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Atitudini
Vasile GRIGORESCUEditorial

Descântec de iele

Nicolae Dan Fruntelatã
Sud, pânã la capãt

Gl. bg.(r) Gheorghe Dragomir
Alegerile locale: între promisiuni
amãgitoare ºi zãngãnit de cãtuºe

Vasile Grigorescu
Cândva, la anul ’39

Grupul ªcolar Bolintinul din Vale, 1939

Voi, Ielelor mãestrelor,

Duºmane oamenilor,

Stãpâne vânturilor,

Doamnele pãmântului,

Ce prin vãzduh zburaþi,

Pe iarbã lunecaþi

ªi pe valuri cãlcaþi.

Vã duceþi în locuri depãrtate

În baltã, trestie, pustietate,

Unde popa nu toacã

Unde fata nu joacã.

Vã duceþi în gura vântului

Sã vã loviþi pãmântului,

Ieºiþi din mânã, trup, picior,

ªi sã piereþi sus, într-un nor.

Daþi omului sãnãtate!

Cã sabie de foc vã bate!
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Tradiþie Istoricã Bolintineanu“

DUMITRU
DUMITRICÃ

(4 oct. 1941-18 mai 2016)

S-a stins poetul Dumitru Dumitricã. La plecare, confraþii l-au petrecut aºa cum se

cuvenea unuia care ºi-a pus viaþa în slujba culturii. Dupã puteri, însã cu toatã dãruirea

izvorâtã dintr-o mare iubire pentru românitate, pentru locurile natale, pentru cuvânt.

În satul sãu, Bolintinul din Deal, nu se va mai naºte prea curând o personalitate de o

asemenea anvergurã, dispunând de atâta energie pentru promovarea scrisului, pentru

stimularea patriotismului local. Zeci, sute chiar de personalitãþi dintre cele mai

semnificative ale literelor româneºti ºi-au purtat paºii pe sub salcia pletoasã din curtea

dumnealui. Mi-a fost greu, aºadar, sã înþeleg atitudinea autoritãþilor locale, a ºcolilor,

de a ignora plecarea poetului. O fi fost campanie electoralã, dar poate pentru acest

motiv mãcar ar fi trebuit sã fie prezente. Crede oare cineva din Bolintinul din Deal cã

se va întâlni prea curând cu un mai potrivit exemplu de bunã conduitã socialã decât

poetul Dumitru Dumitricã?

Nu este, din pãcate, o atitudine singularã aceastã ignorare a tot ceea ce iese din

sfera interesului propriu, care nu-þi aduce un profit palpabil, imediat. Exemplul „celor

mari”, de la noi sau de aiurea, care, atunci când nu le mai convin regulile, vor schimbarea

lor, este concludent. În vreme ce acceptarea românilor cu drepturi depline în UE a fost

ºi este întârziatã, aceiaºi români sunt obligaþi sã participe la piaþa comunã a gazului

(citeºte: sã subventionãm preþul gazului pentru „amãrâþii” de germani, austrieci,

francezi etc.), altfel vom plãti amenzi usturãtoare, deºi deja cel mai scump combustibil

din Europa se gãseºte la noi. Este ºtiut cã în aceastã regiune, în afarã de Rusia numai

România, Marea Britanie ºi Norvegia au asemenea zãcãminte. Or, pentru cã nu-i mai

plac regulile, Marea Britanie va ieºi din UE. Mostre de atitudini duplicitare oferã,

deasemenea, subiecte precum genocidul armean, Kosovo, invadarea Ucrainei versus

invadarea Ciprului etc.

Pentru a rãsplãti „ascultarea” românilor ºi atitudinea lor cuviincioasã, Europa va

închide în continuare ochii la democraþia noastrã originalã, în care vocea criticã a

comunitãþilor a amuþit, nu mai are chef sã ia poziþie.

Tãcerea guvernanþilor noºtri, impotenþa arãtatã la ora negocierilor este preþul pe

care îl plãtim pentru ca anumite averi, anumite persoane, sã poatã sta la adãpost, afarã.

De altfel, ºtiaþi cã muncitorii români în strãinãtate sunt, mai nou, obligaþi sã-ºi plãteascã

un specialist aici, în þarã, ca sã dea seamã ºi statului român pentru ce câºtigã acolo?

Asta dupã ce au dat o datã socotealã statului în care muncesc ºi trãiesc. Vezi Doamne,

pricopseala unora este mai nocivã decât a altora. Adicã, de ce sã se îmbogãþeascã tot

prostul, ca sã prindã putere ºi voce?

Interesul pentru binele comun pare sã fie o chestiune de domeniul trecutului.

Comunitãþile nu mai au spirit combativ, sunt blazate precum echipa naþionalã de fotbal.

Cu toate acestea, continuãm sã pãstrãm o pãrere foarte bunã despre noi atunci când ne

comparãm cu alþii; l-am auzit pe generalul fãrã armatã ºi rãzboaie câºtigate spunând cã

Albania nu mai este ce a fost. Bravo lor! Dar noi, ce-am pãzit în acest timp?
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Monografiile de localitãþi au reprezentat dintotdeauna un proiect ambiþios pentru

toþi cei care ºi-au propus sã le realizeze. Ambiþios ºi totodatã nu prea uºor de dus

pânã la capãt dacã ne gândim ce presupune acesta: documentare foarte serioasã,

investigaþii de biblioteci ºi arhive, scormonirea prin documentele primãriilor ºi nu

în ultimul rând o muncã ºi o perseverenþã cum greu pot fi închipuite de cãtre cei

neimplicaþi în astfel de construcþii culturale. Desigur, toate acestea numai în

condiþiile în care cei care elaboreazã monografii doresc dintru început sã facã un

lucru temeinic, care sã devinã de referinþã în viitor. Larga paletã de izvoare (istorice,

etnografice, sociale, culturale, politice etc.) ce se cer a fi frecventate în respectiva

documentare nu e simplu ºi nici uºor de investigat.

De regulã (la noi ºi nu numai la noi) asemenea lucrãri au fost/sunt redactate de

colective de specialiºti, cei mai în mãsurã sã aducã informaþia la zi ºi sã le comenteze

dintr-o perspectivã ontologicã adecvatã.

Prin deceniul al treilea ºi prin cel urmãtor din secolul trecut (dar chiar ºi mai înainte)

tipãrirea de monografii devenise o cerinþã de ordin major ºi nu de puþine ori însuºi

statul investea fonduri pentru asta, angrenându-i în astfel de întreprinderi pe specialiºtii

IN MEMORIAM
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Un proiect ambiþios

Echipa de fotbal Bolintin Vale, 1952

Recuperare dupã meci Reunirea echipei anilor 1975-1976

Biblioteca SUD-ului

Nicolae Dan Fruntelatã, O datã-n veac patria moare,

Bucureºti, Editura Semne, 2016. Prin Dobra mergi mai mult,

deºi ea nu e comunã, nu, e sat, bã, fratele meu, aparþinãtor de

comuna aia mare ºi importantã unde ziceam cã mergem. În

Dobra poþi sã te opreºti cu încredere. Ori la alde Ionete, ori la

Mircea Udrescu, bãiatul popii, ori la Gicu Ghealdâr, ori la

finu Nicu Cenda, ginerele lui Glenþoaica, la oricare te opreºti

gãseºti o þuicã de prunã adevãratã, fãrã zahãr ºi alte mirodenii,

un pahar de vin alb, altoit, ce mai, dobrenii au stindardu’ lor

(asta vine de la „standard”, dacã nu ºtiaþi).

Nicolae Scurtu, Autografe de la Nichita Stãnescu,

Bucureºti, Editura Ars Docendi, 2012. Nichita Stãnescu, aºa

cum relevã ºi autografele pe care i le-a dãruit timp de aproape

cinci luºtri, manifesta pentru poetul ºi omul Gheorghe Tomozei

o admiraþie, o preþuire ºi o iubire greu, foarte greu de imaginat

într-o lume neaºezatã, traumatizatã de drame imprevizibile.

Autografele lui Nichita Stãnescu, deloc convenþionale,

surprind, cu acuitate, evoluþia relaþiilor ºi sentimentelor,

consolidate în timp, prin intermediul cãrora cei doi poeþi ºi-au

intersectat destinele.

Slove de curcubeu la margine de timp: amintiri despre

Nicolae Truþã, coord. Elena Truþã, Lucian Truþã, Caracal,

Editura Hoffman, 2015. „Pe pictorul Nicolae Truþã l-am

reîntâlnit, cu niºte ani în urmã, în Capitalã; se rãtãcise între

douã expoziþii bucureºtene, al cãror autor era: una la Centrul

Cultural Francez, cealaltã la Sala de Marmurã de la Centrul

Militar Naþional. Totul a pornit ca într-o discuþie cu Brâncuºi –

aºa cum îmi imaginam eu unele convorbiri ale lui Petre Pandrea

cu Haiducul de la Hobiþa. Adicã nu atât despre artã, ca atare, cât

despre înþelepciunile ei.” (Ion Andreiþã)

Imaginile provin din colecþiile Adrian Dumitrescu, Tanþa Ulmeanu-Bidirici, Mircea Paraschiv, Icã Pârvãnescu

de prim rang, dar ºi pe studenþii cu chemare cãtre studii sociologice de anvergurã.

O serie întreagã de broºuri (precum Îndreptar cultural. Cartea misionarului

Chestionar de anchetã socialã pentru monografie, Chestionar folcloric, Îndreptar

pentru conducãtorii culturali de la sate - Cãminul cultural) tipãrite de poetul V.

Voiculescu (pe atunci redactor la Radio) în colaborare cu  D. Mugur, cumulate cu un

ºir de articole rãspândite prin ziarele vremii ori rostite la microfon, dau mãsura

importanþei ºi accentului serios care se punea atunci pe acest tip de lucrãri. Ele erau

menite sã scoatã la luminã valori culturale de patrimoniu, prea puþin sau chiar deloc

cunoscute - toate dând marca, originalitatea, specificul etosului românesc.

Mai târziu, prin anii ’30 ºi ceva anchete de teren organizate de cãtre Dimitrie Gusti

au sporit ºi mai mult dorinþa cercetãrii, iar rezultatul acestora îl reprezintã numeroasele

înregistrãri, sub formã scrisã ori aflate pe bandã magneticã de la Institutul de Folclor

- izvor nesecat de inspiraþie pentru studii, lucrãri de doctorat, cãrþi ale celor preocupaþi

de cunoaºterea satului românesc tradiþional ºi al valorilor lui.

Prin anii ’80 ai veacului trecut, pe când lucram ca redactor la o editurã azi dispãrutã,

Sport-Turism, cineva a avut iniþiativa tipãririi unor monografii ale judeþelor ºi, deºi

iniþial a existat un cuprins stas al fiecãreia dintre ele ºi deºi trebuia plãtit tribut

ideologiei vremii, cãrþile cu pricina nu ºi-au pierdut valoarea documentarã nici azi (în

fond geografia, istoria, etnografia, folclorul ºi alte câteva domenii nu s-au schimbat,

ori s-au schimbat foarte puþin dupã 1990). În lipsa altora, care sã le fi înlocuit ulterior,

ele mai folosesc ºi acum ca sursã documentarã. Mai ales cã în afara unor primãrii ºi

Consilii locale nimeni ºi nicãieri în þarã nu ºi-au manifestat interesul pentru lucrãri de

acest tip. E regretabil, desigur, cã s-a întâmplat ºi se întâmplã aºa, de vreme ce mersul

societãþii, schimbãrile care au avut/au loc pe toate planurile au presupus/presupun

revizuiri, noi puncte de vedere, alte criterii de alcãtuire a sumarelor, alte principii de

elaborare decât înainte etc.

Iatã de ce (din aceste motive ºi poate ºi din altele) m-am bucurat, citind nu mai

departe decât în numãrul precedent al revistei SUD anunþul pregãtirii unei monografii

a oraºului Bolintin Vale, despre care puþinã lume ºtie cã el este nu numai localitatea

de care se leagã numele unuia din marii poeþi ai neamului, Dimitrie Bolintineanu, ci

ºi o aºezare cu o istorie deosebit de interesantã ºi de bogatã, cu un trecut pe cât de

necunoscut tot pe atât de demn de a fi cunoscut. Ca fost târg, ca fost centru comercial,

dar ºi ca loc ce a dat þãrii personalitãþi marcante. Apoi ca localitate de un pitoresc ºi

farmec aparte, cu oameni harnici ºi muncitori, care ºi-au lãsat urmele trudei ºi trecerii

lor nu numai prin multe locuri din þarã, dar ºi prin strãinãtate, zidarii de aici fiind

cunoscuþi prin multe zãri ale mapamondului.

Momente de istorie, monumente, fapte ºi întâmplãri depãnate pe firul timpului,

locuri ºi oameni de ieri ºi de azi îºi vor gãsi, sunt sigur, locul cuvenit în aceastã

monumentalã carte pe care Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie istoricã Bolintineanu

cu sprijinul Primãriei oraºului Bolintin Vale o vor duce la bun sfârºit ºi într-un termen

cât mai apropiat.

Un proiect ambiþios, demn de toatã lauda ºi totodatã pilduitor pentru alte organizaþii,

fundaþii, asociaþii ºi primãrii din þarã. Spre binele culturii ºi civilizaþiei noastre naþionale.

