la toate puterile deopotrivã. Cetãþenii
de toate rangurile se temurã mai mult pentru viaþa lor decât
pentru viaþa patriei, pentru onoarea naþionalã”.

În paginile acestei publicaþii apar ºi unele articole dedicate
vieþii culturale. Unul dintre cele mai ample articole este cel intitulat
Dicþionarul ºi societatea literarã, în care Dimitrie Bolintineanu
se referã la un gând al sãu, din perioada în care a deþinut funcþia
de ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, un concurs pentru
elaborarea unui Dicþionar român. Se menþioneazã în articol cã
„Dicþionarele sunt arhivele limbilor. Un dicþionar nu dã nici
ºtiinþa, nici geniul, nici talentul ; dar trebuie el sã fie cheia, cãci
el te duce la proprietatea vorbelor, sau arãtând deosebitele
însemnãri ale vorbelor, sau arãtând întrebuinþarea ce s-a fãcut
ºi aceea ce are sã se facã”.

În cele câteva luni – 10 mai 1867 ºi 24 februarie 1868 – cât
apare gazeta politicã ºi literarã Naþiunea românã, de trei sau
patru ori pe sãptãmânã, fondator T. Pascal, va avea printre
colaboratori, alãturi de Vasile Alecsandri, Gr. G. Tocilescu, I.
Manu, I. Rãducãnescu ºi pe Dimitrie Bolintineanu. Primul articol
Principii din 1789 ºi cel de-al doilea Silueta viitoarei Adunãri
apar sub o notã redacþionalã edificatoare: „Publicãm mai la vale
cu cea mai vie plãcere douã articole ale d-lui D. Bolintineanu,
eminent publicist ºi adevãrat român. Lectorii noºtri vor avea
norocirea a ceti ne-n-cetat frumoasele ºi patrioticele sale articole
ce ies totdauna din pana cestui român literat ºi patriot. D-sa a
binevoit a preferi ziarul nostru pentru exprimarea simtimentelor
nobile ce poartã pentru prosperitatea naþiunei. Ideile sale, pur
liberare, nu puteau fi mai bine exprimate decât în acest ziar ce
a probat cã e pur liberal ºi care servã  d-aici nainte de stindard
al acestui partit naþional ce se ridicã”.

Note de cãlãtorie publicã Dimitrie Bolintineanu în numerele
452, 456, 457, ºi 459 din septembrie-octombrie 1866 ale revistei

Trompeta Carpaþilor, aºa cum îºi mai scrisese impresiile de
cãlãtorie pe care le fãcuse cu ceva ani mai înainte pe Dunãre ºi în
Bulgaria sau în Palestina, Egipt, þinuturile Macedoniei ºi Muntele
Athos. „Monastirea Tismana”, „Horezul ºi Bistriþa”, „Cozia” ºi
„Râmnicul Vâlcei – Argeºul” sunt titlurile notelor de cãlãtorie pe
care Dimitrie Bolintineanu le însereazã în revistã prezentând
cititorului locuri de o excepþionalã frumuseþe, urmãrind a prezenta
informaþii cât mai complete despre locurile vizitate.

Albina Pindului, revistã literarã, bilunarã în primii doi ani de
apariþie, apoi cu o apariþie neregulatã, editatã între 15 iunie 1868
– 1 aprilie 1870, 1 ºi 15 ianuarie 1871 ºi de la 15 aprilie 1875
pânã în 1876 la Bucureºti ºi Craiova. Este un alt periodic, în care
se publica în primul rând literaturã ºi sporadic articole de altã
naturã, la care Dimitrie Bolintineanu a colaborat, alãturi de Vasile
Alecsandri, Alecu Russo, Titu Maiorescu. În paginile revistei
vãd lumina tiparului articole despre poezia românã („Poezia
românã în diverse epoce”, „Poezia românã în trecut”, „Poezia
românã”). În cel de-al doilea articol Dimitrie Bolintineanu
semnaleazã un poet mai puþin cunoscut – Tudor Vladimirescu.

„În timpul revoluþiunei de la 1821, poezia românã dormea în
oraºe… În câmpie însã rãsunau doinele cari exprimau suferinþa
poporului din partea grecilor ºi boierilor; cântece pline d-o
profundã tristeþã, dar fãrã energia cerutã popoarelor în lupta
pentru libertate. Cu toate acestea, pãru un mare poet român.
Acesta fuse Tudor Vladimirescu. Operile sale sunt patrioticele
lui proclamaþiuni cãtre poporul român, chemându-l la arme
pentru dezrobirea patriei. Erau douã idei, douã interese diferite,
douã revoluþiuni, aliate momentaniu, dari cari se devor una pe
alta mai târziu. Românii se aliau cu grecii ca sã goneascã pe
greci din þarã; cei din urmã se aliau cu românii, împinºi de ruºi,
ca, în numele libertãþei, sã robeascã pe români. Fructul nu era
pârguit. Inimile erau închise. Astfel se explicã lipsa cântecelor
de libertate din acea epocã.”

Încadrarea lui Tudor Vladimirescu printre scriitorii români de
la începutul secolului al XIX-lea nu era hazardatã. O confirmã ºi
George Cãlinescu în Istoria literaturii române (ediþia a II-a
revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti, Editura Minerva, 1982, p. 130):

„Precursor în messianism al lui Eliade ºi al lui C. A. Rosetti
este însuºi Tudor Vladimirescu a cãrei operã literarã, ca sã
zicem aºa , se alcãtuieºte din scrisori ºi proclamaþii. Acestea
din urmã au un stil viguros ºi biblic, folosind imagini multicolore
de zugrãvealã de tindã bisericeascã”.

O altã publicaþie la care Dimitrie Bolintineanu a colaborat a
fost Românul, gazetã politicã ºi literarã care a apãrut la Bucureºti.
Cel  care a înfiinþat ziarul ºi i-a dat orientarea politicã ºi literarã a
fost C. A. Rosetti, care îl ºi conduce între anii 1857 ºi 1885, anul
morþii sale. Printre scriitorii români care au colaborat la Românul
se numãrã: Gr. Alexandrescu, A. I. Odobescu, B. P. Haºdeu, N.
T. Orãºeanu, Gh. Sion.

Dimitrie Bolintineanu publicã câteva articole spre sfârºitul
anului 1869, din care amintim: Protectoratul ºi garanþia astãzi,
Diplomaþia românã, Machiavelismul, Neviolabilitatea, Sistema
politicã actualã, Dreptatea ºi altele.

La pagina 62 din Românul din 22 ianuarie 1870, Dimitrie
Bolintineanu semneazã articolul Cumulul de funcþiuni publice în
care menþioneazã: „Acest cumul, nãscut din cupiditate, din dorinþa
de a grãmãdi mai multe posturi, salariate ºi unele nesalariate,
dar foarte productive prin mâna stângã, a gãsit totdeauna
apãrãtori în favoriþii puterii, care poarta pe piept mai multe
posturi salariate ºi nesalariate, ce le au moºtenire de mai mulþi
ani ca sinecuri sau pensiunide la putere, pentru consideraþii
care fac mai mult rãu decât bine guvernului ºi serviciului public.

Cei cari guverneazã aceastã þarã, unde tot naºte ºi creºte ca sã

se hrãneascã din bugetul statului, au uzat foarte mult de aceastã

chivernisealã”.

1 Dimitrie Bolintineanu, Opere, X, Editura Minerva, Bucureºti,

1988, p. V.

Gabriel Dragnea

Despre memoria identitarã,
despre trecutul unui popor ºi
cum ar trebui sã se reflecte
acesta în conºtiinþa unei
societãþi s-au scris mii de
pagini. În cazul nostru, cine ar
fi putut sã vorbeascã mai bine
despre acest subiect, dacã nu
Mihai Eminescu? Acesta ar fi
spus cã „fiecare popor ºi fiecare
epocã stã pe umerii vremilor
trecute”. Astfel cã, rãspunzând
acestui glas care a strãbãtut

deceniile, sub egida Clubului de Istorie, Asociaþia pentru Culturã
ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, împreunã cu revista Sud au
organizat pe 20 ianuarie la Sala Consiliu a primãriei locale o
primã manifestare culturalã a acestui an în care au fost sãrbãtorite
Ziua Culturii Naþionale (15 ianuarie), Ziua Unirii Principatelor
(24 ianuarie) dar ºi personalitatea scriitorului doctor Romulus
Dinu, cãruia i s-a acordat post-mortem titlul de cetãþean de onoare
al oraºului Bolintin Vale, distincþie primitã de fiica acestuia, arhitect
prof. univ. dr. Michaela Tomniþa Florescu.

Evenimentul a fost posibil prin sprijinul acordat organizatorilor
de Primãria ºi Consiliul Local Bolintin Vale ºi colaborãrii cu

ªcoala Gimnazialã Stoeneºti-Palanga (profesor coordonator
Gianina Mehedinþu) ºi cu Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”
(director prof. Mihaela Enache). 

„Ca sã explic de unde vine dr. Romulus Dinu am fãcut apel la
niºte documente pe care le-am strâns în vederea unui proiect
grandios al Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu în care am adunat toþi bolintinenii perioadei dintre
Regulamentul Organic ºi Primul Rãzboi Mondial. Acest proiect
se va finaliza în toamnã, odatã cu apariþia unui volum de aproape
1.500 de pagini, pe care l-am dedicat Centenarului Marii Uniri.
De aici am extras datele care se referã la neamul lui Romulus
Dinu, despre care putem spune cã era nãscut la Bolintin, nãscut
din pãrinþi, la rândul lor, bolintineni.” (Vasile Grigore, redactorul
ºef al revistei Sud). Informaþiile referitoare la Bolintinul doctorului
Dinu au fost întregite prin prezentarea documentarului Lumea
lui Romulus, realizare a regizorului bolintinean Ciprian Necºuþu.

Despre personalitatea ºi înalta þinutã a scriitorului-medic
Romulus Dinu a vorbit ºi dr. Gheorghe Lazãr cu o oarecare
emoþie, involuntar lãsatã la vedere printre amintiri personale, dar
ºi mãrturisite de cei care l-au cunoscut, fie colegi, fie pacienþi:
„Romulus Dinu a fost un reputat neurolog al anilor ’70-’80 în
lumea medicalã. Aproape toatã viaþa ºi-a desfãºurat activitatea ca
medic primar neurolog – fiind ºi doctor în ºtiinþe medicale – la
Policlinica Batiºte. El a fost o personalitate plurivalentã, a fost

medic, dar ºi scriitor. Dânsul a condus la un moment dat Cenaclul
Literar Cehov, nume schimbat ulterior în Vasile Voiculescu.
Cenaclul îºi desfãºura activitatea în clãdirea Teatrului Foarte Mic
în care aveau loc manifestãri de o înaltã þinutã literarã la care
participau numeroase persoane cunoscute, chiar ºi din afara lumii
medicale”.

