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Cu firea ei cea arzãtoare,

Sosit-a vara înapoi;

Toþi pomii sunt în sãrbãtoare,

În tei stã floare lângã floare...

E dulce vara pe la noi!

Când dimineaþa se iveºte

Din al vãzduhurilor fund,

Tot câmpul parcã-ntinereºte,

Iar, deºteptatã de pe prund,

Cireada satului porneºte...

În urma ei un roi de grauri,

Ca niºte valuri cenuºii,

S-amestecã prin bãlãrii,

S-aºeazã-n coarne pe la tauri,

Fac fel de fel de nebunii.

Pânã ce-n zarea depãrtatã,

Spre lacul trist, se pun pe drum,

ªi cum se duc – acum, º-acum –

Se mai zãresc încã o datã

Ca rãmãºiþa unui fum.

Publicatã cu sprijinul Consiliului Judeþean Giurgiu
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Am citit despre...

Viitorul ºi limitele roboþilor

OAMENI DE LÂNGÃ NOI

Trebuie sã recunoaºtem; De mai bine de cincizeci de ani încoace lumea este fascinatã, între

multe alte realizãri ale ºtiinþei ºi tehnicii, de lumea roboþilor, de posibilitãþile ºi limitele la care

pot ei ajunge într-o posibilã, virtualã imitare a activitãþilor umane.

ªtim cã nu de ieri, de azi, ci de multã vreme s-au creat roboþi industriali (de un mare ajutor

în industria þãrilor avansate din punct de vedere economic), roboþi montaþi 1a bordul unor

sateliþi (aºijderea, de mare, imens ajutor în cunoaºterea universului ºi în cercetarea altor planete

ºi nu numai planete), roboþi „casnici” (meniþi sã ajute gospodina în cotidiana lor muncã din

gospodãrie), roboþi pentru activitãþile din câmpuri, pãduri, grãdini publice etc. Asta ca sã nu mai

vorbim de roboþii – jucãrii, deliciul ºi bucuria copiilor de pe toate meridianele ºi paralele lumii.

Se ºtie – nu spun o noutate! – cã în aceastã adevãratã industrie a roboþilor – sunt ingineri

specialiºti, proiectanþi, tehnicieni ºi alþi mulþi devotaþi domeniului care cautã, zi de zi ºi noapte

de noapte, sã educã noi ºi noi perfecþionãri creaþiilor lor, aceºti foarte importanþi adjuvanþi ai

oamenilor, aºa încât nu e de mirare nici ca ziariºti, reporteri cu minþile înfierbântate ºi cu

imaginaþie bogatã, se întreabã dacã ar fi sau nu departe ziua în care noi, ce înzestraþi de

A afirma cã literatura educã ºi construieºte buni cetãþeni e puþin îndrãzneþ ºi

dificil de demonstrat, este însã indiscutabil cã practica lecturii atrage nenumãrate

beneficii. Pe lângã faptul cã reprezintã poate cea mai bunã formã de comunicare

cu tine însuþi, este ºi o cale eficientã de a te face cunoscut ºi de a cunoºte pe

ceilalþi. De asemenea, cã o carte bunã te învaþã sã gândeºti ºi cã gândirea construieºte

fiinþe libere.

Dincolo însã de aceaste consideraþii ºi de plãcerea pe care o resimt cititorii

pasionaþi, se pare cã lectura genereazã efecte mãsurabile ºi anumite modificãri

cuantificabile personalitãþii lectorilor. Am dat de curând peste un studiu al unor

cercetãtori canadieni care asigurã, nici mai mult, nici mai puþin, cã cititorii de

literaturã aratã o mai bunã empatie, adicã o capacitate crescutã de a înþelege ºi de

a se pune în situaþia altor persoane, putând percepe lumea/societatea din perspective

mai complexe. Prin urmare, un iubitor de literaturã se transformã într-un individ

mai autocritic, care poate înþelege ºi aborda mult mai eficient opiniile, credinþele

ºi atitudinile celorlalþi. Cu precizarea noastrã cã aceste calitãþi pot fi dobândite

numai în urma unei lecturi profunde, opuse celei împrãºtiate, pe sãrite, uºoare ºi

întâmplãtoare, care abundã acum din cauza asaltului noilor tehnologii. O lecturã

profundã, învãluitoare, bogatã în detalii senzoriale, în emoþii complexe ºi

învãþãminte este o experienþã individualã unicã, foarte diferitã comunicãrii prin

intermediul vorbelor, reþelelor...

Astãzi, permanenta expunere din faþa ecranelor a diminuat dramatic nevoia de

a parcurge un volum clasic, pe hârtie. Remarc totuºi cã cititorului pasionat, „uman”,

ba chiar ºi „nativilor digitali” dupã cum am avut surpriza sã aflu, lectura pe un

ecran li se pare mult mai puþin atractivã. Necesitatea de a deþine o carte existã,

deºi constatãm, peste tot, cã tinerii, adolescenþii, citesc aproape exclusiv prin

intermediul dispozitivelor electronice, arareori deschizând o carte din proprie

iniþiativã. Aceste obiceiuri de lecturã (mai bine zis de „non-lecturã”), devin

majoritare în lumea vertiginoasã ºi necruþãtoare pe care o trãim, care ne rãpeºte

timpul ºi ne seacã dorinþa de a ne scufunda, în liniºte, într-o lecturã adâncã. De

aici o anume îngrijorare pe care o încerc gândind cã cititorii pasionaþi, oamenii

inteligenþi, perspicaci, solidari, par a fi în numãr din ce în ce mai mic. Tot aºa

cum îmi este greu sã-mi imaginez un personaj din viaþa publicã bucurându-se de

experienþa lecturii, decodificând înþelesuri, îmbogãþind firul poveºtii cu propriile

reflecþii, analize, cu propriile amintiri ºi opinii, ajungând apoi sã lege o strânsã

„prietenie” cu autorul, mai precis cu personajele universului scris. Un lider-cititor,

îmbogãþit de atâtea noi vieþi întâlnite/trãite pe celãlat tãrâm, al cãrþii, nu poate fi

unul egoist, insensibil nevoilor lumii reale.

Întâmplãrile din cultura ºi politica româneascã a ultimelor sãptãmâni

demonstreazã cã avem o stringentã nevoie de lecturã. Oare literatura sã fie calea,

or este încã o naivitate?
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Viitorul ºi limitele roboþilorBiblioteca SUD-ului
Marian Coman, Putere ºi

teritoriu în Þara Româneascã

medievalã, Editura Polirom,

Iaºi, 2013. „Elaboratã în urma

reanalizãrii celor peste 3.000 de

documente cunoscute emise de

cancelaria domnilor în secolele

XIV-XVI, lucrarea redeschide

discuþia asupra naturii puterii

domneºti în Þara Româneascã

medievalã, contestând

înþelegerea istoriei principatului

prin prisma categoriei mentale

de stat teritorial...”

Victoria Milescu, Cenuºa

verii / Les cendres de l’été,

traducere Ion Roºioru, Editura

eLiteratura, Bucuresti, 2015.

Câte lovituri într-un singur

cuvânt: / El pleacã, cenuºa e

luatã de vânt. (Combien de

coups dans un mot déchirant:

/ Il s’en va et les cendres

s’envolent dans le vent.)

Arc peste timp – Casa Dumitrescu: 25 septembrie 1929 – 1930 – 2015 (Colecþia Carmen ºi Valerian Creþu-Taulescu)

Dumitran Frunzã, Viaþa pe

nisipuri miºcãtoare, Editura

Tipo Moldova, Iaºi, 2013.

Drumul vine de undeva ºi se

duce altundeva. Este calea

nãdejdilor, a voinþei ºi a

tenacitãþii fiecãrui om. Cãlãuzit

de aceaste þeluri am trãit,

deopotrivã ºi împliniri, dar ºi

numeroase împotriviri. La

capãtul drumului ales amtras

o linie, am cumpãnit ºi în cele

din urmã m-a copleºit uimirea.

Dupã atâta însufleþire, zbatere

ºi speranþã ma situam aproape

în acelaºi loc, de unde iniþial

plecasem spre necesar, spre

ceea ce nu putea sa fie, cum

gândeam, la început de drum.

Totul, parcã se petrecuse ca

într-o piesã de teatru absurd,

cu intrigã circularã.

Ion Andreiþã, Linia lui

Dumnezeu , Editura

eLiteratura, Bucureºti, 2015.

Se rostogolesc, / Se rostogolesc

zarurile: / Care pe linia vieþii, /

Care pe linia morþii, / Într-o

ceremonie / De neconfundat.

Nicolae Dan Fruntelatã,

Lambreta, Editura Semne,

Bucuresti, 2015. „Fãcând eu o

cãlãrire în zori prin istoria

literaturii universale, aºa cum

m-a învãþat în studenþie nea

Romicã Munteanu,

morfolindu-ºi þigara într-un colþ

al gurii: Bã, guguºtucilor, la

literaturã e ca la femei, ori îþi

vine, ori nu-þi vine! – deci,

evaluând stilurile ºi

comparându-le cu autorii...”

Nicolae Scurtu, Contribuþii

la istoria revistei „Convorbiri

literare” (1939-1944), Editura

Timpul, Iaºi, 2015. „Istoricii ºi

criticii literari, istoricii presei,

precum ºi o parte dintre

cercetãtorii fenomenului cultural

naþional au preluat, fãrã o

investigaþie personalã ºi, mai

ales, fãrã discernãmânt critic,

informaþiile pe care le conþine

lucrarea lui C. Pompilian ºi H.

Zalis, Convorbiri literare.

Bibliografie, care, pentru întâia

oarã, însumeazã toate

colaborãrile la aceasta revistã

din rãstimpul 1 martie 1867-1

martie 1944. Cercetãrile pe care

le-am întreprins în biblioteci

publice ºi particulare, precum

ºi în unele arhive naþionale, au

menirea de a restabili, cu

exactitate, itinerariul complet al

acestei publicaþii occidentale.”

Dumnezeu cu inteligenþã vom fi sau nu înlocuiþi de amintitele

„creaturi” ale ºtiinþei ºi tehnicii secolelor XX ºi XXI.

Fireºte, e la mintea cocoºului cã oamenii nu vor putea fi

niciodatã ºi niciunde înlocuiþi de roboþi. Din simplul motiv cã

ei sunt creaþii ale noastre, ale oamenilor. Creaþii tehnice ºi

nicidecum descendenþi, cum s-ar zice, de sânge, adicã nãscuþi

de cuplul bãrbat-femeie...

ªi  totuºi...

ªi totuºi, dincolo de scenariile unor filme S.F., dincolo de

entuziasmul sau, dimpotrivã, scepticismul unora dintre noi, ne

putem, însã, întreba altceva. Bunãoarã (ºi în acest caz interogaþia

îºi aflã pe deplin justificarea!) pânã unde pot ajunge

performanþele roboþilor. Sau, la fel, ne mai putem întreba care

este limita pânã la care o astfel de maºinãrie poate imita sau

reproduce gesturi ºi miºcãri umane (unele presupunând nu

numai o exactã punere le punct a mecanismelor, ci chiar

judecãþile unei fiinþe inteligente).

Astfel de gânduri m-au încercat recent, când am citit, într-

o revistã de largã rãspândire, de mare tiraj ºi de tradiþie de la

noi, despre roboþi care reuºesc sã sarã peste un obstacol, asta

trimiþând gândul numai decât la o paralelã ce se poate face între

acea maºinãrie ºi un atlet.

Cititorii acestor rânduri (cãrora nu le-a cãzut în mânã

articolul despre care este vorba) vor trebui sã se gândeascã la

întreaga desfãºurare a gesturilor unui atlet pus în situaþia, sã

zicem, de a face sãrituri la garduri, peste cal º.a. la goana pânã

la ele, apoi la „fixarea” picioarelor în pãmânt, la scurtul popas

din faþa obstacolului, ºi dupã aceea le avântul, la încordarea

muºchilor pentru a nu da greº la respectiva probã de atletism ºi

la toate celelalte ce presupun nu doar un „scenariu” dinainte

stabilit, ci ºi o „orientare” de moment în funcþie de situaþia din

teren.

Este limpede cã realizarea unui astfel de robot reprezintã o

nouã treaptã, superioarã, la care s-a ajuns în materie. O treaptã,

se înþelege, dãtãtoare de noi ºi noi speranþe în viitorul apropiat

ºi deschizând perspective largi legate de roboticã în general ºi

de o anume categorie de roboþi în special.

Toate aceste performanþe nu pot decât sã ne bucure pe toþi,

de la vlãdicã pânã la opincã, deºi e vorba doar de o „imitaþie”,

trãirile, sentimentele, farmecul unei competiþii sportive – chiar

ºi în viitor! –, atribute exclusive ale omului, nu vor putea fi

niciodatã comparate cu întrecerile dintre roboþi...

Revenind, însã, în lumea din care am plecat, cea a creatorilor

de frumos, a artei ºi literaturii ce niciodatã nu va putea fi

concuratã de roboþi, mã încearcã – totuºi! – o întrebare: Cum

ne-ar putea fi de folos roboþii?

Mai în glumã, mai în serios acestei întrebãri retorice i-am

rãspuns cât se poate de simplu: Dând robotul în custodia unor

critici literari serioºi. Ei ar ºti ce sã facã cu maºinãria asta. Ar

regla-o în aºa fel încât, precum robotul despre care am scris

mai sus, sã poatã sãri peste cãrþile lipsite de valoare, semnate

de nenumãraþi veleitari ºi scriitori închipuiþi, un fel de morman

de hârtie cu pagini umplute de grafomani ºi de nechemaþi.

Poate aºa s-ar înlesni asanarea beletristicii contemporane,

acþiune despre care multã lume vorbeºte, dar foarte puþini (pot

fi numãraþi de degetele de la o singurã mânã) au curajul sã se

pronunþe în public. În scris adicã.
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Nicolae Dan Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
Poeþi ai câmpiei levantine

(continuare în pag. 20)

Luminita Cornea,

Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (II)

A. Prinþul de Bolintin
Am promis ºi vreau sã mã þin de cuvânt, sã încerc sã desenez

în spaþiul acestei rubrici pe care revista Sud mi-a oferit-o cu

generozitate, o schiþã de mitologie a câmpiei. Nu a unei câmpii

oarecare, ci a celei de tot speciale, pe care mi-aº permite sã o

definesc astfel:

Câmpia din sud

pedepsitã de iarbã/ ºi

turme de vânturi mugind/

este coasta mea stângã, cu

inimã cu tot/ culcatã pe

Dunãre.

Când întâlnesc un suflet

de poet, de prozator, de

gânditor care trãieºte în

acest spaþiu, mã bucur de

parcã m-aº fi întors acasã.

E un spaþiu în care nu pot

lãsa, vã rog sã mã iertaþi,

pe oricine. Dar când omul

care vrea sã intre îºi aratã

cãrþile, îndreptãrile, cum se

zicea de mult, mi se moaie

sufletul.

Bunã ziua, prietene, Dan

Floricã, prinþ de Bolintin al poemelor într-un vers. Cocorii tãi se

duc în mare grabã în luminosul sud, þara ta e Þara Vlãsiei, Þara

Râurilor, acolo unde lumea nu poate fi cunoscutã decât prin

metaforã. Acolo unde aroma ce ne-ncântã din fiecare fruct, acolo

unde sângele oltenesc se rãcorea-n Sabar, acolo unde Zamolxe

e mare zeu ºi rege din Þara Dorului.

Cum se cheamã cãrþile lui? Iatã doar câteva: Greieri pânã la

stele; Majestatea Sa, Clipa; Ia zâmbetul cu tine; Din þara râurilor;

Cu fiecare stea privim nemãrginirea.

Nu am niciun fel de interes sã-l cunosc pe acest poet al câmpiei.

Dar cãrþile lui mi-l impun cu o forþã în care nu poþi sã ignori

evidenþa. Cel care scrie: Spre floarea de cais vin brumele

flãmânde, ori Singurãtatea noastrã mãcar are o umbrã este un

poet adevãrat.

Poezia este, poate fi, un extaz al cuvintelor care se cheamã

unele pe altele, ori, dimpotrivã, un sublimat, o esenþã de parfum

ce poate lumina iubirea ori moartea. Poemele „într-un vers” ale

acestui nou prieten al meu, Dan Floricã, membru al societãþii de

Haiku, dar, mai ales, membru al stirpei rare a poeþilor câmpiei

dunãrene, trebuie, da, trebuie, sã defineascã un fecund ºi etern

concept constructor al literaturii române: Sentimentul Sudului,

pentru cã noi, cei din câmpia Dunãrii, am fost graniþa vie a

dacilor, a geþilor, mai înainte a pelasgilor, noi am invadat sudul

continentului ºi i-am dat identitate, nu invers, cucerirea romanã a

fost o întoarcere acasã, nu un marº civilizator, cine nu acceptã

asta nu meritã.

E un ordin secret, e o tainã aceea pe care încerc sã v-o deschid.

Poetul despre care vorbesc, Dan Floricã, face parte din acest

ordin. Fie cã vrea ori nu vrea.

B. Bolnav de albastru
Dumitru Dumitricã, poet cunoscut deja în republica poeziei,

preþ de peste ºaptesprezece cãrþi, scoate o antologie care se cheamã

ezoteric: Albastrule cer, albastrule cer, la Editura Rawex Coms,

2014.

Sunt în carte pasteluri fine, desenate în culorile sufletului. Ori

ale toamnei pe câmpiile de lângã Sabar:

Cade în toamnã o gutuie

Târzie lacrimã în timp.

E puþin prea retoric poetul, cuvintele îi vin aluvionar, ca într-

un delir vegetal, natura îi susþine ºi-i explicã durerile, dorul,

sentimentul timpului:

Tainic, însingurata casã geme

Sub infernalul fulgilor noian

Când iese din clasic, din obsesia muzicii, poetul alunecã în

metafora mai puternicã:

un semn rãtãcit în cartea vieþii

iubirea noastrã de o clipã, iubito.

Dumitricã e, în cele mai bune poeme ale sale, un eminescian

târziu:

Pierzându-te, ca steaua-ndepãrtatã,

Cu-o tristã libertate am rãmas.

Iatã o sintagmã din care Dumitru Dumitricã îºi poate hrãni o

carte mare, poate cartea definitorie pentru el: Trista libertate.

E obsedat de iarnã, de vânt ºi de albastrul cerului. Copiii din

Bolintin au boala albastrã, nu, Doamne fereºte, cumplita boalã a

inimii de copil, ci boala albastrului cer pe care îl poartã în ochi

ca niºte cavaleri ai

Sudului.

Citiþi-i pe toþi în aceastã

grilã. De la Dimitrie

Stelaru, vagabondul

sublim, la Niculae

Crevedia, pânã la George

Alboiu, fostul meu coleg

de facultate, contaminat de

eternitatea câmpiei ºi de

tropotul hergheliilor de

cai sãlbatici de la Roseþi,

pânã la un alt prieten al

meu, mai nou, George

Theodor Popescu

Dropioiu, poet al

Bãrãganului sacru.

Aceºti poeþi nu viseazã

munþi, nu se opresc în

piatra trecãtorilor secrete,

pentru ei faima e creºterea

ierbii ºi mai ales creºterea coliliei înãlbite de dor.

Îl aºez pe Dumitricã în acest spaþiu balcanic-latin, în zodia lui

se amestecã dragostea de Eminescu ºi stema Bolintineanului,

autorul ciudat, romancier înainte de vremea romanului, autor de

baladã în chiar vremea baladelor, unul dintre grãnicerii limbii

române ºi poeziei române, aici, la Sud, spre Dunãre, spre Levant,

spre lumea care ne-a ameþit ca un drog dulce ºi pãtrunzãtor.

Spune Dumitricã într-un poem aproape ca un cântec popular:

Doamne, mult aº vrea când mor

Sã-mi laºi sufletul pe-un nor

Sã plutesc pe cer cu vântul

Sã vãd lumea ºi pãmântul.

Mã duc ºi eu cu sufletul spre versurile din antologia lui Blaga:

Doamne, Doamne, mult zic Doamne

Dumnezeu pare cã doarme

Cu capul pe-o mânãstire

ªi de mine n-are ºtire.

Aici se terminã viaþa noastrã ºi începe poezia ca o eternitate a

cuvântului.

C. Mai mult levantinã decât citadinã
Editura Inspirescu din Satu Mare (un nume cam ciudat, care l-

ar putea supãra pe venerabilul dom’ Petricã) dar, de altfel, o

editurã de tot stimabilã, a premiat în 2014 un volum al Danielei

Albu. Citadini ºi levantini se cheamã cartea ºi mi-a atras atenþia

cu deosebire în secvenþa ei levantinã, care aparþine lumii Sudului

nostru.

Citadini avem mai mulþi, dar levantini autentici foarte puþini.

Acolo este blazonul acestei poete. Într-un Levant care curge

dinspre scufundata insulã a adolescenþei mele, Ada Kaleh. Când

eram elev de liceu la Turnu Severin, toamnele mele aveau aromã

de castane coapte, de sugiuc, de bragã ºi de cafea adevãratã,

minuni pe care turcii din Ada Kaleh le aduceau pe bulevardul cel

mare al oraºului.

Un coleg de liceu al cãrui tatã lucra la fabrica de þigarete de pe

insulã ºterpelea þigãri lungi, de un sfert de metru, netãiate adicã,

le aducea la liceu ºi le fumam pe ºest, era un gust rar ca orice gust

interzis. Sunt toate acestea arome ºi gusturi pe care mi le-a trezit

cartea Danielei Albu, de unde naiba o fi ºtiut ea ºi o fi trãit acele

minuni levantine?

Poezia ei abureºte pe strãzile pierdute în timp, pe lângã Foiºorul

de Foc ºi Caimata (când spun Caimata simt parfum de tei), apoi

se aruncã fericitã în Obor: E furnicar nebun, color/ Gãseºti pahare

cu picior ... apoi: Cristal adus din Rãsãrit/ Prin Chiºinãul chinuit/

Sunt ºi pahare cu picior/ În mult vestitul scump Obor...

Între aceste culori topite în ceaþa balcanicã a fiinþei noastre ºi

boieria unor gesturi vechi, precum cafeaua bãutã în ceºti de onix

ºi umbrele strãzii, cerºetoarele-prinþese, niºte Pene Corcoduºe

bântuindu-ne somnul, cartea acestei doamne bucureºtene se

construieºte, repet, ca o marcã levantinã a poeziei autentice.

N-o sã laud altfel de poezii. N-o sã mã entuziasmez de ecourile

optzeciste ale vocii bãieþilor care au venit în literaturã pe fereastra

unui cenaclu de la Casa de culturã a studenþilor ºi au avut impresia

cã ocupã un teritoriu gol.

Pentru cã aici, în câmpiile levantine ale Dunãrii de sus ºi de

jos, poezia a trãit dintotdeauna ºi s-a completat ºi s-a împlinit din

talente mari care nu au lãsat niciodatã goluri. Levantul lui Ion

Barbu, al lui Anton Pann, al lui Mateiu os de Caragiale, al lui

Arghezi divinul, apoi al lui Stelaru, Crevedia ne lumineazã

dragostea de poezie. ªi atunci când vine, o carte este un fel de

paºaport prin care poþi sã treci spre þara Levantului. Un pãmânt ce

începe de aici, din dunga Bucureºtiului grecesc, turcesc, dar mai

ales românesc, se duce în Sud, peste Rila ºi Pirin, în Grecia

armânilor din Pind, spre insule, emigreazã într-un târziu la

Alexandria Egiptului, acolo unde un genial pe nume Durrell

construia delta Levantului absolut.

Poate am ajuns prea departe. Nu cred, vina pentru acest traiect

o poartã aceastã carte de poezie, revin, mai mult, mai important,

levantinã decât citadinã.

Dacã autoarea ei va lua în seamã gândurile unui cititor de

poezie (vechi ºi oarecum calificat) e treaba domniei sale.

Eu am ascultat atent ºi am auzit uneori ecoul Levantului.

Luminiþa Cornea:

Înaltpreasfinþite Pãrinte,

cu prilejul Sfintei

Sãrbãtori a Învierii

Domnului din acest an,

aþi scris prima

pastoralã în calitatea de

Arhiepiscop al

Timiºoarei ºi Mitropolit

al Banatului. În primele

rânduri ale acestei

pastorale, aþi surprins,

ca de multe ori, prin

câteva întrebãri retorice,

dupã ce aþi fãcut

afirmaþia cã am

sãvârºit, cu ajutorul

Bunului Dumnezeu, în

pace calea postului, la

capãtul cãreia am gãsit mormântul gol al Mântuitorului nostru

Iisus Hristos.

Vã rog sã-mi permiteþi sã citez întrebãrile retorice care au

trezit în sufletele credincioºilor  o deosebitã curiozitate: „Oare,

aceasta sã fie rãsplata celui care posteºte?! A celui care se

luptã cu patimile sale?! A celui care iubeºte ºi iartã, mângâie

ºi hrãneºte pe cel sãrman?! Aceasta va fi cununa luptei cu

pãcatul ºi cu patimile?! Un mormânt gol ºi un giulgiu zãcând?!

Ce vom rãspunde semenilor ºi fiilor noºtri?” Într-adevãr,

rãsplata dupã un îndelung post trebuie sã fie alta.

Î.P.S. Ioan: Desigur. Darul pe care l-am primit este Învierea

lui Hristos, învierea noastrã, veºnicia noastrã. Dacã în urma

pãcatului lui, Adam s-a dezlegat la moarte, prin Învierea lui

Hristos, s-a dezlegat la viaþã. Învierea este darul acestui mare

Praznic. Acesta este Praznicul unui nou rãsãrit, al zilei a opta,

cea care are doar rãsãrit. Hristos ne-a scos din mormânt ºi din

moarte ºi ne-a dus cu El în acest rãsãrit veºnic. Pentru noi s-au

stins soarele ºi luna ºi a rãsãrit unicul Soare- Hristos. Hristos

este Luminãtorul acestei zile neînserate, ziua a opta. O, soare!

De acum tu poþi sã te odihneºti, cãci a rãsãrit un nou Soare

Care va lumina veºnicia ºi aºa vom trece de la heliocentrism la

„Lumina soarelui este doar o palidã umbrã a luminii Învierii lui Hristos”
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Paulina Popa

Paulina Popa este poetã, publicistã, editoare, preºedintã a Festivalului Internaþional de Poezie EMIA. În 1997, înfiinþeazã la Deva Casa de Editare Emia.

Debuteazã în 1970, concomitent în revista Criºana, Oradea, ºi în Zbor Alb, Beiuº. Debut editorial în 1991 cu volumul Rugã Mânuitorului. În 1998,

înfiinþeazã revista de culturã Semne-Emia, a cãrei directoare este. Din 2000 organizeazã anual, la Deva, Festivalul Internaþional de Poezie „Emia”. Membrã

a Uniunii Scriitorilor din România, din anul 2000. Colaboreazã la revistele: Convorbiri literare, Arca, România literarã, Conta, Luceafãrul, Poezia,

Poesis, Steaua, Dacia Literarã, Cronica, Reflex, Viaþa Româneascã, Confluenþe, Unu, Aurora, Cafeneaua literarã, Familia, Hyperion, Mihai Eminescu

(Australia), Europoesis (Franþa). Cãrþi publicate (selectiv, poezie): Nunta cuvintelor (1995); Aurã amarã (1996); Cãderea, zbor ameþitor/La chute, vol

envirant; Cuvinte sãrutate de îngeri (1997); Pãsãri de piatrã, (2010); The  Iordania Book, lyrical journal (2012); Iubire (2012); În vecinãtatea psalmilor,

psalmi ºi rugãciuni (2012); 60, Carte de muncã (antologie de autor, 2013); Gravitaþie (2014). Prozã: Starea de dialog (2007). A publicat numeroase cãrþi

pentru copii, este inclusã în antologii ºi volume de criticã. Despre creaþia sa au scris: Gheorghe Grigurcu, Octavian Soviany, Dan Cristea, Gheorghe

Mocuþa, Ladislau Daradici etc. Din 2011 realizeazã emisiunea „Cãrþi, Personalitãþi, Confesiuni” la UNU TV ºi la INFO HD, www.emia.ro; Premii ºi

titluri: Premiul USR, filiala Arad, pentru volumul Rochia nesupunerii (2001); Premiul pentru poezie al Salonului Internaþional de Carte de la  Oradea, ed.

a VIII-a, pentru volumul Ghilotina sinelui; Premiul revistei „Convorbiri literare” pentru revista „Semne” (2001); Premiul Sensul iubirii, Drobeta Tr.

Severin, pentru volumul Ghilotina sinelui (2004); Premiul revistei „Arca”, în cadrul Premiilor Uniunii Scriitorilor din România, pentru volumul Cartea

Iordania (2008); Premiul pentru Poezie, ed. a XVI-a, „Zilele revistei Convorbiri literare”, pentru volumul „Vâsla de Ametist, Cartea Grecia”, (2012).

Premiul „Opera Omnia”, a USR (2013). Cetãþean de Onoare al municipiului Deva (2010); Cetãþean de Onoare al judeþului Hunedoara (2013). Versurile

poetei Paulina Popa pornesc dintr-o trãire ardentã, vijelioasã, viguroasã, ivind pe cerul poeziei jerbe multicolore de stãri, senzaþii ºi sentimente, unele

contradictorii dar cu atât mai fascinante. Feminitatea se aflã la cotele ei cele mai înalte de forþã, de puritate dar ºi de protest faþã de dogme ºi cutume, de care

se debaraseazã într-un elan vitalist spre a se contopi cu natura, cu ritmurile ei vibraþionale, ce au ca lege ordonatoare iubirea. În numele ei, poezia se înalþã,

îngenuncheazã, plânge, se bucurã, creeazã lumi noi, alternative, rãmânând mereu sub uimirea propriului mister, a propriei seducþii. (Victoria Milescu)

PRIMÃVARA
este ca o gramaticã fãrã greºealã

uneori cântã aºa cum cânt ºi eu:

de tânãrã pe cale cum treceam

pe-aceeaºi poartã spre sinele de sticlã

sã nu se spargã mã opream la timp

cuprinsã ca de-un braþ / de fricã

mã desfãceam din mugure a floare

din trunchiuri / alte flori spre timpul meu

cu morþii mei ca într-o horã

mereu mai strânsã-n jur / mereu

acum prin câmpul ars de soare

vin sã se-adape ciutele în seri

toþi tinerii lãstari s-au afundat în glie

iar mugurii stau vii sub arºiþa atâtor veri

va fi din nou floare…

va fi din nou

mugure a floare

MUGURE A FLOARE
în prima zi de facere a lumii

pentru cã altfel totul se poate nãrui

pentru cã nimic nu mai conteazã

când vine noaptea ºi lucrurile dispar

nu mai sunt

pentru cã altfel mâinile tale

nu mai pot duce ofranda la altare

ºi paºii se împleticesc din ce în ce mai des

e lesne de înþeles

cum se poate împlini poemul

trebuie sã te eliberezi

de veºmântul acesta omenesc

trebuie sã dai frâu liber aripilor

trebuie sã renaºti în miezul flãcãrii

de pe muntele tãu / a mugure

razã de pãrþi de vorbire / de sintagme sã fii

rouã de razã / de vers perpendicular

repetarea sinelui pânã la infinit

uneori te bucuri sã-þi umpli pieptul

cu mirosul cuvintelor

cu frunzele proaspete ale gramaticii

împodobite

ca un mire

CA UN MIRE
am primit semnul morþii

primãvara îmi rãneºte buzele

plouã cu florile sintaxei în poeme

este bine cã iubirea noastrã creºte

pentru subzistenþa lumii

este bine cã sãrutul creºte simplu ca lacrima

trec pe alãturi fluturi albi

tremurã mâna pe sânii timpului

te privesc cum treci

pe deasupra casei de altãdatã

rar am sãrutat cu atâta putere pãmântul

roºu este mugurele tãu / primãvarã

râuri pornesc din alcãtuiri lexicale

uit cã sunt femeie între douã vârste

uit cã pãrþile de vorbire

pe zi ce trece

câºtigã în greutate

CÂªTIGÃ ÎN GREUTATE
clipa morþii ce trece ca o mireasã

fãrã a þine seama de iubire

de la amvonul dragostei se predicã trecutul

calea cea dreaptã duce la gramaticile iubirii

peste toate cuvintele mantie de frunze

anestezia nu poate opri durerea

un fir de apã pe buzele trecãtorului

la trecerea iubirii se cântãreºte timpul

încã mai avem în jur pãrþi de vorbire

nepregãtiþi pentru trecere

încã mai cântãm

aleluiia

iubirea se întoarce de unde

a venit

A VENIT
primãvara

ca un vis în care adorm toþi oamenii

ºi numai Domnul citeºte clipa trezirii

primãvara

cea care desfãºoarã mantia verde

estimp poetul îi prinde

câte un poem pe aripã

eram tânãrã atunci

când ºtiam broda sunete

totul era iarbã

fire lungi pânã la genunchi

trebuia sã mã întind în ele privind cerul

braþele care-l sprijinea

ramurã am fost / ramurã cu muguri noi

floare de ramurã

primãvara îºi desfãºura floarea

în visele oamenilor

uneori uitam cã ploile

sunt din ce în ce mai rare

ºi numai Domnul ºtie

clipa

CLIPA
cea care le fotografiazã pe toate

cea care ºterge cu palma sudoarea

asearã a plouat ºi mi-am spãlat braþele

de toate îmbrãþiºãrile

asearã am cules floarea de ploaie

cu buzele

nimeni nu m-a însoþit în demersul meu / doar

numele ºi umbra/

mereu sinea care mã urmãreºte

în interior clocoteau sevele /

mugurii frumuseþii

imnuri aduse creaþiei

aºa ca în Indiile sufletului

la urma urmei cu asta rãmânem

literele cu buze frumoase/ cu braþe virile

umbrele literelor /

pãrþi de vorbire ca-n basme

unelte de metale preþioase/

cristalele sângelui

asearã a plouat /

umbra mea a crescut ca un arbore

ploaie ºi primãveri/

poemele /

poemele…

POEMELE…
preschimbate în mirãri / în liturghii

Aleluia s-a fãcut de liturghie

Aleluia a coborât Domnul în carne ºi oase

ieri am cules frunze / braþe de frunze

ieri am cântat printre oamenii locului

cântece de primãvarã

CÂNTECE DE PRIMÃVARÃ
dinafara mediului politic

din suflete

din cercul vieþii ºi morþii

din ploaia aplicatã direct pe buze…

peste capul nostru norii cu forme de pãsãri

existã luminã dupã o lungã perioadã de ceaþã

totul este viu

acum se înþelege rostul vorbirii

rãspunde cineva la întrebãrile ADN-ului?

rãspunde cineva la ecoul din adânc?

uneori cãlãtoresc cu toate cuvintele

uit de toate zãpezile

acelea înalte cât casa

cântece de primãvarã

în vãile noastre pline

de cristale

DE CRISTALE
de ametist

de pietre de râu / sã fie primãvara

pentru traficul de arme ºi droguri

pentru torturarea fiinþei umane

e destul timp

niciodatã nu e timp pentru poezie

trec peste pãdurea mea stoluri de pãsãri negre

pe care nu vreau sã le numesc cu nume de pasãre

totul se-ntunecã

totul se surpã sub greutatea clipei

nu mai poate fi trãitã

ridic spre ramuri privirea

mi-e teamã de norii ce stau sã cadã peste noi

rar mai apare câte o razã de soare

uit de vremurile cu trafic de arme ºi droguri

de torturarea fiinþei umane de surparea lumii

uit de toþi ºi de toate

aproape de mine un rãsãrit cum n-a mai fost

de primãvarã

de ametist

de piatrã…
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Doctor în ªtiinþe medicale, medic neurolog la Spitalul Universitar Pitié-Salpêtrière, Paris,

unul dintre cele mai mari spitale din Europa, totodatã cercetãtor la L’Institut Hospitalo-

Universitaire ºi la L’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière (Institutul pentru mãduvã ºi

creier), aparþinând de Universitatea „Pierre et Marie Curie”, de la Pitié-Salpêtrière, Paris, cunoscuta

interpretã de muzicã folk din anii ’70-’80 Mihaela Bustuchinã Vlaicu (foto), originarã din

comuna Crâmpoia, judeþul Olt, are în pregãtire, urmând sã aparã la Editura Favorit din Bucureºti,

volumul Sã locuieºti într-un cântec de pasãre, din care face parte ºi capitolul prezentat, în

premierã, de publicaþia noastrã. (Dan Gîju)

Bine-ai venit, An Nou!.../ Bine-ai venit.../ De când te-aºtept aproape-am ºi albit...1 Aºteptam clipa
„marelui eveniment”, sosirea Noului An. Aº fi dorit ca el sã arate ca în poezia lui Minulescu „la trup
curat, neprihãnit” ºi i-aº fi cerut sã fie „nou de sus ºi pânã jos”. Apoi i-aº fi spus cu glas dulce: „Sã-
mi calci în casã cu piciorul drept...