Echipa de fotbal Bolintin Vale, anii 1950 - stânga Costel Dumitrescu
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
A trãi, a povesti, a iubi

Neagu Udroiu, Grãdina cu statui, Editura Tipo Moldova,

2016, pe genericul unui film despre istoria contemporanã ºi

viaþa contemporanã, un film pe o pânzã uriaºã. Neagu Udroiu îl

comenteazã cu patos ºi cu talent de gazetar care observã totul,

dar ºi de scriitor care dã fiecãrui nume aura pe care o poartã în

sufletul lui.

El trãieºte vârsta artisticã a mãrturisirii totale. Prin viaþa lui au

trecut mii de oameni. Mulþi dintre ei, mari personalitãþi ale culturii,

ale ºtiinþei, ale învãþãmântului, ale credinþei, ale politicii mondiale,

ale sportului.

Neagu Udroiu le dã dreptul la bronzul statuilor. Dar le adaugã

alte nume, importante pentru el ºi viaþa lui, dar importante ºi

pentru ritmul istoriei unor ani ciudaþi, aflaþi pe crucea a douã

veacuri, cu care el îºi populeazã aceastã carte.

În þarã, umblând peste tot ca ziarist, în lume, arând mapamondul

cu un carnet în mânã, în cariera lui de diplomat, de scriitor împãtimit

de cãrþi ºi fascinat de oamenii care le fac, în amintirile lui de

student, de elev, de ucenic, de copil nãscut în Cartojanii din Vlaºca,

Neagu Udroiu pune în literã aceastã saga a vieþii noastre. Viciu

nobil al nordicului de adopþie, ambasadorul în Finlanda cea

cutreieratã de poveºtile lui Moº Crãciun, el a învãþat cã dintr-o

saga nu trebuie sã omiþi nimic, niciun om, nicio viaþã, niciun

cântec ºi sã încerci sã împarþi cu ai tãi numai vorbele bune.

Iatã capitole din aceastã carte de poveºti despre oameni: Via

Academica, Rotonda scriitorilor, Amfiteatrul Hyperion, Colina

artelor, Pridvorul bisericii, Arena celor cinci cercuri, Uliþa

ºcolii, Calea Gutenberg-Marconi, Magistrala diplomaticã,

Constelaþia Ing, Agora pentru globe-trotteri.

Ca director al Agenþiei Naþionale de ºtiri Agerpres, Udroiu a

întâlnit ºefi de stat în funcþie, viitori ºefi de stat, miniºtri, savanþi,

directori de ziare mondiale, mari artiºti, mari sportivi. El face din

fiecare întâlnire o poveste-portret prin care vrea sã ne aminteascã

un om.

Despre George Bush, preºedintele american, fost partener de

tenis al lui Corneliu Mãnescu, evocã, dintr-o replicã, un fel de a-

þi aminti despre o þarã.

Aceastã carte e o aventurã a spiritului.

Sã pleci din Cartojani, sã întâlneºti în Aula Academiei pe Octav

Onicescu, pe ªerban Cioculescu, pe Rãzvan Theodorescu, sã fii

de faþã când mari scriitori români, un Eugen Barbu, un Nichita,

un Sorescu, un D.R. Popescu s-au întâlnit cu cititorii, sã ajungi

în State, la redacþiile unor mastodonþi de presã, sã asculþi oceanul

în Honolulu, lângã umbra unui pierdut mare poet român, ªtefan

Baciu, sã vezi lacurile fulgerate de aurora borealã ale Finlandei,

apoi, sã ai puterea sã povesteºti totul, iatã de ce cartea lui Udroiu

acoperã definiþia de aventurã a spiritului.

Spune Neagu Udroiu în Cuvântul pregãtitor al cãrþii: Carte cu

prieteni, îi puteþi zice, pânã la un punct asta ºi este. Lumea prin care

am trecut, poate fi ºi asta o sugestie. Sau Oameni pe care i-am

cunoscut. Am dat mâna cu ei, mai zicea un coleg într-un demers

similar. Realitatea este cã, deºi fiecare în parte mã ademeneºte, nu se

potriveºte pe de-a-ntregul niciuna din aceste ziceri.

La TVRM, o televiziune culturalã – nomina odiosa! – o

„televiziune de niºã”, cum spun marii specialiºti, într-o vreme

tulbure a politicii deºãnþate pânã la scandalurile de mahala, înecate

în ignoranþa crasã ºi triumfãtoare a unor semianalfabeþi care au

fãcut ºi mai fac legea în þara asta, deci, în vremea în care am trãit

câþiva ani alãturi de Neagu Udroiu, într-o astfel de oazã, el fãcea

ºi emisiunea Grãdina cu statui. Vorbea cu mari medici ai lumii

româneºti, cu artiºti care au fãcut istorie, cu mari sportivi având

sufletul înfãºurat în tricolorul românesc, cu mari profesori, cu

pictori, cu scriitori. Sã fiu orgolios ºi sã declar cã, din prietenia

mea veche pentru Neagu Udroiu, dar ºi din admiraþia pentru

pasiunea lui de gazetar, am asigurat acest spaþiu de fugã din

realitatea imediatã, aculturalã ºi indiferentã? De ce nu?

Iatã, am în faþã o carte, repet, pentru a vã fixa în memorie acest

termen magic, o saga a iubirii de oameni. Ca orice saga, ea este

o mãrturie în procesul pe care viitorul îl va face prezentului

nostru, glorios ºi chinuit, înlãcrimat ºi fericit, Doamne, am ajuns

în vremea când, pentru a ne aminti de noi, pentru a ne recunoaºte,

pentru a ne recuceri identitatea, avem nevoie de martori credibili,

cinstiþi ºi, dacã se poate, inteligenþi.

Neagu Udroiu este un asemenea martor.

Un secui pierdut în Sud

Acesta este fratele meu de astãzi, când îmi adun prietenii ºi

poveºtile, ºi amintirile, pentru cã, nu-i aºa, numai cu ele mã mai

pot þine în faþa vremurilor nu prea luminoase care vin cãtre noi.

Un secui pierdut în Sud, adicã, Vasile Szolga, universitar

venit din Ardeal, botezat prin iubirea vieþii lui în sudul muntean,

lângã Pietroasele, acolo unde-ºi adunã acum poveºtile de scriitor

adevãrat.

Am scris despre cãrþile lui publicate pânã acum. Despre

capacitatea de a spune, în puþine cuvinte, niºte basme de searã

pentru nepoata lui iubitã, prinþesa Deea.

Acum nu mai pot face acest lucru. El vine cãtre noi într-o

carte, Culorile tristeþii, editatã de luminoasa noastrã prietenã,

Raluca Tudor, o carte care îl deseneazã altfel. Zâmbeºte spre

mine Vasile Szolga, cu ochii lui cãprui care mie mi se par, nu ºtiu

ce ce, albaºtri, ºi privitori numai de lucruri bune! De ce culorile

tristeþii, de ce aceastã întunecare în scrisul tãu, prietene?

Atunci îmi trimite o poveste care m-a tulburat de tot: o poveste

de dragoste, o poveste în care a vãzut un tablou de femeie

frumoasã ºi iluzorie. Iar în noaptea urmãtoare a visat-o, a iubit-

o, dimineaþa a venit crudã, însã pe scaunul din camera lui a gãsit

eºarfa femeii din vis ºi din tablou.

Ei, prietenii mei, umblaþi prin literatura lumii, unde aþi mai

gãsit asemenea sugestii? Poate în Oscar Wilde, poate în Mircea

Eliade, poate în alte zãri de vis ºi de iubire!

Povestirile lui Szolga sunt scurte ca o respiraþie de om tânãr,

puternic, plecat la drum lung.

Iatã Apelul, telefonul pe care l-a primit atunci când s-a întâmplat

un eveniment crucial al vieþii lui: i s-a nãscut nepoata Deea, fiica

fiicei lui, iar soþia l-a sunat undeva, departe, sã-i anunþe marea

bucurie. Dar, de fapt, nu l-a sunat ca sã nu-l tulbure acolo. El a

primit un semn de dincolo de lume, un semn care l-a fãcut sã

comunice cu gândurile celor iubiþi.

Iatã, iepurele negru, simbolul unui suflet al clãdirii pãrãsite din

preajma casei lui, fiinþa fragilã care-i apãrea în farurile maºinii, cãreia

îi aducea hranã, dar el, luminosul în noapte, nu exista cu adevãrat.

Nu vã mai spun alte poveºti. Nici despre Spiritul satului, nici

despre Undeva, în munþi, o replicã la Ivan Turbincã al genialului

Creangã, la îmbunarea morþii: Eu sunt Moartea, ºi am venit, moºule,

sã te iau cu mine, dar uite cã n-am cu ce sã-þi tai firul vieþii.

Mai scrie Vasile Szolga ºi mici poeme despre frumoasa

veneþianã – oglinda care-i furã chipul, despre bãtrâna doamnã

din alt timp.

El, prietenul meu secui pierdut în Sud, comunicã prin poveºti

cu alt timp. Construieºte în tiparele normalului, ale realitãþii

imediate, care se rupe brusc. Pentru a-i deschide o uºã în

fantastic, într-un ireal pe care-l acceptã fãrã niciun fel de emoþie.

Vasile Szolga este un neguþãtor de vise, aºa cum spune el într-

o poveste. ªi dacã-ºi asumã aceastã condiþie, înseamnã cã e scriitor.

Încheie cartea cu Fata din tablou. Ea este cea din Poveste de

dragoste, de la început, ea e visul lui magic ºi pierdut în ceea ce

se cheamã literaturã adevãratã.

Cartea aceasta de povestiri scurte a lui Vasile Szolga este

paºaportul lui spre condiþia de scriitor profesionist.

TABLETE

IDEILE ESENÞIALE ªI CUVINTELE CHEIE

Ion C. ªTEFAN

F l o a r e a
mirului ºi a
dorului

Cartea unui prieten mai nou

al meu, poetul deja matur ºi

consacrat Marin Constantin, un

ialomiþean pur, un sudist cu

nostalgia Bãrãganelor de iarbã

ºi de tropot de cai furaþi ºi de mirese pierdute în Dunãre, deci,

cartea publicatã de prietenul meu vechi, ªtefan Dulu, la Semne,

m-a fãcut sã mã bucur liber de o geanã de poezie. Miriungeri se

cheamã cartea, e ciudatã, e un obiect în sine, cu ilustraþii persane

ºi indiene luate de prin muzeele lumii, o carte în care rondelul ºi

gazelul, genuri clasice ale poeziei, sunt invocate de un poet

modern.

Poate fi un exerciþiu de stil, o aroganþã a unui poet plictisit de

modernismul gãunos al confraþilor care ºi-au importat inspiraþia

din lumea anglo-saxonã ori din cea americanã, din experienþe

deja consumate în anii de mijloc ai veacului trecut. Marin

Constantin fuge dincolo de aceastã ispitã, într-o lume mult mai

poeticã prin cântecul ei, dar, poate, nici nu-ºi dã seama cã s-a dus,

prin cartea lui, în peninsula levantinã a lui Anton Pann, cã a

recreat fãrã voie un Spital al amorului, ca o romanþã balcanicã

fumegoasã ºi bântuitã de dragoste.

Încearcã el sã lege poezia în canoanele gazelului ºi rondelului.

Dar ea, nebunã ºi balcanicã ºi dulce, izbucneºte în versuri ca

acestea:

Dacã þi-aº spune cã prin sânii mei/ Nu lapte curge, ci otrãvuri

verzi/ De sfârcul lor þi-ai mai atinge buza/ Precum viþeii-n pofte,

prin cirezi!?

Unde se duce poetul atunci când i se pare, i se aratã cã lumea

asta nu ne mai încape? Într-un Eden al copilãriei, într-o livadã a

amintirii:

Unde livada, moale pâlpâind,/ N-are nici paznici, nici uluci/

Vara se stinge, merele se-aprind/ Pe crengile acestei toamne

dulci.

Marin Constantin rescrie o carte de cântece vechi. Pigmentându-

le cu vorbe contemporane, cu neologisme care cad ca niºte securi

între dulceþile cântecului:

Când vor cãdea din pom bobiþe roºii/ Sã nu te temi; ºi uitã ºi

omite.

M. C. e un poet cult pe care povestea veche a poeziei l-a îmbolnãvit

de o disperare prelungã. De aceea, s-a îngropat în gazel ºi în rondel.

De aici se pot explica mai bine sentimentele de amor:

Adorm cu teamã-n fiecare noapte/ Cã fructele muri-vor de

prea coapte.

Uneori construieºte lucid, alteori e calofil, dar din preaplinul

unei lumi pe care a descoperit-o ºi în care s-a descoperit pe sine:

Da, îndoiala, viermele sperjur/ Ogeac îºi face-n sufletul impur.

Apoi vine sentinþa îndureratã:

Din ce în ce mai rar/ Mã-mbeþi cu dulcele amar.

Poetul încearcã sã fugã din lumea orientalã a sentimentului pe

care ºi l-a indus în câmpia lui de-acasã. Gazelul de Drãgaicã,

Rondelul de Dragobete. Vrea, simte cã trebuie sã împace douã

lumi, încã n-a gãsit cheia pentru aceastã minune, dar o cautã

febril, disperat aproape.

M-a bucurat aceastã carte ºi o alãtur imaginii mele despre

literatura Sudului.