Invitat a spune câteva cuvinte despre bolintineanul Romulus
Dinu, dr. Florin Colonaº, colaboratorul consecvent al Sud-ului a
mãrturisit: „Þin minte foarte bine figura lui, dar ºi ce am discutat,
deºi au trecut 20 de ani ºi momentul acela a fost doar o trecere
efemerã a mea prin aria dumnealui de cunoºtinþe. Am discutat
despre artã. Avea în casã lucruri deosebite ºi am reþinut cã la
intrarea în locuinþã erau douã sculpturi ale artistului Constantin
Popovici”.

Amintiri emoþionante a depãnat ºi d-na ªtefania Dinu, director
adjunct al Muzeului Naþional Cotroceni, din postura de nepoatã
de vãr a dr. Romulus Dinu.

Evocarea acestei personalitãþi a fost încununatã prin înmânarea
unei plachete omagiale d-nei Michaela Tomniþa Florescu, de cãtre
dl Ionel Constantin, administrator public al oraºului Bolintin
Vale, care a fost asistat, din postura de reprezentanþi ai autoritãþii
locale, de cãtre dl Leontin Zamfir (viceprimar al oraºului) ºi de dl
Vasile ªtefan (consilier personal al primarului Daniel Trãistaru).
Cu aceastã ocazie, d-na Tomniþa Florescu a donat pentru muzeul
localitãþii mai multe documente, extrem de valoroase, privitoare
la familia Dinu.

Aºa cum am precizat la începutul acestui material, în  cadrul
acestei manifestãri culturale a fost sãrbãtoritã Ziua Culturii

Clubul de istorie

(continuare în pag. 23)
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Naþionale, mai precis a fost creionat sumar tabloul eternului
Mihai Eminescu, un tablou care rãmâne etern prin culorile vii,
neºterse de timp.

„În timpul vieþii Eminescu nu a fost perceput chiar la valoarea
lui. A fost atacat chiar ºi dupã moarte, a trãit – cum spunea ºi
Cãlinescu – într-o epocã ingratã. A avut ºi prieteni adevãraþi, dar
ºi falºi, unii i-au preþuit creaþia în timpul vieþii, alþii au hulit-o,
cum a fãcut-o acel celebru preot Grama, momente care l-au
destabilizat pe Eminescu. El este interpretat în fel ºi chip. Existã
chiar ºi un album cu zecile, poate sutele de statui ºi busturi ale lui
Eminescu. Interesant este cã în fiecare oraº de la marginile þãrii
sunt astfel de statui ca ºi cum el ar pãzi graniþele României.
Eminescu este un mister pentru cã el ne influenþeazã chiar ºi

astãzi. Cu cât trece timpul, cu atât ne dãm seama cât este de mare.
Are o mulþime de niveluri de receptare. Noica îl considera omul
deplin al culturii româneºti, iar Maiorescu spunea, încã de pe
vremea când era student la Viena, cã este la nivelul culturii
europene”, a mãrturisit poeta Victoria Milescu. Despre spiritul
eminescian, receptarea ºi interpretarea poeziei eminesciene au
mai vorbit poeþii Alexandru Cazacu ºi Gabriel Dragnea, susþinuþi
prin intervenþii lirice de elevi ai ºcolilor din Palanca ºi Floreºti,
coordonaþi de prof. Gianina Mehedinþu ºi Silvia Stancu.

De asemenea, au mai avut scurte intervenþii prof. Gianina
Mehedinþu, prof. Mihaela Enache, pr. Vasile Valeriu Dumitrescu
ºi d-nii Corneliu Cristescu ºi Vasile ªtefan.

Ultima parte a acestei întâlniri i-a aparþinut unei personalitãþi
bolintinene ºi nu numai, generalul de brigadã (r) Gheorghe
Dragomir, preºedintele Centrului de Eticã ºi Strategii, care ºi-a

prezentat cartea Ghid de iniþiere pentru omul de stat, un adevãrat
îndrumar atât pentru omul politic, cât ºi pentru reprezentanþii
societãþii civile. „În aceastã carte autorul face trimitere la ceea ce
va însemna evoluþia umanitãþii din punctual de vedere al
guvernanþei care se îndreaptã cu paºi repezi de la cea emoþionalã
a societãþii, cãtre guvernanþa bazatã pe inteligenþa artificialã.
Momentul decisiv este al sec. XXI ºi cartea face trimiteri la acest
moment istoric, ce evoluþie va avea societatea, lumea în ansamblu”
(prof. Constantin Bãrbuþã). Lãmuriri complete, pentru o mai
bunã ºi corectã înþelegere a lucrãrii au fost aduse de însuºi autorul
cãrþii, dl. Gheorghe Dragomir: „ªtim cã în luarea deciziilor ne
bazãm pe emoþiile proprii, care trebuie stãpânite sau pe emoþiile
celorlalþi. ªi noi trãim de peste 30 de ani într-o stare de manipulare
emoþionalã profundã. În acest volum mã aplec asupra modului
în care se va configura guvernanþa sub imperiul inteligenþei
artificiale. Tineretul de astãzi este deja sub controlul acestei
inteligenþe artificiale, cã vor sau nu vor sã recunoascã acest lucru.
Mergem peste tot ºi vedem cã oamenii nu mai comunicã între ei,
fiecare cu telefonul sau tableta, fiecare separându-se având
propriul univers virtual”.

În încheierea manifestãrii, dl general Gh. Dragomir a conferit,
din partea Centrului de Eticã ºi Strategii, o Diplomã de Excelenþã
revistei Sud pentru „implicarea activã în proiecte cultural-
educaþionale alãturi de Centrul de Eticã ºi Strategii ºi parteneriatul
strategic construit împreunã”.

Întâlnirea de sâmbãtã 20 ianuarie a fost una inauguralã pentru
acest an, care se anunþã foarte bogat în evenimente culturale ºi
întâlniri literar-artistice. Sunt eforturi susþinute de Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Bolintineanu ºi revista Sud pentru a scoate în
evidenþã importanþa trecutului istoric ºi cultural, pe umerii cãruia,
aºa cum spunea ºi Eminescu, ne construim astãzi viitorul.

Organizatorii mulþumesc pentru sprijin tuturor colaboratorilor
ºi în mod deosebit membrilor Asociaþiei ºi în mod cu totul special
doamnei Mioara Georgescu (Mãtãchiþã), domnilor ªtefan Crudu,
Ciprian Necºuþu ºi Marian Grigore, prof. Gianina Mehedinþu,
prof. Andreea Grigore, dnei Mioara Mãnescu ºi elevilor Marius

(urmare din pagina 22)

De la stânga: Corneliu Cristescu, Mioara Mãnescu, Ciprian Necºuþu, Nicu
Andreescu, Niculae Stoica, Tudor Niculae, Erasmina Porojan, Mioara
Georgescu, Sanda Man, Marin Ceauºu, ªtefan Crudu...

Dl. general Gh. Dragomir înmâneazã d-lui Vasile
Grigore diploma conferitã revistei SUD

Dl. Ionel Constantin înmâneazã placheta d-nei
Michaela Tomniþa Florescu; în dreapta este gen.
Gh. Dragomir

Sebastian Badea, Constantin Diþã ºi Liviu Ionuþ Olteanu pentru reuºita acestui eveniment.
Deºi iarna s-a fãcut pe deplin simþitã, participarea a fost numeroasã, cu public de toate vârstele, dintre care, în afara celor menþionaþi

pânã acum, ne face plãcere sã îi mai amintim pe: prof. univ. dr. Nicolae Constantin, Marius Niþescu (primarul com. Floreºti-Stoeneºti),
Mihai Ghimpe, Alexandra Man, Mioara Mãnescu, Raluca Niþescu, Corneliu State, Niculae Stoica, Tudor Niculae, Floricã Dan, Vasile
Constantin, Aristide Stan, Nicu Andreescu, Vlad Dragomir, Constanþa Crudu, Erasmina Porojan Silvia Stancu, Florentina Grigore,
Ana Maria Paraschiv, Ana Maria Saijari, Marin Ceauºu, Constanþa Cristescu, Irina Badea...

Marius Sebastian Badea,
Constantin Diþã ºi Liviu Ionuþ
Olteanu contribuind voluntar
la reuºita evenimentului

Dr. Gh. Lazãr, Michaela Tomiþa Florescu, Victoria Milescu, ªtefania Dinu, Ionel Constantin

Prof. Constantin Bãrbuþã vorbind despre cartea generalului Gh. Dragomir. În
imagine Victoria Milescu, ªtefania Dinu, Ionel Constantin, gen. Gh. Dragomir

De la stânga: Silvia Stancu, Erasmina Porojan, Mioara Georgescu, Sanda
Man, Marin Ceauºu, ªtefan Crudu, Mihai Ghimpe, pr. Valeriu Dumitrescu,
Vasile ªtefan, Vasile Constantin, Marian Grigore, Constanþa Crudu, Raluca
Niþescu, Vlad Dragomir, Marius Niþescu...

Dr. Florin Colonaº, dr. Gh. Lazãr, Michaela Tomniþa Florescu, Victoria Milescu
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Romanita-Maria
Stentel

,
, , Constantin

Bãrbutã,

Evoluþii politico-
diplomatice în preajma

înfãptuirii idealului
naþional ºi legitim

românesc

...ºi în acest al 168-lea an de la Eminescu, rogu-
vã, sã luãm aminte la aprecierile, gândurile ºi vorbele
ce nu ºi-au stins ecoul, ale celor care l-au cunoscut
pe Poet, în timpul vieþii sale.

Au lãsat numeroase mãrturii scrise cei de la
Junimea, de la ziarul Timpul, din Bucureºti, ori
cunoºtinþe, prieteni care au locuit vremelnic, cu
Eminescu, la Iaºi sau la Bucureºti.

Ion Slavici, în Amintirile sale ne dã de veste despre
timbrul ºi vocea Poetului: „Când cetea el vreuna din scrierile sale era o adevãratã
sãrbãtoare... cetea cu un glas foarte plãcut, nu numai scrierile sale ci ºi pe ale altora...”

Alexandru Vlahuþã noteazã cã Poetul: „Avea un glas profund, muzical, umbrit într-
o surdinã dulce, misterioasã, care dãdea cuvintelor o vibrare particularã... ca ºi când
venea de-departe, dintr-o lume necunoscutã...”

Eminescu iubea lumea teatrului, mergea deseori la spectacole. Puterea de
transfigurare a artei dramatice îl vrãjea, iar o mãrturie scrisã vine de la un coleg de
generaþie, Teodor ªtefaneli: „...era foarte atent la ce se petrecea pe scenã, sta mereu
nemiºcat, cu privirea aþintitã asupra actorilor, vrând parcã sã soarbã toatã acþiunea, ori
frumoasele melodii cântate de dânºii. Îl supãrau aplauzele zgomotoase, pe el nu l-am
vãzut niciodatã aplaudând, dar aprecierea actului artistic i se oglindea în ochii sãi
strãlucitori...”