La graniþa dintre doi ani, citisem din întâmplare un articol pe internet2: „Anul 2014 a fost pânã la
urmã un miracol. Pentru România. Pentru noi toþi. [...] Diaspora ºi generaþia Facebook. Fãrã ele,
miracolul nu era posibil.” Iar în încheiere se spunea cã acestea „au creat acea masã criticã devastatoare

care-i va mãtura din calea ei pe toþi cei care au hrãnit în ultimii 70 de ani generaþia ratatã a tatãlui meu…” Avusesem fãrã sã vreau
un sentiment de satisfacþie ºi de mândrie cã mã numãram printre ei. Nu ºtiu de ce, gândul îmi zburase spre imaginea de pe scenã a
trupei de rock Phoenix3, la  pletele ºi bãrbile lor, la blugii, cizmele ºi gecile de piele care contrastau cu corurile ºi marºurile patriotice
din vremea comunismului. Vigoarea muzicii lor însemna enorm pentru pãstrarea spiritului liber ºi nonconformist al tinerilor din acea
perioadã. Cred cã întotdeauna, în momentele-cheie ale istoriei, artiºtii au ºtiut sã marcheze momentul. De exemplu în iunie 1871,
imediat dupã reprimarea Comunei din Paris, Eugène Pottier scrisese  versurile „Internaþionalei”, iar în 1888, Pierre Degeyter îi
compusese muzica. Sau Bob Dylan,  ºi Joan Baez, care au devenit celebri prin protestele lor muzicale, mai ales dupã participarea lor
la Marºul din Washington din 1963. Atunci se rostise celebrul discurs „I Have a Dream” al lui Martin Luther King.

Vali Sterian fãcuse, de asemenea, parte dintre bravii „cantautori”, acei admirabili protestatari, cãci el a avut o adevãratã conºtiinþã,
precum ºi convingeri politice ºi sociale sãnãtoase. Albumul „The Wall” al trupei Pink Floyd a fost lansat în 1979, cu zece ani înaintea
cãderii Zidului Berlinului. Apoi el dobândise noi valenþe în momentul schimbãrilor politice revoluþionare din Europa rãsãriteanã a
anului 1989. ªi exemplele pot continua…

Pe la începutul lui 2015, mã invitase Andrei Partoº4 pe postul „Radio România Actualitãþi”, ca sã particip la cunoscuta ºi îndrãgita
lui emisiune „Psihologul muzical”. Dar cum aceasta începea la miezul nopþii, iar eu trebuia sã mã întorc la Paris cu noaptea în cap,
hotãrâsem sã-mi ia interviul prin telefon. Surpriza a fost cã, la deschiderea radioului, se transmitea cântecul meu „Fãcãtura”, pe
versurile lui Tudor Arghezi. Nu înþelegeam de ce, cãci nu era ora 24.00. Sã fi început emisiunea lui Andrei mai devreme? Sã fie o
problemã cu ceasul meu? Apoi aflasem rãspunsul. Era încã emisiunea „Omul cu chitara” a folkistului Ducu Bertzi, iar  melodia mea
era oferitã de el, la cererea ascultãtorilor.

ªi telefonul sunase. Se auzise semnalul emisiunii ºi apoi eram în direct. Regãsisem bucuria de a le vorbi ascultãtorilor, de a
rãspunde întrebãrilor lui Andrei, regãsisem uºor gustul „vedetei” care creeazã „modele”, mai ales în clipa în care o tânãrã studentã
la medicinã (care îºi fãcea studiile în Belgia) declarase cã „ar vrea sã îmi semene”. Apoi rãsunase pe calea undelor (în primã audiþie)
ultima mea compoziþie, „Une simple question”. Dar lucrul care mi s-a pãrut minunat în noaptea aceea fusese faptul cã pãrinþii erau
lângã mine, mã priveau ºi mã ascultau. Îi vãzusem pe amândoi, la cei peste 82 de ani, cum se legãnau în ritmul muzicii. ªi puteam
citi pe faþa lor cât de fericiþi erau!

A doua zi, ajunsesem din nou la Paris. Era duminicã, 11 ianuarie 2015. Soarele strãlucea ºi era cu adevãrat o zi frumoasã de iarnã.
Mã grãbisem sã ajung acasã, sã îmi las bagajul ºi apoi sã particip la marºul republican, organizat în aceastã zi, în omagiul victimelor
atacului terorist ce avusese loc împotriva revistei „Charlie Hebdo”.

Plecând de acasã destul de târziu, nu putusem sã ajung decât la Piaþa Bastille, care în mod oficial nu era înscrisã pe parcursul
marºului. Dar mulþimea se revãrsase în mod rapid peste toate strãzile ºi pieþele învecinate. La ieºirea din metrou, nu îmi venea sã
cred! În faþa mea se aºternea o mare de oameni, de steaguri, „ochii” lui Charb, directorul revistei „Charlie Hebdo” care fusese ucis,
tot felul de pancarte: „Luaþi armele cetãþenilor: scoateþi-vã creioanele! Haideþi sã apãrãm dreptul de a caricaturiza ºi libertatea de
exprimare.” Erau persoane „înarmate” cu pancarte purtând desene fãcute de copii mici. Ei desenaserã un balon.

– Numele ei este Stephanie ºi are numai doi ani. Aceasta este lumea întreagã pentru ea. Pentru a spune cã toate naþiunile trebuie sã
fie unite, cã trebuie sã ne reunim cu toþii pentru o lume mai bunã.

La dreapta mea, era o fatã „amuzantã”, ce purta o pãlãrie roºie ºi avea cãºti albe pe urechi. Ea defila cu niºte cuvinte atârnate pe o
mãturã adevãratã: „Sã mãturãm extremiºtii ºi rasiºtii.”

„Trãiesc în democraþie, eu sunt pacea, eu nu urãsc”/„Sunt Charlie, eu sunt un ofiþer de poliþie, eu sunt evreu, eu sunt EU, eu sunt
francez”/„Libertatea de exprimare, egalitatea religiilor, fraternitatea unei naþiuni, umanitate...”

Eram foarte impresionatã. Mãrturisesc cã nu mã temeam de mulþime. Mã anima un sentiment de datorie absolut real ºi fantastic.
Vedeam oamenii care desenau, care aveau în mânã doar un creion. ªi eu eram acolo, lângã ei ºi mã simþeam emoþionatã. Îmi dãdusem
seama în acel moment cã Franþa nu se teme!

Mi-a fost greu sã-mi desprind privirea de la statuia din Piaþa Bastille. Putem vedea vechea inscripþie: „Pentru gloria cetãþenilor
francezi care s-au înarmat ºi au luptat pentru apãrarea libertãþilor civile în zilele memorabile de 27–28–29 iulie 1840". ªi acum, în faþa
ei, vedeam frumoºii tineri „Charlie” pentru cã „Toþi suntem Charlie, toþi în picioare împotriva urii”. Ei au venit, s-au amestecat aici,
poartã banderole care vorbesc de la sine: „Nu fanatismului”/„Nu-mi atingeþi Franþa mea”/„Libertate”. Mulþimea întreagã intona
sloganuri, cânta „La Marseillaise”.

„Eu sunt Franþa multiculturalã ºi solidarã...” Apoi, a urmat un moment de reculegere. ªi emoþia creºtea în intensitate. În timpul
manifestãrii, au fost momente când am simþit un nod în gât. Dar mi-am amintit cã ei au fost umoriºti ºi nu ºi-ar fi dorit sã fim triºti.
ªi apoi am vãzut un copil cu pancarta lui, care-mi va rãmâne în memorie: „Când am sã cresc mare, eu voi fi Charlie.”

Piaþa Republicii, Piaþa Bastiliei, Piaþa Naþiunii, negre de contemplare. O astfel de mobilizare masivã a ºefilor de stat ºi de guvern
nu am mai vãzut-o nici mãcar pentru 11 septembrie.

La picioarele statuilor din cele trei pieþe, manifestanþii încã depun lumânãri, trandafiri, lalele, mici cuvinte. Marºul republican de
la Paris luase o amploare fãrã precedent, cãci duminicã, 3,7 milioane de persoane au manifestat în Franþa împotriva terorismului. A
fost cea mai mare mobilizare înregistratã vreodatã în þarã dupã Beauvau. Aceastã duminicã va rãmâne înscrisa în istoria Franþei ºi nu
numai. Acum aºtept cu nerãbdare ziua de miercuri, când voi cumpãra „Charlie Hebdo”, care va fi tipãritã în 3 milioane de exemplare.
Doar ne-au promis la conferinþa de presã cã: „Dupã aceea, vom râde din nou”!

Se fãcuse noapte la Paris. Stãteam „la geam în oraºul cel mare” ºi în urechi îmi rãsuna cântecul lui Victor pe care îl auzisem la radio,
înainte de a pleca de la Bucureºti:

Tropa-trop prin oraº, / ªchiopãtatul galop, / Un þãran ºi doi cai, / Tropa-trop. 5

Gândul mi se întorsese în timp, în 1975, când apãruse la Editura Scrisul Românesc din Craiova prima carte a lui Virgil Dumitrescu6

– Fiul soarelui. Cred cã, într-un fel, destinul meu muzical era legat de o poezie care purta o magistralã metaforã: „Caii mei albaºtri,
caii mei de fum”7.

„Dacã vom ºti sã-l citim pe Virgil Dumitrescu, atunci vom ºti sã pictãm ºi noi în imaginaþie. ªi vom înþelege esenþele tari de ieri,
galopul infernal de azi ºi neostoitele frãmântãri de mâine. Pentru cã doar gãsind, ne vom regãsi, aºa cum a fãcut-o ºi poetul.”8

Caii mei albaºtri, / caii mei de fum, / Cum zburam pe câmpuri netrãdate-n vânt, / cum pocnea sãmânþa stelelor prin ierburi, /
cum veneai uºoarã smulsã de pãmânt... / Între care sãlcii se întoarnã vâsla / toamnelor din care ai descins acum, / fulgerã prin

grâne ca un semn de pace / caii mei albaºtri/ caii mei de fum.

ªi mie mi-ar fi venit sã plâng, dar cum, vorba lui Virgil, „plânsul pe dinãuntru dãuneazã grav/ formelor de relief” (chiar când se
produce din fericire), m-am hotãrât sã dorm. ªi dimineaþa mi se desprinsese din aburul viselor mele un zâmbet ºi o idee. Existã vise

ºi vise în viaþa unui om. Al meu era luminos ºi liniºtit. Luasem ºi eu creionul în mânã, îmbãtatã de minunata libertate a cuvântului.

Existã vise ºi vise
Mihaela

Bustuchinã
Vlaicu

1 Ion Minulescu (1881, Bucureºti-1944), poet ºi prozator, reprezentant al Simbolismului: Din jurnalul unui pribeag, Romanþe pentru mai târziu, Casa cu geamuri
portocalii, De vorbã cu mine însumi, Mãºti de bronz ºi lampioane de porþelan, Corigent la limba românã, Nu sunt ce par a fi.
2 Laurenþiu Ciocãzanu: „De ce m-am îndrãgostit de Diaspora&Generaþia Facebook. La mulþi ani, OAMENI! 31 decembrie 2014".
3 Pentru milioane de români, Phoenix înseamnã mai mult decât cel mai longeviv grup de muzicã rock din Romania (fondat în 1962), devenind un adevãrat mit.
O naþiune întreagã s-a bucurat când de la Cornel Chiriac, de la Europa Liberã, s-a aflat cã phoenicºii au ajuns cu bine în Germania (în 1977, membrii formaþiei au
plecat cu camionul, fiind ascunºi în boxele „Marschal”).
4 Andrei Partoº (n. 1949, Braºov), jurnalist ºi comentator muzical. A absolvit Facultatea de Filozofie, secþia Psihologie din cadrul Universitãþii Bucureºti. În 2003
a primit Premiul de Excelenþã pentru întreaga activitate audiovizualã, din partea Consiliul Naþional al Audiovizualului.
5 Tata ºi caii, versuri Adrian Pãunescu, muzica Victor Socaciu, în albumul Ceasul iubirii, 1995.
6 Virgil Dumitrescu, poet: Fiul soarelui, Mai mult decât cuprinde ochiul, Julie Patru, Van Gogh, poetul, Dacã ar fi sã exist, Patru mâini ºi o aripã.
7 Caii mei albaºtri, versuri Virgil Dumitrescu, muzica Mihaela Bustuchinã Vlaicu.
8 Dumitru Botar, Virgil Dumitrescu, pictorul, în revista „Ramuri”, 2007.
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Florica Gh. Ceapoiu, Popas în

luminã, Editura Artemis, Bucureºti,

2014. „... poeta Florica Gh. Ceapoiu

îºi continuã, prin acest nou volum,

drumul specific vocaþiei sale, prin

tonuri ºi culori noi îmbogãþind un

univers poetic, de altfel constituit, ce

o recomandã a fi o voce autenticã între

scriitorii afirmaþi dupã evenimentele

din decembrie 1989.” (Florin

Costinescu)

Florin Iordache, Vipuºcã

SRL: teatru politic, Editura ZIP,

Bucureºti, 2010. „Dacã ne-am

propune sa vorbim despre o

democraþie a scrisului, aº

descoperi-o relativ uºor, cu

puþinã surprindere chiar, în

piesele de teatru ale d-lui Florin

Iordache. Autorul ºi-a luat

îngãduinþa de-a isca drepturi

aplicabile numai textelor sale,

gândind un fel de libertate valabilã

sieºi, toate ajutându-l sã

consolideze rigoarea

ceremonioasã fãrã de care

teatralitatea n-ar fi posibilã.”

(Gruia Novac)

Valeriu Birlan, Înger pribeag,

Editura Vasiliana’98, Iaºi, 2013.

Creºte umbra, ploaia înfioarã /

marginea cerului, trece în vis, /

învãluie truda în reculegere. / Cu

evlavie arde focul în sobã, / valul

roºu al vinului spune / în pahar o

veche poveste. / Iar tu stai la

masã, / într-o atemporalã zi, / ºi

scrii, la lumina lãmpii, / versuri...

Dumitran Frunzã,

Neliniºtea þãrmului ,

Editura Tipo Moldova,

Iaºi, 2013. Singurãtatea

Saharei atacã orbitele, /

scorpionii miºunã / pe

rumorile arºiþei; /

invizibili, sub orizonturi

nesigure, / stau beduinii

cu ureche pe sãbii.

Marius Conu, Nicotinã, Editura

ZIP, Bucureºti, 2014. „Titlul

sugereazã cã ceea ce ne face

dependenþi este obsesia ºi

constrângerile ei din celelalte

domenii ale existenþei. Sinele pare

prins într-o rutinã obsesivã,

compulsivã, auto-centratã cu bucle

infinite care nu duc nicãieri, dar

degradarea fizicã, mentalã,

spiritualã, emoþionalã îl conduc

spre dependenþã, ceea ce face

imposibilã negarea naturii

intrinseci problemelor sinelui.”

(Marian Dragomir)
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UN MOZAIC DE DESTINE

Despre „sfintele nãzuinþe ale desãvârºirii”

Victoria Milescu

Doamna Maruca
Pivniceru îºi continuã
seria de interviuri luate
unor personalitãþi
importante din societatea
româneascã în volumul al
II-lea al cãrþii Doamne, ce
doamne! (Editura Semne,
2015), partenerele de
dialog fiind în
exclusivitate femei. De ce
numai femei? Feministã
convinsã, autoarea doreºte

sã promoveze femeile de valoare care, de cele mai multe ori, din
modestie, nu au acea vizibilitatea publicã care sã le facã mai
cunoscute ºi apreciate conform cu meritele lor. ªi  totuºi, modestia
este calitatea pe care dna Maruca Pivniceru o preþuieºte în cel
mai înalt grad, ,,fiind întâlnitã de obicei la persoanele
excepþionale...”. La aceastã calitate, dânsa mai adaugã: bunãtatea,
altruismul, aplecarea asupra nevoilor celor nãpãstuiþi de soartã,
respectul faþã de seniori, dragostea de þarã ºi cinstirea înaintaºilor,
calitãþi omeneºti esenþiale, dupã cum aflãm din interviul ce
prefaþeazã noua carte, luat de data aceasta chiar autoarei de cãtre
Adriana Istrate, astfel încât d-na Maruca Pivniceru se aflã ºi de
o parte ºi de alta a baricadei achitându-se cu graþie de o datorie pe
care singurã ºi-a asumat-o.  Buchetul de doamne cu care vine în
întâmpinarea publicului cititor sunt femei de succes, puternice ºi
tenace, cu diplome ºi premii, cu o carierã recunoscutã pe plan
naþional ºi internaþional, trecând peste piedici ºi greutãþi, chiar
peste prejudecãþi, activând în diverse domenii: literaturã, muzicã,
ºtiinþã, coregrafie, sport, management etc. Ele vorbesc despre
realizãri profesionale dar ºi despre viaþa personalã, cu frãmântãri
ºi griji, despre efortul de a fi la înãlþime în societate dar ºi în
familie, cu zâmbetul pe buze, cãci lacrimile lor sunt ca roua,
uscându-se sub prima razã de bucurie. Ele meritã mediatizarea
nu pentru a fi lãudate, ci pentru a constitui exemple pozitive de
urmat în societatea noastrã de azi ce duce lipsã de valori autentice
mai mult ca oricând, pentru a fi creditate, sprijinite în ideile, în
proiectele lor ingenioase ºi curajoase. ªi pentru ca nimeni sã nu
se supere, iatã-le pe aceste doamne în ordine alfabeticã: Stana
Buzatu, Lactanþia Iordan-Constantinescu, Victoria Dragu
Dimitriu, Stela Enache, Adriana Istrate, Cristina Lascu, Alice
Mavrodin, Victoria Milescu, Carmen Coþovanu Pesantez, Cun
Cun Popescu, Luminiþa Sãndulache, Irina Sârbu, Magda
Stavinschi, Ortansa Sturza, Gabriela Szabo, Diana Maria ªincai,

Nicola Tibacu, Mihaela Varga, Oana Rãdulescu Velcovici,
Alexandra Velniciuc.

Dar dupã ce recunoaºtem o doamnã? Aflãm tot de la autoarea
cãrþii, cea care schiþeazã una dintre cele mai frumoase definiþii a
statutului de doamnã: ,,recunosc o doamnã dupã lumina specialã
care o înconjoarã, o luminã care impune respect ºi admiraþie; o
recunosc dupã þinutã dar ºi dupã zâmbetul care îmbinã blândeþea
cu fermitatea. O doamnã este elegantã fãrã a avea – neapãrat –
haine scumpe, este sobrã, modestã ºi te face sã îþi doreºti sã
interacþionezi  cu lumea ei, dar nu oricum ºi nu oricând; o doamnã
este accesibilã ºi inaccesibilã în acelaºi timp
ºi nu îi este teamã sã-ºi poarte feminitatea ca
pe un dar de la Dumnezeu.” Cu ochi format,
cu ,,ºtiinþa vieþii de salon”, familiarizatã cu o
lume elitistã, Maruca Pivniceru, având ca
sorginte boieri neaoºi, a interacþionat cu
aceste femei la simpozioane, recepþii la
ambasade, concerte, rezonând cu bunul gust
ºi bunul simþ, cu eleganþa vestimentarã ºi
conversaþionalã a acestora. S-a gândit cã ar fi
bine ºi util sã se bucure mai multã lume de
inteligenþa, de lumina reverberatã  cu
generozitate de aceste femei. Meritul cel mai
mare al autoarei constã chiar în aceastã
iniþiativã pusã în operã cu perseverenþã ºi
dãruire, în spatele cãreia s-au aflat nevãzute
zile ºi nopþi de documentare asupra
domeniilor intervievatelor, nemaivorbind de
maniabilitatea diplomaticã prin care a reuºit
sã le smulgã acestor femei ocupate ºi solicitate
timp ºi disponibilitate pentru confesiuni.
Dialogurile curg firesc, empatic, vioi; uneori întrebãrile sunt
pretexte ce declanºeazã surprize, fãrã însã a se miza pe indiscreþii,
ori curiozitãþi sterile.

Cartea se constituie într-un adevãrat mozaic de  destine. Fiecare
cu personalitatea sa, cu preocupãrile, cu realizãrile, cu visurile,
cu luptele, cu pasiunile sale. Când pasiunea coincide cu domeniul
de afirmare se obþine succesul maxim.  Acest mozaic uman
frapeazã prin diversitate, prin informaþiile oferite, nu neapãrat
spectaculoase, configurând un profil uman exemplar ca traseu
de viaþã ºi experienþã. Conf. univ.dr. Stanca Buzatu luptã pentru
,,condiþia femeii, a familiei ºi a copilului”. Stela Enache,
profesoarã de muzicã ºi solist vocal, þine sã înlãture o confuzie:
,,Eu nu am plecat niciodatã definitiv din þarã.” Cristina Lascu, ,,o
voce a Televiziunii Române”, a intrat la TVR reuºind prima din

400 de candidaþi. Alice Mavrodin, muzicolog, are în familia sa
douã premii ale Academiei. Carmen Coþovanu Pesantez, specialistã
în cultura ºi civilizaþia indianã, cãsãtoritã cu Wladimir Pesantez,
artist, promotor al muzicii latino-americane, vine cu o replicã la o
celebrã aserþiune: ,,În spatele reuºitei unei femei sensibile stã un
bãrbat înþelegãtor”. Cun Cun (Þunþun) Popescu, cântãreaþã de
operã, nãscutã în China, s-a stabilit în România, cãsãtorindu-se
cu Dãnuþ Popescu ºi s-a botezat ortodoxã. Irina Sârbu, care a
avut-o ca profesoarã pe Anca Parghel, cântã jazz,  ºi mãrturiseºte
cã în fiecare zi, la fiecare concert, învaþã ceva nou. Magda
Stavinschi, care a stat ,,o viaþã cu ochii pe cer”,  directoarea
Institutului Astronomic al Academiei Române, declarã cã cea mai

importantã recunoaºtere a sa a venit din partea
guvernului francez care i-a acordat ,,Officier de
l’Ordre National du Merite” ºi cã dupã numãrul
femeilor-astronom, România ocupa în 2003 locul
I pe glob. Ortansa Sturza a fost dintotdeauna
atrasã de scris, de ,,universul fascinant al
publicaþiilor” ºi cea mai importantã revistã, între
numeroasele pe care le-a înfiinþat este ,,Plai
strãbun”, unde este redactor-ºef, din anul
înfiinþãrii, 2005, fiind un magazin pentru românii
din întreaga lume fãcându-i cunoscuþi pe oamenii
de culturã români. Celebra sportivã de
performanþã Gabriela Szabo, cucerind în 1999
titlul de Cel mai Bun Sportiv din Lume, îi
sfãtuieºte pe tineri sã-ºi fixeze obiective ºi sã nu
se abatã de la ele, indiferent de context. Nicoleta
Tibacu, jurist în Ministerul de Interne, a primit
în anul 2000 gradul de general, fiind cea care a
realizat Baza naþionalã de date ale persoanelor în
cadrul Sistemului naþional Informatic de Evidenþã
a Populaþiei, devenit funcþional în 1994.

Doamne, ce doamne!, volumul al II-lea, se închide cu un
articol scris de dna Maruca Pivniceru în amintirea Elvirei Ivaºcu,
,,o doamnã specialã”, pentru care Radioul  a reprezentat ,,o boalã
fãrã leac”. Acum, aceastã voce vorbeºte îngerilor, iar trupul
odihneºte în cimitirul din Baloteºti, lângã soþul ei, eminentul
chirurg Stelian Ivaºcu, cel care a realizat în 1969 prima operaþie
de auto-transplant pulmonar din þarã. Elvira este petala desprinsã
din floarea copertei, alcãtuitã din prenumele femeilor adunate în
aceastã carte, femei cu vieþi diferite, dar toate având în comun
eternul mister feminin. Ca aceste doamne, mai sunt încã multe
altele în þarã ºi în lume, lucrând, mai mult sau mai puþin vizibil, cu
trudã, cu iubire, cu dãruire sacrificialã ca lumea sã fie în continuare
frumoasã, luminoasã ºi nemuritoare.

Atunci când harul este hrãnit din jeraticul trãirii autentice,
compozitorul ajunge la o muzicã a sentimentelor de o frumuseþe
necomunã, menitã sã dãinuiascã în eternitate, dar, dacã harul
acesta este dublat de o forþã de dãruire cum rar ne-a fost dat sã
întâlnim, aºa cum se îmtâmplã în cazul compozitorului de excepþie
care este Domnul Florian Chelu Madeva, se poate produce un
veritabil „big-bang muzical” capabil sã deschidã, în mod
magistral, o poartã spiritualã pentru viitorime. Un astfel de
fenomen se petrece astãzi chiar sub ochii noºtri, dacã suntem
capabili sã vedem ºi sã înþelegem valoarea incontestabilã, noutatea
evidentã ºi frumuseþea desãvârºitã a melodiilor create, în ultimul
deceniu de muncã asiduã, de compozitorul, interpretul vocal-
instrumental, orchestratorul muzical, traducãtorul ºi poetul Florian
Chelu Madeva.

Douã au fost iubirile de-o viaþã ale compozitorului Florian
Chelu Madeva: muzica lui Johann Sebastian Bach – „cel fãrã de
care nu poate nici un muzician ce se respectã sã conceapã vreo
apropiere de arta muzicalã”, dupã cum recunoaºte chiar domnia
sa (în lucrarea Sonet – Antologie româneascã, operã în cinci
pãrþi, Editura Primus, Oradea, 2012-2015, capitolul Rostire
lãmuriroare, p. 256) – ºi sonetul literar. Aceste pasiuni au fost
douã pânã într-un moment de revelaþie divinã, în care compozitorul
a aflat dumnezeiasca formulã muzicalã, care sã-i permitã
îngemãnarea celor douã iubiri într-un model cultural de o noutate
absolutã, intitulat „sonet muzical”. De-a lungul anilor, în dorinþa
de a transpune la ghitarã o parte dintre partiturile pentru vioarã
ale lui Johann Sebastian Bach, ºi-a pãstrat diverse notaþii care l-
au condus la mãsurile 169 ºi 170 ale Fugii din Sonata a treia
pentru vioarã. ªi-a dat seama cã însemnarea, prin încercuirea cu
creionul, a acestor mãsuri muzicale nu se datora dificultãþii de
execuþie ci insolitului lor, aºa cã a început „sã gândeascã ºi
acordurile ce ar sta îndãrãtul lor”, dezvoltând „o primã formã de
armonie care avea o miºcare cromaticã” pe care a „adãugat-o la
fiecare douã note succesive” ºi apoi a „compus prima melodie în
baza lor” (Rostire lãmuriroare, p. 257).

Acum, dupã ani de muncã istovitoare, compozitorul Florian
Chelu Madeva îºi aminteºte: „Tânãr eu fiind scriam: / mi-aº dori
un drum de vers, / unic mers în univers... / ªi lucram ºi
compuneam // ºi de-atunci predestinam / c-am sã fac un drum
advers: / univers în unic vers... / Iatã azi cum tot reclam // sfânt
sonetul muzical, / cu mãsuri din Bach creat, / douã doar, dar
genial... // Deveni-va epocal, / ca un bun de însumat / cu cel
literar egal” (Sinopsa XXIII, p. 319).

Intuind o muzicã ascunsã în spatele celor douã mãsuri
cunoscute, cãutând sã identifice acele acorduri care se crisalizau
tot mai pregnant în adâncul sufletesc al artistului liric, urmându-
ºi „sfintele nãzuinþe ale desãvârºirii” unei noi forme de expresie
muzicalã, care parcã se încãpãþâna sã nu se limpezeascã, Florian
Chelu Madeva compune douã melodii pentru o „operã rock”,
care a rãmas nefinalizatã „datoritã lipsei totale de interes pentru
culturã al noilor vremuri de dupã cãderea lui Ceauºescu”. La
începutul anului 2001, într-un momunt de puternicã inspiraþie
creatoare, cu îmbunãtãþiri rapide ºi adãugiri reuºite, cele douã

melodii au devenit piese muzicale desãvârºite pentru douã sonete
eminesciene: „Oricare cap îngust” ºi „Când însuºi glasul”.
„Oarecum mulþumit, ca pictorul ce se trage puþin îndãrãt, spre a-
ºi admira tabloul”, compozitorul Florian Chelu Madeva a
„constatat nu doar cã erau douã lucrãri ce aveau la bazã cele
douã mãsuri de Bach”, dar cã mai exista una, „Ai noºtri tineri”(!),
deja compusã pentru opera Mari melancolii ºi aspre indignãri –
lucrare colectivã cu muzicã originalã la versurile lui Mihai
Eminescu, efort cãruia Preºedenþia României ºi Ministerul
Culturii din România i-au conferit, în anul 2000 (cu un an mai
înainte!), Medalia ºi Brevetul „Eminescu 150".

Încercând sã defineascã aceastã întâmplare, compozitorul
Florian Chelu Madeva a numit-o „bobârnac cartezian”, „kairos”,
„punct arhimedic” sau „conexiune necesarã – unicul principiu al
logicii”, admiþând a spune în final cã a fost o „conexiune fericitã”,
deoarece fericire s-ar numi sentimentul care l-a „animat vãzând
cã trei melodii erau compuse pe cele douã mãsuri de Bach”. Din
acel moment a început sã gândeascã componistic alte sonete
eminesciene ºi „în peralel a atacat în forþã istoria sonetului literar”,
formându-ºi în minte (ce minunat!) „o hartã europeanã unde
capitale erau Shakespeare, Dante, Cames, Cervantes, Rimbaud,
Goethe, Eminescu” etc. ºi astfel a luat naºtere ideea unui sonet
european – sonetul muzical – formã fixã propusã muzicii
universale prin similitudine cu sonetul literar, construitã pe baza
celor douã mãsuri din Johann Sebastian Bach, menitã a deveni
o nouã capitalã europeanã.