N-aº vrea sã închei însemnãrile acestea fãrã a cita un distih pe

care l-am simþit pânã dincolo de fiinþã:

Mama mea sfântã în vintrele/ Cãreia plâns-am ºi noi.

Nicolae Dan
Fruntelatã

Într-un articol, publicat cu un timp în urmã, în Tribuna învãþãmântului, regretatul academician

Solomon Marcus scria despre ideile esenþiale ºi cuvintele cheie. Mai întâlnisem aceastã abordare

prin diferite referate ºtiinþifice, în care erau specificate, cu alte caracteristici, cuvintele cheie. Este

vorba despre acele cuvinte-noþiuni, asupra cãrora se insistã logic în materialul respectiv. Astfel,

celui care îl citea i se punea la îndemânã un fel de schemã vizualã a conþinutului textului, ajutându-

l sã ºi-l însuºeascã mai uºor.

Dar, în articolul pe care l-am amintit, al academicianului-filosof, se fãcea o corelaþie între

cuvintele cheie ºi ideile esenþiale, în sensul cã acele cuvinte trebuiau sã reprezinte, simultan ºi

planul textului.

Deci este vorba de ceva mai mult ºi mai util decât ceea ce se obiºnuia pânã acum. Un fel de hartã

coloratã a minþii, la care puteam apela prin conexiuni vizuale, fãcând recomandãrile necesare în

scopul unei înþelegeri cât mai depline, pentru o activitate aplicativã imediatã, precum ºi posibilitatea

abordãrii inter-disciplinare, pe o schemã vizualã cunoscutã.

Altfel spus: un fel de a ne învãþa cum sã învãþãm cât mai rapid!

NECESITATEA DE CULTURÃ

Tot mai des auzim o întrebare-ipotezã: de ce este absolut necesar sã avem o culturã bogatã, când

sistemul informaþional modern ne poate pune la dispoziþie orice  informaþie? Dar, uneori, gândirea

omeneascã se aflã în regres, tocmai în aceastã etapã a exploziei tehnologice ºi informaþionale – în

vreme ce autori romantici, clasici sau moderni manifestã o atât de mare sete de culturã, încât

aceasta devenea principalul etalon al definirii personalitãþii lor?

Poate cã ar fi vorba de o transferare a ideii de culturã umanistã, clasicã ºi esteticã, spre cea

ºtiinþificã ºi tehnologicã!

Dar ºi informaþia tehnicã face parte dintr-un anumit fel de culturã ºi aceasta ar trebui îmbinatã

cu informaþia umanistã!

Cred cã s-ar impune o interferenþã între cultura umanistã ºi cea tehnicã, ajungându-se la o

multiculturalitate de interdependenþe, asigurând astfel triumful spirtului uman, ca spaþiu în mijlocul

cãruia se aflã omul cultural complex.

Cultura ne face mai înþelepþi ºi mai buni, ne umanizeazã, mai înþelegãtori, adicã mai capabili de

a interfera pozitiv în orice împrejurare, cu toþi cei din jurul nostru – ºi chiar de-a parcurge mai uºor

anumite etape ale progresului, absolut necesare omului modern.

Astfel, dorinþa de culturã devine o necesitate fireascã, reunind în perceperea sa domenii artistice

ºi tehnice multiple.
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Revista Tank

(1922), apãrutã la

Liubliana, reprezintã

o publicaþie a

miºcãrii artistice

mondiale de

a v a n g a r d ã ,

c u p r i n z â n d

i n f o r m a þ i i

internaþionale de

l’art vivant, care-ºi

propunea sã aparã de

ºase ori pe an ºi care

pe coperta a doua a

primului numãr

atrãgea atenþia cã „în

1½ numãr din revista Tank”, cititorul „are rezumatul a o

sutã de ani”. Din pãcate, revista nu a avut o viaþã prea

lungã. Doar douã numere au fost editate.

Conducãtorul acestei reviste era Delak Ferdinand.

Primul tom are 64 de pagini ºi un format apropiat de

A4. Are un conþinut excepþional de bogat, atât ca text cât

ºi din punct de vedere al ilustraþiei, asiguratã de o suitã

de gravuri pe linoleum, semnate de un mare artist din

partea locului.

Revista debuteazã cu un text al conducãtorului

revistei, apoi un salut semnat de „tovaris prof. August

Cernigoj, konstructivist”, care începe cu urarea „Trãiascã

Tank, revista de artã nouã din Liubliana – Slavonia!”

Publicaþia este îmbogãþitã de câteva linogravuri ale

profesoruluiC ernigoj, într-adevãr un maestru al graficii,

care este prezent în acest numãr cu nu mai puþin de patru

gravuri în aceastã tehnicã.

Partea graficã este susþinutã ºi de G. Carmelich, Karlo

Cernigoj, precum ºi alþi doi arhitecþi, Herman Hus ºi Ivo

Spincici, ca ºi o sugestivã linogravurã a lui Stepancici.

Dacã þinem cont de faptul cã Cernigoj era arhitect,

putem spune cã revista Tank, o publicaþie cu o orientare

ideologicã de stânga, beneficiazã de ajutorul acestei

categorii profesionale, dealtfel, cum s-a întâmplat ºi în

cazul altor reviste de avangardã la care au colaborat

arhitecþi cum ar fi Marcel Iancu, Karel Teige, El Lissitzky,

Erich Buhholz, Théo van Doesburg, le Corbusier.

Aº vrea sã fac o precizare: a nu se confunda Tank, cu

publicaþia croatã Dada-Tank, de la Zagreb.

Un foarte important poet din Balcani, Liubomir Mitsici,

publicã un poem – A Paris, Balade balcanique, paginã

precedatã de o prozã.

Urmeazã un articol în limba spaniolã: Proletarul este

în sine esenþa culturii clasice, semnat de A. Lunacearski,

ministru al învãþãmântului, dar ºi publicist, critic ºi

teoretician literar, figurã centralã a culturii ruse dupã

Marea Revoluþie din Octombrie.

Cu bucurie descoperim la pagina 28 a primului numãr

numele lui Tristan Tzara, cu poemul Eau sauvage, care

începe astfel:

„les dents affanée de l’oeil

couvertes de suie de soie

ouvertes a la plui

toute l’année”

Un portret în peniþã de Foujita prefaþeazã poemul

Cocoºul roºu, în francezã, al lui Branko V. Polianski.

Publicaþie cu adevãrat internaþionalã, Tank însereazã

un material în germanã semnat de pãrintele Sturm-ului –

Herwarth Walden, Expresionismus und musik. Tot Walden

ca subiect principal este ºi în articolul scris, tot în

germanã, semnat de italianul Alberto Spaini, care a recitat

la seratele Dada de la Zürich în 1916-1917, aºa cum

rezultã din epistolele Tzara – Francesco Meriano.

Modul acesta divers de preocupãri, autori din diverse

þãri ºi diferite limbi, mã face sã mã gândesc la o revistã

apãrutã la noi în 1947, Agora, condusã de doi

reprezentanþi de seamã ai culturii noastre, Ion Caraion ºi

Virgil Ierunca.

La rubrica makroscop, o ºtire despre disidenþii marelui

regizor german Reinhard, aflaþi în capitala Sloveniei. O

altã ºtire, de la aceeaºi rubricã, de astã datã din film,

producþia rusã Harem în Buhara.

O altã curiozitate de notaþie aflatã încã de la primele

pagini este pe coperta celui de-al doilea numãr: „no. 1½-

3”, care are însã mai puþine pagini (45), numerotaþia

paginilor fiind în continuarea primului numãr.

Ilustraþia graficã la fel de bogatã ºi valoroasã este

prezentã ºi în cel de-al doilea numãr, care se deschide cu

Cernigoj, dar este susþinutã, de aceastã datã, de Miha

Malesz.

Întâlnim ºi în acest numãr numele lui Walden, cu un

articol despre arta neagrã ºi a insulelor din sud-estul Asiei.

Walden era nu numai un poet interesant, galerist de seamã,

editor, dar ºi un redutabil colecþionar, critic ºi teoretician

al artelor vizuale, impunând la început de secol XX

studiul artei negre ºi interesul pentru aceasta.

Proximitatea geograficã ºi spiritualã a italienilor face

ca sã existe o colaborare a futuriºtilor italieni, evidentã

în cele douã numere. În cadrul rubricii futuriºti italieni,

Pilade Gardini îl prezintã pe Sofronio Pocarini, poet,

pictor ºi editor al unei reviste moderniste de prestigiu,

Aurora, iar pe urmãtoarea paginã Willi Nürnberg prezintã

ºcoala de la Bauhaus-Dessau, iar August Cernigoj pe

constructiviºti.

Dansatorii Lidya Visineva ºi Vaclav Vitez de la teatrul

futurist de pantomimã sunt prezenþi într-o fotografie ºi

prin cronici din importante ziare franceze ºi germane.

Senzaþionalã prezenþa lui Kurt Switters cu o lucrare,

dar ºi cu poezia Landichtungen, ca ºi studiul teoretic

Unul ºi altul, semnat de acelaºi.

F. Delak, la Macroscop, va analiza repertoriul de operã

ºi teatrul sloven, realizându-se astfel o panoramare atentã

a fenomenului cultural din regiune.

O revistã slovenã de avangardã: TANK

Florin COLONAª
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În zgomot de tobe, în timp ce unii cântau pe scenã iar

alþii, mai mult sau mai puþin turmentaþi de bãuturã cântau

la mese, în lumea lor, mulþi dansau care-ncotro, iar alþii

strigând diferite sloganuri cu iz politic sau te miri ce, în

aceastã atmosferã, la o masã undeva mai retrasã, câþiva

tineri încercau sã se facã înþeleºi, fie prin semne, fie prin

ridicarea vocii care cautã sã se înalþe peste hãrmãlaia

generalã care domnea în agitata atmosferã a sãlii. Cei

câþiva tineri retraºi, cu toþii preocupaþi de artã, având

idei înflãcãrate, veniþi de pe meleaguri diferite, dar animaþi

de acelaºi gând, convinºi cã arta trebuie sa sufere un

proces de înnoire ºi cã ei trebuie sã ducã la îndeplinire

misiunea apostolicã a primenirii artei ºi îmbrãcarea ei în

noile straie ale modernitãþii, au declanºat o undã de ºoc.

Un tânãr scund, cu o meºã de pãr cãzutã pe frunte,

purtând monoclu, îmbrãcat corect, în costum cu cravatã,

având chiar o înfãþiºare de dandy, notã uºor discordantã

în acea învãlmãºealã în care costumaþia era extrem de

eterogenã, exprimându-se fluid într-o francezã corectã,

dar cu un accent care îl trãda a fi ausländer, avea sã se

impunã drept lider. Deloc intimidat de camarazii de

discuþii, unii de prin partea locului, alþii catalogaþi de fel

drept venetici ca ºi el, tânãrul de obârºie din pãrþile

Moldaviei, de la Moineºti, îºi debita poeziile cu un suflu

care impresiona asistenþa.

Noroiosul Moineºti din care venea tânãrul în

modernul Zürich, oraº turistic, dar mai cu seamã al

finanþelor, era un biet târg oriental pe care un apropiat al

avangardei ºi totodatã un sprijinitor al ei, A.L. Zissu, îl

caracteriza într-o scriere a sa: „Uziel îºi suflecã pantalonii

atinºi de mângâierea rece a glodului care se întindea

covor pânã la prispa casei.” (S. Podoleanu, 60 de scriitori

români de originã evreiascã, Editura „Slova”, Bucureºti,

vol. 2, p. 383)

Tânãrul nostru avusese însã pânã la acea searã de 5

februarie 1916 câteva isprãvi. În 1912, elevul

bucureºtean, purtând matricola liceului „Matei Basarab”,

editase o revistã Simbolul împreunã cu pritenii Ion Vinea

ºi Marcel Iancu, care va avea patru numere ºi la care vor

colabora Adrian Maniu ºi Claudiu Millian. Personajul

nostru, Samy Rosenstock, care semna Samyro, va lansa

peste trei ani o altã revistã – Chemarea – în care-ºi va

utiliza pseudonimul Tristan Tzara, la fel de cercetat ºi

analizat ca ºi acel termen scurt ºi percutant al miºcãrii

care-l va face celebru: Dada.

Din Chemarea vor fi tipãrite în octombrie 1915 douã

numere ºi entuziastul autor va colabora cu acelaºi Ion

Vinea.

Era absolut normal ca tânãrul care încã din

adolescenþã publicase douã reviste literare sã vinã

însufleþit de dorinþa de a publica acum ceva la un cu

totul alt nivel. De fapt, pasiunea pentru tipar, text ºi

lustraþie, prezentarea graficã începând cu coperþi ºi

cuprins, grija pentru grafia titlurilor îl vor preocupa pe

Tzara în întreaga ºi prodigioasa sa carierã de autor ºi

editor. Aºa cã, nici nu se acomodase bine la Zürich ºi

iatã, Tzara va edita primul numãr al revistei care poartã

chiar numele miºcãrii: Dada. Urmeaza o cavalcadã de

soirée-uri Dada, de alte manifestãri cu participarea celor

mai entuziaºti ºi valoroºi oameni din cercul Dada, având

preocupãri artistice diferite, uneori fiind ei înºiºi activi

în mai multe registre de activitãþi artistice.