Un alt prieten, ªtefan Cacoveanu, care a locuit o vreme cu Eminescu, îºi aminteºte cum
se comporta acesta când scria: „... se închidea în casã, umbla neîntrerupt prin camerã,
cântând... ºi dacã îl întrebam la ce cugetã în timpul cântãrii, el zicea: mãi, sã ºtii, când sunt
melodiile vesele, gândesc poezie... iar când sunt marºuri... atunci gândesc istorie!”.

Ion Slavici aduce mãrturie despre un alt obicei: „... cetea cu glas tare tot ce-i plãcea,
mai ales poeziile ºi fãcea mare gãlãgie când scria: se plimba, declama, bãtea cu pumnul
în masã, era oarecum în harþã cu lumea la care se adresa!...”

Amintirile acestor oameni ºi a multora care s-au bucurat de prietenia ori vecinãtatea
Poetului, vor dãinui, ne vor trimite la EMINESCU totdeauna, îl vom pãstra în sufletul,
în inima noastrã, pe poetul emblemã a neamului, pe care cu asupra de mãsurã l-a
IUBIT!

...Cu arma poeziei a luptat Eminescu, în poemele sale istorice, evocând mari români
care au iubit moºia strãbunã, ºi-au dat viaþa pentru a apãra „sãrãcia ºi nevoile ºi
neamul...”

Din neamul Eminovici vine ºi un alt fel de luptãtor, în slujba þãrii.
Acesta este fratele Poetului, Matei Eminovici! El s-a nãscut la Ipoteºti, în anul

1856. Se înroleazã voluntar în armatã, la 20 octombrie 1872. Urcã diferitele grade în
structurile militare, caporal, apoi sergent ºi ajunge sublocotenent, la 10 iulie 1876, în
regimente de infanterie de linie. Matei Eminovici participã la Rãzboiul de Independenþã,
comandant de pluton... În ziua de 28 noiembrie  1877, în fruntea unitãþii sale, atacã ºi
cucereºte fortificaþiile otomane de la Bucov. Alãturi de alþi ofiþeri este decorat cu
Steaua României, una din cele mai mari ºi importante decoraþii acordate acelor „bãrbaþi
ai datoriei “, care au luptat pentru „neatârnarea”, pentru INDEPENDENÞA þãrii.

O mare faptã de eroism pe front a fost participarea lui Matei Eminovici, împreunã
cu subunitatea sa, la luptele din zona Vidin, ºi la cucerirea, la 12 ianuarie 1878, a
satului Smârdan. Recunoscându-se  faptele sale de vitejie este din nou decorat cu
Steaua României, dar ºi cu: „Virtutea Militarã, de aur” ,medaliile „Trecerea Dunãrii”,
„Apãrãtorii Independenþei” ºi ordinul rus „Stanislas”.

Eroul Matei Eminovici a avut o viaþã lungã, (a murit la 12 dec. 1929, în comuna
Bistriþa, judeþul Neamþ) ºi a avut ocazia sã povesteascã despre faptele de vitejie ale
camarazilor sãi, deºi nu a avut la îndemânã „arma “ poeziei, a poemului eroic, cea
hãrãzitã fratelui sãu, Poetul Mihai Eminescu... El poate fi însã recunoscut în numeroasele
portrete ale lui Nicolae Grigorescu, realizate pe câmpurile de luptã, la Vidin, la Smârdan,
sau în versurile lui George Coºbuc... sau în ciclurile de poeme ale lui Vasile Alecsandri.

Poezia, dar ºi alte scrieri literare sau documentare, vor da seamã mereu despre toþi
aceºti viteji. Despre ei am aflat ºi eu, dintr-un Dicþionar cu titlul „Bãrbaþi ai datoriei”,
eroi din Rãzboiul de Independenþã 1877-1878. Aici am gãsit date despre  cel care a
fost Matei Eminovici, fratele lui Mihai Eminescu...

EMINESCU...
totdeauna

Pentru societatea europeanã la cumpãnã veacurilor XlX-XX, progresele

economice, marcate de o producþie industrialã fãrã precedent, efect al revoluþiei

tehnico-ºtiinþifice, au fost caracteristici definitorii, concomitent cu procesul

agravãrii unor crize ºi conflicte politico-militare între marile puteri, generate de interese antagonice privind

reîmpãrþirea sferelor de influenþã, situaþie care va determina, inevitabil, constituirea celor douã blocuri

politico militare, Tripla Alianþã (Germania, Austro-Ungaria ºi Italia, 1882) ºi Tripla Înþelegere sau Antanta,

respectiv, Franþa, Anglia ºi Rusia (1907).

Dupã proclamarea independenþei (1877) ºi a regatului (1881), România va deveni, treptat, un subiect activ

al relaþiilor internaþionale, guvernanþii, regele Carol I, cât ºi guvernele þãrii, conºtienþi cã þara are probleme de

fond vizavi de vecinii sãi puternici, dar ºi nevoie de timp ºi resurse, au adoptat o diplomaþie prudentã,

conformã realitãþilor. Între aceste acþiuni diplomatice se înscrie aderarea, în anul 1883, la Tripla Alianþã,

alãturi de Austro-Ungaria, sub dominaþia cãreia se aflau teritoriile româneºti Transilvania, Banat, Bucovina,

acesta fiind unul din motivele pentru care tratatul de aderare va fi þinut secret de cãtre regele Carol I mai bine

de trei decenii, pânã la Consiliul de Coroanã din 21 iulie/3 august 1916.

La începutul secolului XX, contradicþiile economice ºi politico-militare s-au adâncit ºi extins în alte zone

ºi continente, prevestind conflictul de proporþii care a fost primul rãzboi mondial. În Africa ºi Orientul

Apropiat interesele antagonice ale Frantei, Angliei, Germaniei, Imperiului Otoman, ating punctul confruntãrii

militare în Maroc ºi Egipt, de care va profita Italia prin cuceriri ºi anexãri de teritorii, în timp ce în Balcani,

considerat în mediile diplomatice „butoiul cu pulbere al Europei”, persistau ºi se acutizau contradicþiile

istorice ºi naþionale între statele tinere, independente, Serbia, Bulgaria, Grecia, dar ºi cele economice sau

geostrategice ale marilor puteri ºi ale imperiilor multinaþionale austro-ungar, þarist sau otoman.

Douã evenimente produse în acelaºi an, 1908, au transformat Balcanii într-un teatru de conflicte politico-

militare ºi activism diplomatic, de maxim interes pentru România, cât ºi pentru Europa: revolta „junilor

turci”, o grupare reformistã, adeptã a modernizãrii Imperiului Otoman, care l-a obligat pe sultan sã reintroducã

constituþia din 1876 ºi anexarea de cãtre Imperiul habsburgic a Bosniei ºi Hertegovinei, aflate în administrarea

sa în urma Congresului de la Berlin din 1878. Aceste noi împrejurãri istorice la început de secol XX au

generat evoluþii ºi speranþe în direcþia atingerii dezideratului naþional de unitate, determinând reorientãri ºi în

diplomaþia româneascã, tot mai preocupatã de a obþine o recunoaºtere a legitimitãþii revendicãrilor.

Conflictul din Balcani se agraveazã prin izbucnirea în octombrie 1912 a primului rãzboi balcanic, în care

Grecia, Bulgaria ºi Serbia au înfrânt Turcia, apãrând un nou stat, Albania, în urma tratatului de la Londra,

neacceptat de Turcia, astfel cã în iunie anul urmãtor va izbucni al doilea rãzboi balcanic în care, în urma unui

tratat secret va participa ºi România, alãturi de Grecia, Serbia ºi Turcia, care înfrâng Bulgaria, obligatã prin

pacea de la Bucureºti, prezidatã de prim-ministrul român Titu Maiorescu, sã cedeze Cadrilaterul (sudul

Dobrogeni) cãtre România.

Aceste succinte evoluþii politico-militare ºi diplomatice arãtau, în mod evident, cã la începutul secolului

XX  în faþa Europei se deschidea prãpastia unui conflict militar de proporþii, pregãtit îndelung de marile

puteri ºi pe care statele mici, între care ºi România, nu-l puteau evita.

Dupã cum este cunoscut, pretextul primei conflagraþii mondiale din istorie a fost gãsit în Balcani, la

Sarajevo, când moºtenitorul tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat împreunã

cu soþia la 28 iunie 1914 de cãtre membrii unei organizaþii clandestine, dupã care rãzboiul s-a generalizat în

Europa ºi extins la nivel mondial.

În România, regele Carol I a convocat Consiliul de Coroanã la palatul Peleº, optând pentru respectarea

tratatului secret semnat în anul 1883, însã majoritatea membrilor Consiliului, intuind cã se prefigureazã evoluþii

decisive pentru destinul þãrii, au impus decizia ca þara sã rãmânã în „espectativã” faþã de rãzboiul dintre cele douã

blocuri beligerante ºi luarea de mãsuri energice de „apãrare a frontierelor”. A fost o decizie istoricã, în acord cu

interesele supreme ale þãrii, o decizie inteligentã ºi patrioticã ce va fi încununatã, dupã patru ani de umilinþe,

jertfe ºi eroism, de împlinirea idealului secular de întregire a neamului într-un stat naþional, unitar.

Ciprian NECªUÞU

Ne aflãm în anul dedicat celebrãrii celei mai de seamã înfãptuiri a neamului românesc:

Marea Unire din 1 Decembrie 1918. Este indiscutabil cã, pentru a se ajunge la aceastã

mare realizare au fost necesare niºte sacrificii inimaginabile.

Dacã în 1916 România avea 7,5

milioane locuitori, numai în acel an, în

patru luni de rãzboi, a pierdut 100.000

de oameni. Vorbim de cei din prima

linie, însã, credeþi cã cei din spatele

frontului au fost la adãpost?

Un exemplu. La Bolintin Vale în

1915 încetau din viaþã un numãr de 177

de persoane, iar în 1916, primul an de

rãzboi, cu toate cã localitatea era în

spatele frontului – 274, adicã cu o sutã

mai mulþi. Nenorocirile rãzboiului au

fãcut diferenþa, cãci, dacã rechiziþiile

din 1916 ale armatei române au fost

sãlbatice, ele au pãrut blânde faþã de ce

ne-au luat apoi ocupanþii. Gândiþi-vã,

apoi, cã plecaserã la rãzboi oamenii

tineri, cu putere de muncã ºi cã numai

din Bolintin armata românã luase 518

cai cu harnaºamentele lor, 24 de boi de

muncã ºi 84 de cãruþe. Cum sã mai

cultivi, cu ce sã ari, cu ce sã mai

transporþi produsele, cum sã-i hrãneºti pe cei rãmaºi acasã?