Depãºind momentul fragil al cãutãrilor ºi amãrãciunea
îndoielilor, compozitorul Florian Chelu Madeva intrezãrea deja
posibila luminã a împlinirii acestui ideal: „Calificarea noastrã în
cultura lumii / depinde ºi de-acest sonet zis muzical... / asociat
sau chiar supus de fi-va glumii / vocaþii creatoare va trezi-n
final. // Bravajul, cutezanþa, noutatea-acestui / demers artistic,
cultural, nu vor putea / nesocotite-a fi sau ignorate-acelui / ce-i
dãruit creaþiei cum nopþii-o stea. // Mã-ndemn ºi mã încurajez ºi
tot visez, / din greu, cu sârg, cã preþuirea o sã vinã... / prin nopþi,
prin zi, eu ne’ncetat sonetizez / ca rodnic promotoriu spiritu-mi
devinã. // Deja-îºi ieºit-a-acest sonet chiar din þâþâni, / spre-a
cuceri pe veci înalte cãpãþâni” (Sinopsa IV, p. 49), dar nu s-a
oprit la simpla constatare ci ºi-a „ademenit ºi persuadat prietenii
explicându-le necesitatea acestei noi forme de exprimare
culturalã, oferindu-le sonete dupã firea fiecãruia”, pânã ce, „la 3
octombrie 2002, Muzeul Þãrii Criºurilor a devenit spaþiul sacru
unde a avut loc premiera absolutã a concertului... Renaºterea
Sonetului European”, pe versuri de Dante, Goethe, Eminescu,
Savonarola, Boccaccio, Shakespeare etc.

Întâlnirea cu vocalistul englez David Luke Michael Bryan,
care – entuziasmat de frumuseþea muzicii compuse de Domnul
Florian Chelu Madeva ºi intuind valoarea deosebitã a proiectului
care i se propunea – a acceptat sã rãmânã mai mulþi ani în
România, se pare cã a fost momentul decisiv, care a dus la

realizarea CD-ului „I am that I am” ºi a unei cãrþi cu 154 de
partituri pe versurile tuturor sonetelor lui William Shakespeare,
apãrute la Editura Primus din Oradea, în 2009.

Compunând muzicã pentru propria voce precum ºi pentru
frumoasa ºi talentata artistã liricã, fiica domniei sale, poeta
Alexandrina Chelu, susþinut de familie, prieteni ºi colaboratori,
compozitorul Florian Chelu Madeva a redat lumii într-o hainã de
sãrbãtoare muzicalã cele 24 de sonete ale poetei lyoneze Louise
Labé, 2012, precum ºi cele 76 de sonete ale marelui toscan
Michelangelo Buonarroti, 2013. A transpus în aceastã formã
muzicalã ºi sonete din literatura românã astfel cã, în cele cinci
pãrþi ale lucrãrii Sonet – Antologie româneascã, publicate între
anii 2012-2015, gãsim partituri pentru sonetele celor 450 de
poeþi menþionaþi de maestrul-cãrturar Radu Cârneci în filele
Antologiei Sonetului Românesc, lucrare în trei volume, editatã de
Muzeul Naþional al Literaturii Române, între anii 2007-2009, iar
într-un volum separat aflãm sonete Din lirica poeþilor bihoreni,
2014. Toate aceste volume au apãrut la Editura Primus, Oradea,
sub egida Rock Filarmonicii din Oradea, într-o foarte frumoasã
înfãþiºare editorialã, potrivitã unui conþinut atât de încãrcat de har
ºi responsabilitate. La acestea se adaugã CD-urile: „Je regrette
l’Europe” cu sonete de Arthur Rimbaud, în traducerea
compozitorului Florian Chelu Madeva, „Luth, compagnon” cu
sonetele poetei renascentiste Louise Labé ºi „Sonet bihorean” –
operã colectivã, semnatã de coordonatorul acestui proiect, Florian
Chelu Madeva, în numele colegilor sãi ºi al culturii bihorene,
printr-un foarte frumos vers lennonian: „I’m a dreamer, but I’m
not the only one”.

Se pare cã, în acest moment de bucurie sufleteascã, de pauzã
bine meritatã dupã un efort îndelungat, încununat de un real
succes, poetul Florian Chelu Madeva ºi-a întors faþa spre sonetul
literar, dezvãluindu-ni-se pentru o clipã: „De Bach sonate ºi
partite-am studiat / cercând mereu sã dau sonetului contur / ºi-am
re’ntâlnit pe marele Rimbaud Arthur, / vizionarul jun, atât de
încercat... // Închis ca frunza-ntr-un ierbar , de-invidiat... / mi l-
am tradus, mi l-am cântat prejur, de-azur / mãsuri doar douã-am
cumpãnit ca trubadur, / tâlhar de energii, de-acum eon furat. //
Excepþie ce-i regulã de devenit, // sonetul muzical, ca fixã formã,
e / tot întru o latinã gintã-adeverit... // frumos ca gândul ce din
þãrnã-a rãsãrit, / cu clasici sau moderni, e-o re-renaºtere / prin
ritm de iamb... cu endecasilab sporit” (Sinopsa XIV, p. 179).

Toatã aceastã „fenomenologie” ne-a fãcut sã înþelegem cã
dacã începutul înseamnã „sã te viziteze o idee”, „totul” se realizeazã
prin muncã asiduã ºi dãruire neþãrmuritã, fiindcã numai în acest
fel ilustrul compozitor Florian Chelu Madeva, urmându-ºi sfintele
îndemnuri de a lucra întru desãvârºirea demersului sãu cultural,
a reuºit, prin muzicã ºi poezie, sã ne transmitã ºi nouã o fãrâmã
din emoþia trãitã de domnia sa în faþa primelor melodii compuse
pe cele douã mãsuri de Bach, presimþind încã de atunci cã i-a fost
menit sã defineascã ºi sã ºlefuiascã o nouã formã de manifestare
spiritualã care „temeiniceºte” ºi „înminuneazã” civilizaþia umanã.

Nu ne rãmâne decât sã ne bucurãm ºi sã ne mândrim cã avem
prilejul ºi privilegiul de a fi contemporani ºi conaþionali cu OMUL
de culturã ºi CREATORUL de excepþie care este compozitorul
Florian Chelu Madeva ºi sã asistãm, plini de uimire, la efortul
prin care omenirea îºi rotunjeºte fiinþa spiritualã.

Florica Gh. CEAPOIU
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„Porþile cerului” deschise la Târgoviºte

Ion C. ªTEFANUneori, binecuvântarea lui Dumnezeu se îndreaptã ºi asupra
unor localitãþi mai mici, cum ar fi Bolintin Vale, abia trecut de la
stadiul sãu rural la cel urban, chiar dacã privirile noastre mai
atente ar putea descoperi cã uneori cele douã forme se îmbinã
armonios: oraºul e în centru, cu instituþiile sale reprezentative ºi
cu începuturile de industrializare; ruralul mai poate fi întâlnit
prin târgurile duminicale ºi prin marginile aplecate sub rodul
viilor, dar care se manifestã expansive, tinzând spre urbanizare.

Cunosc demult aceastã localitate, de pe vremea când lucram ca
inspector de Limba ºi literatura românã, la Inspectoratul ªcolar
Ilfov, constatând cã nu s-a schimbat prea mult ca aspect geografic,
dar pot afirma, cu îndreptãþire, cã evoluþiile sale cele mai mari s-
au fãcut în domeniul intelectual, cultural ºi ºtiinþific.

La aceste transformãri mã refeream iniþial, când am invocat
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Bolintinului Vale, printr-o
pleiadã de scriitori talentaþi, trãgându-ºi sevele cu demnitate
intelectualã, talent ºi patriotism de la Dimitrie Bolintineanu,
vestitul poet paºoptist, care a scris versurile: „Viitor de aur þara
noastrã are / ªi-i prevãz din seculi a ei înãlþare” – profeþie
vizionarã, pe care ne-am strãduit prea mult s-o împlinim, dar cu
greu am reuºit sã aºezãm câte o cãrãmidã statornicã la edificiul
progresului. Speranþele bolintinenilor de mai bine, mai artistic ºi
mai convingãtor au evoluta lent, dar constant. Aici l-am cunoscut
pe ilustrul profesor Ion Carbarãu, un intelectual de elitã care a
pregãtit o lucrare despre Nicolae Cartojan, purtând o bogatã
corespondenþã cu George Cãlinescu, pe aceastã temã, dar ºi încã
multe altele.

Apoi l-am întâlnit aici pe scriitorul Nicolae ªandru, autor al
mai multor romane cu tematicã istoricã, membru al Uniunii
Scriitorilor Români, încã de acum vreo treizeci de ani în urmã, ºi
pe soþia sa Ioana ªandru, fosta mea colegã de facultate, o harnicã
ºi dotatã profesoarã de Limba ºi literatura românã, care a predat
mulþi ani la liceul din localitate, soþii ªandru retrãgându-se, dupã
1989, în localitatea Bulbucata, unde au primit o moºtenire.

M-am bucurat sã-l reîntâlnesc ºi pe domnul profesor de Istorie,
Constantin Bãrbuþã, fost mulþi ani director al Liceului de Petrol,
de-asemenea coleg de serie, în glorioasa noastrã promoþie 1963.

Dar reprezentantul intelectualitãþii locale din ultima perioadã,
a fost Constantin Carbarãu, diplomat, om de culturã, întemeietorul
revistei Sud, pe care l-am comemorat de curând, la sediul Editurii
RawexComs, condusã cu pricepere ºi dãruire de-o profesoarã

de chimie, devenitã, prin împrejurãri de luminã, directoarea editurii
ºi tipografiei, unde apar multe dintre cãrþile scriitorilor români
contemporani, revistele Bucureºtiul literar ºi artistic ºi Sud,
alcãtuitã acum, cu aceeaºi competenþã, de Vasile Grigorescu ºi
ªtefan Crudu, cu sprijinul altor condeieri din localitate, precum:
Dumitru Dumitricã, Dan Floricã, Constantin Bãrbuþã ºi mai mulþi
profesori de românã.

În atmosfera solemnã a comemorãrii lui Constantin Carbarãu,
îmi era sufletul încãrcat de emoþie ºi regrete, ascultând cuvintele
rostite de concetãþenii sãi ºi de alte câteva personalitãþi naþionale,
precum prof. univ. dr. Ioan Niculae Alecu, prof. univ. dr. Ion
Dodu Bãlan, poeþii Victoria Milescu, Florentin Popescu, Nicolae
Dan Fruntelatã, Ion Andreiþã, Florin Costinescu ºi alþii despre
cel pe care l-au cunoscut ca scriitor, redactor ºi conducãtor de
revistã, în paginile cãreia ne-am gãsit adãpost ºi câþiva scriitori
bucureºteni sau din þarã, ca: Horia Gârbea, Liviu Ioan Stoici,
Teodor Vârgolici, Neagu Udroiu, Stelian Vicol, Mihai Stan, Emil
Pãunescu ºi alþii.

Cu acest prilej l-am reîntâlnit ºi pe Dan Floricã, fiindcã lui i se
adreseazã cuvintele din titlul articolului meu: „Un poet mare
dintr-un oraº mic”. Pe vremuri, când l-am vãzut pentru prima
datã, autorul la care mã refer era un tânãr cenaclist, aflat sub
îndrumarea Ioanei ªandru ºi a soþului ei, sfãtuit ºi încurajat de
Virgil Carianopol, Alexandru Raicu ºi Ion Potopin, în marea
aulã a Trustului de Petrol din localitate.

Amintirile de odinioarã reverberau muzical în sufletul meu de
poet, la bucuria cã versificatorul timid de pe vremuri este, de-
acum, el însuºi un scriitor adevãrat. Poate cã aºa se întâmplã
când un poet vârstnic, ajuns deja la un prestigiu naþional, întâlneºte
un om în care a investit încredere ºi care s-a dovedit a fi cum l-ar
fi dorit. Fiindcã Dan Floricã este apreciat în rândurile scriitorilor
români contemporani, autorul mai multor volume, dintre care
amintim: “Cu fiecare stea privim nemãrginirea”, “Micropoeme”,
„Majestatea sa, Clipa”, “Din Þara râurilor” ºi altele, apãrute la
editurile Perpessicius ºi Amurg sentimental. Fostul meu prieten,
regretatul profesor universitar doctor Marcel Crihanã, constata,
în prefaþa volumului „Înþelepciune din înþelepciune”: „De fapt,
majoritatea cugetãrilor din volum au aspect de poeme într-un
vers, ca ºi când autorul ar fi încercat sã se debaraseze de bogata

moºtenire pillatianã ºi nu ar fi reuºit… Cu aceastã nouã carte,
palmaresul lui Dan Floricã sporeºte cum nici nu gândesc cei
care, obsedaþi chipurile de valori, nu iau în seamã minoritarul
artistic din zilele noastre. Înþelepciune din înþelepciune
încununeazã un talent veritabil”. (p. 6).

Sã-l citeºti ºi sã-l descifrezi pe Dan Floricã, la adevãrata sa
valoare, pentru a-l explica ºi cititorilor sãi din Bolintin Vale, mai
ales unor elevi, care participau la aceastã manifestare a noastrã
literarã, devenea o încercare grea, chiar ºi pentru un profesor de
Limba ºi literatura românã ºi un profesionist în arta poeziei, cum
afirmã unii cã aº fi, fiindcã versurile lui Dan Floricã sunt atât de
concise, de sugestive, încât se încheie dupã expresivitatea unui singur
rând, ca: “Admiraþia conþine splendida ta uimire” (p. 6); sau:
„Adevãrul recunoscut de societate capãtã liberã trecere” (p. 7).

Cum sã spui mai multe despre ce pare atât de concis, despre
care autoul însuºi afirmã: „Iubirea este lumea prin care dãinuim”
(p. 43).

Aceasta este prima impresie despre scrisul prea tânãrului meu
prieten Dan Floricã. Dar la întrebarea din urmã încerc sã vã
rãspund. Poezia lui adevãratã se prezintã ca un izvor subteran de
munte, care iese spontan în razele soarelui, de sub rãdãcinile
rãmuroase ale unui brad viguros, exclamând: „Cu ajutorul
luciditãþii, îndoiala cautã noi adevãruri” (p. 49).

O aºezare pe tematici ºi de-a lungul mai multor pagini s-a
fãcut alfabetic, iar conciziunea a împrumutat-o, probabil, de la
Ion Pillat, cu ale sale vestite „Poeme într-un vers”, dar ºi dintr-o
ambiþie de creator special, cum l-am intuit eu a fi!

Desigur, cred cã urmãtorul izvor de inspiraþie  vine din adâncul
sufletului sãu sensibil, care se cristalizeazã în pronunþii aforistice.
Pe viitor, îi recomand sã abordeze ºi poezii de o strofã, de mai
multe sau de o mai mare întindere, asemenea unui poem, ca acel
izvor subteran aluziv, care se revarsã într-un pârâu ºi se uneºte
apoi cu un râu – ºi, cine ºtie, poate sã se reverse într-un fluviu de
imagini artistice, ori probabil cã înclinaþia sa spre filosofie s-ar
putea cristaliza la fel de bine într-un eseu de câteva pagini, cu
idei ºi paragrafe prin care sã se explice. Îl aºtept cu prietenie la
Editura Arefeana, pe care o conduc de aproape 20 de ani ºi unde
am publicat nume de rezonanþã, ale unor filosofi ºi gânditori
celebrii, cum ar fi academicienii Vasile Tonoiu, Gheorghe Pãun,
Gabriel Þepelea, ori scriitori de mare prestigiu, ca: George ªovu,
Gheorghe Marin, Vilia Banþa, Ina Ionescu ºi alþii. Poate cã talentul
sãu ºi experienþa mea sã dea roadele dorite.

(Floricã Dan, Înþelepciune din înþelepciune, Editura
Perpessicius, Bucureºti, 2006)

Un poet mare dintr-un oraº mic

Valeriu Stoica, pictor ºi „zugrav” de biserici, a iniþiat o nouã
serie de expoziþii intitulatã sugestiv „Porþile cerului”. Prima
expoziþie din lanþul celor care vor cãlãtori prin þarã a fost vernisatã
în Joia Mare la Muzeul de Istorie din Târgoviºte, în data de 9
aprilie 2015. Organizatori: Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
Complexul Naþional Muzeal „Curtea Domneascã”. Publicul
prezent a asistat la un spectacol de calitate, intitulat „În Grãdina
Ghetsimani”, susþinut de solista Ioana Marin, soprana Cleopatra
David, formaþia de camerã a Liceului de Arte „Bãlaºa Doamna”,
condusã de profesor Irina Mareº ºi poeta Florentina Loredana
Dalian. În continuarea evenimentului, s-a organizat pelerinajul
pascal „Calea Luminii”, iniþiat de pictorul Mihai ªerbãnescu,
având ca organizatori Primãria Municipiului Târgoviºte ºi
Arhiepiscopia Târgoviºtei.

Mã dau peste cap sã rãspund chemãrii unui astfel de proiect
dedicat Mântuitorului, chit cã în Joia Mare, orice femeie normalã
stã acasã ºi înroºeºte ouãle. Dar cine-a spus cã eu aº fi normalã?
Lasã, cã n-am fost singura sãritã de pe fix, ceea ce – desigur – m-
a bucurat, având companie ºi din partea altora ca mine, vezi
pictoriþele Maria Iacob, Ami Vasilescu ºi Tania Moroianu, solista
Ioana Marin, precum ºi ceramista Georgeta, alãturatã mai nou
grupului de cãlãtori cu arta prin þarã. Asta e, când te cheamã
„datoria”, laºi ouãle sã se înroºeascã singure, precum cel din
mâna Mariei Magdalena, curajoasã mai decât o sutã de bãrbaþi,
înfiinþatã la împãratul Tiberiu, sã-i vesteascã – iaca na, minune –
Învierea Domnului Iisus Hristos!

Urc la volan cam somnoroasã, dupã trezirea zilnicã la 6:30,
dupã numai vreo cinci ore de somn, ºi alte câteva la serviciu, cu
nãdejdea cã voi ajunge la timp pentru a putea prezenta evenimentul
ºi a-mi recita poeziile. Asta era socoteala de-acasã. Cã aia din
târg ... vorba ceea! Am colindat eu toatã þara la volan, dar nicio
gaurã de ºarpe nu mi-a fost mai greu s-o nimeresc decât vechea
Cetate de Scaun a Þãrii. Între Ploieºti ºi Târgoviºte, gãseºte
drumul dacã poþi! În teren, Târgoviºte nu existã pe harta rutierã
a þãrii, de indicatoare nu s-a auzit, n-ai decât sã stai la rãscruce, sã
scuipi în palmã ºi sã te-trebi ca boul: eu încotro mã duc? Bine se
tânguia bãtrâna aia din cântec: „Fetiþo, te-aº întreba/ unde e
Târgoviºtea?” Bag de seamã cã niciodatã n-a fost uºor de gãsit
fosta capitalã a Þãrii Româneºti, dar credeam cã, între timp, ne-
am mai civilizat ºi noi. Dupã ce-am coborât de vreo trei ori dupã
indicaþii, nefiind totuºi convinsã cã nu mã aflu pe drumul spre
Bucureºti, Braºov, sau Vãlenii de Munte, m-am oprit ºi eu într-
o intersecþie ºi am întrebat precum bãtrâna din garã: „Unde (mama
zmeilor!) e Târgoviºtea?”. Pe post de „fetiþã” mi-a intrat în
colimator un agent de circulaþie care dirija mândru foc. Domn’
agent te-aº întreba, unde e Târgoviºtea? „Circulaþi, circulaþi!”
se rãsteºte dumnealui, lãmurindu-mã buºtean. Înainte sã circul,
îi strig, scoþând flãcãri pe nãri, prin geamul deschis: „Mai puneþi
fraþilor ºi indicatoare!” În fine, pânã la urmã, nãdejdea tot la
Dumnezeu, Maica Domnului ºi Sfântul Spiridon care, conform
Fiºei Postului, mã însoþeºte la drum, descurcându-mã, apãrându-
mã, ba chiar gãsindu-mi loc de parcare. Tot el mi-o fi scos în cale
ºi bariera la care am stat vreo 20 de minute, cã ochii tare mi se
închideau, iar eu, presatã de timp, nu mã înduram sã trag pe
dreapta sã dorm. Trasã la barierã, n-am avut încotro. ªi m-am
folosit de timp pentru a mã odihni, chit cã mai tresãream din când
în când, visând cã mã claxoneazã ãia sã plec. În fine, dupã mai
multe peripeþii, ajung, cu 15 minute întârziere, stresatã peste
poate, cã nu suport sã întârzii ºi sã se decaleze începerea unui
spectacol din pricina mea, þip la Valeriu, la toatã lumea, de parcã
ar fi avut ei vreo vinã cã eu am vrut sã las ºi treaba terminatã la

serviciu, sã ajung ºi la vernisaj ºi eventual sã mai ºi dorm... Pânã
la urmã mã calmez, mai þip o datã la Valeriu ºi, repede, pe
genunchi, încropesc programul pe care aveam sã-l prezint. Când
am vãzut atâta lume adunatã, dornicã de culturã, brusc mi-a
trecut ºi somnul, mi-a revenit ºi zâmbetul, mi-a trecut ºi supãrarea
pe drumurile patriei cu cin’le are grija ºi cu mama lor!

A deschis Ioana, interpretând sensibil, cu talentu-i
binecunoscut, „Tu, Grãdinã Ghetsimani” ºi „Blândul Pãstor”,
am continuat eu cu poezia „Tâlharul” din creaþie proprie, dupã
care ne-a încântat formaþia de camerã, cu un repertoriu absolut
superb (Aria de Johann Sebastian Bach, Ave Maria de Gounod
- Bach ºi Canonul de Pachelbel). Sub conducerea pianistei Irina
Mareº, ne-au mângâiat sufletele cu vioara Ciprian Râvnic ºi
Andrei Radu, iar cu clarinetul Mircea Udrea. Am continuat cu
poezia mea „Cântec pentru Iuda Iscarioteanul”, preambul la
repertoriul Cleopatrei David (Ave Maria de Schubert ºi selecþiuni
din Stabat Mater de Pergolesi ºi Rossini). Reprezentantul
Arhiepiscopiei Târgoviºtei ne-a transmis binecuvântarea
Înaltpresfinþitului Nifon ºi a vorbit despre artã ca punte de legãturã
ºi dialog, dar mai ales ca mijloc de laudã adusã lui Dumnezeu,
fãcând referire la versetul dintr-unul din Psalmii lui David:
Lãudaþi-L pe Domnul! Au mai luat cuvântul curatorul expoziþiei,
Valeriu Stoica ºi criticul de film Irina Margareta Nistor.

Dupã obiºnuitele schimburi de impresii din final, fuga-fuguþa
ne-am îndreptat spre Catedralã, unde încã se mai slujea Denia
din Joia Mare. Cu Maria, am intrat în bisericã ºi am mai apucat
ultima pericopã evanghelicã, ceilalþi rãmânând afarã unde era o
feerie de lumini, sute de candele aprinse ºi aºezate în cerc. Fiind
prea târziu, iar lumea înfometatã, majoritatea a votat (eu, ca de
obicei, mã situez în minoritate, dar mã spun, n-ai ce-i face!) sã
nu mai participãm la pelerinajul care urma sã aibã loc pe Bulevardul
Castanilor. Astfel, ne-am retras la Pensiunea Karoline, undeva
sus pe deal, chiar în apropierea Mãnãstirii Dealu, unde domnul
Gaby ne-a fãcut o primire deosebitã ºi unde am avut parte de o
servire ireproºabilã. Când am ajuns, clopotele vesteau începerea
slujbei Deniei. Un fapt inedit ºi care ne-a amuzat ºi încântat: la
fiecare bãtaie a clopotului, un cãþeluº care stãtea, împreunã cu
mai mulþi, pe drumul dintre mãnãstire ºi pensiune, rãspundea cu
un urlet specific, un soi de cântare caninã. Dacã sunt oameni care
se cred Napoleon, de ce n-ar fi ºi câini care se cred cântãreþi la
stranã? Valeriu stabilise o întâlnire cu Maica Stareþã, aºa cã,
înspre ora 22, Gaby ne-a dus la mãnãstire. Am mai apucat ºi
acolo ultimele douã evanghelii, cât sã nu-mi parã prea rãu cã am
lipsit de la Denie în ziua aceea. Dupã slujbã, dupã miruit, Valeriu
a fãcut prezentãrile, Maica Emanuela, stareþa mãnãstirii a rugat-
o pe Ioana sã ne cânte acolo, în bisericã, ceea ce ea a ºi fãcut. ªi
nu ºtiu de ce, sau poate ºtiu, cântecul pe care l-a cântat a sunat
mult mai emoþionant acolo, în bisericã, decât sunase mai devreme
în Muzeul de Istorie. Pãrintele, Maica Stareþã ºi încã o mãicuþã
ne-au însoþit apoi la pensiune, unde am continuat „spectacolul”,
Ioana cântând, iar eu recitând din poeziile mele religioase. Maica
Emanuela ne-a adus cadouri, noi i-am oferit reviste ºi cãrþi ºi ne-
am promis cã ne vom revedea, poate mai spre varã, sã repetãm
momentele care „ne-au mângâiat sufletele”, dupã cum a afirmat.

Despre Mãnãstirea Dealu sunt multe de spus, meritã citite în
istoria mãnãstirii, dar trebuie amintit mãcar faptul cã este ctitoria
lui Radu cel Mare, coborâtor din stirpea Basarabilor, fiu nelegitim
al lui Vlad Cãlugãrul. Un domnitor care nu a iubit rãzboiul,
ferindu-se de duºmãnia cu cei puternici, dar care a þinut la cele

dumnezeieºti. În aceastã mãnãstire este ºi îngropat ºi, dupã cum
se ºtie, aici se aflã ºi capul lui Mihai Viteazul. Pe tabloul votiv
din dreapta, sunt reprezentaþi Radu cel Mare, Matei Basarab ºi
Constantin Brâncoveanu. Am adormit târziu în noapte (dupã
ieºirea din Catedralã, îmi revenisem complet, gata sã iau ziua de
la capãt), mai sporovãind cu Maria, cu bucuria celor care se
iubesc, dar se aflã atât de rar faþã cãtre faþã. A doua zi, ne-a
întâmpinat un soare superb, care prevestea parcã frumuseþea
zilei de Paºti. M-am dus, de data aceasta, singurã la slujbã, apoi
am mai dat o roatã prin superba curte a mãnãstirii, scãldatã în
soarele dimineþii.

Împreunã cu Ioana ºi Valeriu (ceilalþi luaserã drumul Capitalei),
am dat curs unei invitaþii fãcute în seara precedentã de primarul
comunei Aninoasa (de Dâmboviþa), fãrã sã-mi imaginez cã voi
avea de vãzut o minune de comunã care poate sta la rând sau
chiar în faþa multor oraºe cu pretenþii. Cum omul sfinþeºte locul,
se vede ºi aici mâna unui om împãtimit de culturã, dornic sã facã
mult bine celor pe care-i reprezintã, cu discreþie ºi modestie, dar
cu consecvenþã. S-ar putea pune întrebarea dacã mai existã aºa
ceva. Existã! Eu l-am vãzut în carne ºi oase, pe omul,
economistul, omul de culturã ºi primar al Aninoasei, domnul
Constantin Maricescu. Am rãmas uimiþi ºi frumos impresionaþi
de Centrul Cultural, de Grãdiniþã, pe care ne-a prezentat-o doamna
educatoare, de centrul de informare turisticã, dotat modern, unde
douã angajate ne-au pus un film ºi ne-au explicat lucruri despre
care aflam prima datã, punând în valoare potenþialul turistic al
zonei. Am vãzut terenul de sport, sala de spectacole, am aflat
despre echipa comunei, despre cele trei sate, despre serile de
poezie de la mãnãstirea Viforâta... Mi-am explicat ºi de ce primarul
face atât de multe lucruri pentru comunitate, e un om al lui
Dumnezeu, merge constant la bisericã, se roagã, are icoane în
birou, printre multe disctincþii, diplome ºi plachete primite cu
diferite ocazii. Ne vorbeºte cu bucurie despre personalitãþile care
au vizitat comuna de când e primar (de 19 ani), ne oferã câteva
tipãrituri de o calitate exemplarã: Aninoasa, sub semnul
curcubeului, Aninoasa 560, Liceul Militar Nicolae Filipescu de
la Mãnãstirea Dealu, Flacãra unirii cuprinde toatã România
(o relatare a pelerinajului în cinstea lui Mihai Viteazul, care a
trecut ºi pe la noi prin Oraºul de Floci; aflu cu aceastã ocazie cã
domnul primar este chiar iniþiatorul proiectului), pliante de
prezentare ºi informare etc. Uitai sã mai zic de domnul Gaby,
patronul de la Karoline, ºi el un om credincios, în dimineaþa de
vineri, pânã sã plecãm, mi-a arãtat, cu modestie, o clãdire în
spatele pensiunii, dupã ce mi-a prezentat grãdina cu cepele ei,
zicând aºa, timid: „Uitaþi, acela-i spitalul pe care-l construiesc.
Am terminat clãdirea, dar mai e de lucru la finisaje ºi mai sunt
dotãrile”. Îl rog pe Dumnezeu sã-i þinã pe aceºti oameni, sã le dea
putere ºi sãnãtate ºi sã mai dea Þãrii noastre oameni ca ei. Avem
atâta nevoie, atâta nevoie! Eu, ca sã întâlnesc astfel de oameni,
mã scol noaptea din somn ºi plec la drum. Chiar ºi pânã la
Târgoviºte, chiar ºi prin marea metropolã Ploieºti, care n-are
bani de indicatoare rutiere. Mergeþi ºi domniile voastre! Dacã
nu nimeriþi drumul, întrebaþi agentul din intersecþie. La întoarcere,
n-am mai dat de el. În schimb, nu ºtiu cum a pescuit Valeriu de pe
marginea drumului un om care ºi-a rupt din timpul lui, a urcat cu
noi în maºinã ºi ne-a scos pânã la drumul spre Urziceni. I-am
înghesuit cu forþa 10 lei în mânã, sã aibã de taxi înapoi, cã zicea
cã el ce-a fãcut, cã dacã Dumnezeu l-a pus pe el în calea noastrã,
înseamnã cã trebuia sã ne-ajute...

Oameni, locuri, fapte... ºi deasupra tuturor, Mâna Creatorului.
M-am întors la timp, cât sã mã schimb ºi sã ajung la Denia din
Vinerea Mare. Mãcar în semn de mulþumire pentru tot ºi toate...

Florentina Loredana DALIAN
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Spiru Haret ºi învãþãtorii

COMUNA MALU – File din istoria secularã a unui sat vlãscean

CRONICICRONICICRONICICRONICICRONICI

Constantin Bãrbutã,

Constantin BÃRBUÞÃ

Motto:

Eu scriu pentru

oamenii de ºcoalã.

Spiru Haret

O carte prin care

autorul îºi propune sã

urmãreascã ºi sã

ilustreze, motivat ºi

selectiv, acele repere

fundamentale de

„stabilitate ºi continuitate” în evoluþia învãþãmântului românesc,

deziderate trecute prin experimente seculare, constituie un act

autentic de culturã, interesant ºi util procesului actual de

modernizare a educaþiei din þara noastrã.

Lucrarea intitulatã Spiru Haret ºi învãþãtorii, Editura

Didacticã ºi Pedagogicã, 2014, aparþinând prof. dr. Cristina

ªtefan, titularã la liceul ce poartã, cu mândrie ºi demnitate, numele

marelui savant ºi ministru reformator al educaþiei, constituie un

astfel de demers, ºtiinþific ºi profesional, ce se adreseazã,

parafrazând motto-ul, oamenilor ºcolii de azi, deopotrivã celor

de mâine, remarcabil prin obiectivitatea ºi profunzimea analizei,

„problematizatoare”, sociofilosoficã ºi psihopedagogicã a

documentelor grupate în 11 volume, ce reflectã opera ºi activitatea

publicã, excepþionalã, a ilustrului om de ºtiinþã ºi educaþie,

integrând firesc, nota bene, idei pertinente ºi comentarii ample,

rod al experienþei relevante la catedrã, sau din studiile ºi articolele

de profil publicate de autoare.

Conþinutul tematic al lucrãrii este concret, obiectual ºi dens,

axat pe abordarea ºi tratarea argumentativã a unor zone cu rol

fundamental în stuctura învãþãmântului, pe care Marele ministru

le-a situat ºi pãstrat permanent în centrul preocupãrilor sale, prin

soluþii moderne, legislative, teoretice ºi practice, în care autoarea

surprinde, salutar, „similaritãþi”, unele de o „neaºteptatã

actualitate” (p. 42), observaþie pe cât de adevãratã pe atât de

corectã, de naturã sã inducã spor în motivaþie ºi în lecturã. Chiar

în primul capitol, spre exemplu – Statutul cadrului didactic,

educaþia centratã pe învãþãtori – este evidenþiat, în viziunea

pedagogului de excepþie care este Spiru Haret, rolul de piloni ºi

promotori al acestora în procesul de înnoire socialã, într-o

expunere consistentã, explicitã ºi, fãrã exagerare sau teama de a

greºi, chiar captivantã, asupra menirii („Prima datorie a ºcolii

este de a forma buni cetãþeni, însufleþiþi de cea mai neþãrmuritã

iubire pentru þarã, de respect pentru legile ºi instituþiile ei...”) ºi a

statutului acestora, fiind elocvente cerinþele severe, specifice

meseriei de dascãl, pregãtire continuã, stabilitate, perfecþionare,

demnitate, moralitate, pânã la calitatea vieþii, inclusiv starea

sufleteascã.

Între ideile haretiene, demne a fi semnalate (ºi) pentru

rezonanþa în actualitate, prezentate cu competenþã în lucrarea

Cristinei ªtefan, cele referitoare la conducerea ºcolii reþin atenþia

cititorilor interesaþi, cadre didactice îndeosebi, dar ºi a factorilor

decizionali ce deruleazã din acest an mãsuri legislative ºi

administrative ce pot marca (niciodatã nu e prea târziu!) începutul

sfârºitului stãrii de instabilitate ºi confuzie, persistente în acest

segment, poate cel mai important al sistemului educaþional,

generatã de politizarea la numirea în funcþii, un criteriu nefast cu

care însuºi ministrul patriot a luptat mai bine de un deceniu la

cumpãna veacurilor XIX-XX.