În toatã aceastã efervescenþã cu accente nebuneºti

ale sejurului Zürichoaz este în preajma prietenului

Marcel Iancu, stabilit în oraºul elveþian cu ceva timp

înaintea lui.

Cuplul Tzara – Iancu funcþioneazã admirabil. Cei doi

se stimuleazã reciproc, se completeazã unul pe altul, iar

aceastã simbiotica a ideilor genereazã lucrãri de referinþã.

Sã amintim doar cartea lui Tzara La prémiere aventure

célèste de Mr. Antipyrine, având 16 xilogravuri de Iancu,

sau acea splendidã mapã conþinând opt gravuri în lemn

ºi un poem dedicat lui Iancu, semnat de Tzara, Circuit

total par la lune et la couleur.

Una câte una, colaborãrile Tzara – Iancu s-au extins

la diferite manifestãri organizate de Tzara sau de alþii,

cum ar fi acel stâlp al miºcãrii, nimeni altul decât Hugo

Ball.

Tzara scria texte, poezii, sloganuri incendiare, desena,

concepea publicaþii, întreþinea numeroase discuþii

teoretice, þinea conferinþe înflãcãrate, juca în diverse

montãri scenice proprii sau ale companionilor sãi

dadaiºti.

Iancu desena pentru toate manifestãrile, concepea

afiºe, coperþi de cãrþi, se ocupa de graficã începând de la

un simplu fluturaº, la invitaþii de tot felul pânã la afiºe,

între care sunt câteva de referinþã, nu numai prin realizarea

lor, dar ºi prin raritatea lor în zilele noastre. A creat mãºti

– celebrele mãºti gãzduite astãzi de marile muzee ale

lumii. A desenat costume. Este suficient sa amintim

costumul din carton subþire pe care l-a imaginat ºi pus în

practicã fratele sãu George, aflat ºi el la Zürich, având

misiunea de a-l croi dupã schiþa lui Marcel Iancu ºi cu

care a fost echipat Hugo Ball când la soirée a apãrut

îmbrãcat în alb, aidoma unui papã, recitând poemul sãu

Caravana. Fotografia acestui personaj a rãmas cu valoare

de simbol, astãzi mai mult decât oricând, figurând în

toate marile expoziþii dedicate miºcãrii Dada. Dar, Marcel

Iancu a fost ºi interpret în chiar piesa lui Tzara Le coeur

à gaz. A cântat ºi a dansat. Sã nu uitãm cã a fost un

excelent pictor. Vezi Cabaret Voltaire, celebra pânzã,

dispãrutã în 1924 dupã prima Expoziþie Internaþionalã a

Contimporanului.

Dar Contimporanul? Revista condusã de el, apãrutã

între iunie ’22 ºi ianuarie ’32, având 102 numere.

Nu trebuie sã uitãm cã a fost un arhitect renumit ºi un

ºef de ºcoalã la Ein Hod, dupã stabilirea sa în Israel,

punând în practicã o idee mai veche de pe timpul când

apãrea revista, dorind sã creeze un falanster la Buneºti,

lângã Comana.

DADA – Promenada

(continuare în pag. 20)

Florin COLONAª
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Vasile Szolga

Cartojani, istorii vechi ºi noi

OGLINDA

Era odatã un oraº într-o þarã tare îndepãrtatã. Oraºul

acesta era însã cel mai vesel de pe pãmânt. Veselia se

datora faptului cã în acel oraº nu existau oglinzi, nici o

substanþã cunoscutã acolo nu reflecta lumina, apa ºi

lichidele erau tulburi ºi nu oglindeau nimic. Astfel

oamenii din acel oraº nu-ºi puteau vedea chipurile.

Toþi oamenii din acel oraº aveau diferite defecte la

cap sau la chip. Unul avea gura strâmbã, altul nasul mare,

altul fruntea teºitã ºi sprâncene groase, altul o buzã

atârnând, altul avea urechi clãpãuge, sau de mãgar, bot

de vulpe, sau de urs, faþa roºie sau verde sau de o altã

culoare, ochi oblici, verticali, trei ochi, douã nasuri, colþi

în gurã, limba atârnând - ºi câte ºi mai câte schimonoseli

ale feþei sau capului.

Toþi puteau sã-i vadã pe ceilalþi dar nu puteau sã-ºi

vadã propriul chip. Când doi sau mai mulþi oameni se

întâlneau ºi se vedeau cu feþele ºi chipurile schimonosite

în fel ºi chip, nu se puteau abþine sã nu râdã de celãlalt

sau de ceilalþi, astfel cã era o veselie generalã aici, ziua

ºi noaptea. Nimeni, aºa cum spuneam, nu putea sã-ºi

vadã propriul chip, deci nu ºtia de fapt cum arãta el însuºi.

Într-o zi, un om de ºtiinþã descoperi oglinda ºi o expuse

în piaþa mare a oraºului, ca toatã lumea sã vadã marea lui

descoperire. Lumea se duse sã vadã minunea ºi fiecare

când privi în oglindã îºi vãzu propriul chip. Se vãzurã

cum arãtau ei de-adevãratelea. Atunci toatã lumea din

acel oraº deveni foarte tristã, iar acel oraº, din cel mai

vesel oraº de pe pãmânt, în care oamenii râdeau de

Lumea aºa cum este

defectele celorlalþi, deveni cel mai trist oraº, pentru cã

oamenii ºi-au cunoscut propriile defecte.

LAURA

S-a întâmplat în vara anului 199...

Plecasem destul de devreme ºi conduceam relaxat.

Aveam timp destul sã ajung. Pe drum, însã, datoritã

lucrãrilor de modernizare ce se efectuau ºi a carosabilului

umed din cauza unor ploi repezi de varã am întârziat atât

de mult, încât la lãsarea întunericului eram destul de

departe de destinaþie. De obicei, îmi planific deplasãrile

astfel ca sã nu circul pe întuneric, ºtiut fiind faptul cã

întunericul este un factor de producere a accidentelor –

ºi nu sunt omul care, dacã poate, sã nu evite producerea

unui astfel de eveniment.

Deodatã, se porni o furtunã violentã, cu tunete ºi cu

trãsnete, care m-a fãcut sã mã uit dupã vre-un hotel, motel

sau o pensiune. Treceam printr-o regiune puþin populatã.

În lumina farurilor îmi apãru un indicator ce arãta cã la

circa un kilometru se aflã o pensiune. Când ajung la

intersecþie, virez la dreapta ºi, le câþiva metri, se vede o

vilã cochetã, cu firma: „La fan TOMA”. În parcare, o

singurã maºinã, ºi încã una destul de veche, demodatã.

Parchez ºi intru. Mã întâmpinã proprietãreasa, o doamnã

distinsã, între douã vârste, deosebit de plãcutã la vedere

ºi comportare. Cer o camerã ºi mã interesez de ceilalþi

locatari. Îmi comunicã faptul cã are o singurã camerã

ocupatã de un comis voiajor, care de obicei trage la

aceastã pensiune când se aflã prin zonã. Dupã ce îmi

aratã camera, curatã dar mobilatã cu un pat dublu, un

fotoliu ºi un ºifonier, mã anunþã cã îmi poate servi o masã

frugalã, bucãtãreasa fiind plecatã în acel moment. Cer

doar un sandviº cu brânzã ºi o bere fãrã alcool. Mã anunþã

cã mã aºteaptã în mica salã de mese, aflatã lângã livingul

de la parter.

Dupã ce îmi desfac bagajul ºi mã spãl un pic, cobor ºi,

într-adevãr, gazda mã aºteptã cu un sandviº ºi mã anunþã

cã berea o pot lua din frigider, unde mai sunt ºi alte

bãuturi. Apoi, urându-mi noapte bunã, se retrage. Mãnânc

ºi, dupã ce inspectez livingul, micuþ, cu câteva fotolii ºi

un televizor, urc ºi eu în camerã.

Mã trântesc în pat ºi adorm destul de repede. În jurul

miezului nopþii mã trezesc ºi, pentru cã nu pot adormi,

hotãrãsc sã cobor în living, poate vãd ceva la televizor.

Când intru în living, constat cã nu sunt singur: într-un

fotoliu se aflã o tânãrã cam la 25-30 de ani, apreciez eu,

care citeºte o carte ºi are pe mãsuþa de lângã ea un pahar

ºi o sticluþã de whisky. E îmbrãcatã þipãtor, precum hipies

din deceniul ºapte, ºi are o coamã de pãr cu ºuviþe vopsite

în culorile curcubeului. Îi spun bunã seara ºi mã îndrept

spre frigider de unde scot o bere fãrã alcool. Privesc cartea

ºi reuºesc sã-i citesc titlul: „De veghe în lanul de secarã”

de Jerome David Salinger. Remarc: „Interesantã carte”.

Iar ea mã întreabã: „Aþi citit-o?”. La rãspunsul meu

afirmativ, începe sã-ºi exprime pãrerea despre carte. Într-

o pauzã, mã prezint. Ea de asemenea: „Mã cheamã

Laura”. Apoi conversaþia se îndreaptã spre alte teme:

muzicã, literaturã, artã, cãlãtorii, ºi, bineînþeles, politicã.

Mã impresioneazã plãcut faptul cã are cunoºtinþe

temeinice în mai toate domeniile ºi le prezintã cu opinii

personale pertinente, deºi uneori destul de copilãroase.

Sorbind din paharul ei ºi eu din berea mea, care între

timp se încãlzise, nici nu am bãgat de seamã cum trecurã

douã ore. La un moment dat, ea se ridicã, îmi spuse noapte

bunã, ºi plecã. Mai zãbovii vreo câteva minute ºi, cu

gândul cã probabil tânãra se cazase dupã ce eu mã

culcasem, mã duc ºi eu în camera mea.

Dimineaþa am cerut nota; plãtesc ºi, înainte de plecare,

o rog pe proprietãreasã sã-i transmitã Laurei un cãlduros

„La revedere”. Ea face ochii mari ºi îmi repetã ce mi-a

spus ºi asearã: „Dar nu avem pe nimeni cu acest nume în

pensiune”. Nu vreau sã o contrazic, „e posibil sã fi visat

întâlnirea de azi-noapte”, mã gândesc ºi, îmi iau rãmas

bun.

La o benzinãrie, din greºealã, scot chitanþa de la

pensiune ºi o privesc: îmi sare în ochi cuvântul whisky.

Îmi trecuse la consumaþia mea sticluþa de whisky...

Pentru satul meu de pe Drâmbovnic – Cartojani – ºi pentru

locuitorii sãi statornici, acest an are o cromaticã deosebitã.

Cunoscãtorii de arhive au socotit cã se împlinesc 480 de ani de

la atestarea documentarã a numelui ce-l ducem cu noi. La 7 iulie

7044 – adus la zi însemnând 1536 – voievodul Radu Paisie

semna un document de dare în proprietate a pãmânturilor pe care

ne este dat sã ne ducem viaþa. [Nota redacþiei: amintim cã a mai

existat un sat Cârtojani, care acum se aflã inclus în oraºul Videle.]

S-a nãscut un Proiect, propus a se desfãºura  din luna ianuarie

pânã în decembrie, deschis elevilor ºi dascãlilor, ca ºi oricãrui

sãtean doritor de a mai afla câte ceva. Aºa se face cã de la

începutul anului ne tot viziteazã oaspeþi de vazã, dispuºi sã ne

vadã, sã ne cunoascã, sã ne împãrtãºeascã din experienþa lor

intelectualã. Am reþinut cã revista Sud a consemnat deja în

coloanele sale informaþii despre evenimentele aºezate sub acolada

CARTOJANI 480, numite îndeobºte Întâlnirile de sâmbãtã.

Ne-au fost oaspeþi poetul Nicolae Dan Fruntelatã, scriitorul

Alexandru Mironov, doamna Uca Marinescu, cãlãtor la pas pe

tot Pãmântul, actriþa Cornelia Pavlovici ºi colega sa de la liceul

din Dorohoi, Doina  Lavric, o baladistã fermecãtoare, care a

adus cu sine ºi alãuta coborâtoare din vremea lui Asachi, actorul

George Mihãiþã.

Un simpozion consacrat memoriei satului nostru a reunit

experþi recunoscuþi în ale istoriei þinutului Vlaºca din care

Cartojanii se ºtiu fãcând parte. Au participat la aceastã manifestare

de þinutã doamna Cristina Olteanu, care conduce astãzi filiala

din Giurgiu a Arhivelor Statului, predecesorul sãu în acest post,

paleograful Damian Ancu, cercetãtorul ºtiinþific principal în

aceeaºi instituþie, prof. Ion Bãlan, bineºtiut pentru scrierile sale

de istoriografie, istoricul Emil Pãunescu, ani de zile director al

Muzeului judeþean de istorie Giurgiu, publicist neobosit.

În ziua de Sfântul Gheorghe, hramul bisericii din sat, construitã

la 1852 sub domnitorul ªtirbei Vodã, monument istoric, s-a

desfãºurat Ziua satului, care a adunat un mare numãr de locuitori,

bãrbaþi ºi femei de diferite vârste (între care ºi domnul Voicu

Petcu, cel care de câþiva ani este nonagenar). Fermecãtor prilej

de aduceri aminte, rostite în drag de ºcoalã ºi învãþãtorii care ne-

au ajutat sã deprindem scrisul ºi cititul, faþã de icoane dragi din

copilãrie. În ajun, în Bisericã sãtenii au  asistat la concertul susþinut

de Corala  Preludiu, dirijatã de maestrul  Voicu Enãchescu.