Pe 19 noiembrie 1916 Bolintinul era ocupat de trupele germane. A avut „noroc”,

într-un fel, cã au fost germanii, pentru cã unde intraserã bulgarii ºi turcii fusese jale

mare. Dacã amintesc doar numãrul femeilor violate prin câteva sate din actualul judeþ Giurgiu ne îngrozim:

la Bãlãnoaia-15, la Frasinu-31, în Gogoºari-45, în Malu-87, la Cãlugãreni-150 etc. Femeile celor aflaþi pe

front. La Bolintin, germanii, cu admirabila lor organizare, au rechiziþionat pânã ºi clopotele de la bisericã.

În mijlocul atâtor nenorociri, ce puteau oferi oamenilor elitele þãrii, în frunte cu regele, pentru a continua

sã-ºi dea viaþa pentru þarã? Guvernanþii de atunci au promis cã îºi vor împãrþi averile cu cei care vor scãpa cu

viaþã, iar pe cei morþi îi vor cinsti veºnic. ªi s-au þinut de cuvânt. Aºa se explicã existenþa monumentelor

dedicate eroilor Primului Rãzboi Mondial în aproape fiecare localitate

din þarã. Prin acelaºi mecanism, inversat, se explicã lipsa totalã a

monumentelor dedicate eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial. Pe lângã

monumente, o mulþime de locuri, clãdiri, instituþii au fost denumite în

legãturã cu Primul Rãzboi Mondial.

În cazul fostei comune Bolintin Vale, dupã Primul Rãzboi Mondial,

oficialitãþile, personalitãþile locale, ca ºi cetãþenii obiºnuiþi, au întreprins

o serie de acþiuni de proslãvire a faptelor de eroism din conflagraþia

abia încheiatã. Printre ele s-a numãrat ºi aceea de schimbare a numelor

unor strãzi cu unele inspirate de locuri ºi personalitãþi evidenþiate în

vremea rãzboiului. Astfel au apãrut strãzile Lt. Cãlin Tãnescu, Lt. Nicu

Marinate, Regina Maria etc. Aceste denumiri au fost însã schimbate în

anul 1948, odatã cu instaurarea regimului comunist ºi se pãstreazã

pânã astãzi.

Urmând cuvintelor lui N. Iorga care ne îndemna sã þinem seama cã „acestea

sunt monumentele noastre, unde le veþi vedea sã le recunoaºteþi, sã le respectaþi

ºi sã le ridicaþi, dacã aveþi puterea, din ruina ºi pãrãsirea lor”, Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu a propus Primãriei ºi Consiliului

Local Bolintin Vale aºezarea unor plãcuþe care sã indice vechiul nume al

strãzilor, acþiune care sã fie dedicatã omagierii Centenarului Marii Uniri.

Propunerea a fost fructificatã prin HCL nr. 133/28.11.2017, adoptatã în

unanimitate de consilierii bolintineni. În acest fel au primit însemne noi

strãzile Agricultori (Lt. Nicu Marinate), Partizani (Lt. Cãlin Tãnescu),

Republicii (ªoseaua Regina Maria) ºi Zãvoiului (Oituz).

Mulþumim, pe aceastã cale, Consiliului Local Bolintin Vale, d-lui primar Daniel Trãistaru ºi d-lui Adrian Chiva,

ºeful serviciului ADP Bolintin Vale, pentru sprijinul acordat amplasãrii acestor plãcuþe indicatoare.

Strãzi cu nume de eroi
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Au început manifestãrile
cultural-educative dedicate
Centenarului Marii Uniri

Nicoleta STAMATEPentru liceul „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale, anul

2018 este un an cu potenþial aniversar: se împlinesc ºaizeci ºi

ºase de ani de la înfiinþarea liceului, în 1952 ºi patruzeci

ºi cinci de ani de la transformarea sa, în 1973, în liceu

industrial (sau tehnologic, cum se spune acum). Se

împlinesc, de asemenea, patruzeci de ani de când a

absolvit cursurile, în 1978, prima promoþie de liceu

industrial.

În anul 1973 profilul teoretic al liceului a fost

înlocuit cu profilul „industrial de petrol ºi gaze”.

Specializarea era practic cerutã de existenþa în localitate

a Trustului de Petrol Bolintin Vale. La vremea

respectivã acesta era, în fapt, cea mai mare entitate de

acest fel din þarã, de aici fiind coordonatã activitatea a

numeroase schele petroliere de foraj ºi exploatare a

petrolului din aproape toatã þara (de la Brãila pânã la

Suplacu de Barcãu, în Bihor). Liceul nostru urma sã

pregãteascã personal calificat pentru aceste schele.

Prima serie cu profil industrial, cu un ciclu de studiu

de cinci ani, a fost compusã din douã clase: A –

Electromecanicã foraj extracþie, diriginte prof. Nina

Pavel ºi B – Foraj  extracþie, diriginte prof. Elena

Manolache.

Anul 1974 a venit însã cu… reforma în învãþãmânt!

Se pare cã în învãþãmântul românesc reforma este o

stare de fapt continuã, cu o vechime mai mare decât

am crede. În 1974 s-a renunþat la modelul de

învãþãmânt liceal de patru ani pentru profilul teoretic,

respectiv cinci ani pentru profilul industrial ºi s-a trecut, pentru

toate profilurile, la durata de patru ani, divizatã în douã etape:

treapta întâi (clasele a IX-a ºi a X-a) ºi treapta a doua (clasele a

XI-a ºi a XII-a). Elevii dãdeau examen atât pentru admiterea în

treapta întâi, cât ºi pentru admiterea în treapta a doua. Cei care au

intrat în 1974 în clasa a IX-a la liceul nostru au terminat în 1978,

dupã patru ani.

Astfel cã, în anul 1976 a absolvit ultima serie cu profil teoretic,

în timp ce în anul 1977 nu a existat nici o promoþie care sã

Liceul „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale, Promoþia 1978 – dupã 40 de ani

absolve. În anul 1978 au absolvit primele douã promoþii de liceu

cu profil industrial, clasele a XIII-a ºi a XII-a.

În fotografia alãturatã puteþi vedea elevii clasei a XIII-a A,

împreunã cu o micã parte din corpul profesoral, în care îl remarcãm

pe domnul profesor Constantin Bãrbuþã, la acea vreme director

al liceului nostru.

Persoanele din fotografie sunt, de la stînga la dreapta: (rândul

de jos) prof. ing. Virgil Petrescu, prof. ing. Victor Chiva (Director

adjunct), prof. Ioana ªandru, Sofia Enache, Georgeta Udriºte,

prof. Nina Pavel (profesor diriginte), Maria Muler, Gabriela

Motto: Trãiesc sentimentul vieþii înconjuratã de culorile

sufletului meu, pânã dincolo de orice graniþe ale vieþii.

Comunicarea cu natura ºi arta m-a fãcut de nenumãrate ori sã

visez, sã trãiesc cum îmi doresc, sã fiu eu, printre petale, printre

culori ºi sunete minunate.

Dorinþa de a picta vine de departe, din timpuri trecute. Încã din

adolescenþã eram atrasã de artã, îmi imaginam cum un copac ar

putea prinde viaþã. Îmi aduc aminte perioada când pe strada Partizani din Bolintin, acolo unde

locuiau bunicii mei, autoritãþile au hotãrât tãierea tuturor plopilor care mãrgineau strada. Acei

copaci erau maiestuoºi, splendizi ºi

noi, toþi bolintinenii, ne aducem

aminte de acest unic colþ de naturã

ce a fost distrus de lama drujbelor.

Atunci mi-am imaginat cum ar putea

prinde din nou viaþã acei copaci ºi

am gãsit rãspunsul prin intermediul

picturii. I-am pictat, nu retezaþi, ci

aºa cum supravieþuise imaginea lor

în adâncul ochilor mei.

Uneori pictez noaptea ºi m-am tot

gândit de unde ar veni aceastã

inspiraþie la miez de noapte.

Probabil liniºtea care se aºterne,

lipsa zgomotului urban... Se

întâmplã sã îmi arunc privirea cãtre

cer; îmi imaginez cã stelele sunt

crizanteme, iar planetele buchete

mari de trandafiri.

Acum, scriind, zâmbesc, îmi este

greu sã îmi expun sentimentele ºi

trãirile în faþa dumitale, dragul meu cititor, dar aºa trãiesc eu pictura, iar când pictez culoarea are

mirosul specific al vopselei, eu însã încerc sã descopãr mireasma florilor ce le aºtern pe pânzã.

Când mã aºez la masa de lucru întotdeauna îndepãrtez negrul, nu stiu de ce...

S-a întâmplat, uneori, ca visele mele sã se transpunã pe pânzã, am încercat, alteori, ca o lacrimã

sã o transform într-un noian de fericire, într-o glastrã cu margarete, prin picturã m-am redescoperit,

am gãsit drumul trãirilor mele.

Iubesc ceea ce fac ºi astfel simt cã dau un nou sens vieþii.

VOCEA PICTURII –
între artã, iubire,
sens ºi culoare

,

În continuarea preocupãrilor, remarcabile ab origine, de a cerceta ºi oferi cititorilor momente

relevante din istoria naþionalã, cu deosebire celei a arealului bolintinean, revista Sud, graþie

colaboratorului sau consecvent,pasionat, între altele cãutãtor în tainele arhivelor, Emil Talianu, a

publicat recent (nr.11-12/2017), pentru prima oarã dupã ºtiinþã noastrã, o Gazetã a Bolintinului

tipãritã în urmã cu nouã decenii, la 30 iunie 1929, cu ocazia inaugurãrii Monumentului Eroilor,

opera a sculptorului localnic Tudor M. Mâinea. Dupã cum cititorii au putut constata din ampla

ºi pertinenta prezentare a d-nului Talianu, cât ºi din Fiºa de personaje ºi instituþii ale Bolintinului

de alta datã (p. 19), cele patru pagini ale Gazetei, veritabil document istoric prin date, informaþii

ºi imagini,  au fost prilejuite de omagierea eroilor bolintineni care, cu sacrificiul suprem „au

contribuit la mãrirea ºi întregirea neamului”, readucând astfel în memorie momente ale istoriei

locale, emoþionante ºi generoase prin sentimentul mândriei îndreptãþite pentru eroismul înaintaºilor

cât ºi faþã de cei ce au transformat evenimentul bolintinean într-o impresionantã „serbare naþionalã”,

de trãire patrioticã, la zece ani de la Marea Unire.

Peste veac, în acelaºi spatiu al recunoºtinþei se încadreazã iniþiativa Asociaþiei pentru Culturã

ºi Tradiþie Istorica Bolintineanu de a amplasa plãcuþe ce înscriu, alãturi de numele actual al

strãzii, pe cel avut înainte de reforma din 1948, amintind locuri, eroi sau fapte glorioase, un act

de reparaþie moralã apreciat de cetãþeni: str. Agricultori (fostã Lt. Nicu Marinate), str. Partizani

(Lt. Cãlin Tãnescu), str. Republicii (ªoseaua Regina Maria) ºi str. Zãvoiului-Crivina (Oituz).