ªcoala, este convins Ministrul, poate sluji cel mai bine

principiului autonomiei ºi descentralizãrii, ce presupune iniþiativã,

drepturi ºi îndatoriri, de aici, relevã el cu consecvenþã, nevoia

unei administrãri de sine stãtãtoare, în care rolul ºi personalitatea

directorului sunt esenþiale. Este bine ca directorul sã provinã din

corpul profesoral, însã atunci când nu se aflã persoane apte sã

rãspundã cerinþelor funcþiei publice, precum experienþã, tact

pedagogic, onestitate ºi capacitate de a fi „gând la gând” cu

profesorii, energic „dor de bine” sau disciplinã, „cercul cãutãrilor”

trebuie lãrgit, asigurând respect profesorilor, elevilor ºi pãrinþilor.

Dupã alte dezvoltãri analitice, solid întemeiate, referitoare la

domenii cardinale pentru ºcoalã precum Chestiunea

bacalaureatului, Învãþarea activã, Activitatea extraºcolarã

(concept tradiþional, incomparabil cu cel denumit ªcoala Altfel),

Simþul moral º.a., autoarea abordeazã, avizat ºi curajos, în

capitolul X, intitulat Învãþãtorii ºi politica, aceastã temã, veche ºi

totodatã stringent de actualã, prilejuind instantaneu o privire

istoricã, paralelã ºi instructivã, de naturã sã stimuleze lectura ºi

sã faciliteze mai buna înþelegere a unor realitãþi ale evoluþiei

sociopolitice.

Implicat – nici nu se putea altfel – ºi acuzat de adversarii sãi

cã se foloseºte de învãþãtori în bãtãliile politice, omul de ºtiinþã ºi

pedagogul model a dovedit aceeaºi onestitate ca cetãþean ºi

politician, apãrându-ºi prin reacþii punctuale ºi fermitate ideile,

crezul ºi opera sa politicã, atrãgând, graþie probitãþii morale ºi

bunei credinþe, respectul contemporanilor ºi admiraþia multor

generaþii. Rolul ºcolii, menirea sacrã a învãþãtorilor, au însemnat

în concepþia lui Spiru Haret dãruire, fapte de civilizare ºi luminare,

dar ºi rãspundere pentru pregãtirea oamenilor ce vor fi chemaþi

sã conducã þara în viitor, astfel cã ei nu numai cã nu pot rãmâne

în afara tumultului social, ci sunt datori, trebuie sã facã politicã,

prin care a înþeles în întreaga sa carierã ºi viaþã slujirea ºi

promovarea cu tenacitate a interesului public, adicã acea politicã

radical opusã politicianismului înjositor, de abandonare a „binelui

cetãþii” în favoarea interesului îngust, de partid sau ºi mai grav,

personal. Un astfel de politicianism, urât ºi respingãtor, este

activ ºi astãzi, la mai bine de un secol, fiind notoriu, din pãcate,

prin prestaþia dezolantã a unui fost cadru didactic, „remarcat” în

urma unei abnegaþii gãlãgioase ºi manipulatorii, pe care lumea

ºcolii îl regãseºte undeva, acolo sus, la puþin timp dupã pãrãsirea

elevilor, catalogului ºi a sãlii de clasã, între iniþiatorii unui proiect

de lege sfidând principii constituþionale (Art. 16) ºi imoral cât

cuprinde, de autoacordare a unor noi privilegii, zise indemnizaþii,

în realitate pensii speciale suplimentare, injuste ºi nemeritate,

„catalogate” dur în breaslã ºi societate.

Având ca note definitorii acribia cercetãrii ºtiinþifice, talentul

ºi convingerea lucrului bine fãcut pe fondul muncii stãruitoare,

cartea profesoarei Cristina ªtefan are meritul incontestabil de a

reuºi sã aducã în atenþie idei ºi experimente în spaþiul educaþional,

confirmate valoric, demne de admiraþie ºi utile configurãrii unor

viziuni asupra reformei în curs, cât ºi personalitatea unicã a lui

Spiru Haret, adevãrat „precursor al pedagogiei sociale”.

Aºezare compactã pe malul Dunãrii, nu departe de Giurgiu,

cu oameni harnici ºi statornici, satul Malu împlineºte în luna

august a acestui an 570 de ani de existenþã documentarã, prilej

fericit pentru toþi fiii sãi de a rememora ºi retrãi momente ale

istoriei locurilor natale, pe care vicisitudinile vremurilor nu le-au

ocolit.

Dupã o muncã stãruitoare, dascãlii

Gheorghe Gealatu ºi Ion Ruginã

încununeazã o carierã plinã de abnegaþie ºi

demnitate dedicând acestui eveniment, unic

ºi emoþionant, lucrarea monograficã

Comuna Malu, judeþul Giurgiu (Vlaºca):

file de monografie, Editura KronosR,

Giurgiu, 2013, prin care îºi propun ºi reuºesc

în bunã mãsurã sã readucã în conºtiinþa

concetãþenilor, vârstnici ºi tineri îndeosebi,

a cititorilor interesaþi, acele date ºi fapte,

momente ºi evenimente, instituþii,

personalitãþi, neamuri sau familii,

referenþiale, care au jalonat trecutul de muncã

ºi luptã al oamenilor acestor meleaguri,

adevãrat patrimoniu de suflet ºi mândrie.

Specificul istoriei zbuciumate a satului Malu,

redevenit comunã prin voinþã obºteascã în

anul 2003, constã, pe de o parte în aºezarea

sa fizico-geograficã pe malul stâng al

Dunãrii, de unde îºi trage ºi numele, aspectul

economic fiind unul major, iar pe de alta

apropierea de oraºul-cetate Giurgiu,

menþionat de Mircea cel Bãtrân în primul

deceniu ºi cedat în al doilea al secolului XV, spre a deveni raia

otomanã pentru mai bine de patru sute de ani.

Hrisovul emis de voievodul Vlad al II-lea Dracul în cancelaria

domneascã din Târgoviºte, datat 7 august 1445, prin care dãruia

lui Badea Ciutin ºi fiilor sãi „... o funie de pãmânt la Malu de Sus

...” ca sã le fie de „ocinã ºi ohabã”, reprezintã prima ºi cea mai

veche menþiune documentarã a satului Malu, a cãrui istorie avea

sã fie marcatã profund de îndelungata stãpânire otomanã (pânã

în 1829). Aceastã realitate a fãcut ca misiunea celor doi autori sã

fie dificilã da capo, documentele turceºti nefiind încã traduse,

dar meritul lor, remarcat de cititori, este incontestabil, deoarece

obligaþi obiectiv sã foloseascã un numãr relativ mare de termeni

turceºti, au avut inspiraþia sã includã ºi sensul acestora în limba

românã, înlesnind astfel mai buna înþelegere: haraba – cãruþã

mare, ghicet – punct de trecere, ciflic – cãtun, mucata – moºie

arendatã, emin – staroste, cizie – impozit, ruºfet – taxã, timar –

feudã, isnaf – atelier etc.

Prima parte a lucrãrii monografice a comunei Malu este axatã

pe descrierea caracteristicilor fizico-geografice ºi de mediu, ale

cadrului natural pe care s-a format ºi evoluat actuala vatrã din

vechime, condiþiile fiind favorizante pentru activitãþi economice

variate, astfel cum apar în lucrãri de specialitate, cât ºi din relatãri,

pline de farmec, ale unor amintiri trãite în copilãrie de autorii

înºiºi, despre albia Dunãrii („unde este apã, viaþa înfloreºte”),

câmpie ºi culturi, florã ºi faunã specificã ºi bogatã, climã etc.

Firesc, ponderea cea mare a „Filelor

monografice” aparþine redãrii evoluþiei

sociale, politice ºi istorice a satului Malu

în perioada în care s-a aflat în

componenþa raialei Giurgiu, cât ºi dupã

revenirea sub suveranitatea româneascã,

în cadrul judeþului Vlaºca, perioadã

însoþitã de o prezenþã ºi implicare

remarcabilã a mãlurenilor în

evenimentele cruciale ale secolelor XIX

ºi XX, inclusiv în cele recente, din 1989

pânã azi (p. 41-223).

Dacã la 1848, elanul revoluþionar în

satele vlãscene, inclusiv Malu, a putut fi

stãvilit de prezenþa militarã otomanã, în

rãzboiul de independenþã, în cel de

întregire naþionalã, ca ºi în al doilea

rãzboi mondial, implicarea acestora în

lupta de eliberare ºi apãrare a fost totalã

ºi eroicã, mãrturie fiind monumentele

ridicate în 1910, 1932 ºi 1993, de

eternizare a memoriei celor ce s-au jertfit

pentru þarã. Bine documentaþi ºi animaþi

de un patriotism local sincer ºi

nedisimulat, autorii prezintã procesul de

înnoire a societãþii româneºti, impactul binefãcãtor al unor reforme

din sec. XIX-XX asupra vieþii rurale, exemplificând statistic, cu

suprafeþe de teren, categorii ºi numãr de familii etc., în cazul

satului Malu prin cele din 1864, 1889, 1921 sau 1945.

Partea a doua a Filelor monografice ele satului/comunei Malu,

este dedicatã aspectelor de civilizaþie ºi spiritualitate localã,

originale  ºi extrem de bogate, faþã de care locuitorii au un adevãrat

cult. Sunt semnificative ºi convingãtoare, prin trãiri ºi învãþãminte,

colindele tradiþionale ºi obiceiurile locului cu ocazia sãrbãtorilor

creºtine de peste an, de nuntã, botez etc., cântece (Hai Dunãrea

mea !), jocuri, legende (Pazvante Chioru) ºi chiar aflãm cu interes

un „ghid” al superstiþiilor locale (p. 304).

Mãlurenii se mândresc de faptul cã ºcoala lor dateazã din anul

1838 (p. 311), fiind între primele înfiinþate în baza hrisovului

domnitorului Alexandru Ghica, ce instituia aceastã obligativitate

pentru fiecare sat. Evoluþia învãþãmântului la Malu, domeniu

drag celor doi autori, se bucurã de o expunere „didacticã”,

fotografii (12) ale ºcolilor, grupuri de elevi ºi cadre didactice,

tabele cu directori (1838-2013) sau cadrele didactice calificate

ale ultimului secol, document important ºi apt a genera nostalgii

ºi emoþii, îndeosebi pentru aceia, nu puþini, care au debutat aici,

tineri profesori sau învãþãtori, unii ºi-au întemeiat familii devotate

educaþiei, alþii devenind în timp factori reprezentativi ai ºcolii

giurgiuvene, inclusiv în managementul acesteia (Bãdilã, Stoica,

Marinescu, Zamfir, Daia, Ruginã, Mustãþea, Pãun, Urucu,

Gealatu, Burlacu, Pomenea, Popescu º.a.).

Monografia este, în primul rând, un demers ºtiinþific, o

cercetare tematicã având ca þintã stabilirea unui adevãr sau realitãþi

prin ordonarea logicã ºi sinteticã a informaþiilor. Cei doi autori,

dascãli de literaturã ºi istorie, reuºesc prin profesionalism,

ataºament ºi curaj, sã demontreze viabilitatea þelului generos

propus, acela de a convinge cã nivelul atins de civilizaþia actualã

a comunitãþii Malu, educaþional, de sãnãtate, portul ºi locuinþa,

tradiþii ºi stilul de viaþã, inclusiv evoluþia limbii vorbite (p. 423 ºi

urm.) îºi trag seva din ceea ce înaintaºii lor au înfãptuit, peren,

de-a lungul secolelor. Între aceºtia, o contribuþie remarcabilã,

unanim recunoscutã aparþine ºi acelor fii ai satului, autentice

personalitãþi, înscrise în „Filele monografice” (p. 391-422) care,

din tatã în fiu, în trecut ºi în prezent, au constituit repere de

conduitã moralã ºi patrioticã la locul de muncã, în exercitarea

funcþiilor publice, în societate, revederea periodicã cu aceºtia

devenind deja o tradiþie. (N.B. – Preºedintele Consiliului Judeþean

Giurgiu, d-nul Vasile Mustãþea, s-a nãscut în Malu ºi a fost

elevul autorilor.)

Având la îndemânã un volum imens de date, documente ºi

informaþii istorice, generale sau locale ºi în dorinþa de a le prezenta

in integrum semnificaþia, rolul ºi consecinþele asupra comunitãþii,

autorii filelor de monografie a comunei Malu, au optat pentru o

expunere a conþinutului ºtiinþific fragmentatã excesiv în capitole

ºi subcapitole, titluri ºi subtitluri (cca. 50!), unele sub aceeaºi

denumire, gen situaþia social-economicã (p. 102, 115, 127, 137),

satul Malu (p. 63, 70, 78, 236), sau subtitlul Eroi (p. 148, 161,

239), cu impact în lecturã, pe care selecþia riguroasã ºi sintetizarea

o pot face mai accesibilã. O anumitã grabã ar motiva plasarea

Anexelor, altfel interesante ºi utile, în mijlocul lucrãrii (p. 235-

265), cunoscut fiind ca rolul acestora este unul secundar, iar

locul lor se aflã dintotdeauna la sfârºit. Cititorii atenþi ºi mai

puþin dispuºi sã facã rabat la scapãri ori neatenþii, de autor sau

de... calculator, observã desigur ºi „deformarea” unor termeni:

gânduri (p. 63) în loc de grinduri, râvniþi (p. 143) în loc de

rãniþi, bunuri mobile (moºii, insule) în loc de imobile, cãsãtoria

în... gogoºari! (p. 50), subtitluri inconsistente (p. 258) sau

improprii (p. 123).

În anul 2018 ºcoala din Malu va aniversa 180 de ani de

activitate, fiii satului se vor reîntâlni pentru a cincea oarã în

ultima jumãtate de secol, iar factorii locali, mobilizând toate

energiile mãlurene, se vor putea mândri cã au transformat

valoroasele FILE, într-o MONOGRAFIE de suflet ºi simþire,

completã ºi istoricã.
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Liceu la Bolintin Vale sau la... Crevedia Micã?
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(continuare în pag. 12)

Poate cã titlul acesta pare ºocant pentru unii, sau un fapt cunoscut pentru alþii. Poate... Dar pentru mine, absolventul din anul 1967

al Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale, cum îmi place totdeauna sã spun, aceasta ºi datoritã faptului cã, pe vremea mea

nu s-a admis aceastã denumire, esenþa întrebãrii de mai sus are o semnificaþie deosebitã.

Aceasta, în primul rând, datoritã faptului cã m-am nãscut în satul Crevedia Micã, un sat ca oricare altul, aflat la 15 km de Bolintin,

situat pe valea Neajlovului, acest râu mic pe harta geografiei noastre, dar important ºi definitiv intrat în istoria neamului prin marile

bãtãlii pentru neatârnarea þãrii, date atât în vremea lui Mihai Viteazul  (Cãlugãreni, 1595), cât ºi dupã aceea, culminând cu luptele din

timpul Marelui Rãzboi pentru Întregirea Neamului Românesc. Despre satul meu am multe de spus ºi, mai ales, de scris...

Dar ceea ce vreau sã menþionez aici, în mod special, este cã, datoritã distanþei mici dintre Bolintin Vale ºi Crevedia Micã ºi a

preocupãrilor similare ale locuitorilor, de la producerea bunurilor necesare vieþii ºi pânã la valorificarea acestora chiar ºi prin

vânzare-cumpãrare la târgul din Bolintin, face sã existe un spaþiu social comun, dar ºi unul economic.

Târgul din  Bolintin, pe care-l numeam, adesea, încã înainte de ‘89, „sâmburele de capitalism”, care, lãsat liber, mai devreme sau

mai târziu, va germina ºi va apãrea... economia de piaþã!, reprezintã un loc de întâlnire a producãtorilor din zonã, din judeþele vecine

ºi chiar mai îndepãrtate. Dar sã revenim la

subiect...

Ceea ce mie mi se pare deosebit de semnificativ

este faptul cã, vrem nu vrem, existã chiar un

spaþiu spiritual bolintinean, la care o contribuþie

esenþialã au adus ºi absolvenþii liceului din

localitate ºi care are o arie de întindere mult mai

mare decât hotarele localitãþii, spirit adânc

înrãdãcinat în aceastã zonã geograficã unde se

apropie atât de mult marele râu Argeº cu

Neajlovul, Dâmboviþa, Sabarul, Glavaciocul etc.

Îmi aduc aminte cã, în copilãrie, fiind elev la

ªcoala Primarã ºi apoi, la gimnaziu, priveam cu

deosebit respect cãtre elevii din sat care învãþau

la liceul din Bolintin Vale.

Era ceva ce mã atrãgea ºi constituia þinta

adolescenþei mele, a elevului care tocmai termina

gimnaziul ºi dorea nespus sã-ºi umple sufletul

ºi mintea cu ºtiinþa ºi cultura acestei adevãrate Alma Mater (de ce nu?) din aceastã parte de þarã, pe care liceul o radia pe întreg acest

spaþiu spiritual bolintinean despre care vorbeam...

Bolintinul copilãriei mele a fost, totdeauna, un ... oraº. Aici am vãzut primele clãdiri cu etaj ºi primele strãzi luminate electric ºi

pavate cu piatrã cubicã, care producea acel sunet sacadat, specific potcoavelor de cai, ºi care mai rãsunã, parcã, ºi astãzi în urechile

mele, atunci când, în zorii zilei, intram în oraº cu cãruþa trasã de cai, pentru a merge la târgul din Bolintin.

Pentru noi copiii, exodul acela de biciclete, de cãruþe  ºi faetoane cu douã roþi, cu oameni mari, dar ºi tineri ºi tinere, gãlãgioºi ºi

frumos îmbrãcaþi, care se îndreptau spre Bolintin, producea o adevãratã fascinaþie ºi ar fi fost o adevãratã tragedie sã nu fi fost luaþi,

mai ales de Sfântul Dumitru, la Târgul din Bolintin. Aceastã dorinþã este vie ºi acum în sufletul meu, indiferent dacã am sau nu ceva

de cumpãrat, dorinþã pe care am transmis-o ºi copiilor mei. Am, încã vie în minte, imaginea furnicarului de oameni maturi care

gustau cu nesaþ din cârnãciorii rumeniþi pe cãrbuni, sau din mititei, sau din pastrama de oaie, dar ºi imaginea unor copii fericiþi cãrora

le-a cumpãrat mama lor acea turtã dulce irezistibilã a copilãriei noastre. ªi astãzi îmi rãsunã parcã, în minte, þipãtul cristalin al copiilor

la pornirea ºi la oprirea „cãluºeilor”, sau strigãtele de spaimã ºi de bucurie ale fetelor tinere cu obrajii îmbujoraþi care erau „învârtite

ºi rãsucite în lanþuri” de flãcãi puternici ºi curajoºi, cu ochi setoºi de dragoste ºi aventurã. Era un Univers al primelor tentaþii pe care

ni le oferea viaþa, iar mai târziu, când eram elev la liceu, toate acestea s-au amplificat ºi au cãpãtat concreteþea unor trãiri personale

unice, legate poate ºi de primele momente de dragoste, care ne mai fascineazã, încã, ºi astãzi...

ªi oamenii Bolintinului erau, parcã, altfel decât la noi în sat. Apropierea de Bucureºti a influenþat atât modul cum vorbeau, cât ºi

modul cum se îmbrãcau.

Bolintinul a fost ºi este un centru social, economic ºi cultural care influenþeazã o zonã mult mai largã, precum o metropolã în

devenire care acoperã cu spiritul sãu toate oraºele satelit din spaþiul acesteia.

Am pornit din satul meu cu speranþa de a apuca pe drumul cãrþilor, pe care, cândva, mersese fratele mamei mele, ajuns apoi

învãþãtor, dar care a dispãrut prea devreme, din cauza unei boli necruþãtoare. Simþeam cã este ceva de recuperat în destinul familiei

mele ºi cã soarta mã alesese pe mine pentru aceasta. Eu, cel de-al ºaselea copil în viaþã ºi al ºaptelea nãscut, al Licsandrei ºi al lui

Marin Cristescu, cojocarul din Crevedia Micã care, n-am sã uit toatã viaþa, de fiecare datã când venea de la Bolintin, unde avea

legãturi... profesionale cu cunoscutul cojocar Marin Petrescu, sau de la Bucureºti, cu cele necesare pentru creºterea celor ºase copii

ºi pentru exercitarea meseriei lui, scotea din sacii cu miros de pâine acrã de doi lei, cel puþin o carte sau chiar o placã de gramofon,

acest aparat miraculos al copilãriei mele.

Nu voi uita niciodatã, nenumãratele seri care se petreceau în casa noastrã, când tatãl meu se bucura de vizita intelectualitãþii satului:

învãþãtori, profesori sau preoþi, cu care, motivaþi  ºi de o þuicã fiartã sau un vin roºu, discutau pe diverse teme, în special istorice sau

literare, uneori chiar politice, cãci mulþi intelctuali veniþi în sat aflau curând cã tatãl meu avea cãrþi interesante în biblioteca lui. De mai

multe ori, în acele seri, mi se puneau diverse întrebãri, la care eu mã strãduiam sã rãspund cât mai bine, fãcând o mare bucurie tatãlui

meu, dar sufeream foarte mult atunci când nu reuºeam acest lucru.

Aceste seri m-au format ºi mi-au dezvoltat o pasiune deosebitã pentru istorie ºi literaturã.

Am intrat la liceul din Bolintin Vale cu gândul lãuntric, neîmpãrtãºit, dar foarte hotãrât  de a ajunge, cândva, scriitor... Era þinta

ascunsã a tinereþii mele.

De aceea, pe lângã eforturile mele de a rãspunde cât mai bine la cerinþele ºcolii, pasiunile mele rãmâneau, în continuare, literatura

ºi istoria...

În acest context, întâlnirea mea cu domnul profesor Ion Carbarãu, profesor de limba ºi literatura româmã, dirigintele clasei

paralele A, eu fiind în clasa B, ºi cu domnul profesor Dumitru Dumitrescu, profesor de istorie care, peste ani, dupã revoluþia din anul

1989, a ajuns Primar al oraºului Bolintin Vale, aceastã întâlnire spuneam, a constituit o ºansã deosebitã pentru dezvoltarea pasiunilor

mele. Mi-aduc aminte cã, la început, am participat la faza localã a olimpiadei de literaturã, fiind hotãrât ca ºi în anii urmãtori sã fac

la fel.

Dar s-a întâmplat ca, în pleiada de profesori ai liceului, sã aparã un nou, tânãr pe atunci, profesor de matematicã ºi care, pe

deasupra, a devenit ºi dirigintele clasei noastre, clasa B. Domnul profesor Vasile Sebu, cãci despre dânsul este vorba. Acesta,

apreciind posibilitãþile mele la ºtiinþele exacte, fizica ºi matemetica, mi-a deturnat, practic, destinul, îndrumându-mi paºii pe calea

aprofundãrii matematicii ºi apoi al... ingineriei!

Acum, peste ani, nu regret acest lucru ºi-i mulþumesc domnului diriginte ºi mã rog pentru pacea sufletului sãu, mare ºi generos,

iar noi, elevii sãi, îl vom purta etern în inimile noastre, pentru cã pentru mulþi dintre colegii mei, dânsul a fost mentorul ºi modelul

nostru.

Pasiunea mea pentru literaturã a rãmas aceeaºi ºi s-a dezvoltat graþie domnului profesor Carbarãu. Nu voi uita niciodatã apariþia

dânsului la orele de românã. Cu blândeþea-i caracteristicã, cu un zâmbet pãrintesc pe buze, cu o figurã distinsã ºi înþelegãtoare de

bonom, înnobilat, parcã, de provocãrile ºi recompensele vieþii, era veºnic însoþit de geanta burduºitã de cãrþi, din care cita, adesea,

pentru completarea ºi întregirea imaginii noastre asupra unei opere sau alteia, asupra unui scriitor sau altuia, cu aspecte noi,

necuprinse în manualele de clasã. Peste ani, peste foarte mulþi ani, datoritã bunãvoinþei domnului Constantin Carbarãu, fiul

domnului Profesor, am revãzut casa ºi... geanta, geanta aceea care ascundea atâtea taine ºi atâtea cãrþi de valoare, pe care mi le

doream atât de mult... Ca ºi alþi profesori ai liceului la acea vreme, domnul profesor Carbarãu þinea lecþii de un nivel aproape

universitar, care depãºeau cu mult nivelul manualului, acesta rãmânând un simplu rezumat al cursurilor þinute în clasã. Ne prezenta,

de asemenea ºi alþi scriitori valoroºi care, dintr-un motiv sau altul, nu erau incluºi în manualele vremii...

Un asemenea scriitor era tocmai Dimitrie Bolintineanu, patronul spiritual al Bolintinului ºi al liceului. Domnul profesor Carbarãu

a selectat o bibliografie, ne-a dat-o pentru a fi studiatã ºi a organizat apoi, un concurs literar pe aceastã tema, care s-a desfãºurat la

Cãminul Cultural al satului, pentru ca impactul cunoaºterii personalitãþii emblematice a Bolintinului sã fie maxim, atât asupra

elevilor, cât ºi asupra cetãþenilor oraºului.

ªcoala gimnaziala din Crevedia Micã

Patrimoniu

Conacul
Eftimiu

(Mavrache)
din Palanca
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În numãrul din august-octombrie 2014 al revistei noastre,

gãzduiam un articol cuprinzând date despre donaþia pe care marele

filantrop Virgil Cioflec o fãcea Universitãþii din Cluj. Datând din

anii 1929 ºi 1930, ele dezvãluiau unele din amãnuntele

semnificative ale unui act patriotic, pe care Emil Racoviþã, rectorul

Universitãþii, îl descria astfel la 21 octombrie 1930: „Astãzi dupã

ameazã se va inaugura Colecþia Cioflec ºi se va arãta însemnãtatea

acestei colecþii pentru arta româneascã în general, dar mai ales

pentru Cluj ºi pentru Ardeal ºi marea ei valoare pentru

Universitatea clujanã. Voesc numai sã adaug aci prinos de

gratitudine, parlamentului ºi guvernului prezidat de Dl Maniu,

pentru darul de trei milioane constituit în fond de

întreþinere ºi sporire a colecþiei ºi mai þin sã asigur pe

iubitul nostru binefãcãtor Virgil Cioflec de însufleþita

noastrã recunoºtinþã. Numele sãu [...] va sta în

vecinica pomenire a aºezãmântului nostru.” (Anuarul

Universitãþii Regele Ferdinand I Cluj pe anul 1929-

30, p. 16)

Urmând promisiunea eminentului speolog român,

cã numele lui Virgil Cioflec „va sta în vecinica

pomenire a aºezãmântului nostru”, am încercat

oarecare amãrãciune constatând cã, pentru celebrarea

celor 85 de ani trecuþi de la acel moment, Clujul nu

are niciun plan. Mã rog, poate deocamdatã, sau n-

am fost noi capabili sã aflãm. ªi atunci, pentru cã-l

considerãm pe Virgil Cioflec unul dintre exponenþii

reprezentativi ai culturii sudului (ºi Sud-ului!), am

gãsit nimerit sã aducem unele precizãri privitoare la

biografia marelui mecena ºi la relaþia sa cu satul

vlãºcean Mârºa pe vremea concretizãrii importantei

donaþii.

Virgil Cioflec intrase în posesia proprietãþii de la

Mârºa din postura de unic fiu ºi moºtenitor al lui

Nicolae Cioflec. Bucata aceasta de pãmânt era o parte

din marea moºie pe care familia boierilor

Bolintineanu o deþinuse la Mârºa, încã din veacul al

XVI-lea, pe când nu erau Bolintineanu. Împãrþitã

între ramurile neamului, porþiunea în cauzã era

stãpânitã la 18 aprilie 1879 de fraþii Caloian ºi

Dumitru Bolintineanu, care o vindeau unui nou

îmbogãþit, Petre Gheorghiu (SMBAN, Fond

Creditul Funciar Rural, 455/1879, f. 8v)

Câteva cuvinte despre fraþii Bolintineanu se cuvin a fi spuse,

atâta vreme cât erau rude directe ºi cele mai apropiate ale marelui

poet Dimitrie Bolintineanu. Ei erau fiii lui Tãnase Bolintineanu

ºi ai Ecaterinei Cosmad, sora poetului ºi moºteniserã respectiva

proprietate de la pãrinþii lor.

Buzoianul Niculae Cioflec cumpãrã moºia de la Mârºa (Mârºa

Veche de la Vale) de la Petrache Gheorghiu, cu actul transcris de

Tribunalul Vlaºca la nr. 45/15 octombrie 1881. La acel moment,

avea o întindere de 1334 pogoane, din care pãdure tânãrã de 10

ani ºleau 280 de pogoane ºi restul teren cultivabil. În anul 1894,

pe 14 martie, Nicolae Cioflec înceteazã din viaþã (soþia sa, Zoe,

murise la 6 iulie 1888) ºi lasã moºtenitor pe unicul sãu fiu, Virgil

Cioflec.

Conform „actului de naºtere no. 26/64, Pr[imãria] Gherãºeni

[BZ], [se] dovedeºte cã Vergiliu N. Cioflec este nãscut la 24

septembrie 1864". (SMBAN, loc. cit., f. 96) Informaþia este

extrasã din actele înaintate de Virgil Cioflec însuºi ºi vine în

contradicþie cu cele pânã acum cunoscute, prin care se arãta a fi

fost nãscut la 8 septembrie 1876.

Citãm în continuare dintr-un raport de „Preþuirea moºiei Mârºa

Veche (numitã ºi Mârºa Veche de la Vale ºi Mârºa de Jos)”,

proprietatea domnului Virgil Cioflec, întocmit la 20 septembrie

1930 de inginerul R. Dobrescu (SMBAN, Fond Creditul Funciar

Rural, 689 (vol. II)/1930, f. 4v-7v):

„[...] Moºia Mârºa se aflã situatã în comuna Mârºa, judeþul

Vlaºca, la distanþã de circa 70 km de oraºul Giurgiu spre nord,

distanþã de 52 km de Bucureºti spre vest, în distanþã de 8 km de

gara Videle spre nord. [...] Moºia este udatã de rîul Neajlov, care

face ºi hotarul de est al moºiei ºi de rîul Dâmbovnic, care strãbate

trupurile.

Moºia Mârºa, atât cât a rãmas în urma împroprietãrirei ºi cât

formeazã astãzi deplinã proprietate a d-lui Virgil Cioflec, se

compune din 4 trupuri distincte ºi anume:

a) Trupul cel Mare. Moºia propriu zisã este un patrulater de o

formã aproape regulatã, având lungimea în direcþiunea est-vest,

întinzându-se pânã în apa Neajlovului ºi învecinându-se la nord

cu moºia Mârºa, proprietatea moºtenitorilor Iov Lazãr Lazarovici.

[...] La est cu islazul comunei Crevedia, dat conform legei din

1907 din moºia Crevedia, fosta proprietate a Casei Rurale. Hotarul

despre aceastã vecinãtate îl formeazã apa Neajlovului ºi anume

firul apei. La sud cu moºia Popeasca-Ciupagea (parte teren arabil

ºi parte pãdure), proprietatea d-nei Maria C. Georgescu, nãscutã

Capeleanu. [...] La vest cu terenul expropriat din moºia Mârºa a
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Din nou despre fabuloasa donaþie Virgil Cioflec

ºi avatarurile donatorului...

1,5 la lucernare în trupul c).

10,5 ha islaz ºi fâneaþã inundabilã, care se întrebuinþeazã ca

pãºune ºi smârcuri [...]. De fapt, suprafaþa de 5 ha numitã râpi,

este coasta ce coboarã la lunca Neajlovului. Aceastã coastã cam

repede, dar care totuºi poate servi ca pãºune însã, dacã ar fi bine

curãþatã de mãracini ºi scaeþi, ar putea deveni aproape în întregime

un imaº bun pentru ochi; solul acestei coaste ar fi bun pentru

plantat vie. În douã ostroave la Neajlov, în suprafaþã totalã ca 1

ha, se aflã ºi pãdurea compusã din salcie, ulmi, anin ºi altele, dar

rarã.

1 ha grãdini de legume, parte în trupul c) ºi parte în

trupul d). [...]

3,5 ha loc ocupat cu ecarete ºi anume: curtea cu ecarete

pentru locuinþa proprietarului, împreunã cu grãdina de

pomi ºi flori; în trupul d) vechiul conac cu ecarete ºi

grãdini de zarzavat pentru trebuinþele curþii ºi moºiei.

[...]

La curtea proprietarului se aflã:

Casa pentru locuinþa proprietarului, construcþie de zid,

acoperitã cu tablã, compusã din 6 camere, antreu ºi

dedesubt pivniþã bunã. Casa este bine mobilatã ºi în bunã

stare;

Casã de zid, acoperitã cu draniþã, compusã din 2

încãperi, servind ca bucãtãrie ºi sufragerie de varã, iar

separat se mai aflã ºi o bae;

O clãdire de zid, acoperitã cu tablã, cu 3 încãperi, servind

pentru lãptãrie ºi cuptor de pâine.

La Conacul vechi se aflã:

Casa pentru locuinþa administratorului, construcþie de

zid, acoperitã cu tablã, compusã din o încãpere mare cu

geamlâc ºi pridvor;

O dependinþã pentru servitori, construcþie de gard,

acoperitã cu tablã, compusã din 3 încãperi ºi salã;

Casa pentru ciobani, construcþie de gard acoperitã cu

stuf, compusã din 2 odãi ºi salã;

Magazie pentru cereale, construcþie bunã de zid,

acoperitã cu tablã, cu dimensiunile 24/8 m;

Altã magazie, tot pentru cereale, construcþie de gard,

acoperitã cu tablã, cu dimensiunile 20/4,50 m;

Douã grajduri pentru 40 vite mari, construcþie de gard lipit,

acoperite cu stuf;

Pãtul, construcþie stejar ºi brad pe picioare de beton, acoperite

cu tablã, în capacitate de 5-6 vagoane;

Cocinã pentru 20 porci ºi altele.