Eveniment de neuitat. Participanþii la manifestãri a primit în dar

de la Comitetul de iniþiativã insigna aniversarã CARTOJANI

480, marcatã de însemnul tricolor, menitã sã perpetueze în mintea

localnicilor acest moment deosebit.

Sunt dator sã amintesc donaþiile de carte intrate în posesia

Bibliotecii comunale Roata de Jos, cu sediul în Cartojani ºi a

Bibliotecii ªcolii gimnaziale nr. 2 din sat. Vorbesc de zecile de

volume sosite în aceste zile de la Biblioteca judeþeanã Giurgiu

(director Dan Mucenic), din partea Editurii TipoMoldova Iaºi

(director Aurel ªtefanachi), Editurii Niculescu (director prof.

univ. dr. ing. Cristian Niculescu), Editurii Semne (director ing.

ªtefan Dulu).

Scriitorul Neagu Udroiu ºi-a lansat în faþa unei sãli pline de

elevi, unii în neasemuite costume populare, de consãteni tineri

sau vârstnici, unii chiar colegi de-ai sãi din ºcoala pimarã, ultima

sa carte dedicatã plaiurilor natale. Se numeºte Cartojani, istorii

vechi ºi noi. O lucrare memorialisticã, în douã volume, scoasã de

Biblioteca giurgiuveanã, în îngrijirea domnului Dan Mucenic,

directorul instituþiei ºi a doamnei Mirela Gruiþã. Câteva sute de

pagini dense, mustind de informaþii ºi beneficiind de scriitura

alertã proprie autorului. Acesta a oferit autografe pe lucrarea abia

ieºitã de sub tipar, prezentatã de editor cu o elegantã banderolã

având inscripþia: CARTOJANI 480.

Anul ºcolar 2015/2016 ºi-a închis porþile în faþa vacanþei de

varã. Comitetul nostru de iniþiativã a propus conducerii ªcolii

gimnaziale nr. 2, ca seria de absolvenþi  din aceastã varã sã

primeascã denumirea de Promoþia CARTOJANI 480, fiecare

elev ºi elevã din clasa a VIII-a sã primeascã o Diplomã specialã,

semnatã de directorul ºcolii, prof. Ion Stan ºi de profesorii diriginþi

ai celor douã clase: Claudia Mariela Trãncuþã, respectiv Irinel

Petre. Fiecãrui absolvent i s-a înmânat câte o carte oferitã special

pentru eveniment de cãtre Editura Niculescu.

De reþinut cã în întâmpinarea Zilei Eroilor au fost efectuate în

incinta Bisericii „Sf. Gheorghe” lucrãrile de amenajare a unui

altar memorial dedicat sãtenilor cãzuþi în luptã în tranºeele primului

ºi celui de al doilea rãzboi mondial. Acesta cuprinde douã plãci

de bazalt pe care stau scrise numele celor aproape 200 de soldaþi,

subofiþeri ºi ofiþeri care au plecat la oaste ºi n-au mai venit.

Rudele lor, urmaºi apropiaþi ori din ce în ce mai depãrtaþi, au

prilejul sã se încline în faþa acestui cenotaf supravegheat de o

troiþã fãcutã de meºteri maramureºeni din localitatea Bârsana, la

solicitarea celor din Cartojani. Sunt inscripþionate versuri din

Imnul Eroilor: „Presãraþi pe-a lor morminte / Ale laurilor foi /

Pentru-a fi mai dulce somnul / Fericiþilor eroi... // Dezveliþi tot

adevãrul / ªi le spuneþi tuturor / Cum murirã fraþii voºtri / Pentru

Neam ºi þara lor...”

Prof. Ion MARIN

Semne de calendar
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Vasile Mandric este nãscut la 26.10.1937, în comuna Hãrmãneºti, judeþul Iaºi, dar din 1976 s-a stabilit în municipiul Brãila, unde s-a afirmat  ca

poet ºi  epigramist, unde ºi-a publicat toate volumele scrise de-a lungul anilor de interdicþie din cauza cenzurii timpului: Eli lama sabactani (Editura

Ceprohart, 2000), Spaþiu rãsturnat (Editura Istros, 2014), Sonete (Editura Istros, 2014), Sonete sub acoperire (Editura Istros, 2015). A fost redactor-

ºef al unor reviste cu viaâã scurtã apãrute la paºcani: Ani de ucenicie, Ritmuri pãºcãnene, Zenit, precum ºi al revistei Reflexe apãrutã la Brãila. critica

literarã îl plaseazã între scriitorii dizidenþi, care au reuºit sã-ºi tipãreascã aºa-numita literaturã de sertar abia dupã ’89, dar nici dupã aceastã datã nu i-

a fost mai uºor din cauza altei cenzuri, cea economicã. Poezia lui Vasile Mandric, în formã clasicã, vezi sonetul, pentru care a dezvoltat o adevãratã

pasiune, sau în vers liber, impresioneazã printr-un lirism dezinvolt minat de o revoltã bine mascatã ºi controlatã de o ironie subtilã, de o bonomie acidã.

poantele epigramelor sale þintesc ºi þintuiesc racile mai vechi sau mai noi cu tristeþea celui care, lucid fiind, ºtie cã nu existã ºanse de îndreptare, dar

mãcar ,,a încercat marea” cu pana cuvântului. (Victoria Milescu)

Vasile Mandric
CÃUTÃRI

Iar caut fraze noi ºi potrivite,

Pe-acele care-au fost pierdute-n vis,

Pe unele eu nu mi le-am mai scris

ªi celelalte toate-s necitite.

Pe unele le-am scris pe foi volante,

Iar altele le am în gând mereu

ªi plec cu ele ca un derbedeu,

Sã le ascund prin rãdãcini de plante.

Aºa se va-ntâmpla în scurtã vreme,

Cãci iarna a sosit de mult la tâmplã,

ªi-am cam umplut caietul de poeme.

Curg amintirile ca un blestem,

Mai uit de cele ce se-ntâmplã,

De toate câte-am scris acum mã tem.

PÃDUREA

Demult nu mai sunt prieten cu pãdurea,

Când culegeam ciuperci la rãdãcini,

Chiar de copil, noi n-am mai fost vecini,

Sã hoinãresc la poala ei aiurea

Mã aºezam pe spate prin ponoare

Privind stejarii cât sunt de înalþi

ªi ascultam în murmur de izvoare

Cum trece veºnicia prin Carpaþi.

Azi codri-ntregi au dispãrut sãrmanii

ªi nimeni nu va ºti dac-au mai fost,

Cum ºtiu cã-n urma mea au trecut anii.

ªi-s vinovat cã i-am uitat uºor,

Degeaba eu regret azi fãrã rost,

Cãci tot mã simt o coadã  de topor.

EBOªURI

Sunt marinar beþiv ºi-s pus de cart,

Când barca de-acum o ia-n derivã,

Cuvintele în gurã au gust de colivã

ªi-mi cântã destinul Recviem de Mozart.

Beethoven sparge vãzduhul; nu-mi pasã,

Schubert mai compune simfoniile cu eroi,

Bufniþele îmi cântã manelele joi

Cocoþate continuu la mine pe casã.

Timpul se uitã la mine ºi râde,

Cãci îndrãznesc SONETE sã scriu,

Prin vremurile-acestea atâtea de hâde.

Sonetele mele toate-s eboº,

Versurile gem ºi plâng a pustiu,

Prin poeziile aruncate la coº.

DE CE?

De ce mai caut temele virgine,

Când ºtiu cã analizele sunt proaste,

Iar suliþe adânc pãtrund în coaste

ªi-n urma lor mã tem de cine vine?

Trec frazele furiº pe lângã mine,

Când tocul nu mai poate sã le-apuce,

Cer ajutorul Celui de pe cruce,

Sã prind din zbor cuvintele divine.

Cândva prindeam ºi verbele din fugã,

De mã invidiau pesemne unii,

Poeziei totdeauna i-am fost slugã.

Azi tocul îmi mai scapã des din mânã,

Poeþii mã confundã cu nebunii,

Iar anul meu încape-n sãptãmânã.

ZODIE

Stã noaptea slutã, liniºtea-i prieºte

ªi-agaþã-n brâu pestelca ei de nouri,

Adunã-n þarc pe cer, turme de bouri,

Iar luna-n burtã creºte, mereu creºte,

Mã plimb cu ea în gând prin stele mute,

Acolo unde-i pace ºi luminã,

Ceva mã cheamã-n slava cea divinã,

Dar gândul nu mai vrea sã m-asculte.

Ce minunat o fi prin stele roi,

Când hoinãresc cu mintea mea deºteaptã,

Sã plec mereu, sã vin ºi înapoi.

Eu, de Pãmânt, am soarta mea legatã,

Degeaba steaua mea mereu m-aºteaptã,

La ea nu voi ajunge niciodatã.

VULTUR BÃTRÂN

Mai sus de-atât eu nu mai pot sã zbor,

Cãci am atins cu-aripa ceru-n dungã,

Unde nici norii nu mai pot s-ajungã,

ªi nici vultanii mei nu prea au spor.

Cei ce mã vãd înmãrmuriþi privesc,

Stupefiaþi rãmân, cu ochii-n soare,

Iar eu mã simt ca verbul din scrisoare,

Pe când destinatarii îl citesc.

Dã-mi, Doamne, zbor! - am zis ºi am zburat

ªi cântecul frumos mi-a fost plãcere,

Dar doru-acesta nu mi l-a mai dat.

Azi cercul orizontului se strânge,

Devin un fulg ºi nu mai am putere

ªi zborul din aripã mi se frânge.

SONETUL SUB ACOPERIRE

Azi am cuvintele puþin cam bete,

Degeaba  eu le þin în pregãtire,

Sonetul geme sub acoperire,

Acum pe lângã alte cinci sonete.

Se-nvârte lumea iar în jur cu mine,

Abia-abia mã þin de vreun perete.

Gândul pe ochi se spalã cu regrete,

Legat de toarta cerului mã âine.

Poezia m-a chemat ca sã mã certe,

La uºa ei mã-opresc smerit ºi sun;

Eu în genunchi o rog ca sã mã ierte.

Am prins ºi eu un vers, ca moºtenire

ªi îl scriu  pe undeva, dar nu vã spun,

Poate-n SONETUL sub ACOPERIRE.

SONETUL DEZBRÃCAT

Sonetul meu azi m-a trezit din somn

ªi tremurã de frig, c-afarã-i rece,

Metaforele fug, cãci Timpul trece

ªi fãrã scumpe haine nu e domn.

Am vrut sã-i pun podoabe ca-n altare,

Dar haine scumpe nu se mai gãsesc,

Când cei bogaþi, la greu ne pãrãsesc

ªi cei sãraci n-au bani de-nmormântare.

Sonetul meu, atât mi-a mai rãmas,

În nopþi târzii, cu sufletu-l îmbrac,

ªi nu ºtiu câte griji mai am de tras.

În cãrþi frumoase l-aº chemat la masã

Mai am un lucru ce nu pot sã-l fac,

Sã-i spun cã sãrãcia nu mã lasã.

ANOTIMP

Iatã vine Toamna ºi sunt obosit,

Speranþa trece mai rar pe la mine,

Câmpul cu iarbã demult e cosit,

Bufniþa cântã ºi nu ºtiu la cine.

Din amintirile ce vin viituri,

Copilãria cu ciudã mã ceartã,

Cãci toatã viaþa-i pierdutã-n scripturi,

Adolescenþa nici ea nu mã iartã.

N-am mai bãtut la uºile-nchise.

La Iaºi, Bucureºti sau chiar la Cluj,

Am cãlcat peste dogme-interzise.

O, cât aº vrea sã dau timpul ’napoi

Dar pentru-aceasta, nici nu fac sluj,

Cã iarãºi cântã seara bufniþa joi.

PROPRIETARUL DE CERURI

Am prins iubirea cerului de toartã,

De când plecat-ai tu, acolo sus,

În lungi fâºii de doruri eu te-am pus,

Ce-ntr-un balans de vise dulci mã poartã.

Oriunde-ai fi, tot nicãieri se cheamã,

Am sã te cat în amintiri pierdute,

De ai puterea, acum sã vii ºi ia-mã.

Sã hoinãrim în veci prin stele mute.

Doar amintirile mai ºtiu ce-a fost,

Mi-alungã visu-n noapte fãrã somn

ªi-aici acuma-i totul, totul, fãrã rost.

Mã bucur dar cã nu-i ceva mai sfânt,

ªi eu cu-adevãrat acuma-s domn,

Cã sunt stãpân pe Cer ºi pe Pãmânt.

SIMFONIA TIMPULUI

Mã rog de-o Clipã sã mai stea un pic,

Minutului îi spun sã se-odihneascã

ªi Ora-ncetiºor sã se opreascã,

Cât voi servi cafeaua din ibric.

Ziua ºi Noaptea sã-mi stea la taifas,

Iar Sãptãmâna vreau sã zãboveascã,

ªi Luna-n urma mea ca sã priveascã,

La Anul care ticãie-ntr-un ceas.

Deceniul ar putea sã-ntinereascã

ªi eu mã strãduiesc ca sã-l ajung,

Cãci Secolul nu vrea sã mã primeascã.