Aceste lãudabile iniþiative ºi demersuri culturale, eminamente educative, se constituie într-

un mesaj-invitaþie cãtre toþi cetãþenii, cu deosebire cãtre slujitorii Clio, de a continua sã fie în

prim planul acþiunilor din ºcoalã ºi comunitate consacrate împlinirii unui secol de la Marea Unire

a Românilor, 1 Decembrie 2018, ce va marca cel mai mare eveniment al istoriei noastre moderne.

Tot în ultima lunã a anului trecut, cei peste 1.500 de elevi ai Liceului Tehnologic „D.

Bolintineanu”, dascãlii lor ºi, deopotrivã, comunitatea localã au primit un dar îndelung aºteptat,

semnificativ prin impactul durabil asupra conºtiinþei ºi istoriei locale: o superbã salã de sport

care, prin concepþie, dimensiuni (1750 m.p.) ºi dotãri (tribunã cu 180 de locuri, vestiare, climatizare,

cabine º.a), întruneºte, fãrã sã exagerãm, atributele unui spaþiu sportiv modern, multifuncþional.

Inaugurarea a fost onoratã de reprezentanþi ai guvernului, autoritãþilor judeþene (prefect, preºedinte

consiliu judeþean), inspectoratului ºcolar ºi locali, în frunte cu primarul oraºului Daniel Trãistaru,

consilieri, care au rostit scurte alocuþiuni în faþa a peste 200 participanþi, tineri îndeosebi, urmate

de un program de colinde, recitãri, muzicã, dansuri, acordare de diplome, absente fiind,

surprinzãtor, momentele sportive.

Prin conþinut, valenþe cultural-educative ºi bunã organizare, evenimentele de la Bolintin Vale

au deschis manifestãrile omagiale consacrate Centenarului Marii Uniri Naþionale, pe care suflarea

bolintineanã ºi româneascã de pretutindeni îl va marca plenar ºi cu adâncã simþire.

B. CONSTANTIN

Precup, Gabriela Florescu, prof. Constantin Bãrbuþã, prof. ing.

Marian Badea; (rândul al doilea) prof. Elena Ziti,

prof. Ana Necºutu, Nicoleta Lucaci, Adrian Stan,

Ioana Caplea, Georgeta Bobe, Paula Apostol,

Mihai Zarafin; (rândul al treilea) Doru Neguþ,

Constantin Matache, Vasile Dîngã, Alexandrina

Pop, Iulian Alexandru, Ion Gheorghe, Ionel Savu;

(rândul al patrulea) prof. Cornelia Neagu, maistru

instructor (?), Mircea Grujdin, Constantin Lazãr,

Sorin Marinescu, Ilie Roºu, Gheorghe Dincã,

Gheorghe Ionescu, Victor Chiriþã.

Sus se poate observa „firma” liceului, pe care

se pot citi instituþia tutelarã, care este

MINISTERUL MINELOR, PETROLULUI ªI

GEOLOGIEI, ºi administraþia teritorialã

JUDEÞUL ILFOV – judeþul Giurgiu nu fusese

încã inventat. Uitasem aceste amãnunte.

În 2018 aceastã promoþie, prima cu profil

industrial a liceului nostru, împlineºte 40 de ani

de la absolvire. Pentru un om, 40 de ani este o

vârstã a maturitãþii. Pentru promoþia noastrã, cei

care am absolvit în 1978 Liceul „Dimitrie

Bolintineanu” din Bolintin Vale, aniversarea poate

fi un prilej de întâlnire, de confesiune a ceea ce

am fãcut în acest interval de timp dar ºi a ceea ce

dorim sã facem în continuare. Pentru asta vrem

sã alegem o zi de întâlnire, în care sã ne regãsim, sã ne amintim

ºi sã sãrbãtorim. Prin urmare, rugãm pe cititorii frumoasei reviste

Sud care fac parte din promoþia 1978, sã ia legãtura cu iniþiatorii

acþiunii:

Constantin Matache: mobil 0745343223, e-mail

constantinmatache1958@gmail.com

Nicoleta Stamate (Lucaci): mobil 0721786807, e-mail

nicolestamate@gmail.com

creaþii, creatori, pasiuni

Stefania
Costache
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Mersul târgului
ªtefan CRUDU

12.11.2017: De voie ºi de nevoi
Deºi credeam c-am înþeles mecanismul târgului trebuie sã-

mi recunosc nepriceperea în a anticipa cu o sãptãmânã înainte

modul lui de desfãºurare. Sigur cã existã situaþii de forþã majorã

ce-l pot influenþa uneori dar nimic nu-l opreºte sã existe ºi sã ne

asigure cele necesare. Aºadar, fiind o ofertã atât de diversificatã,

la preþuri convenabile, cei mai mulþi cumpãrãtori vin ca sã-ºi

rezolve niºte nevoi personale legate în principal de hranã, dar nu

numai. Existã însã ºi împãtimiþi de târg care vin de voie ca sã

mãnânce mici ºi sã bea o bere (sau altceva) ºi sã-ºi întâlneascã

prietenii cu care sã punã þara la cale. Am fãcut aceastã introducere

ca sã-mi exprim uimirea faþã de aglomeraþia ce a caracterizat

aceastã zi blândã de toamnã târzie. Poate cã ºi apropierea lãsatului

de sec sã explice frenezia cumpãrãturilor. Alimentele de bazã

foarte ieftine. Varza a ajuns la minim istoric: 0,5 lei/kg. Cartofii

0,8-1 leu/kg, conopida 1-1,5 lei/kg, ceapa 1,5-2 lei/kg. Fructele

cam scumpe pentru acum. Merele, dupã calitate, de la 1 la 4 lei/

kg. Pomii fructiferi au fost la mare cãutare (15 lei/buc). Ca ºi

florile în ghivece. Ultimele vinete cu 2 lei/kg iar roºiile cu 2,5 lei/

kg. Legume ºi zarzavaturi în cantitãþi mari ºi de calitate.

Rãdãcinoase pe alese. Dar ºi rãsad de salatã verde pe care l-am ºi

plantat în solar. Târgul, locul geometric al speranþelor!

19.11.2017: Toamnã albastrã
Încã de ieri dimineaþã au reînceput ploile reci ºi vântul

dezgolitor al ultimelor frunze. Soarele ascuns de norii joºi ne

trimite cu zgârcenie doar culorile sumbre ale spectrului sãu,

începând cu albastrul-indigo. Auspicii nefavorabile unui târg

expus total intemperiilor. Înfruntând ploaia am fost nevoit sã-mi

cumpãr o umbrelã (10 lei, de la þigani, din Spania). Aºa am

parcurs în fugã zonele de interes ºi sã cumpãr câte ceva. Mulþi

vânzãtori plecau deja la ora 10:00 nemaiavând speranþe cu toate

cã scãzuserã mult preþurile. Am intrat deja în post ºi mai facem ºi

economii pentru cheltuielile de sãrbãtori. Nu ne pierdem speranþa

cã ne vom lua revanºa duminica viitoare.

26.11.2017: „Toamnã sudistã”, rece ºi tristã!
Cum ar spune mult prea bunul nostru prieten, N. D.

Fruntelatã. O zi de toamnã, cu damf de baligã aburindã în rãcoarea

dimineþii. Ceaþã ºi buhai, jos lãcãraie de la ploaie, º-apoi ce sã-þi

mai doreºti. Cumperi repejor ºi-ai pãrãsit scena ca dupã o

reprezentaþie ratatã. Marfã era. Ba chiar ieftinã. Mi-au plãcut

florile (crizanteme în ghivece) ºi am cumpãrat pentru mine ºi

mici cadouri. Am fãcut mai multe drumuri pânã la maºinã ºi am

fost „filat” de doi vânzãtori de coºuri, târnuri, linguroaie care au

pariat pe numãrul de flori pe care le-am cumpãrat. La final m-au

întrebat - „câte?” - ºi le-am dat satisfacþie. Niciunul nu nimerise.

Parcasem maºina lângã o dubiþã semi-acoperitã unde (mai) erau

5 porci de cca 100 kg. Din discuþia ºoptitã a celor doi posesori a

reieºit cã îi cumpãraserã de la o fermã ºi-i revindeau ca fiind

crescuþi în propria curte. Cine cumpãrã va avea parte de surprize

neplãcute. Pânã la Crãciun ori slãbeºte (obiºnuit fiind cu

complexe) ori tuºeºte (riscul transportului în frig) ºi-l îndopi cu

antibiotice ca sã nu moarã iar apoi þi-e silã sã-l mãnânci. Mulþi s-

au pãcãlit pentru cã porcii erau bolnavi din start. Feriþi-vã! ªi

totuºi cine le-a permis sã-i vândã în mijlocul târgului? Cine o fi

luat ºpaga? Unde au fost „jandarii” care de obicei parcau tocmai

în acel loc? Rãspunsul este simplu, cred.

3.12.2017: Debut ofensiv de iarnã
Dupã o sãptãmânã în care vremea ºi-a folosit din plin toate

armele – frig, ploi zilnice abundente ºi vânt (la munte viscol ºi

zãpezi consistente) – sigur cã aceste fenomene au influenþat târgul.

Dar nu l-au învins. Sub aceste auspicii am purces bine îmbrãcat

ºi-ncãlþat la „luptã”. Cu excepþia florilor, pomilor ºi a þiganilor

cu „fiare alese” restul a fost prezent, uneori chiar printre bãltoace.

În rest cam de toate, de sezon. Doar câteva resturi (galben forþat)

de ardei la 4 lei/kg ºi ceva verdeaþã din solare mai amintesc de

trecuta toamnã. Ieftine în continuare varza (0,4 lei/kg), cartofii

(0,7 lei/kg) ºi ceapa (1,2 lei/kg) adicã alimentele de bazã. Multe

lactate ºi brânzeturi nevândute. Idem carne ºi pãsãri vii (100 lei/

buc un curcan). Ouã zise de þarã, 1 leu/buc. Fructele autohtone,

în speþã merele de la Voineºti între 2-4 lei/kg. Dubiþe cu covrigi

aºteptau clienþi. Oricum nu se stricã pânã data viitoare. Ca ºi

baloþii de furaje. Cãutate þoalele de „firmã” second-hand pentru

care existã clienþi destui. Se apropie Moº Nicolae ºi restul

sãrbãtorilor de iarnã care vor goli pungile. Vã recomand în

continuare „magicul” târg bolintinean.