La Neajlov se aflã:

O moarã pe un braþ al Neajlovului, clãdire de lemn acoperitã

cu ºindrilã, cu o pereche pietre, pusa în miºcare de apa

Neajlovului. Localul are trebuinþã de reparaþie;

Casa morii, construcþie în paiantã, acoperitã cu ºiþã, compusã

din 3 camere pentru locuinþã;

Casa pentru locuinþa morarului, construcþie de gard, acoperitã

cu coceni, compusã din 2 camere ºi o micã magazie.

Exploatarea se face de proprietar, grâul ºi celelalte pãioase

cultivându-se în regie, iar porumbul în dijmã cu locuitorii.

Proprietarul dispune de inventarul urmãtor: 6 pluguri cu câte o

brazdã, 6 grãpi, 2 semãnãtoare în rânduri, o secerãoare

nelegãtoare, 2 cãruþe etc., iar ca inventar viu are 4 cai, 6 vaci, 4

bivoli, 100 oi, 60 porci etc. [...]

Subsemnatul, având în vedere toate cele arãtate în acest raport,

þinând seama ºi de faptul cã ecaretele sunt bune, suficiente ºi

bine îngrijite, precum ºi de faptul ca proprietarul se ocupã de

moºie, evaluez aceastã moºie [...] la 5.550.000 lei.”

Întrunitã la 1 noiembrie 1929, o comisie formatã din pictorii

Camil Ressu, Jean Steriadi ºi Nicolae Tonitza, preþuia colecþia

donatã de Virgil Cioflec Universitãþii clujene la suma de 7.546.000

lei, adicã cam o datã ºi jumãtate valoarea moºiei de la Mârºa.

Documentul redat mai sus face parte din dosarul aportat în vederea

obþinerii unui credit de patru milioane lei, cu ipotecã asupra

moºiei Mârºa. Adicã, ca sã înþelegem mai bine, Virgil Cioflec

dona Statului român bunuri în valoare de ºapte milioane ºi jumãtate

de lei, în timp ce era nevoit sã facã un împrumut de patru milioane!

Prin intermediul acestor amãnunte putem înþelege mai bine gestul

unui om generos, iubitor de neam ºi de semeni ºi de unde rezultã

respectul ºi pomenirea pe care avem datoria sã il arãtãm.

Amintindu-ne de Virgil Cioflec, însufleþim spiritul bun a naþiei

noastre.

P.S. În 21 aprilie 1948, la puþinã vreme dupã încetarea din

viaþã a soþului (10 martie), Zenobiei Virgil Cioflec i se aproba un

credit de 1.000.000 de lei pentru amenajarea a 16 hectare orezãrie

la Mârºa. La vremurile care erau ºi, mai ales la cele care erau sã

vinã, consoarta defunctului mecena demonstra un optimism

de-a dreptul molipsitor, pe care nouã, din pãcate, nu ni l-a donat.

d-lui constituend, pe care s-au împroprietãrit locuitori din comuna

Mârºa. [...]

b) Trupul format din curtea cu grãdina de pomi ºi flori din

satul Mârºa (fostul han) pentru proprietar, împreunã cu partea

din luncã rezervatã proprietãþii. Acest trup are o formã neregulatã,

se aflã situat la distanþã de aproximativ 2 km de moºie (de trupul

descris mai sus) întinzându-se de la ºoseaua judeþeanã Obedeni

pânã la apa Dâmbovnicul, învecinânduse la nord rezerva din sat

cu casa ºi împrejmuirile locuitorilor, iar restul, adicã lunca, cu

capetele locuitorilor de case ºi ale locuitorilor din satul Mârºa ºi

apoi cu moºia Mârºa, proprietatea moºtenitorilor Iov Lazãr

Lazarovici. Hotarul este fixat la început printr-un drum de

exploatare, apoi prin ºanþ ºi împrejmuirile locuitorilor ºi în urmã

prin hotarul vechiu dintre cele douã moºii [...]. La est cu islazul

comunei Mârºa, dat pe baza legei din 1907, hotarul fiind format

de mijlocul apei Dâmbovnicul. La sud, mai întâi cu islazul

comunal vorbit mai sus, de care se desparte printr-un drum de

exploatare ºi apoi, în sat, cu împrejmuirea locuitorilor din sat ºi

anume cu Const. Vintilã. La vest cu ºoseaua judeþeanã, ce merge

la Obedeni-Bucureºti.

c) Trupul zis la Grãdinãrie, format dintr-o rezervã a proprietãþii

în satul Mârºa ºi o parte din luncã; are o formã neregulatã, situatã

la est de trupul precedent, de care se desparte prin hotarul lãsat

locuitorilor pentru trecerea cu vitele la islazul lor comunal. Acest

trup se învecineºte la nord, rezerva din sat, cu locuitorii Stanciu

Dudoiu ºi Ion Ciobãrlan ºi apoi cu islazul comunei Mârºa dat pe

baza legei din 1907. La est tot cu islazul comunal. La sud cu

moºia Popeasca-Ciupagea, proprietatea d-nei Maria C.

Georgescu nãscutã Capeleanu ºi apoi, rezerva din sat, cu

locuitorul Costache Stanciu. La vest cu ºoseaua judeþeanã ce

merge la Obedeni ºi Bucureºti.

d) Trupul Conacul vechi, în satul Mârºa, la distanþã de circa

100 m. de ºoseaua judeþeanã ce merge spre Obedeni ºi Bucureºti,

are o formã neregulatã ºi se învecineºte, în vatra satului, la nord

cu locuitorii Gh. Tunaru ºi Nicolae Soare, la est cu locuitorii

Ghiþã Cimpoeru ºi Badea Gheorghiþoiu, la sud cu uliþa satului, la

vest cu locuitorii Const. Vintilã ºi State Vintilã. [...]

Subsemnatul, admit cã suprafaþa mãsuratã de Direcþiunea

Cadastrului este de 260 ha. La aceasta suprafaþã se mai adaogã

rezervele din vatra satului, care n-au fost mãsurate de cadastru ºi

anume:

Curtea cu grãdini ºi flori, unde locueºte proprietarul (fostul

han, actualmente mai mãrit), din trupul b) în suprafaþã totalã de

circ 14 ha, din care ca 1 hectar conacul cel nou în vatra satului, ca

10 hectare teren arabil ºi ca 3 hectare islaz ºi smârcuri.

Rezerva din trupul c), actualmente mãritã cu partea din luncã,

în suprafaþã totalã de circa 5 ha.

Conacul vechi cu ecaretele necesare pentru exploatarea moºiei,

trupul d), ca 2,5 ha.

Total 282 ha, suprafaþã pe care o admite ºi subsemnatul ºi care

astãzi se specificã cam astfel:

264 ha pãmânt arabil, situat pe podiºul dintre valea Neajlovului

ºi valea Dâmbovnicului, la care se mai adaugã pãmântul arabil

din lunca Neajlovului [...].

Tabloul ctitorilor bisericii din Mârºa: Ioniþã Cãpriþã
Bolintineanu (mijloc) cu cei doi fii ai sãi, ªtefan ºi
Constantin
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1. Sfântul cuvios Memnon, fãcãtor de minuni, care exercitã

o influenþã profundã asupra oamenilor aflaþi în dificultate.

2. Al. Tzigara-Samurcaº – Expoziþia româneascã din

Bruxelles în Convorbiri literare, 68, nr. 6–8, iunie–august 1935,

p. 334–343. [„În privinþa dispariþiei picturii lui Grigorescu, mã

voi mulþumi a arãta, cã în urma unor ordine date fãrã ºtirea

Comisariatului, ba chiar împotriva hotãrârilor acestuia, s-a

înlãturat, fãrã sã fiu prevenit, paznicul oficial belgian, ce personal

obþinusem pentru mai mare siguranþã a Pavilionului”].

2a. Alexandru Tzigara-Samurcaº – Lupta vieþii unui

octogenar 1931–1936. Ediþie îngrijitã, studiu introductiv ºi

cronologie de C.D. Zeletin. Bucureºti, Editura Vitruviu, 2007,

p. 267–278.

Unul dintre cei mai însemnaþi colecþionari de artã a fost,

neîndoielnic, ºi Virgil Cioflec (1874–1948), jurnalist, prozator

ºi director al preþioasei publicaþii Viaþa literarã ºi artisticã, unde,

pe lângã schiþe, nuvele ºi povestiri, a publicat un numãr apreciabil

de cronici plastice, eseuri ºi recenzii ale unor cãrþi de artã.

Se ºtie cã avea o foarte bogatã colecþie de tablouri, pe care le

expunea în casa din Bucureºti, precum ºi în cea din localitatea

Mârºa, unde deþinea un domeniu ºi o spaþioasã locuinþã.

Cu prilejul Expoziþiei universale de la Bruxelles, din vara

anului 1935, Emanoil Bucuþa îi solicitã câteva dintre piesele sale

mai de preþ. Virgil Cioflec acceptã ºi, printre alte tablouri

valoroase, trimite ºi o capodoperã a lui Nicolae Grigorescu, Cap

de ovrei, care, datoritã unor neglijenþe, dispare din expoziþie.

Epistolele lui Emanoil Bucuþa, necunoscute pânã acum, trimise

lui Virgil Cioflec contribuie, într-o oarecare mãsurã, la elucidarea

acelui furt atât de regretabil.

Alexandru Tzigara-Samurcaº, comisar general al

pavilionului românesc, a fãcut câteva mãrturisiri1 în ceea ce

priveºte dispariþia acestei capodopere despre care, pânã azi, nu

se mai ºtie nimic, dar absolut nimic.

Iatã un subiect asupra cãruia se cuvine sã revenim ori de câte

ori apar noi ºtiri ºi informaþii culturale.

***

Bucureºti, 10 august 1935

[Strada] Gr[igore] Alexandrescu, nr. 17

Dragã domnule Cioflec,

Am încercat sã vã vorbesc pânã acum, dar nu v-a gãsit

logofãtul de la primãrie. Apoi am mai amânat o zi, douã ºi m-am

dus, ba în munte, pânã sub Bahna Rusului, ba la mare pânã la

Balcic, doar, doar voi gãsi la întoarcere altã veste.

Vestea era însã mereu aceeaº[i], cum era acelaº[i] cine mi-o

dãdea, ca un cap de Memnon1, scârþâitor al unei singure melodii:

comisarul general, d[omnu]l Tzigara-Samurcaº.

Se pare cã într-adevãr Capul de ovrei al doamnei Cioflec nu

mai este la Bruxelles în rama lui. Din una sutã de tablouri, hoþului

numai acesta i-a plãcut ºi a plecat cu el, urmãrit de administraþia

româneascã a expoziþiei, de procurorul ºi de poliþia belgianã ºi

de deznãdejdea mea.

Care din aceste puteri va pune mâna pe el? Ar fi o jale sã fie

cea din urmã, care e cea mai mare, dar ºi cea mai depãrtatã ºi mai

neputincioasã!

Spune-mi, rogu-te, cum mai dau eu ochii cu doamna Cioflec?

Dumneaei spune-i cã mi s-au fãcut toate încredinþãrile cã Evreul

are sã se afle, cã nu se poate ca, la fel cu toþi semenii lui, sã nu ia

drumul þãrii, sãraca!

Spune-i, ce te pricepi, ºi te pricepi multe. Eu aºtept ºi nu

îndrãznesc sã cred. Cum de s-a oprit hoþul, când avea înaintea lui

o sutã de pânze, tocmai la a noastrã, nici mai în drum aºezatã ºi

nici mai uºor de luat? I-a plãcut mai mult decât celelalte? Spune-

i ºi asta doamnei Cioflec, poate o mângâie?

Dacã aþi vedea ce disperat mi-a scris din strãinãtate fostul

ministru al Artelor ºi preºedintele din þarã al comitetului de

pregãtire, d[omnu]l Gusti, care nici nu ºtie acolo bine despre ce

bucatã e vorba!

Dacã aþi vedea, ce n-am apucat sã vãd nici eu, pentru cã am

fost tãt pe cale, articolul din Neamul Românesc, al altui ministru

al Artelor, fost prim ministru ºi plin de porniri antropofagice

înaintea oricãrei isprãvi a celui dintâi, pentru pierderea în

strãinãtate a unei comori de artã naþionalã, care, aºa cum fusese

d[omnia]sa de pãrere ºi nu fusese celãlalt, nu mai trebuie trecute

peste hotare! Toate acestea sunt, însã, cum sunt: dar cum mai

dau ochi cu doamna Cioflec, dacã ovreiul nu vrea sã se întoarcã?

Aºtept la geam, ca fata cãreia i-a plecat iubitul: se face searã

ºi nu mai vine; a trecut o zi, au trecut nouã, ºi nu se mai aratã. Ea

de-acolo nu se mai miºca; pe-acolo i-a sosit, pe-acolo a plecat,

parcã vãd încã zâmbetul „marchizat” al doamnei Cioflec îndãrãtul

geamului de la automobil, pe acolo trebuie sã se întoarcã.

Aºtept, nu pot crede cã are sã-mi fie aºteptarea vanã, ca într-

un vers de Eminescu.

Nu zic sã mã iertaþi, mai am nãdejde ºi apoi n-aº putea fi

iertat.

Emanoil Bucuþa

***

[Bucureºti], 25 august [1]935

Dragã domnule Cioflec,

ªtiu câtã suferinþã a pricinuit în casa dumitale raptul de la

Bruxelles. Eu trag, însã, mereu nãdejde cã cele douã poliþii,

belgianã ºi românã, vor izbuti pânã în cele din urmã sã dea de

urma Capului de ovrei ºi tot ce ºtim pânã acum sã nu rãmânã

decât o campanie de publicitate stârnitã în jurul lui.

Expoziþia þine pânã la sfârºitul lui octombrie, când

organizatorii ºi Societatea de asigurare sunt datori sã înapoieze

lucrãrile în starea în care le-au primit.

Sper mereu sã se întâmple pânã atunci minunea. Comisarul

expoziþiei româneºti pleacã zilele acestea, mai ales pentru

anchetare ºi urmãrire, la Bruxelles ºi cel dintâi, fireºte, care va

avea o informaþie directã ºi sigurã vei fi dumneata.

Crede-mã cã sunt nemângâiat de ce s-a petrecut ºi cã nu pot

crede cã lucrurile s-ar putea sã rãmânã pânã la sfârºit aºa.

Întâia mea miºcare a fost sã alerg sã vã vãd la Mârºa ºi

numai teama cã nu gãsesc drumul sau pe dumneavoastrã ºi,

apoi, cã în rãstimp s-ar putea, printr-o veste venitã, ca solia mea

sã-ºi fi pierdut obiectul, m-a þinut pe loc.

Aratã, te rog, doamnei Cioflec, omagiile mele ºi fii încredinþat

cã fac tot ce-mi stã în putere („tiutiun” n-am bãut niciodatã, iar în

glumã, nefiind hãzos din fire, mã cãznesc destul de stângaci, ca

sã-mi întreþin prieteniile), cã fac tot ce-mi stã în putere ca sã

îndrept acest blestemat furt, de care n-am nici o vinã.

Dupã ancheta comisarului expoziþiei vei primi un raport

obiectiv, împreunã cu toate formalitãþile necesare. Ce-am fãcut

eu pânã acum n-a fost decât o umplere, necalificatã, de pauzã.

Emanoil Bucuþa
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Aproape fiecare profesor din liceul nostru considera cã materia

lui este cea mai importantã, ºi tocmai aceasta a fost ºansa noastrã

de a dobândi o culturã generalã temeinicã.

De altfel, promoþia 1967, consideratã cea mai bunã de cãtre

profesori participanþi la revederile dupã 10, 15, 20 de ani de la

absolvire, a avut un numãr neobiºnuit de mare, în viaþa liceului,

de elevi admiºi la facultate, mulþi fiind admiºi pe primele locuri

la facultãþile la care au candidat. Aceasta a fost rodul strãdaniilor

unei pleiade de profesori de aur, pe care liceul i-a avut în acea

vreme. Noi, elevii lor, le suntem recunoscãtori, îi omagiem ºi

nu-i vom uita niciodatã!

În timpul orelor de românã, domnul Profesor Carbarãu, cu

talentul ºi cu sensibilitatea, dar ºi cu subtilitatea-i caracteristice,

reuºea, nu o datã, sã ne aducã într-o stare emoþionalã de excepþie,

corelatã cu sentimente de mândrie patrioticã deosebite faþã de

scriitorii români valoroºi, care au prezentat atât de bine sufletul

neamului românesc.

De multe ori,  în mintea ºi inima mea, se isca o bãtãlie puternicã

între orientarea cãtre matematicã ºi dorinþa adâncã de a reveni la

literaturã. Într-un fel sau altul, ºi astãzi sunt mãcinat de aceastã

dilemã, între rigoarea rece a ingineriei, dar fascinantã în esenþa

ei, ºi sublimul imaginii artistice generate de literaturã, care, parcã,

îþi elibereazã sufletul ºi îl face sã pluteascã prin „Edenul” spaþiului

spiritual românesc sau universal.

Toatã aceastã modelare spiritualã ºi sensibilizare artisticã, o

datorez domnului profesor Ion Carbarãu care, deseori, lãcrima

împreunã cu noi din cauza emoþiei artistice pe care dânsul o

producea prin citate din creaþiile marilor noºtri scriitori.

Sensibilitatea mea nativã mã face ºi acum, de multe ori, sã lãcrimez

în faþa emoþiei  artistice profunde ºi, de fiecare datã, gândul mã

duce cãtre domnul profesor Carbarãu...

Despre personalitatea domnului Profesor ar fi multe de spus

ºi de scris...

Nu vom uita niciodatã mândria patrioticã pe care ne-o insufla

în zilele de sãrbãtori importante (Ziua Unirii, Ziua Eroilor etc.),

când apãrea maiestuos, încãlþat cu cizmele de ofiþer în rezervã,

îmbrãcat cu un veston cu pieptul plin de decoraþii pe care Patria

i le dãruise, recunoscãtoare... A fost respectat ºi apreciat nu

numai de elevi, dar ºi de societate ºi chiar de autoritãþile vremii

ºi, nu o datã, i s-au încredinþat misiuni culturale importante.

Despre una dintre acestea, care viza înfiinþarea unui liceu în

zonã, am avut ºansa, poate unicã, sã-mi vorbeascã domnia sa

abia la revederea colegialã de 10, sau 15 ani de la absolvire.

Atunci, la masa festivã, de la Restaurantul „Km 36", care a

urmat sublimului moment al întâlnirii colegiale, desfãºurat în

incinta noului liceu, am iniþiat o discuþie apropiatã cu domnul

Profesor. Venind vorba depre satul meu, Crevedia Micã, s-a

interesat despre dascãlii mei, intelectualii satului, domnul învãþãtor

Mãnache Alexandru ºi domnul profesor Elefterescu Alexandru,

care au contribuit mult la formarea mea, pe care îi cunoºtea ºi-i

aprecia foarte mult.

În acest context, domnul profesor Carbarãu mi-a fãcut o

mãrturisire care m-a surprins total, despre care nu aveam nici cea

mai micã idee, relatându-mi cele de mai jos:

Fiind implicat în acþiunea de  identificare în zonã a unui posibil

loc pentru înfiinþarea unui liceu (ªcoalã Medie Mixtã, cum se

numea atunci), a analizat, împreunã cu ceilalþi membri ai comisiei,

o mulþime de posibilitãþi, de clãdiri ºi de localitãþi care sã permitã

desfãºurarea în bune condiþii a unui proces de învãþãmânt de

nivelul liceului.

Una dintre localitãþile vizate era ºi satul meu natal, Crevedia

Micã, unde exista o clãdire de o deosebitã  frumuseþe, amplasatã

pe dealul din dreapta ºoselei, la intrarea dinspre Bolintin. Clãdirea

fusese construitã între cele douã rãzboaie mondiale ºi destinatã,

dupã câte ºtiu, unei ªcoli  de Arte ºi Meserii. Ea prezenta spaþii

foarte bune pentru a deveni liceu ºi era foarte nimeritã pentru

aceasta. Astãzi, ca ºi pe vremea copilãriei mele, aici funcþioneazã

gimnaziul din comunã.

Am fost nu numai surprins de aceastã relatare, dar am fost, în

acelaºi timp, uimit de sinceritetea domnului Profesor care mi-a

mãrturisit cã, deºi aceastã clãdire era cea mai bunã pentru

Liceu la Bolintin Vale sau la... Crevedia Micã? infiinþarea noului liceu, totuºi a trebuit sã accepte ºi chiar a

influenþat lucrurile în  sensul înfiinþãrii liceului la Bolintin Vale,

aceasta ºi din motive sociale ºi economice, legate, în mod special,

de locuinþele viitorilor profesori, de posibilitãþile de navetã la

Bucureºti etc.

Acesta este sensul profund al întrebãrii din titlu, iar rãspunsul

este binecunoscut!

O altã acþiune importantã, de acelaºi nivel, a fost implicarea

domnului Profesor în realizarea clãdirii noi a liceului actual,

chiar în perioada când eram elevi (1963-1967), când a fãcut o

echipã foarte bunã cu directorul de atunci al liceului, domnul

profesor ªtefan Ivaºcu, un manager de excepþie, cum am spune

astãzi ºi care, la depunerea plãcii comemorative în anul 1992 pe

noua clãdire a liceului, a subliniat faptul cã a folosit din plin

prestigiul ºi autoritatea de care se bucura domnul profesor

Carbarãu pentru obþinerea tuturor aprobãrilor ºi fondurilor

necesare în vederea construirii unei noi clãdiri pentru liceu.

Lãsând la o parte patriotismul meu local, legat de perspectiva

deosebitã de a fi avut un liceu în satul meu natal, totuºi, la

momentul respectiv, probabil cã cea mai bunã soluþie a fost cea

propusã ºi susþinutã de domnul Profesor, de înfiinþare a liceului

la Bolintin Vale...

Se cuvine, deci, sã aducem un omagiu ºi un prinos de

recunoºtinþã marelui nostru dascãl,  Profesorul Ion Carbarãu, pe

care nu-l vom uita niciodatã ºi care va rãmîne veºnic în inimile

elevilor sãi ºi al celor care l-au cunoscut!

Nota autorului: Acest material, scris din inimã întru amintirea

liceului ºi profesorilor de excepþie pe care i-am avut, a fost scris

în anul 2003 ºi transmis spre a fi inclus în cartea „Bolintinul,

bolintinenii, Bolintineanu” (Editura Dominor, 2004), publicatã

sub coordonarea domnului profesor Constantin Carbarãu.

Spaþiul disponibil redus ºi amploarea articolului au fãcut ca

din el sã fie publicatã doar o parte, cuprinsã intre paginile 177

ºi 179, din monografia menþionatã. De aceea, am simþit nevoia

lãuntricã de a-l publica integral în aceastã frumoasã revistã

Sud, pentru cã articolul se adreseazã tuturor oamenilor iubitori

de culturã trãitori în spaþiul spiritual bolintinean, care au dreptul

sã cunoascã articolul în totalitate.

De curând am ascultat un CD cu muzica anilor ’70. M-au

încântat melodiile interepretate de „pletoºii” de la PHOENIX,

formaþie de succes a vremii. Versurile uneia dintre melodii mi-au

atras cu deosebire atenþia: „În umbra marelui URS’S”, care

transmit un mesaj zguduitor tineretului din zilele noastre. Versurile

scrise de Nicolae Covaci, component al vestitei formaþii, aduc în

faþa noastrã adevãruri ce nu trebuie uitate. Mesajul versurilor

vine din partea celor care, prin diferite moduri, au luptat ori s-au

opus regimului stalinist instaurat dupã al doilea rãzboi mondial

în România.

Marele URS’S – imperiul comunist, a dominat rãsãritul

Europei peste 50 de ani. Dupã al doilea rãzboi mondial, cu acordul

tacit al marilor puteri – SUA ºi Marea Britanie – Marele URS ºi-

a extins umbra asupra multor state democratice din estul Europei.

Comunismul a însemnat Partid Unic, Conducãtor Unic,

Centralism Democratic, înlãturarea principiului separaþiei puterilor

în stat, proprietate comunã contra celei private, lipsa drepturilor

ºi libertãþilor, interzicerea legãturilor cu Occidentul. Umbra

marelui URS’S – comunismul, a fost contestat prin diferite forme

de luptã sau protest. Una a fost evadarea în Occident, unde cei

ajunºi organizau acþiuni de demascare a regimului comunist-

stalinist. Pentru ce s-au sacrificat aceºti iubitori de libertate, fie

þãrani, preoþi sau intelectuali?

„Stau singur ºi mã-ntreb, de ce am plecat de acasã / Sã fie

blestemul de veacuri ce ne apasã.”

Instaurarea regimului comunist în România s-a fãcut datoritã

URSS-ului, cu acordul tacit al Aliaþilor, dupã 23 August 1944 ºi

folosindu-se de un instrument docil: PCR.

Impunerea regimului comunist s-a realizat în mai multe etape:

1. Acþiuni diplomatice datorate conjuncturii internaþionale

favorabile. Conform înþelegerilor dintre marile puteri, România

a fost plasatã în sfera de influenþã a Moscovei, în proporþie de

90%. Convenþia de armistiþiu este transformatã de URSS într-

un cadru legal pentru a-ºi atinge obiectivele politice în România.

2.  Armata Roºie, care a stat în România pânã în 1958 fiind

consideratã „armata eliberatoare”, va recurge la abuzuri ºi violenþe

împotriva populaþiei civile, precum ºi la îndepãrtarea liderilor

anticomuniºti. La 28 februarie 1945, adjunctul ministrului de

externe al URSS, Andrei Vîºinski, soseºte în România ºi impune

un guvern prosovietic, instaurat la 6 martie 1945 sub conducerea

lui Petru Groza. PCR va fi elementul esenþial în politica lui Stalin

în România.

„Cãci n-am greºit cu nimic, dar cât am pãtimit / Hulit am fost

fãrã rost de cei ce i-am iubit.”

S-a trecut la o serie de schimbãri, sub argumentul epurãrii

fasciste, prin prefecþi comuniºti, tribunale populare, arestãri,

condamnãri, deportãri ºi eliminarea partidelor politice, abolirea

monarhiei la 30 decembrie 1947 ºi proclamarea Republicii

Populare Române. Dupã înlãturarea tuturor elementelor

democratice, se va trece la instituþionalizarea comunismului prin

aplicarea modelului sovietic-stalinist. Din punct de vedere militar,

România va face parte din blocul militar sovietic „Tratatul de la

Varºovia”, semnând în februarie 1948 Tratatul de prietenie,

colaborare ºi ajutor reciproc cu URSS.

Este înfiinþat partidul unic, Partidul Muncitoresc Român format

din uniunea PSD cu PCR. Partidul rezultat urma politica impusã

de Moscova. Au fost înfiinþate instituþii cu scop represiv dupã

model sovietic: Securitatea ºi Miliþia, care aveau în conducere

agenþi sovietici. Dupã acelaºi model, au fost înfiinþate închisorile

morþii sau deportãrile în Bãrãgan.

Perioada 1947-1964, având în fruntea partidului unic pe Gh.

Gheorghiu-Dej, a cunoscut douã etape: 1947-1960, care se

caracterizeazã prin supunerea oarbã faþã de Moscova (pe plan

intern se trece la stalinizarea þãrii, iar pe plan extern la susþinerea

politicii Moscovei faþã de miºcarea de dezidenþã ºi anticomunistã

din þãrile vecine); etapa a doua 1960-1965, dupã retragerea din

1958 a trupelor sovietice, caracterizeazã o relativã îndepãrtare de

Moscova.

„Apus peste apus, ce iute trece timpul / ªi zorile s-au dus, ce

rece bate vântul.”

Imediat dupã preluarea puterii de cãtre comuniºti, s-a vãzut

impactul acestui regim asupra societãþii. În economie a fost preluat

modelul stalinist, axat pe industrializare ºi colectivizare, controlul

sovietic asupra resurselor umane ºi materiale. S-a trecut la

centralizarea activitãþilor economice, sociale, politice ºi culturale

prin elaborarea planurilor cincinale. România devine membru

CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc). Imediat dupã

rãzboi s-au înfiinþat SOVROM-urile – întreprinderi româno-

sovietice, prin care mare parte din resursele þãrii au fost jefuite.

În 1949, s-a trecut la colectivizarea agriculturii prin înfiinþarea

întovãrãºirilor, a Gospodãriilor Agricole Colective (GAC).

Urmãri negative, foarte grave pentru cultura româneascã ºi

pentru învãþãmânt, a avut impunerea modelului sovietic.

„Realizãrile” culturale ale perioadei reflectã concepþiile materialiste

asupra lumii. Prin intermediul activiºtilor, se urmãrea impunerea

controlului asupra tuturor sectoarelor vieþii, scopul fiind crearea

„omului nou”, de tip sovietic ºi proslãvirea URSS. Aceste lucruri

s-au realizat prin impunerea forþatã a modelului sovietic în culturã,

întreruperea legãturilor intelectualitãþii româneºti cu lumea

occidentalã, desfiinþarea Academiei Române ºi înfiinþarea

Academiei RPR, subordonatã PMR, controlul asupra

învãþãmântului (Legea din 1948, prin care învãþãmântul mediu ºi

superior era organizat dupã modelul sovietic), introducerea limbii

ruse în ºcoli ca limbã obligatorie, scoaterea religiei din planul de

învãþãmânt, excluderea unui numãr mare de scriitori prin

introducerea cenzurii. Preluarea de cãtre cultura românã a

aspectelor specifice culturii sovietice s-a fãcut ºi prin înfiinþarea

de biblioteci, muzee, edituri etc. Sunt impuse muzica, literatura

ºi cinematografia sovieticã.

Stalinismul cultural a dus la instaurarea „democraþiei populare”,

la o eradicare a vechiului sistem de valori ºi a instituþiilor culturale

pe care se întemeiase aceasta. Punerea sub control a valorilor

naþionale a mers paralel cu efortul inoculãrii unui nou gen de

patriotism, socialist ºi internaþionalist, care mutã accentul de pe

iubirea de þarã, de tradiþii, pe dragostea pentru marxism ºi Uniunea

Sovieticã.

„Am aºteptat înfrigurat sã mã-ntorc înapoi, / M-aþi judecat,

condamnat, dar cine sunteþi voi? / Cã timpul nostru s-a scurs în

umbra marelui URS’S”.

Rezistenþa anticomunistã s-a manifestat prin dezidenþã, din

primii ani dupã rãzboi, din perioada 1946-1956 ºi pânã în 1989,

concretizat prin acþiuni armate în munþi, grupãri active în oraºe ºi

rezistenþa intelectualitãþii române din exil prin Paul Goma, Vlad

Georgescu, prin miºcarea de rezistenþã din þarã prin Doina Cornea,

Mircea Dinescu, Aurel Dragoº Munteanu ºi mulþi alþii. Dezidenþa

a avut ca forme de manifestare critici aluzive ºi directe, idei ce au

scãpat de cenzura comunistã – apar cãrþi, articole în presã,

reportaje, emisiuni la posturile de radio Europa Liberã, BBC,

Vocea Americii.

„Dar ghearele v-au rãmas, în orice îmbrãþiºare / Astãzi doare

sãrutul pe obraz.”

Umbra marelui URS’S a afectat profund societatea româneascã

pânã când comunismul a cãzut, cãzând ºi marele URS’S, dar nu

definitiv rãpus ci, precum pasãrea Phoenix a renãscut ºi umbra

lui încearcã sã se extindã cu putere ºi prin aceleaºi mijloace

asupra celor pe care altãdatã îi „umbrea”. „LUMINA” vine de la

rãsãrit dar „UMBRA” spre apus se duce!!!

„Dar daþi-mi viaþa înapoi, ce-am risipit-o pentru voi”.

Decembrie 1989: cãderea comunismului prin revoluþie, prin

mii de morþi. De ce? Pentru ce au murit tinerii? Pentru

SPERANÞÃ.

„Cãzut-au frunzele, le-a risipit furtuna / Unde-s speranþele?

N-a mai rãmas niciuna.”

Pomul vieþii este plin cu frunze – sunt anii vieþii, dar frunza

cãzutã nu se mai întoarce niciodatã de unde s-a desprins.

„Daþi-mi viaþa înapoi ce-am risipit-o pentru voi / Cãzut-au

frunzele, le-a risipit furtuna.”

Au visat libertate, au sperat o viaþã mai bunã. Ce a urmat

acestei revoluþii? Ce fac intelectualii?

„Un gând subit nerostit mã-ncremeneºte-n loc / Ce-am aºteptat,

ce-am visat, nimic nu s-a schimbat.”

Destinul lor, destinul nostru, destinul pribeagului ºi urletul de

deznãdejde al unei Naþiuni care îºi cautã identitatea în locuri în

care ºtie cã nu o va gãsi.

„Cãci timpul nostru s-a scurs în umbra marelui urs.”

În umbra marelui URS’S
Prof. Corneliu STATE
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Oferta educaþionalã a Liceului Tehnologic
„D. Bolintineanu” în anul ºcolar 2015-2016

Biblioteca SUD-ului

Liviu Groza, De la Ana

la Caiafa: mic dicþionar de

expresii biblice, Editura ZIP,

Bucureºti, 2014. Lucrarea de

faþã, conceputã sub forma

unui dicþionar, oferã celor

interesaþi explicaþii lingvistice

în legãturã cu semnificaþia

celor mai cunoscute expresii

biblice utilizate în limba

românã.

Florin Iordache, Criminalii,

Editura ZIP, Bucureºti, 2013.