Mileniul o sã vinã pentru unii,

Cãci Timpul oarecum e foarte lung

ªi-n focul meu, de-acum se sting tãciunii.

SPOVEDANIE

Am vrut sã scriu caiete pline,

Cu versuri dulci, cu gânduri fine,

Ca sã m-ajute, n-avea cine:

N-aveam cuvintele la mine!

ªi-am fost forþat, precum un câine,

Sã scriu lozinci de noi strãine,

Ca sã-mi câºtig o neagrã pâine:

N-aveam cuvintele la mine!

Mã îndemnam sã-mi fie bine,

S-aleg ºi eu dintre destine:

N-aveam cuvintele la mine!

Acum regret, tristeþea vine

ªi ºtiu mai bine ca oricine,

Când am cuvintele la mine!
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Victor PENCU

Mircea Dem. Rãdulescu (n. Giurgiu, 21 iulie 1889 – d. 6

iunie 1946, Bucureºti), poet ºi dramaturg, debuteazã literar în

anii de liceu cu o traducere din Chamisso în Sãmãnãtorul (1908),

fiind recomandat de profesorul Ghiþã Popp lui ªt. O. Iosif. Apoi

colaboreazã la publicaþiile: Viaþa literarã, Viaþa româneascã,

Ramuri, Adevãrul, Flacãra, Rampa, Teatrul, Revista teatralã

(Braºov), Convorbiri critice, La Revue roumaine, Minerva

literarã ilustratã, Universul literar, România nouã, Universul,

Ilustraþiunea românã, Universul copiilor, Tribuna românã,

Sãptãmâna CFR.

În 1913 publicã o traducere în versuri dupã Les Romanesques

de Edmond Rostand, iar în 1914 primul sãu volum de versuri,

Leii de piatrã. Este membru al Societãþii Scriitorilor Români din

1914, membru în conducerea SSR din 1919, membru al Societãþii

Autorilor Dramatici Români din 1923. Mircea Dem. Rãdulescu

figureazã ca redactor al ziarului România (1917-1918), înfiinþat

la Iaºi, publicând aici numeroase poezii de rãzboi. În acest ziar,

lirica de rãzboi a fost bine reprezentatã prin versurile dinamice

ale tânãrului poet. „Suflul lor mobilizator era menit sã învigoreze

inimile ostaºilor ºi totodatã sã atragã asupra lor dragostea,

încrederea ºi recunoºtinþa celor rãmaºi acasã. În poezia Celui din

tranºee (12 februarie 1917), soldatul era vãzut într-o contopire

organicã cu firea ºi glia româneascã”1: „Eu nu cunosc ce nume

porþi tu, dar ºtiu ce razã / În ochii tãi s-aprinde de dor sã ne

rãzbune, / Soldat, care-n tranºeea adâncã stai de pazã / ºi strãjuieºti

asupra ogoarelor strãbune”.

Poezia Oituz (13 martie 1917) se înrudeºte cu poemul dramatic

Pe-aicea nu se trece!, scris în colaborare cu Corneliu Moldovanu,

preamãrind rezistenþa neînfrântã a oºtirii noastre: „Oituz! Zid

bãtrân de cetate, / Rostindu-þi strãvechiul cuvânt, / Simt aprig

cum sângele-mi bate, / Cãci tu ai oprit la hotare / Nãvala mulþimei

barbare / Adusã de foame ºi vânt...”.

MIRCEA DEM. RÃDULESCU – PROFIL  BIOBIBLIOGRAFIC

PAJURÃ DE FOC, INIMA

cineva mã dezleagã de vârtejuri

ca ºi cum nu mi-ar fi de-ajuns

pacea mea interioarã

peste rana zilnicã asediul

durerii vibrând

în coapse greu-îmbãtrânirii

al dezbrãcãrii încete a vieþii

de toatã tinereþea

niºte zdrenþe ale unor dimineþi

prãfuite

ºi ce mai amurguri

mi se deschid!

II

Acasã la mine în Gâºteºti

unde se întâmpinã bãtrânii

printre arbori

pe solzii rãspântiei arderea

în depãrtãri lãptuite

amurgul cade pe spinãri de iarbã

mugetul iunian în craniile durerii

se întinde-n rãspântii... o...

durerea pãmântului.

În prefaceri cineva cu iederã pe

sâni „o aia” cu miros de acacia

vegheazã la transmiterea

cuvântului

scris pe nisip

în vãzul tuturor... licãr peste sat

licãr lovind zodia apei

licãr în formã de cruce. O

zbatere-n cucuta cu inele tãiate

pe lacul Lãiasa dincolo de viaþã

viaþa-n iluzii

o, se naºte sufletul iunian

„plop singuratic” poetul.

III

Gândesc cântecul inimii, lebãda

pe luciul apelor dintr-o anumitã noapte

a aparenþelor – sprijinul luminii

cu privirea

fac iluzii

nu atingeþi lujerii sufletului

iarba se acoperã cu surâsul tãu

ºi deodatã pâcla

fulgerul taie un scâncet

se produce bezna ºi spiritele...

pe uliþa Sârbi o umbrã se acoperã

cu o cãmaºã din frunze

susurã o simfonie – ploaia pe acoperiº

în zi de duminicã – speranþã

versul atotcuprinzãtor

se trezeºte un ochi într-o cochilie

de amaltheus

apare dimineaþa

se schimbã inimile

a mea face tic-tac-uri pe furiº

La mine acasã în Gâºteºti – vara.

IV

Strigãt la pândã

strigãtul oaselor pe brazdã

descãrnare iunianã a pãmântului

de spirite

spirite ºi ciulini

de unde am plecat

în locul acela a rãmas focul

ºi iarãºi strigãtul

în exces de oreximanie

„o licãrire” cuvântul apãsãtor

clocotind în strãunghiul apei

unde stau ascunºi minotauri

O... cartea cu heruvimi la cãpãtâi

stã botezul pe frunte

din metacochilie cad hieroglife

cai cu frâiele nopþii...

sentimentul fluierã soarta

a profitului cu inima legatã

strigãt în turnul de fân

ca un izvor – zborul.

SUD

Domniþei mele,

cãreia i s-a altoit sânge þigãnesc,

spre a i se înobila destinul.

La sud de sud, un vis neghiob,

Îmi amintea pe loc de tine,

Cum te plimbai prin târgul vechi

Muiat în pulberi levantine.

Mai trec ºi azi catâri pe uliþi

Miroase-a baligã dospind la soare?

Ah, trupul tãu sãpat în lut,

Înmiresmat ºi azi mã doare.

Ca lama de cuþit fierbinte,

În carnea-þi arãmie de sorginte

Nomad aº zice cânt de noapte,

În amintirea vremilor deºarte.

Inele, zãri, tingiri, basmale

La zaiafet de bãrãgane,

Arginþi sticlind la lunã plinã,

În corturi amurgind luminã.

ªi-aº zice iar, de nenufar

Un cânt la neamul de zlãtar.

George Theodor
Popescu

Emilia MOTORANUMircea Dem. Rãdulescu a salutat cu entuziasm, sosirea ºi

înrolarea voluntarilor ardeleni, în poeziile Spre Alba Iulia (7

iunie 1917) ºi Ostaºilor ardeleni (11 iunie 1917). Dintre poeziile

sale meritã sã mai amintim Marilor Necunoscuþi (15 aprilie 1917),

scrisã pentru cinstirea memoriei nenumãraþilor soldaþi cãzuþi eroic

pe câmpul de luptã: „Pe voi, în clipa asta, voiesc sã vã evoc, /

Viteji al cãror nume noi nu-l vom ºti vreodatã, / Voi, ce-n vârtejul

morþei ºi-n viforul de foc / Aþi apãrat pãmântul bucatã cu bucatã...”.

În perioada refugiului ieºean, Rãdulescu scrie într-o primã

formã o piesã de inspiraþie istoricã, Serenada din trecut, jucatã

la Teatrul Naþional din Iaºi în 1917. Împreunã cu avocatul Costicã

Solomonescu, compune textul pentru spectacolul de revistã Di

granda (1919), având un succes notabil. „În colaborare cu cu

Alfred Moºoiu, alcãtuieºte o fantezie în versuri într-un act ºi un

prolog, O noapte la Mirceºti (1920). Cu o intuiþie a formulei de

succes, construieºte piese cu subiect atractiv ºi decoruri fastuoase,

valorificând senzaþionalul, pitorescul, dramele pasiunii: Bizanþ

(1924), despre împãrãteasa Theophana, Petronius (1928), pornind

de la Satyricon, exploatând atmosfera decadenþei neroniene ºi

Maria din Mangop (1933), despre iubirea adulterã a lui ªtefan

cel Mare pentru Voichiþa”2.

Înrudit cu simboliºtii prin preferinþa pentru universul citadin,

Mircea Dem. Rãdulescu poetizeazã în Leii de piatrã vitrinele

luxoase, automobilul, viaþa elegantã, mondenitatea frivolã,

apropiindu-se de lirica lui Ion Minulescu. „Subiectul” pieselor

sale lirice este luxul, strãlucirea mondenã, amintind de creaþia

târzie a lui Charles Baudelaire, dandysmul, preocuparea obsesivã

pentru exterioritate, femeia ca „obiect” preþios.

Creaþia sa cunoaºte varii direcþii: opere ocazionale precum

poemul dramatic Legenda Coroanei (1922), piesa în versuri

Fãuritorii (1937), dedicatã zilei de 24 ianuarie; culegerea de

schiþe Portrete ºi amintiri (1924), volumul Poeme pentru

Galateea (1925); plachete de liricã patrioticã – Cântarea eroilor

(1933), Hotarele sfinte (1935), Rapsodii româneºti (1935),

poemele din Cruciada noastrã (1942); basmele în versuri

Povestea ghiocelului (1937), Barbã-Roºie (1940), Crãiasa

piticilor (1945).

Pentru contemporani, Mircea Dem. Rãdulescu a fost, în

primul rând, autor de ode patriotice, Delavrancea declarându-se

„fermecat de strãlucirile poetice, de inspiraþiunile adânci, de

formulãrile simple ºi calde”, provenind de la „un om ºi un poet

sãnãtos”. „Recitite astãzi odele eroice ºi poeziile de rãzboi (Poeme

eroice, Suflet ºi uzinã) sunt de un prozaism absolut: „În clip-

aceasta mare, de-avânt ºi durere, / Cum ne-am putea deprinde cu

gândul c-aþi pierit?” (Închinare)”3.

Ca întreg, opera lui Mircea Dem. Rãdulescu se situeazã în

zona literaturii „alexandrine”, a maximei dexteritãþi prozodice.

Popularitatea în epocã se datoreazã limbajului flexibil ºi unei

acurateþi a expresiei, care a determinat critica sã vorbeascã de

„sonoritãþi plãcute”, de „uºurinþã caligraficã”. Preocupat de

asimilarea modernitãþii europene, Rãdulescu a tradus fragmente

din lirica francezã, din Ruy Blas de Victor Hugo, piesele L’ Aiglon

de Edmond Rostand ºi Eriniile lui Leconte de Lisle, versuri de

Alfred de Musset, François Coppée, Jean Richepin º.a., dar ºi

din poezia germanã.

1 Teodor Vârgolici, Scriitorii clasici ºi armata românã, Bucureºti,

Editura Militarã, 1986, p. 344.
2 Dicþionarul general al literaturii române (P-R), Bucureºti,

Editura Univers Enciclopedic, 2006, p.535.
3 Constantin Ciopraga, Literatura românã între 1900 ºi 1918,

Editura Junimea, 1970, p. 288-289.
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UN EXPERIMENT LITERAR REUªIT

Victoria Milescu

Ion C. Stefan,

cronici / acronici / acronici / acronici / acronici / atitudinititudinititudinititudinititudini

Sarah Ramezani

Ella Leynard este pseudonimul doamnei Diana ªtefãnescu,

profesoarã la Colegiul naþional ,,Iulia Hasdeu” din Bucureºti.

A debutat cu volumul Poeme apãrut la editura Sfântul Nicolae,

în 1993, iar ca anglistã, a publicat o ediþie bilingvã, românã-

englezã, Poeme/Poems, din opera poetului George Bacovia, la
editura Strese, în 1995.  Recenta sa carte, Versuri, apãrutã anul

acesta la eLiteratura, poate trezi interesul prin câteva aspecte.