10.12.2017: Ieri zburau albinele, azi

îngheaþã mâinile
Ne apropiem de sfârºitul anului calendaristic ºi-l putem

caracteriza cu certitudine ca fiind extrem de imprevizibil d.p.d.v.

meteorologic. Cu influenþe directe negative, atât asupra

agriculturii cât ºi asupra oamenilor. Exemplu mai bun decât ziua

de azi versus cea de ieri nici cã mai poate fi. Dacã sâmbãtã era

cald, soare ºi ieºiserã albinele în zbor de curãþire, în cursul nopþii

vântul ºi ploaia rece au venit hoþeºte. Primii care au simþit au fost

meteo-sensibilii: s-au acutizat instantaneu durerile articulare. În

al doilea rând, desigur târgul, aflat mereu într-un echilibru prea

fragil, influenþat direct ºi imediat de vreme. Apropiindu-se

Crãciunul, firesc era ca azi sã fie plin de carne (porc în special),

pãsãri vii (curcani mai ales) pentru naºi, preparate ºi

semipreparate tradiþionale, covrigi, mere, nuci etc. Dar nu a fost

deloc aºa. Controlul DSV de la prima orã urmat de confiscãri de

carne în special au izgonit vânzãtorii care ºi-au ascuns marfa în

portbagaje ºi s-au cãrãbãnit. Oricum, se ºtia de control, dar unii

au riscat pe propria piele. La fel cei cu lapte, brânzã, pãsãri

º.a.m.d. Fãrã ei ºi fãrã producãtorii de legume care nu s-au

încumetat din cauza vremii nefavorabile, târgul sub ploaia rece

era în colaps. O zi pierdutã pentru cei mai mulþi. Legumele (cartofi

0,8 lei/kg ºi varzã 0,5 lei/kg) nu au avut cãutare. Doar covrigii

(10 lei ºirul de 100 buc) ºi furajele ierboase au avut clienþi

(parþial). Merele, de calitate, s-au vândut bine (2-3-4 lei/kg). Nu

ºtiu gândurile celor prezenþi, doar opinia lui Petricã din Hobaia

pe care nu o pot reproduce. Aºadar, istoria se repetã ca înaintea

altor mari sãrbãtori creºtine când inspectorii îºi fac planul. Pardon,

plinul! Cãci dacã confiºti o marfã fãrã stãpân, înseamnã cã nu

existã ºi nu va intra legal ºi corect în magazie, evaporându-se

într-un fel. Aceasta-i dilema zilei. Voi ce credeþi? Eu nu mai cred

nimic, nici mãcar ceea ce vãd.

24.12.2017: Ajun de Crãciun

Soare cu dinþi (–5°C). Frigul mã obligã sã mãresc viteza de

deplasare. Puþini vânzãtori dar ºi mai puþini cumpãrãtori. Azi facem

mici completãri pentru masa de Crãciun. În special fructe. Merele

au fost foarte multe, de calitate ºi relativ ieftine (max. 3 lei/kg). S-

au mai vândut coroniþe pentru morþi (moda ultimilor 5 ani care s-

a generalizat), cereale ºi legume (cartofii 0,6-1 leu/kg), varza crudã

0,6 lei/kg sau un sac la 10 lei, ceapa 1,5 lei/kg ºi morcovi (2 lei/

kg). Puþine brânzeturi ºi lapte. Carne: ioc (refluxul controlului ºi

saturaþia). Nu a fost control deloc. Þoale ºi multe ºi diverse mãrfuri

industriale. Câteva grãtare. În final m-a apucat tremuratul ºi i-am

înþeles pe cei care serveau vin fiert. Vã urez Crãciun îmbelºugat,

cu sãnãtate ºi târg cu de toate, la anul ºi la mulþi ani!

31.12.2017: Rãtãciþi în zloatã
Se încheie anul chiar în zi de târg. Prezenþã subþiatã ºi

decorativã. Doar câþiva „talibani” nostalgici pentru care târgul

este o dulce amãgire, un preambul al raiului plin cu de toate. Mai

puþin azi când constat prezenþa sporadicã a celor ce depind de

târg ca sursã de venit. Legume, fructe, furaje, puþinã brânzã ºi

lapte, chiar ºi þoale second-hand, articole gospodãreºti, haine ºi

încãlþãminte ieftinã. Fiind aproape gol, ies la ivealã ca o pecingine,

bãlþile ºi noroiul cu care - din pãcate – ne-am obiºnuit. ªi în acest

an târgul a fost neglijat total de autoritãþi. Încã nu se întrevede o

viziune despre viitorul sãu. Sper ca acesta sã nu fie sumbru. Sã

fim optimiºti!?

7.01.2018: E primãvarã în ianuarie!
Chiar cã se potriveºte perfect cu cântecul interpretat de Luigi

Ionescu acum vreo 40 de ani. Ieri (Boboteaza) ºi azi (Sf. Ion)

temperaturile au fost de +15°C pe la noi. Albinele s-au aventurat

spre primii ghiocei, rãsãriþi ºi înfloriþi încã de acum o sãptãmânã.

Anomalii termice care au influenþat prea puþin primul târg din

acest an. Au fost prezenþi doar câþiva reprezentanþi din toate

categoriile de vânzãtori care frecventeazã de obicei târgul. Nici

cumpãrãtori prea mulþi nu s-au înghesuit. Au fost cãutate

brânzeturile, dar oferta a fost puþinã (încã nu au început fãtãrile).

Niciun producãtor de legume. Azi, „sârbii” sãrbãtoresc Crãciunul

pe rit vechi. Cine nu a venit, n-a pierdut nimic.

ªi a venit ziua a ºaptea

În acest an, prima zi de târg a cãzut chiar pe data de ºapte.

Interesantã potrivire dacã ne gândim cã Marele Creator a încheiat

Facerea Lumii în 6 zile, iar a ºaptea (nr. sacru) fiind de repaos, de

odihnã. Evident, toate acestea le cunoaºteþi. Eu, din datele vagi

deþinute, consider cã tocmai în aceastã zi a avut loc primul „târg”.

În lumea idilicã a edenului primordial când mierea, laptele ºi fructele

erau din belºug iar cei doi foarte fericiþi, acestea tot trebuiau culese

într-un fel. Iar dacã pofticioasa Eva dorea o bananã, Adam ar fi

riscat enorm urcându-se în vârful pomului. Acest lucru trebuia

evitat ºi atunci s-a organizat într-o frumoasã poianã un loc unde se

puteau gãsi cele necesare. Mierea era þinutã în cupele unor flori,

laptele în tingiri º.a.m.d. Pe atunci cele mai cãutate erau frunzele:

de lipan pentru Adam ºi de viþã pentru Eva. Modul de achiziþie era

autoservirea, pe sãturate ºi dupã pofta inimii. Astãzi, din aceastã

primã formã de târg nu se mai pãstreazã nimic. Mierea este la

borcan de sticlã (15 lei/0,5 kg), lapte în bidoane de plastic (7 lei/2

l) iar frunzele (de pãtrunjel, mãrar, un leu legãtura). Din pãcate,

acel târg idilic rãmâne doar un vis. Când te trezeºti ºi constaþi cã

dupã atâta timp s-a ajuns la un talcioc insalubru ºi neorganizat, faci

pãcate zicând anumite vorbe.

14.01.2018: Vânt turbat. Viscol ratat
N-ai sã vezi iarnã mâncatã de lupi zice un bãtrân trecut prin multe

anotimpuri. Este firesc, lupii se simt în elementul lor ºi o vor cât mai

lungã, sã-ºi facã de cap prin nãmeþi unde se descurcã mai bine decât

alte animale care le sunt o pradã sigurã, mai ales cã se adunã în haitã.

Dar nici iarna nu se teme de ei ºi face ce vrea ºi ºtie, când vrea. Ca

astãzi când la mijloc de iarnã - dupã o perioadã blândã - s-a schimbat

radical, însoþindu-se de vânt. Paradoxul zilei: 1) nu mai sunt bãlþi

pentru cã au îngheþat; 2) vântul puternic ridicã praful uscat de ger!

Greu pentru noi, cei care am semnat condica zilei în târg. Prezenþã

onorabilã de ofertanþi dar slabã de cumpãrãtori. În creºtere faþã de azi

o sãptãmânã la cereale, legume, brânzeturi, carne ºi pãsãri. Preþuri

bune. În scurtul timp de expunere deja prezentau aspect de congelare

(–6°C) mãrarul ºi salata verde, varza crudã (0,6 lei/kg) ºi plãcintarii.

Cele mai cãutate azi au fost gogoºile calde. Sanda Sali cu fetele ei au

fost la înãlþime. Mã întreb ºi vã întreb: unde sunt lupii?

Pluguºorul 2017 ºi 2018 la Malu Spart, foto: Liviu Ionuþ Oprea
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Litere, anul XVIII, nr. 11-12 (212-213), noiembrie-decembrie
2017, revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul VIII, nr. 77, noiembrie-decembrie
2017, revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã de
Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade;
Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Mãrturii culturale, anul II, nr. 4 (8), octombrie-decembrie
2017, revistã trimestrialã de culturã, Satu Mare. Director fondator
Aurel Pop; Redactor ºef Viorel Câmpean.

Pro Saeculum, anul XVI, nr. 7-8 (123-124), 15 septembrie –
1 decembrie 2017, revistã de culturã, literaturã ºi artã, Focºani.
Director executiv Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 1 (76), ianuarie
2018. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Confluenþe literare internaþionale, nr. 10-11, 2017, Petrila.
Director Onorific Linda Bastide; Redactor ºef Elisabeta Bogãþan.

Bogdania, anul V, nr. 41-42, noiembrie-decembrie 2017,
revistã de creaþie ºi culturã, Focºani. Redactor ºef Ionel N. Marin.

Caligraf, anul XVII, nr. 187, decembrie 2017, revistã de
culturã, Alexandria. Redactor ºef Florea Burtan; Secretar general
de redacþie Stan V. Cristea.

Cartelul metaforelor, anul IV, nr. 42-44, ianuarie-martie 2018,
publicaþie lunarã ce apare sub egida Casei de Culturã a Sindicatelor
Buzãu. Senior editor Stelian Grigore; Redactor ºef Marin Ifrim.

Reviste primite la redacþie

Concurs pentru volum
de debut

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” ce-ºi are sediul în oraºul Bolintin Vale a iniþiat proiectul educaþional „Bolintineanu ieri
ºi azi”. Valorificarea potenþialului formator al familiei ºi ºcolii în formarea tinerei generaþii, angajarea efectivã a elevilor în cât mai
multe proiecte educative, precum ºi deschiderea spaþiului educaþional spre dialog cu alte instituþii abilitate ºi responsabile de nivelul
de culturã a populaþiei ºcolare se constituie în tot atâtea obiective ale demersului nostru.

Activitatea principalã a proiectului o constituie concursul „ªi eu vreau sã fiu scriitor”, ce urmãreºte sã valorifice capacitatea
elevilor din clasele V-XII de a-ºi exprima, în mod creativ, sentimentele ºi ideile, în versuri sau prozã. Partenerii noºtri sunt instituþii
ºi unitãþi ºcolare din judeþele Ilfov, Giurgiu, Galaþi, Vâlcea, Argeº ºi capitala Bucureºti.