Care popor?... Dacã rãmâneam

la Moskova eram artista

poporului sovietic sau mai bine

zis rus... Aici la Tbilisi sunt artista

poporului gruzin... adicã a

poporului lui Stalin... Ce frumos

se cânta pe vremuri...

Ioan V. Maftei Buhãieºti,

Flacãra credinþei brâncovene,

Editura Amurg sentimental,

Bucureºti, 2014. „Sã scrii

despre Constantin Vodã

Brâncoveanu, Domn ºi Sfânt,

îþi trebuie talent, dãruire,

aplecare spre credinþã ºi istoria

neamului. Ioan V. Maftei

Buhãieºti prin tot ce creeazã

dovedeºte cã le posedã din plin.”

(Sterian Vicol)

ªcoala este un cadru complex, un sistem într-o continuã

transformare ºi interacþiune cu mediul socio-economic, în care

toata lumea învaþã. Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”

din oraºul Bolintin Vale este locul unde sunt promovate spiritul

de iniþiativã ºi creativitatea, în scopul de a asigura o interfaþã

sigurã ºi dinamicã între elev, comunitate ºi piaþa muncii.

ªcoala noastrã îºi trage rãdãcinile din primele forme de ucenicie.

Astfel ºcoala de meserii a fost înfiinþatã la 1 septembrie 1927, ca

urmare a dezvoltãrii localitãþii ºi a creºterii populaþiei. Ea a

funcþionat cu statut de instituþie privatã, extrabugetarã, cu duratã

de 5 ani pânã în 1934, când s-a transformat în gimnaziu industrial

cu o duratã de 4 ani, iar din 1937 a devenit instituþie bugetarã.

Gimnaziul a funcþionat pânã la 1 septembrie 1946, reprofilându-

se de atunci în gimnaziu mixt de fete ºi bãieþi. În perioada 1953-

1973 s-a transformat în liceu teoretic, iar între 1973 ºi 1990 a

fost liceu industrial.

Din anul 1990 instituþia s-a transformat în liceu teoretic ºi

ºcoalã profesionalã, pentru ca în 1995 sã devinã Grupul ªcolar

„Dimitrie Bolintineanu”, iar din septembrie 2012 poartã

denumirea de Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”.

Ne îndreptãm cu recunoºtinþã gândul cãtre cei care au contribuit

în mod direct la înfiinþarea acestui aºezãmânt de culturã ºi cãtre

numeroºii profesori, diriginþi, directori, care, de-a lungul anilor

au educat mii de copii din Bolintin, din satele învecinate ºi de mai

departe.

În prezent ºcoala are angajate un numar de 91 cadre didactice

(profesori ºi maiºtri instructori). Dintre aceºtia, 88 sunt calificaþi

(23 au gradul didactic I, 18 au gradul didactic II, iar 29 au

definitivare în învãþãmânt).

ªcoala dispune de urmatoarele dotari: 29 sãli de clasã; 2

laboratoare de informaticã; 9 laboratoare ºi cabinete ºcolare

pentru discipline de culturã generalã ºi tehnologicã; 5 ateliere-

scoalã; teren de sport; Centru de documentare ºi informare (CDI)

cu dotãri moderne; bibliotecã ºcolarã cu un numãr de 20877 volume;

cabinet medical; cabinet de asistenþã psihopedagogicã ºi consiliere

privind cariera.

Baza materialã a ºcolii este îmbunãtãþitã permanent, în vederea

asigurãrii de condiþii  optime desfãºurãrii procesului instructiv-

educativ. Investiþiile în reabilitarea infrastructurii ºi dezvoltarea

fondului de mijloace didactice sunt foarte mari ºi este necesarã

identificarea unor surse de finanþare posibile (Consiliul local,

Consiliul Judeþean, fonduri nerambursabile, autofinanþare).

Atelierele-ºcoalã au fost reabilitate în programul PHARE 2004-

2006 ºi s-au primit echipamente de bazã pentru pregãtirea în

domeniile mecanic ºi electric, toate corespunzând unor standarde

europene de pregãtire de ultima generatie.

În anul ºcolar 2014-2015 a început construcþia unei sãli de

sport, cu infrastructurã ºi dotãri moderne, de nivel european.

Oferta CDS pentru 2015-2016:

Aria limbã ºi comunicare ( se poate opta pentru opþional nou

sau aprofundare):

Prof. Andreea GRIGORE

Literaturã. Teatru. Film – clasa a X-a, a XI-a;

Estetica urâtului în lirica arghezianã – a XII-a (filologie);

Arta între real ºi virtual – clasa a XI-a, a XII-a (profil real);

Arta intre real ºi virtual-literatura universalã – clasa a XI-a,

a XII-a (filologie);

Dezbatere, oratorie ºi retoricã – clasa a IX-a (filologie);

Gramatica limbii române – clasa a IX-a, a X-a ,a XI-a,

a XII-a (filologie);

Mituri fundamentale românesti transpuse în literatura cultã

– clasa a XI-a, a XII-a (filologie);

Limba germanã, o limbã de circulaþie internaþionalã – clasa

a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a (filologie);

Aprofundare francezã, englezã, limba românã;

Matematicã ºi ºtiinþe (se poate opta pentru opþional nou sau

aprofundare):

Tehnici de laborator în fizicã clasa a IX-a, a X-a;

Istoria fizicii clasa a IX-a, a X-a;

Istoria matematicii clasa a IX-a, a X-a ,a XI-a, a XII-a;

Ecuatii clasa a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a;

Probleme de extrem clasa a XI-a;

Structuri algebrice clasa a XII-a

Educatie pentru dezvoltare durabila clasa a IX-a, a X-a,

a XI-a, a XII-a (teoretic);

Educaþia pentru sãnãtate;

Aprofundare matematica, fizicã, chimie ºi biologie:

Aria tehnologii (se poate opta pentru opþional nou sau

aprofundare):

Crearea paginilor WEB;

Geoinformatica clasa a IX-a, a X-a ,a XI-a,a XII-a;

Economia (aprofundare) a XI-a.

Aria om ºi societate (se poate opta pentru opþional nou sau

aprofundare):

Cetãþean într-o societate democraticã clasa a XI-a, a XII-a;

Planificarea carierei – un pas spre o carierã de succes

a XI-a, a XII-a;

Holocaustul clasa a IX-a, a X-a;

Relieful Romaniei clasa a XII-a;

Drepturile omului clasa a XI-a, a XII-a;

Riscuri ºi hazarde în România clasa a XI-a;

Potenþialul turistic al României clasa a XII-a;

Geografia orizontului local clasa a IX-a, a X-a, a XI-a,

a XII-a;

Fii activ, pregãteºteþi accesul cãtre succes.

Educaþie fizicã ºi sport (se poate opta pentru opþional nou,

aprofundare sau extindere):

Activitãþi extracurriculare: ArtMedia; Cerc „Gânditorul”-

fizica; ClubArt – teatru, grup vocal, cor; Jocuri sportive – fotbal-

bãieþi, handbal-fete.

Planul de ºcolarizare pentru anul 2015-2016este urmãtorul:

Contact: Director prof. Enache Mihaela, Director adj. prof. Mãdãlina Dyonisatos; Adresa: str. Republicii

nr. 2B, oraº Bolintin-Vale, judeþul Giurgiu, cod 085100, Tel/Fax: 0246/271283; e-mail:

mail@liceubolintin.com; Website: www.liceubolintin.com

Liviu Groza, A o întoarce

ca la... revoluþioneºti: mic

dicþionar de expresii,

proverbe ºi citate... insolite,

Editura ZIP, Bucureºti, 2014.

Litere, anul XVI, nr. 5 (182), mai 2015, revistã lunarã de
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Prezenþa artiºtilor noºtri pe simezele budapestane

Prof. Ion CARBARÃUMonumentul Eroilor

Pentru amatorul de artã în

vizitã la Budapesta, o mare

surprizã: marele muzeu

Szépmüvészeti este închis

pentru renovare pânã în...

2018.

Dar oraºul de pe Dunãre

este un oraº al muzeelor, aºa

cã sunt încã suficiente locuri

de vizitat, unde existã

interferenþe între cultura

românã ºi cea maghiarã. ªi

acest fapt nu se întâmplã doar în aºezãmintele muzeale, ci ºi dacã

parcurgi acel cartier al galeriilor ºi al caselor de licitaþie de la

piciorul podului Marghit; pe o singurã stradã, Falk Miksa, existã

zeci de asemenea prãvãlii cu tablouri, covoare, mobilier, artã

decorativã, arme ºi uniforme militare. În captivantul periplu în

acest areal, descoperi ºi piese care au legãturã cu arta noastrã

cultã internaþionalã. Fascinantã este ºi descoperirea acestor spaþii,

în care elementul arhitectonic al unor subsoluri, ale vechilor

construcþii din perioada Imperiului, te fac sã rãmâi descumpãnit

privind elementele din fier sau zidãrie, care de multe ori

concureazã exponatele, amplificându-le în final, acestora, valoarea

artisticã.

În clãdirea Muzeului de Artã Modernã, care face pereche cu

noua clãdire a Teatrului Naþional Maghiar, la cel de al doilea etaj

se aflã Fundaþia Ludwig, prestigioasa instituþie, având nu mai

puþin de 13 sedii, de la Havana la Pekin, Bucureºtiul ratând

acum douã decenii o propunere de a fi reprezentatã ºi la noi.

Fundaþia organizeazã cu ritmicitate expoziþii colective de artã

modernã într-un cadru tematic, în prezent desfãºurându-se o

manifestare dedicatã unui sfert de secol de când Fundaþia este

prezentã pe malul Dunãrii. Douãzeci ºi cinci de ani care au marcat

pentru aceastã parte a Europei o nouã etapã, totul decurgând din

„politichie”, cu rãsfrângere directã ºi rapidã în lumea artei.

Între numeroºii expozanþi întâlnim ºi iscãliturile mai multor

români. Chiar de la debutul incintei, se proiecteazã filmul

„Procesul”. Titlul kafkian dã forþã secvenþelor cinematografice

ºi sonorului care nareazã atmosfera stenogramei procesului soþilor

Ceauºescu. Este vorba despre o filmare a faþadelor blocurilor; au

fost alese doar cele întinse pe mari lungimi, de la etajul prim în

sus, toate imaginile fiind obþinute din goana unui vehicul.

Înºiruirea se face de la stânga la dreapta,

cu momente de stop ºi apoi alte filmãri

care decurg în sens invers. În tot acest

timp se citeºte, precum o dare de seamã,

textul stenogramei procesului. În

momentele grave, imaginile se opresc, iar

apoi totul continuã. Fãrã oameni, fãrã

imagini panoramice, fãrã documente.

Clãdirile joacã integral rolul personajelor.

Aºa au vãzut realizatorii Mona Vãtãmanu

ºi Florin Tudor acest eveniment care a

schimbat soarta þãrii ºi iatã, producþia lor,

alb-negru, datând din 2006, a fost preluatã

de Fundaþia Ludwig.

Existã, de asemenea, o lucrare pe ºapte

panouri, din sticlã de mari dimensiuni,

acoperite cu imagini lucrate cu markerul

negru de cãtre ingeniosul Dan Perjovschi.

Lucrarea dateazã din 1997 ºi este intitulatã

„Glass-nost”, care ºi ea are, am putea

spune, o derulare filmicã. La baza fiecãrui

panou vitrat se aflã câte un volum broºat al sãptãmânalului „22",

fiecare tom fiind deschis la câte un titlu incitant.

Mai aflãm în expoziþia jubiliarã Ludwig ºi o lucrare a Anei

Lupas.

La Galeria Naþionalã, o grandioasã expoziþie dedicatã prieteniei

dintre Rippl-Ronai ºi Aristide Maillol, excepþional gânditã ºi

pusã în operã. Mã gândesc, când vom avea prilejul sã vedem la

Muzeul de Artã a României o expoziþie Pallady-Matisse?

Tot la aceasta importantã instituþie muzealã, în corpul A, gãsim

deschisã o expoziþie întinsã pe o suprafaþã imensã, pe douã etaje,

intitulatã „Destin ºi simbol”, în care se dezvoltã tema artiºtilor

maghiari din Ardeal. Sunt prezentaþi un mare numãr de artiºti, cu

lucrãri în diferite tehnici, picturã, desene, gravurã, sculpturã,

artã decorativã. O adevãrata repertorizare a unei perioade de

peste o jumãtate de secol (1920-1990).

Un loc central în aceasta manifestare îl ocupã braºoveanul

Hans Mattis Teutsch, care are un însemnat numãr de lucrãri,

picturã dar ºi sculpturã, ca ºi un material documentar aflat în

vitrine. Ar trebui subliniat cã artistul este prezent ºi în expunerea

Fundaþiei Ludwig.

În vitrinele care argumenteazã în mod fericit expoziþia, gãsim

un numãr însemnat de exemplare din revista noastrã Arta plasticã,

deschise la paginile cu ilustraþii ale operelor prezentate pe simeze.

Hans Mattis Teutsch este prezent ºi prin prelucrarea sa teoreticã

Ideologia artei. Existã ºi alte raritãþi bibliofile, în care sunt

reproduse lucrãrile sale: revista Der Sturm, din noiembrie 1921,

în care este consemnatã expoziþia sa din galeria berlinezã,

Contimporanul, nr. 50-51 din noembrie 1924, revista MA, a lui

Lajos Kássak, nr. 8, an IV, sau publicaþia clujanã Korunk din

1926, în care este reprodusã o lucrare a aceluiaºi Kassak, care îi

gãzduise în 1917, în galeria „MA”, o expoziþie braºoveanului.

Dealtfel, gãsim chiar afiºul expoziþiei, o adevãrata raritate.

În expunere se aflã o serie de afiºe de o mare atracþie prin

graficã, cum ar fi cel al vestitei fabrici clujene de pantofi

„Dermata”.

O pleiadã de mari pictori: Alexandru Ziffer, Tibor Ernö, David

Jandi, Simon Hollosy, Alexandru Mohi stau alãturi de alþi

binecunoscuþi artiºti (Petre Abrudan, Aurel Popp, Traian Bilþin-

Dancuº, Podlipny Gyula, Iosif Bene).

Expoziþia aduce un omagiu ºi unor artiºti victime ale lagãrelor

de exterminare naziste, ale cãror lucrãri de gravurã dovedesc o

mare virtuozitate: Grünbaum Ernö (dispãrut la Mathausen), Klein

Iosif (Auschwitz), ca ºi Leon Alexandru.

Interesantã asocierea la aceastã expoziþie a lui Tasso Marchini,

pictor de originã italianã, care a activat la Cluj o perioadã de timp

ºi care este autorul unui excelent portret al pictorului Fülop,

prietenul sãu, prezent ºi el cu pânze remarcabile.

Am descoperit cu acest prilej arta unor artiºti pe care nu-i

cunoaºtem, care activând în centre urbane mai mici, nu au fost în

centrul atenþiei, aºa cum arta lor o meritã pe deplin: Pallosch

Jutta (Reghin), Pittner Oliver (Lupeni).

Interesantã ºi legãtura între arta tradiþionalã popularã

româneascã a iconarilor pe sticlã de la Gherla, Laz, Maramureº,

sau Tripticul artelor semnat de Novac Vilmoº.

Sculptura este reprezentata la cel mai înalt nivel prin lucrãrile

în lemn, piatrã, bronz, semnate de Vida Geza, Jenö Szervatius,

Victor Roman, Josif Fekete, ªtefan Balogh.

Am fost mirat cã nu am întâlnit numele lui Brassa¿, care a fost

ºi un interesant sculptor (expoziþia la galeria parizianã Lucie

Weil), sau a unui alt braºovean, revendicat de cultura maghiarã,

Henri Nouveau, pictor ºi teoretician al culturii.

Dacã þinem cont de faptul ca pe teritoriul Ardealului s-au

desfãºurat plenar acele tabere ale coloniei de la Baia Mare ºi cele

de la Baia Sprie, ale cãror roade au fost în egalã mãsurã benefice

culturii maghiare ca ºi celei româneºti, devine lesne de înþeles

importanþa acestei expoziþii, pe care ne-am dori s-o admirãm ºi

în Bucureºti. (Budapesta, mai 2015)

Ludwig Muzeum Budapesta

Grijile, multele griji pe care viaþa ni le „preparã” la fiecare ceas, ne-au fãcut a uita a ne bucura, a ne reuni ºi sãrbãtori marile momente, personalitãþi ºi întâmplãri care ne-au marcat devenirea.

Acum 90 de ani, într-un iunie ceva mai rãcoros decât acesta, bolintinenii dezveleau cu un fast care le permitea sã-ºi etaleze întreagã mândria, Monumentul Eroilor. Câþiva, doi-trei, ºi-au amintit de

asta. Restul aºteaptã anul cu veacul...

Textul urmãtor, aflat în Arhiva Asociaþiei noastre, unde se regãseºte în mai multe variante, a fost elaborat de profesorul Ion Carbarãu de-a lungul anului 1975 (definitivat în februarie 1976),

sub impulsul aniversãrii a 50 de ani de la inaugurarea monumentului. Manuscrisul a fost descoperit ºi salvat de la „reciclare” în iulie 2014, de Constanþa Crudu.

În grãdina publicã din centrul satului Bolintinul din Vale s-a

ridicat monumentul dedicat eroilor patriei întregitori de neam.

Acest monument s-a realizat din iniþiativa primarului comunei,

Atanasie ªt. Bolintineanu, de un comitet de cetãþeni.

Informaþia o deþin de la sãteanul Niþã Stere, fost secretar de

Consiliu în acea vreme. Fondurile s-au obþinut prin colectã

publicã de la cetãþenii satului ºi de la autoritãþile comunale –

dupã cum mã asigurã avocatul Gh. Popescu, fost ºi el primar

al comunei.

Inaugurarea monumentului s-a petrecut la 6 iunie 1925,

la Ziua Eroilor, pe atunci sãrbãtoare naþionalã pentru cinstirea

eroilor neamului. Aceastã zi era o sãrbãtoare la care participa

întreaga armatã românã ºi toate ºcolile din þarã. Pe plan

religios se sãrbãtorea Înãlþarea Domnului.

Statuia reprezintã un ostaº sculptat din bronz, în poziþie

de luptã la baionetã, lovind cu patul armei. Ostaºul nu este

un bãrbat masiv, totuºi este foarte bine realizat artistic.

Sculptorul acestui monument este Theodor M. Mâinea,

nãscut în Bolintinul din Vale, unde a avut fraþi ºi surori.

Statuia este aºezatã pe un soclu de piatrã ºi marmurã. Pe

una din laturi se aflã o placã de bronz pe care sînt încrustate

numele ostaºilor cãzuþi în rãzboiul pentru Independenþã din 1877-

1878 împotriva jugului otoman, în bãtãliile de la Griviþa ºi Plevna

din Bulgaria. Sînt, de asemenea trecuþi ostaºi cãzuþi în Campania

din 1913. Pe aceeaºi placã sînt încrise numele unui mare numãr

de bolintineni morþi în rãzboiul pentru unitate naþionalã din 1916-

1918, împotriva armatelor germane care invadaserã regatul

României.

Inaugurarea s-a fãcut printr-o frumoasa festivitate – îmi

confirmã învãþãtoarea pensionarã Niculina Ionescu – organizatã

de ºcoala primarã, la care participã întreaga populaþie a satului.

Mame ºi soþii ale celor cãzuþi pentru întregirea ºi libertatea

poporului român depun jerbe de flori ºi aduc ofrande pentru cei

care ºi-au dat viaþa pentru patria lor.

Soclul monumentului, construit din piatrã de granit ºi marmurã,

este bine întreþinut, fiind apãrat de un gard de piatrã artistic

lucrat. Pe structura sa este sãpatã în piatrã inscripþia „Eroilor

Leagãnului Bolintin întregitori de neam” în anii 1877; 1913;

1916-1918. În dreapta, la baza corpului statuii, gãsim dãltuit în

piatrã adagiul latin „Pro patriae – Victoria”, apoi sunt indicate

mari lupte ca Neajlov, Oituz, Mãrãºeºti, Mãrãºti, Solnoc,

Budapesta din 1916-1918.

Din Rãzboiul pentru Independenþã, pe placa de bronz este

înscris soldatul Dinu Mincu Stan din Regt. 8 linie. Din 1913

avem pe Grigore Ilie din Regt. 6 dorobanþi ºi Nãstase Gheorghe

din Regt. 8 linie, iar din rãzboiul pentru Unitatea Naþionalã,

din 1916-1918, avem notaþi foarte mulþi bolintineni care ºi-au

dat viaþa pentru glia strãbunã.

Voi relata în continuare câteva date despre sculptorul Theodor

M. Mâinea. Repet, s-a nãscut în 1885 în comuna Bolintin

Vale, din pãrinþi care se ocupau cu munca câmpului. Urmeazã

ºcoala primarã în satul sãu natal. Urmeazã apoi liceul la Sf.

Sava în Bucureºti. Dupã absolvire se înscrie la Facultatea de

„Belle Arte”, dedicându-se în special sculpturii. Dupã

terminarea facultãþii este numit profesor de desen la Liceul de

construcþii civile ºi edilitare din Bucureºti. Ca sculptor a

executat bustul doctorului Constantinescu de la Spitalul

Poenari-Ulmi, un bust al lui Cristea Petre, fost elev la Liceul

„Mihai Viteazul” din Bucureºti, plasat în cimitirul din Poenari.

Adaug la cele relatate mai sus o carte poºtalã – fotografie

documentarã – în care aflãm un aspect de la inaugurarea

Monumentului Eroilor ºi pe care vedem scris „Comitetul care

s-a îngrijit de realizarea Monumentului Eroilor din comuna

Bolintinul din Vale – Ilfov”. Este greu sã recunoaºtem astãzi

persoanele care au fãcut parte din Comitet. Eu recunosc doar pe

învãþãtoarea Maria Bãrbulescu, care se pare cã în acea vreme era

directoarea ºcolii primare, secþia fete. Privesc fotografia cu atenþie

ºi mã gândesc cu câtã dragoste se interesau cei de acum 50 de

ani, sã imortalizeze acest eveniment deosebit petrecut în satul

nostru. În acest chip s-a pãstrat trecutul neamului nostru. În

asemenea momente sã nu uitãm cã tot ce facem trebuie sã rãmânã

pentru cei ce vin.

Florin Colonas,
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul Român de Eticã ºi Strategii –

CRESFOR “Radu Chirculescu”,
Asociaþia culturalã “Romînia în lume”

Motto:

Ori lãsaþi americanii sã extragã gazele de ºist pentru a le

vinde europenilor dependenþi de gazele ruseºti, ori vã izolãm

ca pe vremea lui Ceauºescu ºi vã lãsãm pradã rãzboiului.

Da, acesta este preþul pe care trebuie sã-l plãtiþi! (George

Friedman, Preºedinte STRATFOR)

Acest avertisment, dat guvernanþilor români de o

personalitate de talia lui George Friedman, ne îndeamnã la

meditaþie privind provocãrile care bat la frontierele noastre în

contextul actual global, marcat de tensiune ºi confruntãri politico-

diplomatice ºi militare, generate de goana pentru controlul

resurselor vitale ale planetei: apã, gaze, petrol, minereuri strategice,

hranã etc. Drept urmare, asistãm la o luptã deschisã între SUA,

Rusia, UE ºi statele emergente din BRICS pentru o redesenare a

sferelor de influenþã geoeconomicã ºi geopoliticã la nivel planetar.

Victime ale acestor ciocniri de interese sunt þãrile care mai deþin

aceste resurse râvnite de corporaþiile multinaþionale, în categoria

acestor þãri aflându-se ºi România, care trãieºte aceastã realitate

dureroasã de la rãsturnarea regimului Ceauºescu ºi se pare cã ºi

în deceniile urmãtoare vom împãrtãºi aceaºi soarta, România

continuând sã rãmânã un teren de

experimentare ºi confruntare a

Occidentului cu Rãsãritul Europei.

În 2012, cu ocazia lansãrii lucrãrii

România – între scutul american anti-

rachetã ºi katiuºa ruseascã,

îndrãzneam sã anticipez evenimentele

ce urmau sã vinã ºi scriam pe coperta

a patra a cãrþii urmãtoarea concluzie,

care a avut darul de profeþie: În urmã

cu opt decenii, Regatul României era

la o rãscruce a destinului. Sã aleagã

între  zvastica nazistã ºi steaua

bolºevicã în speranþa reîntregirii

neamului românesc. A ales  zvastica

ºi urmãtoarea jumãtate de secol

poporul român a suportat apãsãrile

unui regim comunist instalat sub

amenintarea Armatei Roºii

„eliberatoare” ºi sub privirile

îngãduitoare ale SUA ºi Europei

Occidentale. Astãzi, în 2012,

Republica România se aflã în faþa unei

noi încercãri a destinului: sã aleagã

între Vulturul american nãpârlit de

crize ºi rãzboaie sau Ursul caucazian,

trezit dintr-o lungã „hibernare”,

dornic sã se revigoreze cu mierea din

prisaca româneasca. Alegerea a fost

fãcutã ºi zarurile aruncate. Dumnezeu ºtie ce destin ne mai

aºteaptã!

În baza Parteneriatului Strategic semnat de preºedintele

Traian Bãsescu ºi de ministrul de externe, Theodor Bakonschi,

la Washington, în septembrie 2011, se stipuleazã clar obligaþiile

guvernelor care se vor succeda la cârma României în urmãtoarele

decenii, de a oferi, în regim de urgenþã, companiilor americane

posibilitatea de a explora ºi exploata gazele de ºist, zãcãmintele

de gaze naturale ºi de petrol din  Marea Neagrã, zãcãmintele de

aur ºi cupru, dar ºi de molibden, heliu, uraniu, în schimb partea

americanã îºi propunea sã analizeze posibilitatea îmbunãtãþirii

condiþiilor de obþinere a vizelor pentru cetãþenii români. Grozave

negocieri!

Manifestatiile de protest organizate în Capitalã ºi în zonele

vizate, ce s-au intins, cu întreruperi, pe perioada 2011-2014, au

fost manipulate cu abilitate de oamenii politici pentru a-ºi atinge

obiectivele.

Guvernele Boc ºi Ungureanu au fost obligate sã demisioneze

la presiunea manifestaþiilor de protest sprijinite logistic de PSD,

care, prin vocea preºedintelui sãu, Victor PONTA „înfiera cu

mânie proletarã” trãdarea intereselor naþionale de cãtre coaliþia

aflatã la guvernare ºi „aservitã” companiilor americane. Dupã

preluarea puterii, ca printr-o minune ºi dupã vizitele efectuate în

SUA, atitudinea premierului Ponta ºi a guvernului sãu a devenit

„nuanþatã” ºi chiar de criticare a protestatarilor, care nu au înþeles

cã prin aceste concesionãri a resurselor strategice cãtre firmele

americane, vor avea parte de locuri de muncã, de ridicare

economicã a zonelor ºi în final, de prosperitate. Întrebat de presã

cum de ºi-a schimbat poziþia, premierul Ponta, cu cinism ºi

nonºalanþã, zâmbind tâmp, a afirmat cã nu a ºtiut conþinutul

acordurilor semnate la Washington, deºi erau publice. În faþa

unui asemenea rãspuns nu ºtii cum sã reacþionezi, rãmâi siderat

de ipocrizia ºi nesimþirea afiºatã, care vine în contradicþie cu

sloganul electoral „mândria de a fi român”, pe care s-au bazat

campaniile pentru alegerile europarlamentare ºi prezidenþiale.

Cu asemenea lideri politici numai mândri nu putem fi!

De fapt, presiunea care se pune permanent din vest ºi din est

asupra României, evidenþiazã cã destinul nostru este sã ne ducem

traiul ºi sã supravieþuim în aceastã menghinã geopoliticaã ºi

România în menghina geopoliticã a marilor puteri

geoeconomicã a marilor puteri, aºa cum ne-am purtat crucea de

la prima confruntare cu Imperiul Roman în urmã cu doua milenii.

De atunci ºi pânã acum, poporul român a renãscut din propria

cenuºã ca Pasãrea Phoenix, agonizând ºi înviind în Iisus Hristos,

cu nãdejdea cã Bunul Dumnezeu ne va apãra ºi ne va cãlãuzi

spre lumina cea adevaratã.

În acest sfert de secol ce s-a scurs de la evenimentele

sângeroase din decembrie 1989, þara ºi naþia românã sunt bântuite

de spiritele rãului, ale întunericului, ce au reuºit prin intermediul

cozilor de topor sã vândã avuþia þãrii la bucatã pe taraba

negocierilor pãguboase de aderare la NATO ºi UE, cât ºi sã ne

învrãjbeascã pentru a anihila orice formã de reacþie. Astfel, ne-

am trezit în „Clubul select” al NATO ºi UE cu hainele peticite ºi

în teniºi chinezeºti, stârnind grimasa „feþelor simandicoase”

pentru cã nu miroseam a parfum de calitate, ci mai pãstram la

buzunarul de la piept busuioc ºi levanþicã ca sã nu uitãm cine

suntem ºi de unde venim.

Cu toatã strãdania politicienilor care s-au succedat la

conducerea þãrii ºi a  preºedinþilor, de a face „danii” din avuþia

þãrii pentru a primi „binecuvântarea” ºi legitimarea cancelariilor

occidentale ºi administraþiilor americane, totuºi România este

cotatã codaºa Europei la capitolele reformã a statului de drept ºi

democraþiei, deºi fiecare ciclu politic s-a lãudat cã a „modernizat”

þara, inclusiv instituþiile statului ºi justiþia.

Iatã cã la sfârºitul unui nou ciclu politic, fãcând o analizã

succintã, avem în faþã un tablou cutremurãtor: o naþiune dezbinatã

ºi umilitã de conducãtorii ei interni ºi de stãpânii lor din exterior,

sãracitã, bolnavã de cancerul corupþiei ºi a crimei organizate ce

sunt protejate de politicieni, cu o justiþie pãrtinitoare, cu servicii

de siguranþã naþionalã transformate în instrumente folositoare în

lupta dintre clanurile politice.

Din pãcate, aceasta este imaginea unei þãri în pragul disoluþiei

instituþiilor statului de drept ºi a puterii, unde vechile revendicãri

ale etnicilor maghiari de autonomie, încurajate ºi susþinute deschis

de autoritãþile de la  Budapesta, devin tot mai agresive, tinzând sã

arunce þara într-o nouã confruntare inter-etnicã de genul celei din

15 martie 1990 de la Târgu Mureº.

Faþã de aceste acþiuni ce cad sub incidenþa legii penale,

guvernele României ºi autoritãþile locale sunt absente, trãind

într-o complicitate trãdãtoare cu UDMR de care are nevoie la

fiecare ciclu electoral pentru a avea o majoritate parlamentarã. În

tot acest timp, românii din Harghita, Covasna ºi Mureº sunt

excluºi din viaþa comunitãþii, sunt ameninþaþi ºi marginalizaþi

social ºi cultural, mulþi fiind nevoiþi sã-ºi pãrãseascã cãminele

pentru a gãsi de lucru în judeþele limitrofe.

Aºa îºi poartã românii din Transilvania traiul, umiliþi ºi

alungaþi din propria þarã de veneticii care s-au transformat în

stãpâni mai aroganþi ºi mai agresivi decât în perioada austro-

ungarã. Dintr-o minoritate toleratã, cãreia i s-au acordat drepturi

ºi libertãþi la care etnicii unguri din alte þãri vecine nici nu pot

visa, iatã cã acum aceastã minoritate s-a transformat într-o etnie

asupritoare ºi persecutoare a românului transilvan.

Revenind la viitorul României, care este tot mai incert ºi

influenþat de un trecut obsedant ºi un prezent imperfect, se pune

întrebarea fireascã: România sã fie râvnitã de marile puteri numai

pentru bogãþiile sale ºi poziþia geostrategicã, sau mai sunt ºi

alte raþiuni? Rãspunsul este cã interesul este nu numai de ordin

geostrategic ºi geoeconomic, ci mai importante sunt raþiunile de

ordin spiritual.

Oare marile puteri se tem de retrezirea naþiunii române din

coma indusã, când oamenii vor descoperi cã aparþinem uneia

dintre cele mai vechi civilizaþii a lumii ºi, în acel moment, acest

popor nu va mai suporta umilinþa ºi jugul apãsãtor al strãinilor

ºi-ºi va revendica locul ce i se cuvine de drept în fruntea altor

naþii?

Cui îi este fricã de „deºteptarea românilor” ºi de România

profundã, care are la baza piramidei spiritul genial al acestui

popor care a dat lumii imense valori de ordin material ºi spiritual?

Propaganda externã ºi internã bine articulatã sã se teamã cã

România dispune de un rezervor nesecat de inteligenþã care,

odatã conºtient de importanþa sa, va rãsturna actuala clasa politicã

coruptã, incompetentã, aservitã intereselor strãine ºi va instaura

la cârma þãrii generaþia meritocraþiei, care poartã în genele ei

patrimoniul informaþional al marilor civilizaþii care au populat

acest pãmânt sacru, trãgându-ºi puterea din credinþa strãbunã

care provine din conºtiinþa Universului?

Au înþeles marile puteri cã forþa armelor ºi

a armatelor nu poate învinge forþa spiritualã,

care este puterea biruitoare ºi de aceea se

încearca pervertirea sufletelor noastre?

Sunt convins cã nãdejdea în Dumnezeu ºi

pãstrarea nealteratã a credinþei strãbune vor

întãri caracterele conducãtorilor de azi ºi de

mâine pentru a face faþã ºi a supravieþui

provocãrilor viitorului. ªi provocãrile viitoare

deja sunt prezente ºi ne indicã confruntãri

necruþãtoare între Occident ºi Orient, într-o

lume aflatã în agonie ºi la un prag istoric ºi la

un ciclu cosmic, când asistãm la plãmãdirea

germenilor unei noi civilizaþii, care ar putea fi

rãzboinicã sau spiritualizatã. Dar chinurile

naºterii unei noi civilizaþii sunt dureroase ºi

au costuri pe mãsurã, deci sã scrutãm cu

speranþã ºi încredere orizonturile vãzute ºi

nevãzute.