Autoarea se aratã excesiv de modestã prin titlul ultrauzitat pus

unei cãrþi masive, de aproape 500 de pagini ºi cam tot atâtea

poezii, dar
pseudonimul ales,

Ella Leynard, cu o

rezonanþã exoticã, precum ºi versurile scrise în decursul

unui an de zile, dupã cum precizeazã, indicã o puternicã

dorinþã de afirmare, o prolificã determinare, un ,,vis de

glorie” pe tãrâm literar. Poeta îºi asumã cu o anume
moderaþie un discurs  deloc complicat, cu subiecte la

îndemânã, pe un ton calm, echilibrat, specific unei firi

reflexive, cu o expresivitate stilisticã lipsitã în mare mãsurã

de tropi, de o gesticã spectaculoasã, dar mai ales departe de

trendul poeziei actuale prea înclinate spre excentricitate,

vulgaritate, defetism. Tot sub semnul unei rezerve stã ºi
titlul cãrþii, voit neutru, orgolios însã în refuzul comercialului

teribilist care atrage ºi contrariazã.  Versurile sunt construite

cu o austeritate elaboratã, cu economie verbalã ce mizeazã

mai mult pe sugestie, idee, mesaj. Ele experimenteazã

senzaþii de prim impact ale lucrurilor simple dar

fundamentale, ale lucrurilor mici dar cu sensuri majore.
Autoarea se autodefineºte: ,,sunt o insulã”. Da, o insulã

care nu permite pãtrunderea urâþeniei prezentului, o insulã

unde se poate visa la o copilãrie perpetuã. Unui numãr atât

de mare de poezii îi corespunde, firesc, o mare bogãþie de

teme.  Copilãria  apare frecvent ca o posibilã evadare din angoasa cotidianului. Timpul ei edenic se

petrece între ,,Pomul cu amintiri” (al cunoaºterii) ºi ,,Coºul cu amintiri” (sugerând culegerea roadelor
maturitãþii). Drama se iveºte uneori din conºtientizarea dureroasã a imposibilei întoarceri în trecut: ,,Eu

rãmân prizoniera/ timpului meu/ pe care trebuie/ sã-l umplu cu înþeles/ sau al cãrui sens/ trebuie sã-l aflu”.

Problematica timpului revine obsesiv ca suport al unor reflecþii despre viaþã. ,,Astãzi apãrem pe lume/

mâine suntem adulþi/ poimâine suntem foarte tineri bãtrâni – doar iubirea ne prelungeºte viaþa/ în acest

trup/ de lut.” Tema iubirii apare parcimonios, sentimentul fiind mai puþin în fapt cât în aspiraþie. E vorba

de o iubire absolutã, chiar abstractã, fãrã senzualitate ori clocot interior, vãzutã lucid ca împlinire a
omului,  dar lipsitã de patimã, zbucium, dileme, adicã de ceea ce tulburã ºi o fac atât de rãvãºitor umanã.

Jarul unei iubiri care a ars odatã lumineazã enunþuri sentenþioase: ,,Doar iubirea ne prelungeºte viaþa în

acest trup”; sau ,,Marile iubiri sunt înþelepte”, deºi istoria marilor iubiri universale ne demonstreazã cã

marile iubiri sunt tragice. ªi totuºi, leacul nefericirilor noastre ne este mai la îndemânã decât ne-am

închipui: ,,Avem leacul relelor în inimã,/ nu ºtim cã îl avem sau nu ºtim sã-l folosim,/ dar Dumnezeu nu

tipãreºte / instrucþiuni de folosire pentru darul oferit/ nu are nici prospect, unicul remediu miraculos,
neînþelept folosit, iubirea” (Nefericirea noastrã).

Ella Leynard este înclinatã mai mult spre latura analiticã a fenomenelor încercând sã le captureze în

enunþuri cu nuanþã sapienþialã, abordând o atitudine pozitivã ºi încercând sã refuze ,,urâtul din jur pe un

pãmânt rãbdãtor”, clamând:  ,,Dumnezeu are rãbdare cu noi.” Poeta crede în ,,energia sacrã a cuvintelor

bune”, în ,,Lecþia binelui”, un bine, care ,,trebuie pãzit cu platoºe de spini.” Puritatea gândurilor are

echivalent în puritatea zãpezii invocate, cu ritualurile ei specifice, cu  Moº Crãciun, ce reînvie copilãria
plinã de vise ºi miracole. Autoarea îºi transcrie propriile-i experienþe ºi gânduri la modul esenþializat,

aproape deliricizat, atenþia concentrându-se pe comunicarea ce transcende cuvântul: ,,Articularea sunetului

cere curaj, transmiterea sentimentului cere vitejie/ cum s-ar numi arta care ar putea sã punã împreunã/

sunetul-muzical ºi gândul-sens sau gândul-culoare/ în lipsa umorilor ºi a sentimentelor, gândul-gândire

purã neuzurpat de afect?” (Arta viitorului).

 Gândurile constituie materia poeticã din care se plãsmuiesc multe poeme, ºi parcã se întâmplã de
la sine. Gândurile sunt plasa în care se prind fluturii speranþei, mersul zilelor, iubirile, cuvintele. În

plasa lor nevãzutã se poate opri chiar ,,Vasul fantomã” probând forþa magnificã a imaginarului

poeziei. La fel, esenþa lor eticã ºi etericã: ,,Gândurile comunicã fãrã ambiguitãþi”. Gândurile sunt

stoarse de sensuri pânã la ultima lor consecinþã, ajungând  a se gândi pe sine. Poezia autoscopicã

,,Gândurile gândind” este o probã de receptivitate ºi inventivitate modernã: ,,Gândurile merg

înaintea cuvintelor/ ele nu obosesc,/ dar ele ar putea fi auzite/ dacã tãcerea ar fi deplinã,/ gândurile
gândind, gândurile vorbind,/ gândurile simþind,/ în creierul neobosind,/ sau odihnindu-se când/

gândurile viseazã”.  Gândurile constituie o reþea freaticã a unei þãri imaginare cu râuri din care poþi

bea adevãr: ,,Adevãrul e singurul ce taie setea”. Autoarea are orgoliul bine strunit al celor siguri de

valoarea adevãrurilor lor ºi modestia de a le împãrtãºi clar ºi neostentativ.

Poezia Ellei Leynard este asemenea apelor adânci ºi liniºtite. La o primã ºi repede lecturã nu ºocheazã,

nu este spectaculoasã, dar ecoul ei te urmãreºte ca o undã propagatã dintr-un strãfund unic ºi misterios.

ORGOLIU ªI MODESTIE UNISEX
În societatea modernã, conceptul de egalitate între femei

ºi bãrbaþi, drept reglementat la nivel economic prin lege,

rãmâne o problemã de naturã socialã, fiind prestabilit precar

ºi modificat de fiecare persoanã în parte în funcþie de propria

viziune ºi interesul personal.

Astfel, un motiv principal de opoziþie publicã devine

procesul de „masculinizare” a femeii, respectiv procesul de

„feminizare” a bãrbatului, fenomene ce sperie omul de rând,

în special pe cel cu tendinþe tradiþionaliste, prin destabilizarea

unui echilibru vechi bazat pe limitarea fiinþei umane la

rolurile, gesturile ºi modul de gândire considerate adecvate

în raport cu sexul individului.

O femeie independentã, hotãrâtã ºi impunãtoare spre

exemplu, devine astfel în ochii societãþii „masculinã”, iar

un bãrbat sensibil, visãtor ºi emotiv „feminin”. Complexitatea naturii umane reuºeºte, însã, dupã

o lungã perioadã de timp, sã spargã aceste tipare, eliberând unicitatea nuanþelor personalitãþii

individuale ºi reprezentând începutul unei reacþii ample de introspecþie la nivel mondial.

O temã arhidezbãtutã este integrarea femeii moderne în societate, începând cu piaþa muncii,

care o priveºte cu o oarecare reticenþã, pânã la mediul familial, care îi condamnã ambiþia de

împlinire profesionalã, acuzând-o tacit, de neglijenþã ºi lipsã de prioritizare a familiei.

Aceastã nedreptate a determinat apariþia unei miºcãri de susþinere în rândul populaþiei intitulatã

„feminism”, ai cãrei reprezentanþi se numãra atât printre câºtigãtori ai premiului Nobel, precum

Malala Yousafzai, oameni politici ca Justin Trudeau, pânã la actori de prestigiu mondial precum

Emma Watson, a cãrei campanie „He for She” a adunat un numãr mare de susþinãtori de sex

masculin prin promovarea exemplului unor bãrbaþi din showbiz interesaþi de remedierea acestei

probleme.

În opoziþie cu gradul înalt de vehiculare al acestei teme, egalitatea între sexe din punct de vedere

al bãrbatului este pentru mulþi o noþiune vagã, fiind rar întâlnitã în conversaþiile cotidiene. Astfel, de

cele mai multe ori, o femeie primeºte în instanþã o pedeapsã mai blândã pentru aceeaºi faptã, iar

cazurile de viol sau abuz sexual asupra unui bãrbat sunt tratate cu o notã de umor, vinovatul

rãmânând adesea nepedepsit. În afara neregulilor din sistemul judiciar, societatea reprezintã, de

asemenea, un mare factor de presiune, aºteptãrile din partea unui bãrbat fiind ca acesta sã fie dur ºi

sã îºi ascundã sentimentele precum o slãbiciune, întrucât, în caz contrar, el va deveni subiectul

amuzamentului colectivitãþii.

De asemenea, datoritã acestei mentalitãþi, nu este prevãzutã nici o formã de ajutor social pentru

bãrbaþii victime ale violenþei domestice aºa cum se întâmplã în cazul femeilor, ei fiind nevoiþi sã

suporte, conform statisticilor, un grad ridicat de violenþã fizicã ºi verbalã în cadrul familiei.

Categorizarea nu se opreºte doar la nivel de personalitate, ci îºi are implicaþii de naturã vestimentarã

ºi a aspectului fizic, femeilor fiindu-le impuse standarde mult mai dure în raport cu ceea ce este

considerat a fi „decent” faþã de bãrbaþi, care au o libertate mult mai mare de a alege ceea ce îºi doresc

sã poarte fãrã a risca sã fie desconsideraþi de societate.

Totodatã, diferite vicii precum fumatul sau consumul de alcool sunt considerate a fi nepotrivite

pentru o femeie, dar universal acceptate în rândul bãrbaþilor, cu toate cã acestea dãuneazã în egalã

mãsurã ambelor sexe.

În ceea ce priveºte viitorul generaþiei noastre, mi-aº dori sã pot spune cã în câþiva ani vom trãi

într-o lume în care diferenþele determinate de gen nu vor mai exista deloc, dar mã voi mulþumi cu

o viziune mai realistã ºi voi prevedea cã odatã cu timpul mult mai multe voci se vor ridica

împotriva discriminãrii de orice naturã, iar eu voi fi, cu siguranþã, una dintre ele.

Pentru o evoluþie ideologicã durabilã a societãþii este nevoie de mãsuri de educare a generaþiilor

viitoare. Acest fel de exerciþii de imaginaþie au început sã aparã în diferite ºcoli, precum a-i pune pe

copii sã facã treburi în casã, iar bãieþii sã fie rãsplãtiþi cu o sumã mai mare de bani pentru aceeaºi

muncã, astfel încât copii sã realizeze de la o vârstã fragedã importantã egalitãþii între sexe pe toate

planurile ºi sã-ºi doreascã combaterea acesteia.

Mai multe exerciþii de acest tip pe care le-aº considerã utile ar fi, din punctul meu de vedere, a-

i întreba pe copii cum s-ar simþi dacã în cazul unui comportament violent educatoarea i-ar pedepsi

doar pe bãieþi, iar pe feþe nu. Sau, a se practica pe scarã largã experimentul profesoarei Jane

Elliott constând în a-i desemna într-o zi pe copiii cu ochi albaºtri superiori ºi a le oferi mai multe

drepturi ºi mai multã recunoaºtere decât celor cu ochi cãprui, iar în ziua urmãtoare rolurile sã se

inverseze. Puºi ºi în situaþia favorabilã ºi în cea defavorabilã ºi fiindu-le explicat contextul, elevii

vor înþelege cã drepturile ºi libertãþile umane nu pot fi modificate sau limitate de ceva atât de

arbitrar, precum culoarea ochilor sau sexul individului.

În paralel, societatea ar trebui sã susþinã tinerele sã-ºi continue educaþia ºi sã aspire la autonomie,

atât socialã, cât ºi financiarã. Iar bãieþii ar trebui educaþi într-un mod echilibrat care sã nu îi

îndemne la violenþã fizicã sau verbalã pentru a-ºi demonstra masculinitatea, ci sã le îndrepte

atenþia cãtre gândirea raþionalã ºi spiritul frumosului.

Aºa cum comuniunea dintre un bãrbat ºi o femeie pune bazele unei familii, compasiunea,

întrajutorarea ºi susþinerea reciprocã între sexe este singura ce poate alcãtui o societate echilibratã,

conformã principiilor democratice europene, a cãrei „unitate în diversitate” sã asigure umanitãþii

un viitor prosper ºi dezvoltare în toate ramurile economice ºi sociale.

Cu prilejul celei de a ºaptea ediþii a Festivalului Naþional de

Creaþie Literarã ºi Tradiþii Folclorice, desfãºurat la Buºteni, sub

conducerea scriitorului Victor Gh. Stan, Preºedintele Filialei

Bucureºti de Literaturã pentru Copii ºi Tineret, am primit una

dintre cele mai interesante ºi educative cãrþi de teatru ºcolar,

semnatã de doamna profesoarã de Fizicã, Iuliana Ciubuc, din

aceastã localitate – una dintre cele mai active ºi inventive

colaboratoare a noastrã din judeþul Prahova, corespondenta

spiritualã ºi iniþiatoarea unor bogate ºi eficiente activitãþi,

desfãºurate de-a lungul anilor.

Dar nu doar despre personalitatea sa complexã vreau acum sã

scriu, ci despre cartea sa minunatã, cu largi aplicaþii educative.

În primul rând, este vorba despre o abordare literarã aparte, ca o punte de legãturã între ºtiinþã ºi

arte. Piesele publicate aici au fost, mai întâi, gândite, apoi compuse ºi jucate de grupuri de copii, din

diferite ºcoli din Buºteni, potriviþi pentru rolul oferit, de la clasele I-IV, pânã la liceeni.