Totodatã, prin intermediul concursului, ne propunem menþinerea în conºtiinþa publicã a figurii ilustrului scriitor ºi om politic,
Dimitrie Bolintineanu, patronul spiritual al liceului nostru. Aºadar, scopul acestei iniþiative este educarea populaþiei ºcolare, dar ºi a
adulþilor pentru cunoaºterea istoriei locale ºi potenþarea ataºamentului la culturã în general, la literaturã în special.

Calitatea activitãþilor derulate în diferite proiecte educaþionale, disponibilitatea unitãþii noastre ºcolare pentru organizarea de
activitãþi educative, ca ºi bogata experienþã a instituþiilor partenere, în special Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu
ºi revista Sud, sunt doar câteva din punctele tari care recomandã liceul nostru ca iniþiator al acestui proiect.

Lansarea Concursului de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor” ºi înscrierea elevilor se va face în ultima sãptãmânã a lunii
ianuarie, pe baza regulamentului din care extragem datele ce vã vor fi oferite în continuare.

Faza finalã a concursului se va desfãºura în data de 23 martie 2018, între orele 10-14, în incinta Liceului Tehnologic „Dimitrie
Bolintineanu”, Bolintin Vale, jud. Giurgiu.

Înscrierea ºi depunerea lucrãrilor se face pânã la data de 28 februarie 2018, pe adresele de mail menþionate mai jos, cu
rugãmintea de a ne transmite numele ºi prenumele elevilor participanþi, numele ºi prenumele profesorului coordonator ºi un telefon
de contact. La concurs pot participa elevi din clasele V-XII. Nu se percepe taxã de participare.

Date de contact: dionysatosmadalina@yahoo.com; ramona.badea79@gmail.com.
Condiþii de desfãºurare:
Concursul se desfãºoarã pe douã secþiuni:
1) Poezie (cel mult trei poezii pentru fiecare participant);
2) Prozã scurtã (o singurã creaþie pentru fiecare participant).
Lucrãrile se vor redacta în format A4, Times New Roman 12, spaþiere la 1.
Premii:
a) se acordã un premiu I, un premiu II, un premiu III ºi trei menþiuni;
b) se acordã diplome de participare tuturor elevilor ºi profesorilor participanþi.
c) lucrarea ce va obþine Premiul I va fi publicatã în numãrul din aprilie 2018 al prestigioasei reviste Sud;
d) lucrãrile premiate, dacã întrunesc criteriile de valoare cerute de Juriu, vor fi tipãrite într-un volum colectiv, editat ºi publicat de

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu” pânã în luna octombrie 2018.
Componenþa juriului:
– Victoria Milescu (Preºedinte al Juriului)
– Alexandru Cazacu
– Gabriel Dragnea
Concursul de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor” este avizat de Inspectoratul ªcolar Judeþean Giurgiu pe Domeniul

cultural-artistic, literar ºi aprobat de d-na prof. Ildiko Andras, inspector ºcolar pentru educaþie permanentã. Coordonatorul proiectului
este prof. Mãdãlina Dionysatos.

Parteneri: Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi revista Sud (redactor ºef Vasile Grigore); Primãria oraºului
Bolintin Vale (primar ing. Daniel Trãistaru); ªcoala Gimnazialã nr. 2 Cartojani, jud. Giurgiu, director prof. Romica Marin; ªcoala
Gimnazialã  nr. 1 Bolintin Vale, jud. Giurgiu, director prof. Irina Andrei; ªcoala „Aurel Solacu”, Ogrezeni, jud. Giurgiu, director prof.
Cristina Niþã; ªcoala Gimnazialã nr. 1 Gãiseni, jud. Giurgiu, director prof. Gina Mateescu; Colegiul Naþional „Ion Maiorescu”,
Giurgiu, jud. Giurgiu, director prof. Monica Mitea; Liceul Tehnologic „Pamfil ªeicaru”, Ciorogârla, jud. Ilfov, director prof. Alexandru
Cernat; Colegiul Tehnic de Alimentaþie ºi Turism „Dumitru Moþoc”, jud. Galaþi, director prof. Corina Gavrilã, prof. Elena Grigoraº;
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Mioveni, jud. Argeº, prof. Cristian Hoaghea, Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Horezu, jud.
Vâlcea, prof. Vetuþa Ciocan; ªcoala Gimnazialã nr. 82, sector 3, Bucureºti, prof. Iuliana Agapie.

Prof. Mãdãlina DIONYSATOS

Proiectul educaþional „Bolintineanu ieri ºi azi”
Concursul de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor”

Prof. Mariela TRÃNCUÞÃ

Într-o societate din ce în ce mai antagonizatã, într-o lume a conflictelor din ce în ce mai traumatizante, avem nevoie cu toþii de un
loc în care sã putem sta o clipã liniºtiþi ºi sã ne ascultãm. Un astfel de loc a fost ªcoala Cartojani pe 28 decembrie 2017. O salã de
clasã a fost spaþiul ales sã gãzduiascã o „Bibliotecã Vie”.

Proiectul „Biblioteca Vie” este o iniþiativã a unui grup de tineri din cadrul Asociaþiei ,,Art Fusion”, realizat cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene, prin Programul „Tineret în acþiune”. Anul 2009 a fost Anul European al Creativitãþii ºi Inovaþiei. Cu acest prilej,
România a deschis în zece oraºe ,,Biblioteci Vii”. ªcoala, ca organizaþie ce promoveazã drepturile omului, non-discriminarea, egalitatea
de ºanse ºi diversitatea, a îmbrãþiºat aceastã idee, considerând cã adulþii – profesori ºi pãrinþi – au datoria de a le arãta copiilor cã dialogul
ºi cititul cãrþilor sunt soluþii menite sã alunge vrajba dintre noi.

În ªcoala Cartojani, acest proiect a fost
implementat de o echipã de trei învãþãtoare tinere
– Simona Þap, Violeta Panait ºi Nicoleta
Florescu – cu sprijinul OMV Petrom. Ne-am
întrebat de-a lungul anilor ce putem face noi,
pãrinþii, noi, profesorii, pentru ca cei care ni s-
au dat în grijã – copiii – sã nu mai fie victimele
urii, intoleranþei, excluderii.

„Biblioteca Vie” este un rãspuns posibil la
aceastã întrebare. Ne-am aºezat într-un loc liniºtit
ºi am citit „cãrþi vii”: persoane din comunitate,
dar ºi din afara ei ºi-au spus poveºtile. Copiii au
vãzut acest lucru ºi poate vor face la fel. Poate cã
nu toþi odatã, poate cã nu toþi azi sau mâine, dar
sigur vor înþelege cã nu foloseºte nimãnui urletul
generalizat în care trãim. Am stat de vorbã, noi, cititorii, cu „cãrþile vii”. Am citit poveºtile scriitorului-ambasador (Neagu Udroiu) ºi am
înþeles cã e o prejudecatã ºi o mare nedreptate copil fiind sã crezi cã dacã te-ai nãscut într-un sat uitat de lume nu ai nicio ºansã. Am citit
povestea unei mame singure. ªtiþi câte mame singure sunt încã ironizate de mentalul colectiv rural? ªtiþi câþi copii din familii
monoparentale sunt arãtaþi cu degetul pe uliþele noastre? Am împrumutat poveºtile istoricului din Bolintin (Vasile Grigorescu), ale
tânãrului pescar, ale matematicianului, psihologului, bibliotecarei. Oameni stând de vorbã cu alþi oameni, în liniºtea unei sãli de clase,
într-o zi de decembrie. Mã gândeam cã am pierdut firescul lucrurilor. De ce nu facem asta mai des? De ce nu gãsim timpul ºi
disponibilitatea sã devenim mai des „cãrþi vii” pentru copiii atât de des îndemnaþi la „cetitul cãrþilor”? De ce le oferim exemplul unor
adulþi stresaþi ºi stresanþi ºi avem pretenþia ca ei sã stea cuminþi ºi sã asculte? Poate pentru cã vremurile ne-au dezbinat: profesori bãtuþi
de elevi ºi elevi bãtuþi de profesori, pãrinþi lovind profesori ºi profesori acuzând pãrinþi. Toate pe fondul reformelor de tot felul ºi al
multiplelor strategii de combatere a violenþei, discriminãrii etc.

„Biblioteca Vie” este o metodã europeanã de educaþie non-formalã, dar românilor nu le-a fost niciodatã strãinã arta dialogului. În
satele noastre, oamenii se citeau unul pe celãlalt. Nu într-o salã de clasã, într-un cadru organizat. Se citeau cãrþi vii la sãrbãtori sau
în zilele de odihnã, iarna, la gura sobei. ªtiau sã asculte, sã povesteascã ºi mai ales ºtiau sã înveþe din povestea celuilalt. Între timp,
am pierdut ºtiinþa ascultatului, darul povestirii, rãbdarea de a sta o clipã liniºtiþi, pentru cã „vorbeºte un om, nu rage un bou”.

În aºteptarea Centenarului, la Cartojani, am reuºit sã ne întâlnim ºi am înþeles cã cea mai bunã metodã pentru a-i învãþa pe cei mici
ceva este sã faci tu, adultul, lucrul pe care i-l ceri celui mic: dacã nu vrei ca el sã þipe, nu þipa; dacã nu vrei ca el sã urascã, nu urî; dacã
nu vrei ca el sã fie violent, nu fi nici tu; dacã nu vrei sã aibã prejudecãþi, trebuie sã încerci tu sã scapi de propriile prejudecãþi.
„Biblioteca Vie” este un proiect de educaþie non-formalã, dar este ºi un îndemn la ascultarea celui de lângã noi care are o poveste, care
este o poveste. Faptul cã avem rãbdarea, dorinþa ºi curiozitatea de-a o afla, poate fi începutul înþelegerii diversitãþii ºi acceptãrii ideii
cã fiecare om e o lume de care avem nevoie pentru a ieºi din autosuficienþã. Violenþa, discriminarea, excluderea, nu vor dispãrea din
lume. Pot fi doar îngrãdite în fiecare din noi, prin dialog ºi reîntoarcerea spre celãlalt ca spre un alter-ego al nostru.

(Mariela Trãncuþã este profesor de istorie la ªcoala Gimnazialã Cartojani, judeþul Giurgiu.)

ªcoala ca loc al creativitãþii ºi al dialogului

Revista Sud, dând curs propunerii d-nei Victoria Milescu, care
i-a argumentat într-un mod extrem de convingãtor utilitatea,
lanseazã un concurs pentru debut editorial în cadrul cãruia se va
acorda Premiul revistei Sud.

Volumele se vor expedia pe adresa Redacþiei, pânã la data de 1
septembrie 2018, având pe plic menþiunea „Pentru Concurs”, iar
în interior datele de contact ºi o scurtã prezentare a autorului.

La aceastã ediþie pot participa volume de debut publicate în
anii 2017 ºi 2018.

Vor fi trei premii, câte unul pentru fiecare secþiune: 1. poezie;
2. prozã; 3. criticã ºi istorie literarã.