Dacã este sã aruncãm o privire în trecut

pentru a face o asemãnare cu prezentul, cred

cã se cuvine sã amintim de cuvintele pline de

înþelepciune ºi clarviziune ale lui Albert Pike

care,  la sfârsitul secolului XIX, vorbea de

încercãrile prin care vor trece naþiunile ce se

confruntã cu rãzboaie ºi revoluþii.

„Fiecare naþiune trece prin perioade de

încercare ºi de tranziþie, mai ales când este

angajatã într-un rãzboi sau o revoluþie. Vine o vreme când un

popor este condus de agitatori care recurg la mijloace populiste

pentru a cãpãta puterea ºi a profita apoi de slãbiciunile

guvernului ºi deprecierea monedei pentru a se îmbogãþi avocãþeii,

intriganþii, aventurierii, într-un cuvânt o oligarhie îmbogãþitã

pe seama prãbuºirii statului ºi care se îngraºã din rodul muncii

celor sãraci. Apoi sperantele noastre amãgitoare despre

egalitatea în drepturi a oamenilor se prãbuºesc. Statul se

destramã ºi libertatea realã se mai poate dobândi numai trecând

prin „marea purificare”, adicã prin foc ºi sabie”.

Aceastã radiografie se potriveºte perfect pe matricea „statului

democratic” român, generat de un „capitalism de cumetrie”.

Ieºirea din menghina geopoliticã a marilor puteri se poate

realiza printr-o unitate în cuget ºi simþire a tuturor românilor din

þarã ºi strãinãtate, care sã ridice în demnitãþi publice adevãraþi

patrioþi, selecþionati din rândul celor mai luminate minþi ale

naþiunii, hotãrâþi sã înlãture putregaiul ce a cuprins întreaga

societate, sã apere ºi sã promoveze interesele naþionale indiferent

cât de puternic este „partenerul sau rivalul”, sã ºtie cã

parteneriatele se fundamenteazã pe respect, încredere ºi bunã-

cuviinþã ºi nu pe ºantaj ºi ameninþãri.

Este bine, ca români, sã avem în suflet îndemnul lui Alecu

Russo: „Desteaptã-te, pãmânt român! Biruieºte-þi durerea... E

vremea sã ieºi din amorþire, seminþie a domnitorilor lumii! Cu

cât mai mult pleci capul, cu atât cei nelegiuiþi îºi bat gioc de tine

ºi sug sângele tãu!”

Dacã nu vom þine seama de acest îndemn, vom fi striviþi în

aceastã menghinã geoploliticã ºi vom dispãrea ca naþie. Dar, sã

credem în steaua norocoasã care a cãlãuzit poporul român ºi l-a

ajutat sã supravieþuiascã în mod miraculos avatarurilor Istoriei,

sã ºtim cã Dumnezeu ne iubeºte ºi este prezent ºi la aceastã nouã

încercare a destinului.

Sã sperãm în profeþia poetului indian Sundahar Singh care,

în 1922 prevedea un viitor mesianic poporului român când afirma

cã: „România rãmâne un miracol cãruia i s-a prevãzut un

viitor messianic, românii vor deveni un popor îndrãgit de toate

popoarele lumii.”

Doamne ajutã-ne sã se împlineascã aceastã profeþie!
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De la debutul sãu cu volumul Obsesia pãsãrilor (1970),

poetul Florentin Popescu se poate lãuda cu o

extraordinarã activitate scriitoriceascã, tipãrind 70 de

lucrãri literare ºi publicistice, aplecându-se în acelaºi

timp asupra operelor scriitorilor clasici, dar ºi

contemporani. Meritã menþionate volumele dedicate lui

Vasile Voiculescu (Pe urmele lui Vasile Voiculescu; V.

Voiculescu ºi lumea lui; V. Voiculescu la Pârscov; V.

Voiculescu, contemporanul nostru ºi Detenþia ºi sfârºitul

lui V. Voiculescu), lucrãri ce analizeazã viaþa ºi activitatea

lui Alexandru Odobescu (Al.I. Odobescu ºi Buzãul sau

monografia Romanul vieþii ºi operei lui Alexandru

Odobescu) îngrijind totodatã ediþii de poezie ale lui

Bacovia, I. Peltz sau Octavian Goga.

„S-a vehiculat mereu prin presã cã Florentin Popescu

împlineºte 70 de ani. Eu aº face o corecturã substanþialã.

Dupã ce operã bogatã a realizat, atât de diversã, toate

speciile ºi genurile literare enunþate ºi astãzi (poezie,

prozã, monografie, pamflet, criticã ºi istorie literarã),

vîrsta împlinitã de el mi se pare o minciunã. Doar 70 de

ani!?”  (acad. Ion Dodu Bãlan – fragment din

alocuþiunea þinutã cu prilejul sãrbãtoririi scriitorului

buzoian)

În data de 20 aprilie a lui 2015, peste 60 de poeþi,

scriitori, prieteni ºi cunoscuþi au fost prezenþi în sala

Centrului Cultural „Jean-Louis Calderon” din Bucureºti

pentru a-l sãrbãtori pe poetul, publicistul ºi criticul

Florentin Popescu pentru împlinirea vârstei de 70 de

ani. Altfel spus a fost subliniatã o viaþã printre cuvinte ºi

oameni, cãrþi ºi destine.

Bineînþeles cã, la o astfel de întâlnire mulþi ºi-au

exprimat puncte de vedere, amintiri referitoare la anii

tinereþii poetului, drumul ales ºi parcurs pe treptele

cuvintelor, reuºitele literar-publicistice. Fiecare în parte

ºi-a manifestat dorinþa de a scoate în evidenþã diferite

calitãþi ale poetului, efortul, conºtinciozitatea ºi

consecvenþa în activitatea literarã de care a dat dovadã

poetul Florentin Popescu.

Prieten, coleg de redacþii ºi reviste literare de-a lungul

timpului, poetul Coman ªova a subliniat cã Fl. Popescu,

fiind un „om al pãmântului are în operele sale un

patriotism nezgomotos, un patriotism care te încãlzeºte

ºi care te face sã simþi ºi tu cã aceste locuri pe care respirãm

ºi ne ducem viaþa ºi destinul sunt ale noastre”. ªi aici, cu

siguranþã cã poetul ªova fãcea referire nu doar la poemele

existente, dar ºi la volumele de reportaje: Rapsodii la

vatra Mioriþei, Carte de dragoste pentru Bucureºti sau

Þara fântânilor.

Despre prietenia îndelungatã care îi leagã ºi amintirile

pe care ºi le-au construit împreunã a vorbit ºi poetul

Nicolae Dan Fruntelatã:  „Îl cunosc – pe Florentin

Popescu, n.r – din anul de graþie 1964. Atunci am intrat

împreunã la Facultatea de Filologie a Universitãþii din

Bucureºti. Am trãit în aceeaºi lume, am trecut prin

aceeaºi lume ºi, astãzi, când îl sãrbãtorim la 70 de ani

aº vrea sã vorbesc pornind de la aceastã carte

„Redacþiile prin care am trecut”. Universitãþile noastre

au fost redacþiile pe unde am lucrat, un fel de puºcãrii

O viaþã printre cuvinte ºi oameni,
cãrþi ºi destine

- 70 de ani în 70 de volume tipãrite -
Gabriel DRAGNEA

ale existenþei noastre. Când intri într-un loc de muncã

dimineaþa ºi pleci noaptea, când se tipãreºte gazeta

sau cartea, tot un fel de puºcãrie este, dar una frumoasã

care-þi înfloreºte sângele, îþi rãcoreºte visele ºi care-þi

dã temeiul sã judeci altfel viaþa ºi literatura. Cartea

acesta este un pretext de a vorbi despre oameni”.

Tot în numele prieteniei a luat cuvântul ºi poetul

ªerban Codrin: „Credinþa lui este una singurã:

prietenia. Ne cunoaºtem de 51 de ani. În tot acest timp,

noi, cei care i-am fost colegi sau prieteni am încercat sã

mai facem câte ceva. Cel care a reuºit cu adevãrat sã

ajungã la cifra de 70 de volume tipãrite este numai

Florentin Popescu”.

Autor a peste 30 de cãrþi, Neagu Udroiu, fost director

general al AGERPRES ºi fost ambasador al României în

Finlanda s-a prezentat  aºa cum îi stã bine unui diplomat

de carierã, serios, cu o prestanþã aparte, folosind cuvinte

alese cu grijã ºi atentã fineþe: „Aceastã carte, Redacþiile

prin care am trecut este un exerciþiu la persoana întâi,

este un travaliu care implicã pe de-o parte descrieri dupã

naturã dar, mai ales, relatarea unei deveniri a acestei

profesii, privitã chiorâº de unii, privitã cu neînþelegere

de alþii, dar atât de respectatã când îi cunoºti datele ei de

esenþã. Ceea ce face Florentin Popescu este un exerciþiu

binevenit ºi salutat pentru rezultatele sale”.

Despre personalitatea ºi activitatea poetului Florentin

Popescu dar ºi despre cele trei cãrþi lansate de acesta –

Redacþiile prin care am trecut, De patruzeci de ori în

pagina I-a ºi Cheia de aur (teatru) – au mai vorbit Radu

Cârneci, Nae Georgescu, Raluca Tudor, ªtefan Mitroi,

Geo Cãlugãru, Margareta Labiº ºi moderatorul întâlnirii,

poetul Petru Solonaru.

ªi, cum aceastã dupã-amiazã nu putea sã continue fãrã

cuvântul sãrbãtoritului, Florentin Popescu, având o

uºoarã emoþie în glas ºi-a mãrturisit gândurile ºi trãirile

cu aceeaºi sinceritate cu care ºi-a þinut prietenii ºi cititorii

alãturi: „Am abordat toate tipurile ºi genurile

publicistice, de la ºtire la anchetã, de la pamflet ºi pânã

la reportaj. Ziaristica a rãmas pânã astãzi ºi cred cã va

rãmâne toatã viaþa marea mea dragoste. Vã mãrturisesc

cã nicio clipã nu m-am considerat un om realizat ºi nu

m-am culcat pe laurii gloriei. Dupã 1990, când condiþiile

publicãrii au devenit cele pe care le ºtiþi, nu am fãcut

nimic altceva decât sã continui cu ceea ce eram deja

obiºnuit sã fac. Sã scriu tot ceea ce gândesc ºi simt, sã

scot în evidenþã scriitori care am considerat cã au ceva

de spus ºi sã nu abandonez niciodatã aceastã activitate

indiferent de neajunsuri sau obstacole”.

La evenimentul de la Centrul Cultural „Jean-Louis

Calderon” din Bucureºti au mai participat scriitorii ºi

criticii literari: Emil Lungeanu, Lucian Gruia, Ion

Andreiþã, Vasile Szolga, Nicolae Grigore Mãrãºanu,

Iuliana Paloda-Popescu, Victoria Milescu, Florin

Costinescu, Corneliu Ostahie, Candid Stoica, Ion Haineº,

Dinu Grigorescu, Nicolae Cabel, Vasile Grigore,

Alexandra Firiþã, ªerban Codrin ºi subsemnatul. Din

opera poetului sãrbãtorit au citit actorii Ion Arcudeanu

ºi Doina Ghiþescu.

Constanþa CRUDU

(continuare în pag. 17)

23 aprilie 2015, Ziua Internaþionalã a Cãrþii ºi

dreptului de autor, este o datã memorabilã în viaþa ºcolii,

care dovedeºte longevitatea acestor „prieteni fãrã grai”

ºi interesul încã nepericlitat de apariþia e-book-urilor ºi

a unei lumi virtuale.

Iar ziua aceasta a fost marcatã într-un mod profitabil

ºi la nivelul comunitãþii noastre printr-un bineintenþionat

parteneriat al Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

împreunã cu ªcoala Gimnazialã nr. 1, Liceul Tehnologic

„Dimitrie Bolintineanu” ºi Biblioteca Liceului „D.

Bolintineanu” din Bolintin Vale. Manifestarea a avut

loc la sediul Asociaþiei, într-o atmosferã propice

desfãºurãrii unui astfel de eveniment cultural. În sala

pregãtitã în acest scop aºteptau Cãrþile. Rând pe rând,

au sosit elevii mai mari ºi mai mici, curioºi ºi entuziasmaþi

ca ºi dascalii lor. Au fost prezente, cum era ºi firesc,

directoarele celor douã unitãþi de învãþãmânt, doamnele

Mihaela Enache ºi Irina Andrei, alãturi de profesoarele

Andreea Grigore, Constanþa Crudu, Mariana Petre ºi

bibliotecara Silvia Popescu. Au fost întâmpinaþi cu toþii

de minunatele volume reunite la Bolintin Vale pentru

prima datã, într-o ineditã expoziþie de carte aparþinând

unor scriitori originari din zonã sau cu puternice legãturi

cu aceasta, la loc de frunte fiind nemuritorul

Bolintineanu, autorul elegiei „O fatã tânãrã pe patul

morþii”, al „Legendelor istorice” care încã mai trezesc

mândria patrioticã, al cãrþilor de cãlãtorii în locurile de

unde era originar tatãl sãu ºi a unor þinuturi mai

îndepãrtate ºi exotice.

Din gama largã de lucrãri expuse, n-au lipsit cãrþi ale

poetului ºi prozatorului Dumitru Dumitricã, al poeþilor

Alexandra Firiþã, Victor Pencu ºi Floricã Dan, medicului

Romulus Dinu, Matei Cãlinescu, Grigore Alexandrescu,

ale jurnaliºtilor Constantin Carbarãu ºi Gabriel Dragnea,

DE ZIUA

CÃRÞII...

la Bolintin
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(urmare din pagina 16)

“Cenuºa verii” s-a aºternut în aprilie
Gabriel DRAGNEA

DE ZIUA

CÃRÞII...

la Bolintin

ale istoricilor Gheoghe Lazãr, ªtefania Ciubotaru,

Niculae ªandru sau Constantin Bãrbuþã etc., etc.

A þinut un discurs emoþionant redactorul-ºef al

revistei Sud, Vasile Grigore, care a subliniat importanþa

zilei marcante pe plan internaþional, ce coincide, nu

întâmplãtor, cu ziua morþii unor titani ai literaturii

universale din epoca renascentistã, Cervantes ºi

Shakespeare.

În continuare, dl. prof. C-tin Bãrbuþã s-a adresat

auditoriului subliniind importanþa lecturii în ceea ce

priveºte lãrgirea orizontului cultural, al nivelului de

exprimare, al imaginaþiei ºi al cunoºtinþelor, amintindu-

ºi cu mândrie cã în activitatea sa didacticã a ghidat multe

generaþii în lumea fascinantã ºi diversã a cãrþilor.

Apoi, pr. V. Dumitrescu a subliniat importanþa zilei

de 23 aprilie pentru lumea ortodoxã, iar pentru a realiza

legãtura cu ziua cãrþii a amintit o anecdotã pilduitoare,

apreciatã de public, dumnealui însuºi fiind un iubitor al

cãrþilor vechi ºi noi, de substanþã.

În încheiere, poeta Maria Mircea Stan a citit câteva

poeme din volumul Labirintul tãcerii, apãrut în 2014,

care, în mod surprinzãtor, respectã formula clasicã a

versificaþiei, într-o epocã în care lirismul modern e

dominat de versul alb, iar universul dominant este cel

rural: câmpia, pãdurea, satul patriarhal ºi locuitorii lui,

pãstrãtori ai tradiþiilor ºi obiceiurilor, valori tot mai des

minimalizate. Vocea blândã, actorialã, atât de potrivitã

cu mesajul transmis, a fermecat ºi a trezit fiorul poeziei

autentice.

ªi astfel, cãlãtoria în lumea cãrþilor a luat sfârºit. Nu

a fost propriu-zis o aventurã, ci o tentativã de a demonstra

cã oriunde ºi oricând se poate scrie literatura adevãratã,

cã nu numai un grup de oameni poate fi animat de

idealuri, de aspiraþii, iar cãrþile înseºi au suflet ºi aºteaptã,

dacã e nevoie, chiar ºi secole, pentru a fi descoperite.

Am întâlnit cu câþiva ani în urmã un gând al lui Fernando

Pessoa care spunea astfel: „Sã fiu poet nu-i din ambiþii, e-un fel

al meu de a fi singur”. Nu ºtiu câþi dintre poeþi au gândit astfel

vreodatã, dar un lucru este cert, poeþii trãiesc un soi de însingurare

care le permite ºi îi legitimeazã sã fie acei deosebiþi nebuni ce

ºlefuiesc vise ºi le aºtern sub pleoapele obosiþilor de rutinã ºi de

atâtea nuanþe de gri din privire. Poeþii sunt pictori de cuvinte,

creatori de pasteluri scrise, tablouri pentru ochii rãtãciþi în

neculoare. Victoria Milescu este exact genul de creator care, din

punctul meu de vedere se identificã perfect cu cele descrise mai

sus.

„Oare mai poþi tu, inimã obositã/ Sã te ridici trufaºã, sã

luminezi/ pe cel mai curat sã-l gãseºti, sã-l pãstrezi/ pe raza

lunii sã cânþi rãstignitã?// Oare mai poþi tu, inimã sã visezi/ în

zarea lumilor curgând înfloritã/ cãtre furtuni sã strigi

nechibzuitã/ între ispite sã alegi ºi sã pierzi?// Oare mai poþi tu,

inimã sã dezmierzi/ mâna ce te va smulge-ncordatã/ ºi îþi va

stoarce aprig mugurii verzi// Hrãnind rana nopþilor în lacrimi

scãldatã/ ºi în propriul sânge iar sã dansezi/ înjunghiatã de-o

stea, înc-o datã?...” (Înjunghiatã de-o stea, pag. 132)

Poeta Victoria Milescu este aceea care în data de 21 aprilie

2015, la Librãria Mihail Sadoveanu din Bucureºti a reuºit cu

harul care i-a fost hãrãzit sã aºtearnã o frumoasã „cenuºã a verii”

într-un aprilie condamnat la visare ºi dragoste prin poezie ºi vers

autentic.

Nici nu bãtea ceasul ora 16:30 (deºi

lansarea de carte era programatã la ora

17:00) ºi, deja, la intrarea în Librãria

Mihail Sadoveanu de pe Bd. Magheru îºi

fãceau apariþia primele buchete de flori

care îºi cãutau cu nerãbdare destinatarul.

Cu fiecare clipã care trecea, sala special

amenajatã pentru astfel de manifestãri

culturale devenea tot mai neîncãpãtoare,

scaunele devenind pentru scurt timp actori

principali într-o piesã ce se joacã doar

pentru o searã,  aºteptatã cu sufletul la

gurã. În faþã, la masa celor ce cuvântã se

verificã notiþe, se fac însemnãri

suplimentare ºi, din nou flori care îºi

gãsesc loc alãturi de cãrþile autoarei, ca

într-o reuniune de familie. Cum spuneam,

în faþã se pregãtesc pentru a vorbi despre

carte, dar ºi despre activitatea autoarei

scriitorii Nicolae Georgescu, Lucian

Gruia ºi traducãtoarea Paula Romanescu.

Actriþa Doina Ghiþescu, invitatã pentru a

citi din poemele sãrbãtoritei cu dicþia-i ºi amprenta vocalã

impecabile ºi inconfundabile, a dat tonul acestui maraton de

lecturã ºi aprecieri critice pe marginea volumului Cenuºa verii /

Les cendres de l’été (Editura eLiteratura, 2015).

Scriitorul Nicolae Georgescu a abordat poezia Victoriei

Milescu analizând impactul traducerii ºi pãstrarea sensului

cuvântului gândit ºi exprimat în scris de autoare. Faptul cã prin

traducere, la modul general, se pierde sau nu din profunzimea

mesajului, cã anumite expresii sau sintagme literare sunt perfect

traductibile, iar altele prin tãlmãcire îºi pierd sensul, simbolul ºi

gravitatea gândite iniþial, toate acestea sunt riscuri asumate în

procesul de traducere a unui text.

Despre poeta Victoria Milescu, în toþi aceºti ani ai activitãþii

domniei sale s-a scris mult, cerneala scursã în paginile revistelor

literare aducându-i aprecieri juste pe marginea calitãþilor ei de

scriitoare originalã, consecventã în publicarea materialelor proprii

ºi modestã în faþa laudelor binemeritate. Despre cartea poetei,

Lucian Gruia a consemnat urmãtoarele: „Pânã la publicarea

recentului volum de versuri, „Cenuºa verii / Les cendres de

l’été” (Editura eLiteratura, 2015), Victoria Milescu ne-a obiºnuit

cu o poezie de idei, de multe ori de atitudine civicã, scrisã în

vers liber (...) Noul volum al poetei, tipãrit în ediþie bilingvã,

tradus în limba francezã de Ion Roºioru, supervizat de Paula

Romanescu, reprezintã o schimbare stilisticã majorã în

repertoriul bogat al autoarei. Dacã celelalte volume erau scrise

în vers liber (cu rare excepþii), „Cenuºa verii” ne surprinde

prin epode alcãtuite îndeobºte din patru distihuri concepute cu

ritm ºi rimã. Rimele sunt bine alese, rare, îndeobºte între cuvinte

care marcheazã pãrþi gramaticale diferite: substantiv cu verb,

adverb sau adjectiv. Tema principalã a volumului o constituie

dragostea, în special neîmpãrtãºitã:  „Ce bine cã plouã ºi pot

sã merg prin ploaie afarã/ Iar lacrimile

curgând pe obraz tot ploaie sã parã” (Plouã,

pag. 24). Volumul stã sub semnul acvatic,

feminin ºi intimist din punct de vedere al

structurilor antropologice ale imaginarului:

„Plouã, Vic. ªi ploaia asta parcã seamãnã

cu tine/ E ºi caldã, e ºi rece, e de rãu, e ºi de

bine” (Ploaie, pag. 44).

Pe aceeaºi temã a traducerii cãrþii, poeta

Paula Romanescu a subliniat relativa uºurinþã

cu care aceasta s-a produs tocmai datoritã

construcþiei versului, simplu, fãrã metafore

rigide ºi fãrã termeni care sã alunge cãldura

ºi emoþia unui sentiment sincer, natural ºi, pe

alocuri sfâºietor, aºa cum îl regãsim, de

exemplu, în versurile poeziei Aº vrea (pag.

104): „Aº vrea sã murim într-o zi/ În floarea

de mac sângerând pe câmpii(...)/ Aº vrea sã

murim sub argintul din ploi/ Cenuºi

orbitoare sã fim amândoi/ Aº vrea sã murim

ca ºi cum nici n-am ºti/ În râul ce creºte în

noi zi de zi”.

Finalul acestui episod literar-editorial i-a

aparþinut, aºa cum era ºi normal poetei Victoria Milescu. Aceasta

a fãcut un mic slalom printre amintiri evocând cu drag ºi emoþie

vizibilã momentul debutului literar din 1978 în revista Luceafãrul

ºi mai apoi cel dublu-editorial din 1988, cu volumele Prier ºi

Argonauþii, dar ºi perioada activitãþii sale în rândurile celor douã

grupãri literare, Cenaclul de luni, condus de Nicolae Manolescu

ºi Numele poetului al lui Cezar Ivãnescu. Pentru atmosfera ºi

modul de lucru, datoritã atitudinii, acelui „quelque chose” pe

care îl avea poetul Cezar Ivãnescu, poeta Victoria Milescu a

recunoscut cu o oarecare nostalgie apropierea, empatia mai mare

faþã de gruparea literarã „Numele poetului”.

Despre scriitura Victoriei Milescu, de-a lungul timpului ºi-

au exprimat punctul de vedere Romul Munteanu, Gheorghe

Tomozei, Cezar Ivãnescu, Octavian Soviany, Aureliu Goci, Radu

Voinescu, Constantin Cubleºan, Victor Sterom, Mariana Filimon,

Radu Cârneci, Valeria Manta Tãicuþu, Florentin Popescu,

Constantin Abãluþã, Const. Miu, Gheorghe Istrate, Lucian Gruia,

Ion Murgeanu, Emil Lungeanu demonstrându-se astfel cã, acolo

unde existã poezie adevãratã, alãturi stau aprecierile ºi îndemnurile

pentru încã un pas.ªi, iatã cã, dupã atâþia ani de la debut, dupã

atâta trudã pe eºafodul poeziei, unde singurele care pot tãia pânã

la lacrimi sunt doar cuvintele, putem recunoaºte ºi sublinia încã

un nume al poetului: Victoria Milescu.

(Material realizat cu ocazia lansãrii volumului bilingv Cenuºa

verii / Les cendres de l’été, Editura eLiteratura, 2015, al poetei

Victoria Milescu.)

William Shakespeare
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„Tinereþea este singurul cusur al omului cugetat”
Dan Iliuþã este elev al Colegiului Naþional „Gheorghe Lazãr”

din Bucureºti, în clasa a XI-a. Aflat la vîrsta marilor idealuri,

Dan se poate lãuda cu o mare reuºitã în domeniul cinematografiei.

Tibi, filmul regizat de el fiind acceptat, într-o secþiune separatã, la

Festivalul de la Cannes de anul acesta.

Gabriel Stegãrescu:

Dan Iliuþã, de cînd ai

cãpãtat aceastã pasiune

pentru cinematografie?

Dan Iliuþã: E greu de

spus cu exactitate. Cel mai

aproape de dãruirea pentru

film am ajuns în clasa a IV-

a, înainte de banchetul de

terminare a ºcolii primare,

când mi-am regizat prima

scenetã cu colegii mei de

clasã. Având 9 ani, toatã

inspiraþia mea îºi gãsea

originile în poveºti ºi

desene animate. Dar nu

conta, pentru cã detaliile

acelea au fost pentru mine

începutul – acþiunea,

personajele, design-ul unei

producþii. Apoi, prin

generalã, fãceam niºte

scurte clipuri video home-

made în care mã amuzam

cu o camerã video de

telefon mobil. Ultima cale

de apropiere reprezentat-o,

bineînþeles, bucuria de a

vedea filme prin care sã

evadez din realitate.

G. S.: Copilãrila þi-a fost

marcatã de lumea filmului?

D.I.: O, da! ªi încã cîte plãceri vinovate...

G.S.: Cum a început proiectul?

D.I.: Vara trecutã, în luna iulie, eu am început sã mã gîndesc la

o idee vagã care îmi trecuse în cap de ceva vreme, un ansamblu

de evenimente care ar putea forma o poveste atractivã ºi dinamicã.

Faptul interesant, este cã ideea care stã la baza lui Tibi e inspiratã

din experienþa mea personalã. Sãptãmînile de vacanþã

treceau, iar eu structuram povestea filmului într-o formã

din ce în ce mai concretã. Am ajuns la liceu, în septembrie

(începînd clasa a XI-a) cu un draft foarte diferit faþã de

cum se desfãºoarã acum acþiunea filmului. Filmul – în

prezent dramã – era gîndit ca un film de acþiune, cu

elemente secundare aparþinînd dramei. Scopul filmului

era, de asemenea, foarte diferit faþã de unde am ajuns în

prezent. Acum doi ani, în clasa a IX-a, eu am înfiinþat în

liceul meu o „trupã de film” numitã LCA (Lights - Camera

- Action), care a cãpãtat amploare în relativ scurt timp.

Am început cu cîteva scurtmetraje, participarea la un

festival de film pentru liceeni, iar în curînd ajunsesem sã

ne extindem ºi prin alte licee, formîndu-ne un grup unit

de peste 60 de persoane – actori, cameramani, scenariºti,

editori – simpli liceeni pasionaþi de film, dornici sã învãþãm

unii de la ceilalþi arta cinematografiei. Ajunsesem sã facem

un serial de comedie on-line, propriile noastre proiecþii ºi

spectacole interactive etc. Cum vara abia trecuse ºi îmi

era dor sã fac ceva inovativ cu trupa, aveam povestea asta

de film pregãtitã. Era diferit faþã de orice fãcusem pînã

atunci. În septembrie a fost momentul cînd Vlad ºi Radu,

colegii mei de clasã, au aflat întîmplãtor despre ideea mea,

iar aºa a pornit concret totul. Vlad Marina ºi Radu

Alexandru Ianoº erau ºi ei membri ai trupei noastre. Au

fost primii care au citit povestea, le-a plãcut dar se gîndeau

cã dacã ar fi fost în locul meu, ar fi schimbat mai multe

aspecte. Le-am ascultat ideile ºi mi-a plãcut abordarea lor

suficient de mult încît sã le propun ca ei sã facã scenariul

acestui film. Tot ei au fost cei care ºi-au dat seama de

potenþialul filmului; era un proiect cãruia merita sã i se

acorde o atenþie deosebitã faþã de „joaca” pe care o fãcusem pînã

atunci, cu un alt gen de echipã. Am hotãrît ca, împreunã, sã

separãm cumva proiectul ºi sã trecem la nivelul urmãtor. Pentru

toatã luna octombrie, Vlad ºi Radu au lucrat la scenariu. Ne

întîlneam de cel puþin douã ori pe sãptãmînã în cafenelele din

jurul liceului, lucrînd la scenariu într-o atmosferã cît mai liniºtitã.

Lor le plãcea, pentru cã se puteau concentra, iar eu îmi spuneam

pãrerile în legãturã cu ce se scrie ºi ce s-ar mai putea ajusta sau

schimba.

G.S.: Cîteva cuvinte despre filmul „Tibi”.

D.I.: Am ajuns împreunã la varianta finalã, sinopsis-ul oficial

fiind urmãtorul:

Tiberiu Dinescu (Vlad Galer) este un tînãr de 21 de ani,

confruntat încã de mic cu o dramã devastatoare: moartea tatãlui

în circumstanþe inexplicabile. Existenþa cotidianã îi este întreruptã

cînd primeºte un bilet anonim, cu o posibilã cale de a afla adevãrul.

Disperat sã-ºi gãseascã tatãl, se agaþã de orice fir ºi dã curs

chemãrii, astfel ajungînd sã o cunoascã pe Emilia (Raluca Mihai),

o umbrã a trecutului. Aflatã pe patul de moarte, Emilia îºi doreºte

sã transmitã cuiva secretul ºtiut, se pare, numai de ea, ce o leagã

de tatãl lui Tibi. Totuºi, înainte de a putea dezvãlui întregul mister,

intervine boala, astfel încît el nu mai

ajunge sã afle adevãrul. Cu toate

acestea, folosindu-se de frînturile pe

care le aflase de la muribundã ºi ajutat

de fiica ei, Ioana (Cezara Munteanu),

porneºte într-o cãutare asiduã printre

mirajele trecutului. Violent, tulburat

ºi paranoic, el se ataºeazã de Ioana,

care îi devine partener de suferinþã.

Ajungînd în cele din urmã la un

posibil suspect pentru moartea tatãlui,

Tibi hotãrãºte cum va acþiona. Chiar

ºi aºa însã, curînd apare o nouã

problemã, care îi aruncã pe cei doi

într-o situaþie cu totul ºi cu totul...

neobiºnuitã. Motto-ul (tagline-ul)

filmului este: „Tinereþea este singurul

cusur al omului cugetat”.

G.S.: Ceilalþi membrii ai echipei

sînt tot liceeni?

D.I.: Producþia – asta chiar pot

spune cã a fost o provocare. Nu

neapãrat procesul ºi responsabilitãþile

pe care le aveam, cît faptul cã trebuia

sã mã ocup ºi de regie ºi coordonare

în paralel. Am lucrat pe echipamentul

nostru, de resurse tot noi am fãcut

rost. Ne-am calculat bugetul în timp

ce se finaliza scenariul, am mai avut

momente cînd l-am depãºit (lipsa de

experienþã în estimarea investiþiilor

s-a fãcut vizibilã), dar am dus-o la capãt cu bine. Cu locaþiile ne-

am descurcat cum am putut. Apartamentul lui Tibi e în realitate

garsoniera bunicilor mei, casa Emiliei e asiguratã printr-un prieten,

se aflã în Otopeni ºi e, la origini, vila unui vechi prieten de-al

Regelui Mihai, el venind deseori în vizitã pe acolo. Pentru fiecare

detaliu de care a trebuit sã am grijã, de un imens ajutor au fost

prietenii mei Cristi Drãgan (clasa a X-a în Viteazul) ºi Daria Pentelie

(boboacã în Lazãr), care sunt producãtori executivi ai filmului.

Despre echipa din spatele camerelor, pot spune cã în luna

noiembrie aveam deja scenariul în formã finalã. Echipa s-a format

în acelaºi timp. Vlad Cristian Pau (student în anul I la UNATC,

Imagine) a preluat imaginea filmului; eu îl cunoºteam de cînd era

la liceu ºi participase la un festival cu cîteva scurtmetraje, filme

cãrora le-am remarcat imaginea bogatã în expresivitate. Am ºtiut

cã pentru un astfel de film, trebuie sã apelez la ajutorul lui. De

sunet s-a ocupat Cãtãlin Ruginã, student la Politehnicã ºi pasionat

de film-making. Vlad ºi Radu au îndeplinit funcþiile de script

supervisori, asigurîndu-se cã se urmeazã ºi se respectã scenariul.

Asistenþi de regie au fost Iacob Paºtina (clasa a XII-a la Lazãr),

un bun prieten de-al meu, care a participat anul trecut într-un

atelier de film la TIFF ºi Iulia Dineº, pasionatã de teatru ºi

colega mea de bancã. Scenografia ºi costumele au fost gîndite de

cãtre echipa formatã din Larisa Amza ºi Adriana Tomeci (ambele

talentate la desen) ºi eleve în Lazãr, iar machiajul a fost opera lui

Edith Tãlmãcean (a XII-a în Caragiale). Daniel Frangulea (18

ani) a compus coloana sonorã originalã a filmului, piesa de

rezistenþã fiind melodia „Do I know you?”, cîntatã de Miruna

Mãrãcine (clasa a IX-a, Lazãr). Muzica a fost orchestratã ºi

masterizatã de Fernando Drãgãnici, membru al trupeu Talisman.

În privinþa casting-ului, el s-a þinut în noiembrie, într-un mic

spaþiu asigurat de cãtre prietenii noºtri de la Biblioteca

Metropolitanã. Eu, Vlad, Radu ºi Vlad (directorul de imagine,

care acum filma momentele) stãteam la douã mese de camping ºi

urmãream reprezentaþiile. Am anunþat evenimentul pe facebook,

a fost distribuit pe grupurile studenþilor din UNATC ºi pe cele

ale trupelor de teatru independente. A fost o zi solicitantã, dar

plãcutã, am avut în jur de 20 de participanþi pe care i-am interogat

amãnunþit pe parcursul a 5 ore. În acea searã am mai discutat ºi

ne-am stabilit fiecare alegerile, iar trei zile mai tîrziu am anunþat

distribuþia. Vlad Galer ºi Cezara Munteanu, doi tineri talentaþi

din Botoºani au preluat rolurile principale, pe cel al lui Tiberiu ºi

cel al Ioanei, ei fiind vechi prieteni ºi neºtiind cã au venit la

acelaºi casting, în aceeaºi zi, pînã cînd nu s-au anunþat rezultatele.

Bineînþeles, rolurile le-am distribuit în funcþie de calitãþile pe

care ºi le-au dovedit la casting, dar ºi faþã de cum ne-am imaginat

fiecare persoanã dupã o noapte de brain-storming în rolurile

respective. Avînd în vedere întregul context al echipei, ne-am dat

seama cã la final s-a format o combinaþie fericitã de liceeni,

studenþi ºi profesioniºti, toþi cu un scop comun.

G.S.: Cum a fost vãzut filmul de cãtre colegii voºtri?

D.I.: Cînd am aflat cã am fost acceptaþi la Festival, ne-am

bucurat, e drept, ne-am strîns sã vedem împreunã varianta selectatã

la festival, dar imediat ne-am gîndit la banii pentru a merge

acolo. Filmul nu a fost vãzut deocamdatã decît de o mînã de

oameni, noi, cei din echipã, care ne-am analizat punctele forte ºi

cele la care ne mai putem îmbunãtãþi, obiectiv.

G.S.: Dacã aþi cîºtiga un premiu considerabil la festivalul de la

Cannes aþi începe un alt proiect, sau l-aþi dezvolta pe acesta?

D.I.: Noi participãm la Cannes într-o anexã necompetiþionalã.

Dacã aº câºtiga un premiu într-un urmãtor festival unde vom

înscrie filmul, cu siguranþã am învesti într-un nou proiect, pentru

cã la vârsta noastrã nu cred cã meritã sã te blochezi pe un singur

drum ºi sã îl consideri unic. Plus de asta, am sã aplic ce am

învãþat din greºeli.

G.S.: Pe viitor vom mai avea ºi alte proiecte semnate Dan

Iliuþã?

D.I.: Ar fi absurd sã nu mai fie. Mã consider într-o perioadã

de probe, de încercari. Am scris recent un sinopsis de scurtmetraj,

pe care vreau sã îl dezvolt ºi sã îl materializez în vara asta, ca film

de admitere pentru a studia în SUA, ºi nu numai. De data asta va

fi un scurtmetraj în adevãratul sens al cuvântului, pentru cã va fi

cuprinzãtor ºi simplu, un contrast între aparenþã ºi esenþã. Vreau,

de asemenea, sã proiectez în anul care vine un spectacol-

eveniment, o altã arie artisticã cu care mai am tangenþe, însã nu

vreau sã dau mai multe detalii. În tot ce îmi propun, piedicile vin

la partea de buget. Cam aºa e dacã începi ºi cu producþia ºi cu

regia în acelaºi timp.

G.S.: Îþi mulþumesc pentru gândurile împãrtãºite Sud-ului ºi îþi

urez ca „viziunile” sã þi se îndeplineascã.

          A consemnat Gabriel Stegãrescu
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5.04.2015 – Sacrificiul inutil al mieilor. Florii

pângãrite
Fiind ultima duminicã de târg înainte de Paºte (când este

închis târgul), afluenþa de vânzãtori ºi cumpãrãtori este maximã.

Fiecare are planuri de cumpãrãturi absolut necesare. Mieii ºi

carnea de viþel sunt cãutate de cei mai mulþi. Când nimeni nu se

aºtepta, a venit urgia: control ANAF, DNA, Protecþia

consumatorului ºi jandarmi fãrã numãr. Amenzi ºi confiscãri de

miei ºi carne (care a fost „tratatã” cu substanþe specifice ca sã nu

mai poatã fi consumatã), tarabagii îngroziþi încercând sã-ºi

ascundã marfa sau sã fugã (încotro, dacã porþile de intrare erau

blocate). Astfel cã, dupã plecarea „invadatorilor” târgul s-a golit.

Acþiunea a fost filmatã ºi la TV va apãrea fapta de vitejie a

instituþiilor statului care-ºi fac datoria. Din punctul meu de vedere

a fost o faptã de mârºãvie. Pãcat de mieii care trebuiau sã ajungã

pe masa de Paºte la câteva sute de persoane.

19.04.2015 – Sporturi extreme
Sf. Apostol Toma (Necredinciosul) ar fi încã odatã într-o

mare dilemã. De data aceasta ºi-ar menþine convingerea iniþialã:

nicio minune nu este posibilã în târg. Cu toate rugãciunile cãtre

Cel de Sus, orice ploaie aduce bãlþi ºi nãmol în jurul ºi în incinta

bãtrânului obor bolintinean. Dupã ploaia continuã din timpul

nopþii, care printr-o minune s-a oprit chiar la ora 7, la sosirea

cumpãrãtorilor aceºtia au fost surprinºi de bãlþile extinse ºi foarte

adânci, într-atât încât nici maºinile nu puteau trece în zona intrãrii

auto de sud-est. Tot bãlþi erau ºi în cartierul spoitorilor, unde

tradiþia sãrbãtoririi Paºtelui blajinilor era în toi.

26.04.2015 – Târg europenizat. Disperarea

murãturilor
Dacã acum 6 luni erau preferatele întregii familii, mândria

gospodinei ºefe, acum, apãrând trufandalele (chiar dacã din

import), sunt privite ca intruse. Nu mai poþi, sunt grele, depãºite.

Mai bine ceva proaspãt – ce dacã-i prea scump. Iar târgul oferã

mãrfuri agroalimentare din toatã Europa (via en-gros-uri din

Bucureºti): roºii turceºti, salatã ºi morcovi din Italia, cãpºuni din

Spania, mere din Polonia, usturoi de aiurea (adicã chinezesc),

rãsaduri ºi seminþe din Bulgaria.

3.05.2015 – Ultimului sosit i se oferã exact

ce-ºi doreºte
Am fost de multe ori în ipostaza de a fi pãcãlit de cãtre

vânzãtorii de rãsaduri necinstiþi. Am cerut ardei gras ºi am umplut

grãdina de ardei iute bulgãresc. Negustorii care se dau producãtori

debitând poveºti legate de preþul unei seminþe, procedeazã astfel

ca sã-ºi vândã marfa. Se întâmplã la viþa de vie, la pomi fructiferi

ºi cel mai des la rãsaduri de tomate. De multe ori ºi din neºtiinþã,

pentru cã încurcã lãdiþele cumpãrate en-gros de la producãtori

direcþi sau din Bulgaria. De exemplu, o tanti vindea busuioc

alimentar cu gust de lãmâiþã. Adicã ce era de fapt? Preþurile la

trufandale au fost: cartofi noi 4 lei/kg (cei vechi 1 leu/kg); varza

nouã: 3,5 lei/kg; castraveþi corniºon: 5 lei/kg. Rãsaduri vindeau

toþi tarabagii (mai puþin grãtaragii), cu preþuri diferite, ceea ce

demonstreazã cã nu erau din rãsadniþele proprii. În plus foarte

multe rãsaduri erau crude, forþate, nu erau cãlite ºi ca urmare se

ofilesc pe brazdã ºi nu rezistã ºocului de transplantare. Cele mai

sigure, cele din pahare ºi cofraje care au ºi preþuri mai mari: între

0,50 ºi 1 leu/fir/pahar. Cele de pe brazdã: 0,20 lei/buc. Vã doresc

recolte pe mãsura efortului ºi cheltuielii ºi sã luaþi aminte de la

cei pãþiþi cã altfel luaþi þeapã.

10.05.2015 – Slavã þie primãvarã / C-ai adus

rãsad în þarã / Sã-nvãþãm limba bulgarã!
Oferta de rãsaduri este însoþitã de afiºe-inscripþii cu

denumirea soiului ºi preþului. Acestea trãdeazã provenienþa ori a

seminþelor, ori/ºi a rãsadurilor aduse direct din Bulgaria. Riha,

Marisa, Ryana, Marisa – am scris aºa cum erau afiºate – sau

Precos predominã. Cã Marisa este mai vechea Mariþa e greu de

aflat. Important este cã sunt O.M.G. care produc G.P.S. (adicã

organisme modificate genetic care produc grave probleme de

sãnãtate). ªi nu spun vorbe-n vânt. Un vânzãtor de rãsaduri de

acest fel încerca sã-mi dovedeascã faptul cã pe el îl costã fiecare

sãmânþã circa 5.000 de lei vechi. La care se adaugã coeficientul

de germinaþie ºi firele/rãsadurile rebut. Adicã cele la care se

observau urmãrile modificãrii genetice: plante mutilate, care

rãmân la stadiul de frunze ºi nu mai cresc. Asta mâncãm, dar nu

ºtim. Din pãcate sau din fericire? Cine ar trebui sã ne avertizeze

ºi/sau sã ia mãsuri? Cãci ardeiul lung/capia, zis „ureche de

elefant” ºi care cântãreºte chiar jumãtate de kilogram sigur este

modificat genetic.

17.05.2015 – Legume la ceas de tranziþie
În plinã primãvarã fiind, au apãrut trufandalele, dar la preþuri

prohibitive. Astfel, la varza nouã de solar preþul a scãzut pânã la

2,5-3 lei/kg; castraveþii: 4 lei/kg iar cartofii noi (marfã epuizatã)

tot la 4 lei/kg. Se cumpãrã totuºi de poftã ºi din dorinþa de a uita

de anotimpul conservelor. Cartofii vechi: 1,10 lei/kg. Cãpºunile,

la 10 lei/kg, zise din þarã, dar pentru cã sunt mari ºi neparfumate

par a fi de import (sau doar soiul din import!). Rãsaduri parþial

nevândute pentru cã cererea a fost mare în ultimele trei duminici

ºi ca atare oamenii ºi-au completat necesarul. Preþuri diverse, de

la 0,20 la 0,50 lei/fir (în pahar nutritiv), funcþie ºi de calitate. Se

observã graba de a veni cu marfã multã, dar calitatea este

necorespunzãtoare (talie micã, necãlite) ºi nu asigurã prinderea

(ºi aºa vin cãldurile în curând). Verdeþuri din belºug. Morcovii la

preþ istoric: 5 lei/kg sau 2 lei legãtura. Am luat cu 5 lei, 3 legãturi,

mai scumpi, dar de la producãtorii autohtoni. Multe flori la

ghivece. Pui mãricei, relativ scumpi. Am cumpãrat rãsad de

completare (ardei gogoºar, varzã, sfeclã roºie ºi cimbru – care se

prinde mai greu dacã nu este suficient de matur).

24.05.2015 – Invazia florilor în ghivece
Dupã rãsaduri, intermediarii descurcãreþi care sufocã târgul

s-au adaptat cerinþelor ofertei de sezon ºi au venit ºi cu flori

cultivate în ghivece. Pe lângã un singur cultivator-producãtor

autentic din Bolintin Deal, foarte mulþi negustori cu „de toate”

încearcã acum ºi florile în ghivece care sunt foarte apreciate de

fiecare dintre noi, fie cã avem vile cu pretenþii sau o micã

gospodãrie ori doar un balcon. Aºadar, pe lângã zarzavaturi ºi

legume sunt expuse panseluþe, urzicuþe, petunii, dalii pitice, gura

leului, crãiþe ºi muºcate de toate culorile (cele curgãtoare fiind

cele mai scumpe, dar ºi cele mai cãutate). Oricum, nimeni nu mai

poate spune cã-s crescute în rãsadniþe proprii, pentru cã se obþin

dupã o tehnologie laborioasã ºi pretenþioasã pe care puþini se

încumetã s-o încerce. Târgul începe sã aibã abundenþã de produse.

Asta pentru cã au apãrut producãtorii veritabili ºi drept urmare

preþurile au scãzut vertiginos (ºi profitabil pentru cumpãrãtori)

faþã de duminica trecutã. Varza nouã: 1 leu/kg (de la 2,5 lei/kg).

Cartofii noi: 1,5 lei/kg. Rãsadurile, încã multe pe tarabe, nu mai

sunt cãutate în cantitãþi mari, ci pentru completãri. ªi aici observãm

preþuri mai mici. Cãpºunile, de la 10 lei, azi o sãptãmânã, au

ajuns la 8 lei/kg ºi chiar la 5 lei cele mai mici (dar ºi cele mai

dulci, din soiuri autohtone). Toþi aºteptãm darul îmbelºugat al

primãverii ºi nu ne-a dezamãgit. Subliniez cã în ultimele trei

sãptãmâni, în zonã ploile ne-au ocolit ºi nu-i bucurã nici pe

grãdinari ºi nici pe restul þãranilor, cerealele cultivate în toamnã

ºi primãvarã fiind de talie micã, iar producþia sigur va fi mult mai

micã decât anul trecut. Aºa e când nu avem an electoral ºi

politicienii nu mai fac pe paparudele în campanie ca sã fie an

bogat pentru agriculturã. Sã sperãm cã Cel de Sus va avea îndurare

ºi ne va ierta ºi de data asta, dãruindu-ne ploile binefãcãtoare.

31.05.2015 – Itinerar Schengen: paparude

exportate
Am lipsit o sãptãmânã fãrã sã regret. Am vãzut ce-am visat

ºi mai mult de-atât: þara cantoanelor ºi a vacilor cu adevãrat

fericite. Strãbãtând ºi vizitând diverse orase ºi zone am constatat

cã agricultura ºi creºterea vitelor erau superorganizate (irigaþii

100%, pãºuni, fâneþe, cereale, viþã de vie, pomi fructiferi).

Fermele erau pretutindeni. Surpriza a venit însã când am vãzut în

chiar capitala þãrii, Berna, o piaþã þãrãneascã autenticã, aºezatã pe

fosta grotã a urºilor (simbolul Elveþiei), în actuala Piaþã a Urºilor.

Suprafaþa dedicatã era împãrþitã în douã: piaþa alimentarã

(brânzeturi, fructe, legume, flori) ºi produse tradiþionale,

suveniruri – toate autentice, vândute de producãtorii direcþi, în

corturi de pânzã sau direct pe caldarâm, în diverse forme de

prezentare, dar frumos ambalate ºi la preþuri afiºate pe fiecare

produs. Astfel de pieþe pentru fermieri erau în foarte multe alte

localitãþi pe care le-am vizitat. Chiar ºi la Milano (de data asta în

Italia) era o piaþã de acest fel ºi chiar foarte mare, care se închidea

exact când treceam pe acolo, situatã pe o esplanadã. Dupã ce au

strâns marfa ºi corturile, totul era perfect curat ºi a urmat o

repetiþie a jandarmilor pentru Ziua Naþionalã (2 iulie), fãrã alte

pregãtiri. Întâmplãtor, la Lucerna, într-un avizier am vãzut un

afiº sugestiv cu un spectacol „gitan” itinerant având ca temã

dansuri ºi muzicã specificã etniei. Pe afiº se observa un grup de

tinere adolescente (nu pubere), îmbrãcate sumar ºi transparent,

care executau dansul paparudelor în cadrul sãrbãtorilor Rusaliilor.

Ca sã vezi. ªi probabil d-aia la ei plouã.

7.06.2015 – Târg sau bazar?
Ajungând mai târziu, când cumpãrãtorii se mai rãriserã,

efectuând preumblarea (de informare) printre tarabe, am fãcut ºi

prima constatare: jumãtate erau cu mãrfuri industriale sau de

bazar. Iar dacã adãugãm ºi zona de cherestea ºi de grãtare, partea

rãmasã pentru produse agricole este sub 50%! Probabil aceasta-

i direcþia. Oricum, în afarã de cartofii noi – 1 leu/kg ºi de cei

vechi care încã existã din abundenþa anului trecut (0,5 lei/kg), în

rest rãsaduri, zarzavaturi încã nevândute. Criza de morcovi (5

lei/kg), lipsa totalã de mazãre de grãdinã, varza nouã în cantitãþi

mici ºi scumpitã deja (2 lei/kg), fructe puþine ºi scumpe.

Deºi nu s-ar zice, în scurtul rãstimp dintre

ultimele apariþii ale revistei s-au desfãºurat douã

ºedinþe ale consacratului, de acum, Club de

Istorie.

Ediþia din 21 martie, a XXXVII-a reunire a

pasionaþilor de trecutul acestor locuri, a avut un

oaspete deosebit, prof. univ. dr. Florin Iordache,

care, convins de nivelul ºi ardoarea dezbaterilor, a promis sã devinã o prezenþã constantã a ºedinþelor Clubului. Intervenþiile domniei

sale au marcat ºedinþa, aducând o notã proaspãtã ºi precizãri importante.

Fiind o ediþie aniversarã, ca în fiecare martie când Bolintinul marcheazã trecerea a încã unui an de la prima atestare documentarã

(15 martie 1433), tema generalã a ºedinþei a fost legatã, dupã cum s-a împãmântenit, de prezentarea ºi lãmurirea unor aspecte ale

istoriei acestui vechi sat valah. Au prezentat materiale domnii Vasile Grigore (Hotarul Bolintinului; Crima de la Gimnaziul

industrial), ªtefan Crudu (Frumuseþi ale Bolintinului

interbelic), Corneliu State (În umbra marelui

URR’S), Nicolae Stoica (Douãzeci de ani în slujba

chinologiei de serviciu). Ele au fost urmate (ºi chiar

acompaniate) de intervenþiile participanþilor, care au

comentat pertinent ºi furtunos materialele expuse.

Ediþia a XXXVIII-a, din 16 mai 2015, ca urmare

a propunerii Iuliei Lazãr, a avut ca temã Literatura,

mai precis scriitorii care au vreo legãturã cu spaþiul

bolintinean. Din fericire, pentru tratarea subiectului,

membrii au avut la îndemânã o vastã bibliografie.

Prin urmare, participanþii la Clubul de Istorie s-au

aplecat asupra scriitorilor Radu Boureanu (Scriitorul

satului Palanca – Iulia Lazãr), Tudor Arghezi (O

vizitã la Mãrþiºor – ªtefan Crudu), Ion Carbarãu

(Un mare ºi necunoscut scriitor – Vasile Grigore).

Intervenþiile celorlalþi participanþi au îmbogãþit

substanþa dezbaterilor, devenite furtunoase în anumite momente.

Au participat: Florin Iordache, Constantin Bãrbuþã, Valerian Creþu, Vasile Grigore, Rãzvan Preda, Ana-Maria Guler, Iulia Lazãr,

Mioara Mãnescu, Ciprian Necºuþu, ªtefan Crudu, Vasile Constantin, Nicolae Stoica, Corneliu State, Valeriu Dumitrescu, Gabriel

Stegãrescu, Marian Grigore, Floricã Dan, Nicolae Ciubuc, Maria Alexandra Mãnescu, Narcis Fãnicã, Constantina Chiva, ªtefana

Fãnicã. Vã invitãm sã vã alãturaþi lor, la urmãtoarea întâlnire, din 18 iulie a Clubului de Istorie, la care tema va fi Din cufãrul

bunicilor (propunere Ciprian Necºuþu).

Ciprian NECªUÞU

Clubul de istorie
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Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (II)
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(urmare din pagina 3)

hristocentrism.

L.C.: Cred cã important este sã ºtim cum sã preþuim darul

scump al Învierii. Oare, noi, astãzi, ºtim sã-l preþuim?

Î.P.S. Ioan: Pentru unii, acest dar înseamnã revãrsarea iubirii

lui Dumnezeu peste noi, este întoarcerea la Tatãl, în tainicul Rai

al iubirii lui Dumnezeu. Alþii, ar fi dorit ca mormântul sã fi

rãmas pecetluit ºi lespedea de piatrã sã închidã pentru totdeauna

Iubirea, Cea Care S-a jertfit pentru noi. Însã n-au ºtiut cã Iubirea

lui Dumnezeu rãsare ºi rodeºte chiar ºi din piatrã. Omul a

semãnat Iubirea – pe Hristos – în piatrã, ºtiind cã tot ce se

seamãnã în piatrã moare. S-a înºelat, cãci Iubirea lui Dumnezeu

copleºeºte orice stâncã, iar stânca, decât sã lãcrimeze, mai bine

crapã. Din stânca de pe Golgota, unde a fost semãnat Hristos

Domnul, a rãsãrit Soarele dreptãþii. O, tu, stâncã a Golgotei, cât

de mult L-ai iubit tu pe Hristos! L-ai primit în tine pe Bobul de

Grâu cel Dumnezeiesc, de unde a rãsãrit, dând pacea ºi lumina

veºnicã acestei lumi. În Rai, Adam a fost oprit sã mãnânce din

pomul vieþii. Noi suntem chemaþi azi sã mâncãm din rodul

Crucii, cea care L-a rodit pe Hristos Euharistic, cãci Crucea a

rodit Viaþa. Hristos este Lumina la care vedem creaþia lui

Dumnezeu. Lumina soarelui este doar o palidã umbrã a

luminii Învierii lui Hristos.

Învierea este darul lui Dumnezeu fãcut omului, este darul iubirii

desãvârºite a Preasfintei Treimi. Este darul vieþii veºnice ºi al

nemãrginitei responsabilitãþi. Învierea înseamnã iubire, dar ºi

responsabilitate.

Cei care refuzã iubirea ºi responsabilitatea ar fi dorit sã gãseascã

astãzi mormântul strãjuit de ostaºi. Dar Iubirea nu poate fi pusã

sub strajã. Ea nu poate fi înlãnþuitã sau întemniþatã. Dacã ai

primit darul Învierii, pãstreazã-l ca pe cel mai scump odor, cãci în

el se aflã nimbul vieþii veºnice.

L.C.: Foarte interesant: în darul Învierii se aflã nimbul vieþii

veºnice! Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã ne spuneþi mai

multe despre iubire ºi responsabilitate?

Î.P.S. Ioan: Responsabilitatea veºniciei este greu de dus ºi de

împlinit. Pentru unii, iubirea este cea mai mare povarã din viaþa

lor. Dar, pentru cei ce se împãrtãºesc din iubirea lui Hristos,

iubirea înseamnã viaþa ºi bucuria în Duhul Sfânt. Moise a

lovit cu toiagul în stâncã ºi a izvorât apã, salvând astfel poporul

lui Israel în pustie: „Zis-a Domnul cãtre Moise:«Treci înaintea

poporului acestuia, dar ia cu tine câþiva din bãtrânii lui Israel; ia

în mânã toiagul cu care ai lovit Nilul ºi du-te. Iatã Eu voi sta

înaintea ta acolo la stânca din Horeb, iar tu vei lovi în stâncã ºi va

curge apã din ea ºi va bea poporul.» ªi a fãcut Moise aºa înaintea

bãtrânilor lui Israel.” (Ieºire 17, 5-6). Hristos a lovit ºi El în

stâncã, din care a izvorât luminã ºi viaþã veºnicã. Doamne, loveºte

ºi în stânca inimii mele ºi fã sã izvorascã din ea iubirea faþã de

Tine ºi faþã de fraþii mei!

Învierea izvorãºte din jertfã, jertfa izvorãºte din ascultare,

iar ascultarea din iubire. Tatãl L-a trimis în lume pe Fiul Sãu,

Unul Nãscut, ca s-o izbãveascã ºi s-o scoatã din întunericul

pãcatului: „S-a smerit pe sine, ascultãtor fãcându-Se pânã la

moarte ºi încã moarte pe cruce. Pentru aceea ºi Dumnezeu L-a

preaînãlþat ºi I-a dãruit Lui nume care este mai presus de orice

nume.” (Filipeni 2, 8-9). Dupã Înviere, contemporanii lui Iisus

nu-I mai pronunþau în acest fel numele, ci-I spuneau: Înviatul

din Nazaret. Pilat a poruncit sã se scrie pe o tãbliþã vina lui

Iisus: „Iisus Nazarineanul, Regele iudeilor” (Ioan 19, 19).

Oare, dupã Învierea lui Iisus, n-a dat poruncã unui scrib sã

dãltuiascã în piatra de deasupra mormântului: Aici a fost pentru

trei zile mormântul Înviatului din Nazaret?! Aºa I-a rãmas în

popor numele: Înviatul din Nazaret.

Înviatul din Nazaret ne-a lãsat ºi nouã darul Învierii, dar, pe

care unii îl primesc cu bucurie, iar alþii încã mai stau ºi azi în

cumpãnã. Însã aripa veºniciei i-a atins ºi pe ei. Rãmâne doar

mila lui Hristos care sã rãstoarne piatra de pe inima lor. O,

inimã de sub piatrã, greu ºi cu amar vei plânge, odatã!

Îndemn pe fraþii creºtini sã nu lãse ca, la umbra vieþii lor, sã

creascã doar nostalgii.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, aþi afirmat în

pastoralã cã, pe Golgota, iubirea a deschis ºirul sfinþilor cu

un tâlhar.

Î.P.S. Ioan: Era primãvarã la Ierusalim ºi pe Golgota

înfloriserã trei cruci. Hristos, pe Cruce, ªi-a întins mâinile

celor doi tâlhari. Voia sã Se împace ºi cu ei, sã-i tragã ºi pe ei la

Tatãl, dar numai unuia nu i-a fost ruºine sã-I întindã mâna

Rãstignitului. Pe acela, în acea zi, l-a trecut în Paradisul pierdut

de Adam. Un tâlhar a cãzut pe cruce, altul s-a mântuit pe cruce.

Ce mare tainã! Iubirea deschide ºirul sfinþilor cu un tâlhar.

Iatã ce poate face iubirea dintr-un tâlhar care se pocãieºte: un

sfânt! Doamne, în iubirea Ta ºi tâlharii pot ajunge sfinþi!

Astfel sã avem nãdejdea cã orice creºtin, chiar dacã a fãcut

pãcate precum tâlharul de pe cruce, prin spovedanie cu lacrimi ºi

adâncã pocãinþã, poate sã fie cu tâlharul în Rai.

L.C.: Aþi pus o altã întrebare retoricã: „de ce ne este greu sã

dãm mâna cu Rãstignitul”?!

Î.P.S. Ioan: Da, oare, de ce ne este greu sã dãm mâna cu

Rãstignitul?! Pentru cã este plinã de sânge ºi strãpunsã de

piroane?! Numai rãnile ºi sângele lui Hristos ne pot vindeca

rãnile noastre. Ostaºul a împuns cu suliþa coasta Sa, ca din ea sã

ne recreeze Hristos, aºa cum din coasta lui Adam a fãcut-o pe

Eva. Din coasta Sa ne-a hrãnit Hristos cu apã ºi sânge, ca sã nu

mai fim pradã morþii. Erau apa ºi sângele vieþii veºnice. Gustaþi

din acest izvor ce curge din coasta lui Hristos! Hristos ne-a lãsat

fiecãruia dintre noi o cruce ca sã rãstignim pe ea patimile ºi

pãcatele noastre. Crucea ne însoþeºte ºi la mormânt. Ea dã mãrturie

despre noi cã am fost oameni ai Crucii, ai jertfei.

Oare, ce va spune trecãtorilor crucea ta, iubite frate creºtine?!

Crucile, într-o zi, s-or face stele ºi vor avea îngerii grijã de ele. Va

fi o mare galaxie în univers, Galaxia Crucii. Îndemn mamele sã

nu le ia copiilor darul Crucii! Sã nu uite mamele cã patria începe

pe braþele lor. Braþele mamei sunt cea mai dulce patrie. Lãsaþi-i sã

trãiascã o clipã în acest sfânt pridvor al veºniciei.

Hristos, pe Cruce, a atins infinitul durerii omeneºti, pe care

l-a frânt pe Golgota. Hristos ne aratã cã moartea nu este ultima

speranþã a omului. De acum, moartea a fost scoasã afarã din

infinit. De azi, viaþa aparþine veºniciei, iar timpul nu mai stinge

veºnicia. Omul îºi trãieºte viaþa pe pãmânt între douã dangãte de

clopot: între timpul istoric ºi veºnicie, între naºtere ºi Înviere.

Învierea este dangãtul ce ne trece prin moarte la veºnicie.

Moartea este locul pe unde noi scãpãm din aceastã viaþã în veºnicie.

Nu-i altã cale pentru a trece de aici „dincolo”. Aceasta este cãrarea

pe care a cãlãtorit ºi Hristos. În calea Sa spre Tatãl, Hristos S-a

întâlnit cu moartea care nu voia sã-L lase sã Se întoarcã la Tatãl.

Dar a lovit-o cu sabia Jertfei, cu Crucea Sa, învingând-o, ca sã

putem trece ºi noi la Tatãl, peste moarte cãlcând. Astfel, moartea

a cãzut din infinit.

L.C.: Începând cu Ziua Învierii Domnului pânã la Înãlþare,

creºtinii se salutã, bucuroºi, cu urarea „Hristos a Înviat!”

care de fapt transmite o informaþie, reprezintã o veste bunã

transmisã din generaþie în generaþie.

Î.P.S. Ioan: În zilele de sfântã prãznuire a Învierii Domnului

nostru Iisus Hristos, grãim în cuvinte duhovniceºti, presãrate cu

vestea care a întors lumea din întuneric la luminã.

M-am adresat în pastoralã pãrinþilor, mai ales mamelor, ca sã-

ºi creascã pruncii în lumina Învierii lui Hristos ºi sã nu-i lase pe

seama celor care încã nu s-au trezit din noaptea minþii, cãci cei ce

se luptã cu Dumnezeu au o gândire cu sumã zero. Ei vã îndeamnã

sã evadaþi din luminã. Îndemn pe iubitele surori ca, din faþa

sfintelor altare, sã ducã copiilor, vestea cea bunã pe care au auzit-

o ºi femeile mironosiþe: „Hristos a înviat!” (cf. Marcu 16, 6).

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, cu mereu aceeaºi dragoste

pentru limba românã, aþi afirmat, în pastorala despre care

vorbim, cuvinte minunate despre graiul nostru românesc. În

încheiere, vã rog sã oferiþi cititorilor câteva sfaturi duhovniceºti.

Î.P.S. Ioan: Dupã Înviere s-a creat în lume un nou alfabet de

gândire. Cuvântul „Înviere” creeazã noi catedrale ale duhului,

în care Se prãznuieºte Dumnezeu Cel în Treime lãudat.

Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã, ºi în graiul nostru românesc,

a pãtruns vestea Învierii lui Hristos! Dumnezeu a binecuvântat

limba noastrã românã din care a fãcut un sanctuar, unde nu putem

intra decât cu smerenie ºi respect.

Pe Golgota, Hristos a început rezidirea lumii întemeind,

pe Cruce, Biserica Sa ca spaþiu binecuvântat al veºniciei.

Îndemn pe credincioºi sã rãmânã în Biserica ziditã de Hristos pe

Golgota, cãci pe aceasta „nici porþile iadului nu o vor birui” (cf.

Mt.16, 18).  Femeile mironosiþe sunt în faþa unei minuni - ele

gãsesc mormântul gol ºi le cuprinde teama.

Ungerea cu mir era un gest de iubire. Astfel, vedem cã iubirea

nu moare niciodatã. Sã nu ne fie teamã de marile minuni pe care

ni le pregãteºte Dumnezeu. Femeile mironosiþe L-au cãutat pe

Hristos la mormânt ºi nu L-au gãsit. Totuºi L-au gãsit printre

lacrimi. Nu vã cãutaþi pãrinþii în cimitire, cã n-o sã-i gãsiþi, ci

cãutaþi-i în Împãrãþia lui Dumnezeu. Sãrutã crucea maicii tale la

mormânt, dar n-o mai cãuta acolo. Ea este în Împãrãþia bucuriei

lui Dumnezeu.

Spuneþi celor care s-au jertfit pentru libertate, în faþa mãreþei

noastre catedrale, cã, deºi Timiºoara a fost fãrã þarã, în decembrie

’89, ea n-a fost nicio clipã fãrã Dumnezeu. Hristos a biruit ºi

moartea lor.

Sã împãrtãºim azi semenilor noºtri luminã din lumina Învierii

lui Hristos, iubire din iubirea lui Hristos, milã din mila lui Hristos.

Sã ne aducem aminte ºi de cei rãstigniþi cu Hristos, sã le aducem

ºi lor vestea Învierii lui Hristos ºi nãdejdea cã ºi pentru ei S-a

jertfit Hristos. Mângâiere ºi celor de pe patul suferinþei. Hristos

sã vindece ale lor rãni cu scump Sângele Sãu.

Pruncilor, bunã creºtere ºi înþelepciune, iar celor în vârstã,

nãdejdea plinã de bucurie a întâlnirii cu Hristos Cel Înviat. Tuturor

le doresc sã aibã parte de bucuria pe care a avut-o Maica Domnului

când L-a vãzut pe Fiul Sãu Înviat.