Volumele câºtigãtoare vor fi anunþate pânã la sfârºitul lunii
septembrie 2018.

Toate volumele participante la concurs vor fi menþionate în
ultimul numãr pe 2018 al revistei Sud.

Premiul poate fi acordat numai dacã la o secþiune participã cel
puþin trei volume. Dacã aceastã cerinþã nu este îndeplinitã,
volumele primite vor participa, în mod automat, la ediþia de anul
viitor a concursului.

Volumele trimise pentru concurs nu vor putea fi returnate.
Premiul revistei Sud va fi înmânat cu ocazia Festivalului

Toamna Culturalã Bolintineanã ce va avea loc în luna octombrie
2018, iar cãrþile premiate vor beneficia de cel puþin o cronicã/
recenzie semnatã de un colaborator prestigios al revistei
organizatoare, ce va fi publicatã în Sud pânã la sfârºitul anului în
curs. De asemenea, volumele premiate vor fi prezentate la Târgul
de Carte „Gaudeamus” 2018 în cadrul unui eveniment la care
vor participa colaboratorii ºi cititorii revistei Sud.

Pentru ediþia din acest an jurizarea va fi fãcutã de scriitoarea
Victoria Milescu.

Adresa Redacþiei: Revista Sud, str. Partizani, nr. 41A, Bolintin
Vale, jud. Giurgiu; mail – revistasud@yahoo.com; telefon
0720350555.
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (I)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, vã mulþumesc cu plecãciune, în
numele cititorilor, pentru seria de convorbiri pe

care ni le-aþi oferit pentru revista „Sud” ºi care au
fost incluse în volumul Înviatul din Nazaret, apãrut
de curând la Editura Sophia. Vã rog sã binevoiþi
a accepta o altã serie de convorbiri duhovniceºti.
La început de an, cred cã ar fi potrivit sã
discutãm despre un binecunoscut sfânt al

bisericii noastre, sãrbãtorit în luna ianuarie
dar ºi în alte perioade ale anului – Sfântul
Ioan Botezãtorul.

Î.P.S. Ioan: În prima zi dupã Boboteazã,
cetele sfinþilor, în Cer, îl cinstesc pe Sfântul
Ioan Botezãtorul iar Sfânta Treime

Dumnezeu priveºte cu multã mângâiere
spre acest sfânt. Îngerii lui Dumnezeu
aflaþi în Cer îl privesc pe acest luceafãr,
pe Sfântul Ioan Botezãtorul, în Rai, ºi vãd
cât har a vãrsat Dumnezeu într-însul, cum
l-a ales Dumnezeu, încã din pântecele

maicii sale, ca sã-l arate lumii pe Fiul lui
Dumnezeu.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, într-un
cuvânt de învãþãturã v-aþi referit la
semnificaþia verbului a veni, conjugat la
timpuri diferite.

Î.P.S. Ioan: Verbul din limba românã,
de conjugarea a IV-a, a veni a fost
exprimat de toþi profeþii Vechiului

Testament doar la viitor – va veni Mesia,
va veni Cel ce va ridica pãcatul lumii, va veni cel
care-l va ridica pe om din moarte... va veni, va

veni. Sfântul Ioan Botezãtorul este ultimul proroc

din Vechiul Testament ºi primul din Noul

Testament. El este ultimul care va folosi ºi el
verbul acesta a veni la viitor, dar este primul care
va spune a veni la prezent.

ªi Sfântul Ioan Botezãtorul a spus vine dupã

mine, va veni Unul, Acela cãruia eu nu sunt

vrednic sã-i desfac nici cureaua încãlþãmintelor.
Lui i-a dat Dumnezeu sã rosteascã cuvintele
profeþiei tuturor profeþilor, prin harul Duhului
Sfânt, sã spunã: „iatã Mielul lui Dumnezeu care

ridicã pãcatele lumii”.
De la Sfântul Ioan Botezãtorul ºi pânã la noi,

cei ce credem în întruparea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos din Preacurata Sa Maicã, noi nu mai
spunem va veni, ci spunem toþi cã a venit Fiul lui
Dumnezeu, a venit...

Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã ni s-a
descoperit prin Sfântul Ioan Botezãtorul ºi prin

tot ceea ce a fãcut pentru noi Hristos, ni s-a
descoperit cã a venit. ªi iarãºi zic binecuvântat
sã fie Dumnezeu cã ne-am nãscut dupã venirea
lui Hristos, împãrtãºindu-ne din atâta har pe care
L-a adus lumii Mântuitorul nostru Iisus Hristos
odatã cu naºterea Sa, nu mai vorbesc de patimile,

moartea ºi Învierea Sa.
L.C.: Oare, Înaltpreasfinþite Pãrinte, verbul a

veni are o semnificaþie ºi pentru noi, creºtinii de
astãzi?

Î.P.S. Ioan: Noi nu trebuie sã uitãm verbul a

veni, pentru cã pentru noi, creºtinii, el este
dezideratul nostru, dorinþa noastrã supremã sã-L
vedem venind a doua oarã, iarãºi coborând din

Ceruri pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Au fost
din poporul lui Israel atâþia oameni care au crezut
în cuvintele rostite de profeþi cã va veni Mesia.
Ferice de cei ce-au crezut în cuvintele ºi-n graiurile

profeþilor, date lor de Dumnezeu, cã va veni
Mesia! Fericiþi sunt aceia care au crezut cã va

veni Mesia, care au murit cu credinþa cã va veni!

Toþi aceia care au crezut cã va veni au fost ridicaþi
din adâncurile iadului ºi au fost duºi în Împãrãþia
lui Dumnezeu.

Însã ºi noi, astãzi, începem sã conjugãm verbul
acesta a veni tot la timpul viitor, va veni, de aceea
le spun iubiþilor credincioºi cã orice necaz, orice

durere vor avea în viaþa aceasta, sã rosteascã
verbul acesta ºi sã spunã cu nãdejde: va veni

Hristos ºi mã va mângâia ºi pe mine, ºi pe tine!
Niciunul din cei ce sunt în suferinþele ºi necazurile
vieþii acesteia, niciunul nu va rãmânea
nemângâiat, cãci veni-va iarãºi Hristos, Fiul lui

Dumnezeu. Dacã în Vechiul Testament, profeþii
spuneau cã va veni Mesia, astãzi, prin glasul
Evangheliei, Hristos ne-a spus cã va veni, iar noi,
din faþa sfintelor altare, din când în când, vã
amintim ºi vã spunem: aveþi credinþã ºi nãdejde
tare cã va veni Hristos în lumea aceasta.

L.C.: Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte, noi nu vom
mai trãi. Ce spunem în aceastã situaþie? Cum
gândim?

Î.P.S. Ioan: Chiar dacã nu vom mai fi cumva
în viaþã, ci vom fi în mormânt, sã fiþi încredinþaþi
cã aºa cum Hristos a mers la mormântul

prietenului Sãu Lazãr ºi i-a spus: Lazãre, ieºi

afarã! sã fii, frate ºi sorã, încredinþat cã aºa va
veni a doua oarã ºi unde va vedea crucea de la
mormânt ºi va citi Hristos ce scrie pe cruce –
Dumitre, Floare, Marie - va zice: Dumitre, þie îþi

zic, scoalã-te! Ieºi afarã din mormânt!
Iatã cum se va întâmpla cu cei care cu adevãrat

cred în Dumnezeu ºi credeþi, pentru cã au fost

atâþia oameni ºi înainte de Hristos care nu i-au
ascultat pe profeþi, care n-au ascultat cuvintele
date lor de Dumnezeu, care n-au crezut ºi, atunci,
s-au pierdut. Aºa sunt ºi astãzi - din cei 7,3

miliarde de oameni care trãiesc pe pãmânt,
abia-abia dacã 2,3 miliarde cred cã iarãºi

Hristos va veni.
Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã ne-am

nãscut într-un neam, într-un popor credincios
ºi care crede cã Hristos va veni. Îl aºteptãm
sã vinã cu bucurie, sã-i ridice pe cei în
nevoinþã ºi sã-i mântuie pe cei care sunt în

pãcate.
L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, în

ce mãsurã s-au rãspândit, în vremea aceea
atât de îndepãrtatã, învãþãturile Sfântului Ioan
Botezãtorul?

Î.P.S. Ioan: Sfântul Luca ne spune, în

Faptele Apostolilor (de unde s-a citit la
Apostol în ziua de 7 ianuarie), pânã unde a
mers vestea învãþãturilor Sfântului Ioan
Botezãtorul. ªi anume ne spune cã Sfântul
Apostol Pavel a mers în una din cãlãtoriile
sale ºi a ajuns în Efes, o localitate din Turcia

de astãzi: ªi mergând Sfântul Apostol Pavel,

sã propovãduiascã Evanghelia lui Hristos, a

ajuns în Efes. ªi ce ne spune?
Ne spune cã acolo a gãsit ucenici ai

Sfântului Ioan Botezãtorul! De la Iordan ºi pânã
la Efes, dacã mã uit bine pe hartã, sunt cred peste
o mie de kilometri. Cum au ajuns, în acele

vremuri, la o distanþã atât de mare învãþãturile
Sfântului Ioan Botezãtorul? Gândiþi-vã cât de
greu circulau oamenii în vremurile acelea ºi cum
Sfântul Ioan, care trãia în þara lui Israel, pe malul
Iordanului, avea ucenici tocmai în Efesul Turciei.
De acolo fuseserã câþiva fraþi care au auzit de el,

s-au dus la el ºi au fost botezaþi de Sfântul Ioan în
apele Iordanului.

L.C.: Este extraordinar cum au circulat veºtile
pe vremea aceea!

Î.P.S. Ioan: Vedeþi pânã unde merge cuvântul
de folos duhovnicesc al unui om?! Pânã la

marginile lumii. De aceea îndemn pe credincioºi
ºi le spun: duceþi din Sfânta Bisericã cuvântul lui
Dumnezeu! ªi dacã nu puteþi sã îl duceþi pânã la
marginile lumii, sã-l duceþi în familiile
dumneavoastrã, ca atunci când va veni Hristos
sã vã gãseascã familia dumneavoastrã, cã sunteþi

ce-aþi fost: ucenici ai Mântuitorului nostru Iisus

Hristos.
L.C.: Îmi amintesc , Înaltpreasfinþite Pãrinte,

cum aþi încheiat o predicã rostitã la sãrbãtoarea
Sfântului Ioan Botezãtorul: „Sfântul Ioan
Botezãtorul sã vã rãsplãteascã osteneala pentru

cã aþi cãlãtorit de la casele frãþiilor voastre pânã
la malul Iordanului, ca sã-l întâlniþi pe Sfântul Ioan
Botezãtorul.” Vã mulþumesc ºi vã sãrut dreapta.

„Fericiþi sunt aceia care au crezut cã va veni Mesia!”
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