Apoi, împreunã cu aceºtia, replicile au fost modelate dupã calitãþile interpretative ale micilor

actori ºi dupã curiozitãþile lor imediate, ori ale primilor spectatori; abia apoi s-a definitivat fiecare

scenetã pentru tipar.

Tematica aleasã este la fel de interesantã, cuprinzând o largã paletã ºtiinþificã, interdisciplinarã,

ori rãspunzând dilemelor unor spectatori, cu intenþia de-a le explica elevilor unele taine ale naturii,

ºtiinþelor, ori abordãri socio-culturale.

Astfel sceneta „Sistemul nostru solar” are ca personaje: Soarele, Luna, Mercur, Marte ºi alte

astre care ne înconjoarã, fiecare explicând cine este ºi care este forma sa de miºcare, ori

interdependenþa dintre ele – încât sunt popularizate, într-o formã accesibilã, diferite cunoºtinþe de

Astronomie, mai greu de descifrat (altfel), care devin, deodatã, simple ºi luminase pentru minþile

elevilor, care le interpreteazã sau ascultã.

O altã scenetã „Sã ne cunoaºtem drepturile ºi libertãþile ca cetãþeni europeni!” are ca personaje

pe: „Elevul Gicu, dintr-a ºaptea„ (apropo de Elevul Dima dintr-a ºaptea, de Mihail Drumeº),

Profa de Civicã, Diriga, câþiva pãrinþi ºi elevi (Observaþi folosirea limbajului specific elevilor!)

ºi ne informeazã despre cele mai recente norme europene ale drepturilor omului, îndeosebi ale

copiilor ºi elevilor.

Întâlnim ºi o scenetã-experienþã, cum ar fi “Pescuiþi cu undiþa magicã!” (referitoare la

magnetism) sau îndemnul „Aceste mâini nu vor lovi pe nimeni niciodatã!” – care susþin

nonviolenþa.

Splendidã vocaþie educativã manifestã doamna Iuliana Ciubuc, iar talentul sãu este pe mãsura

curajului de abordare ineditã! Orice profesor ar fi tentat sã punã în scenã astfel de texte. Desigur,

mã feresc sã vã dezvãlui întregul conþinut al volumului, scopul meu fiind doar sã vã semnalez

aceastã apariþie de excepþie ºi sã vã îndemn la lecturã.

(Iuliana Ciubuc, Teatru ºcolar. Scenete pentru serbãrile ºcolare, Editura MiniEd, 2016)
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VASILE MILITARU ªI UNII DINTRE CONFRAÞII SÃI
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Nicolae
Scurtu

Bibliografia poetului,

publicistului ºi memorialistului

Vasile Militaru (1886-1959), când

se va elabora, va trebui sã cuprindã

o secþiune specialã privitoare la

paraliteratura sa. Un loc privilegiat

vor deþine epistolele trimise familiei,

prietenilor ºi, mai ales, confraþilor

sãi din presã ºi

literaturã. Epistole,

extrem de interesante, a

trimis Vasile Militaru

lui George Coºbuc,

Barbu Delavrancea,

Alexandru Vlahuþã,

Nicolae Iorga, Octavian Goga, Nicolae Petraºcu,

Duiliu Zamfirescu, Stelian Popescu, Pamfil ªeicaru,

Nicodim Munteanu, Constantin ªaban Fãgeþel, C.D.

Fortunescu, Dumitru Tomescu ºi altora.

Restituirea operei literare a poetului Vasile

Militaru a început târziu ºi timid, abia dupã 1990,

când cenzura comunistã ºi-a încetat orice fel de

imixtiune.

Dintre epistolele sale s-au publicat, doar, câteva

ºi acelea cu inadmisibile croºete, specifice unei

perioade de tristã, de foarte tristã amintire, când tot

ce nu convenea unei orânduiri autocrate era eliminat.

Se cuvine sã precizez cã Eugen Dimitriu, excelent

cercetãtor literar ºi bibliografa Alis Niculicã, au

publicat o parte dintre epistolele1 primite de istoricul literar Leca

Morariu (1888–1963), printre care se aflã ºi douã scrisori ale

lui Vasile Militaru.

E absolut necesar sã menþionez, cu regret, cã în epistola, din

Bucureºti, 16 iulie [1]951, sunt trei croºete aparþinând lui Eugen

Dimitriu. Cea de a treia a putut fi completatã, acum, întrucât cei

doi editori au reprodus, în facsimil, o parte din scrisoare.

Celelalte douã croºete vor putea fi eliminate numai dupã

consultarea originalelor cu prilejul publicãrii unei cãrþi, care sã

conþinã epistolele lui Vasile Militaru.

Mai amintesc cã cele douã epistole nu au fost adnotate ºi, ca atare,

nu sunt însoþite de nici o notã de istorie literarã, culturalã sau politicã.

Aºadar, le transcriu, aici, cu notele de rigoare, spre o cunoaºtere

cât mai profundã a unui poet ce se cuvine a fi citit, recitit ºi

restituit în ceea ce are mai trainic în opera sa.

*

[Bucureºti, 25 februarie 1951]

Cãlduroase mulþumiri pentru bunele sentimente! Am fost

bolnav ºi de aceea a întârziat rãspunsul meu. Când mai veniþi

prin Bucureºti, mi-ar face mare plãcere sã

ne revedem, fie cã, de nu v-ar fi peste mânã,

aþi trece pe la mine, fie la Stratulat2. M-aþi

preveni prin telefon.

Respectuoase omagii doamnei ºi

cãlduroase salutãri. Fratelui Florian

asemenea.

V. Militaru

*

Bucureºti, 16 iul[ie] [1]951

Dragii mei prieteni Octavia ºi Leca

Morariu,

Dupã uzanþele oamenilor, aº fi vinovat

în faþa voastrã, cã rãspund abia acum

bunelor gânduri ºi prieteneºtilor urãri de

Paºti ce mi-aþi trimis, dintre care la douã s-

a asociat ºi fratele Florian, faþã de care aº

purta aceeaºi vinã; dar dânsul ºtie, din cele

ce i-am rãspuns tot azi, ºi l-am rugat sã vã

facã cunoscut motivele ce am avut, pentru

ca, astfel, sã-mi puteþi acorda, cel puþin, circumstanþe atenuante

la sentinþa ce veþi fi dat contra mea (...). N-am putut decât sã

suspin ºi sã trimit pe vânt suspinul meu spre R[âmnicu] Vâlcii:

„Ce rãu îmi pare cã „bidiviul lui Petriºor” nu vrea sã mã aducã ºi

pe mine cu „haiducu” meu (fratele Florian vã va spune cine este

„haiducu”, deºi poate ghiciþi singur), spre a forma astfel un

„quintet sau „sextet” (ca sã întrebuinþez un cuvânt atât de mult

plãcut muzicienilor), cã ce mai bãtãlie s-ar încinge, Doamne,

Ciocnind ouãle Pascale

ªi cu vin pline pocale!

Iar apoi am încheiat:

„Adevãrat a-nviat!”

ªi-adiind alene vântul.

El mi-a fost furat cuvântul...

Nu ºtiu: l-a adus, nescris?

Însã ºtiu cã l-am trimis!

Acum, în special cãtre Leca Morariu grãiri. Mulþumesc mult

pentru darul ce mi-ai expediat prin fratele Florian. „Precizãri”-le

îmi erau cunoscute încã din anul apariþiei lor. Ele mi-au dat atunci,

cât ºi acum, recitindu-le, plãcute satisfacþii (...). Oglinda din care

strãfulgera luminos chipul lui Miron Costin mi-a reîmprospãtat

în memorie calvarul celui care a crestat pe rãbojul veacului, atât

zbuciumul cât ºi virtuþile milenarului nostru neam dãinuind pe

aceste meleaguri, pe care unul dintre istoricii Apusului l-a denumit:

„Miracolul românesc”, ºi recitind eu cuvintele fostului mare vornic

Þãrii de Jos: „Ori sã fie voia Mãriei-Tale, ori sã nu fie, noi tot nu

ne vom lãsa etc. etc.”, o lacrimã mi s-a aprins în gene, având faþã-

n faþã dârzenia ce se ridicã din aceste cuvinte ale luceafãrului

cronicar, cu tristele realitãþi a unor vremi de mai târziu, în care el,

nemaifiind între muritori, desigur scrie „letopiseþul neamului

românesc” în lumina eternitãþii.

Iatã pentru ce, mulþumesc afectuos fratelui Leca Morariu, cã

mi-a pus în faþã cristalul ce oglindeºte atât de viu chipul spiritual

al celui ce s-a numit Miron Costin.

Au prin Bucureºti n-aþi mai cãlcat de când am avut plãcerea sã

ne cunoaºtem personal? Mâhnit aº fi, aflând cã da, fãrã sã fi avut

loc plãcuta revedere. Pânã ce un nou prilej de aºa naturã se va ivi,

trimit noilor mei prieteni Octavia ºi Leca Morariu omagiul curatei

mele prietenii.

Vasile Militaru

1 Scrisori cãtre Leca Morariu. Volumul 1–3. Ediþie îngrijitã de

Eugen Dimitriu. Prefaþã ºi note de Emil Satco. Redactor Alis

Niculicã. Suceava, [Tipografia ROF, S.A.], 2006–2007.

[Epistolele lui Vasile Militaru sunt publicate în volumul 2, p.

183–185].
2 George I. Stratulat, poet ºi traducãtor. A publicat în revistele

Flacãra, Sburãtorul, Revista idealistã. Este autorul unei cãrþi

despre Napoleon (1913) ºi a tradus din Amaru, Grãdina iubirii

(1915).

Vasile Militaru

O EPISTOLÃ NECUNOSCUTÃ A POETULUI VASILE MILITARU
Biografia poetului, prozatorului, publicistului ºi

memorialistului Vasile Militaru (n. 21 septembrie 1886, Dobreni-

Câmpurel, jud. Giurgiu – m. 8 iulie 1959, închisoarea Ocnele

Mari, jud. Vâlcea) se impune a fi cercetatã atent spre a elucida

anumite momente din itinerarul pe care l-a strãbãtut acest scriitor

atât de nãpãstuit în viaþã, cât ºi în postumitate.

Îndrumat ºi stimulat, în ordinea spiritului, încã de la începuturile

sale literare, de personalitãþi emblematice ale timpului, precum

Duiliu Zamfirescu, Barbu Delavrancea, Alexandru Vlahuþã,

Nicolae Petraºcu ºi, fireºte, Nicolae Iorga, poetul Vasile Militaru

a trezit interesul unei mari categorii de cititori din lumea satului

de odinioarã.

La vârsta de douãzeci ºi unu de ani debuteazã1 în prestigioasa

revistã Literatura ºi arta românã, condusã ºi supervizatã de

istoricul literar Nicolae Petraºcu, iar în anul 1910, odatã cu

terminarea serviciului militar, îi trimite lui Titu Maiorescu o

pateticã epistolã, în care îi solicitã un sprijin moral, altfel spus, îi

cere, dupã lectura unei plachete de poezii în manuscris, sã-l

recomande unui editor capabil de dãruire.

Istoricul ºi criticul literar Titu Maiorescu avea, la acea datã,

vârsta de ºaptezeci de ani ºi era implicat în viaþa politicã a þãrii.

Îi comunicã, totuºi, pe o carte de vizitã urmãtoarele gânduri: Titu

Maiorescu n-are vreme sã se ocupe în momentele de faþã de

poezii oricâtã plãcere i-ar fi fãcut în alte împrejurãri. Acest

rãspuns, evident, l-a descumpãnit pe tânãrul poet Vasile Militaru,

care va debuta2, în volum, abia în anul 1919, imediat dupã marea

unire.

*

[Bucureºti], 13 octombrie 1910

Str[ada] Berzei, nr. 54

Mult stimate domnule Maiorescu,

Vã cer, mai întâi, [i]ertare, cã îndrãznesc a vã scrie, fãrã sã vã

cunosc personal; cunosc scrierile domniei voastre, ceea ce

înseamnã cã vã cunosc sufletul ºi de aceea mã adresez domniei

voastre.

Am terminat, abia de câteva zile, armata ºi neavând pe nimeni

care sã mã ajute materialiceºte, îmi trebuiesc multe ºi n-am de nici

unele.

Singura mea avere sunt versurile de faþã, avere din urma cãrei

nicicând nu m-am gândit, pânã azi, sã trag vreun folos material.

Astãzi, însã, când sunt atât de sãrac, am strâns aceste versuri,

cu gândul de a le vinde unui editor.

Cum însã editorii noºtri cautã sã ia, întotdeauna, pe preþ de

nimic, scrierile începãtorilor, înainte de a prezenta versurile mele

lor, vin la domnia voastrã ºi vã rog din suflet sã mã ajutaþi cu

sprijinul domniei voastre, moral.

Dacã aceste versuri meritã sã fie publicate, într-un volum, sã

mã recomandaþi unui editor.

Nãdãjduind cã veþi fi bun cu mine, vã rog sã primiþi cele mai

respectuoase salutãri,

Vasile G. Militaru

(Originalul acestei epistole, inedite, se aflã la Biblioteca

Academiei Române, cota +”87/XV.)

1 Vasile G. Militaru, De prin vârf de fagi... ºi M-a prins dorul...

în Literatura ºi arta românã, 10, nr. 9, 25 septembrie ºi nr. 10,

25 octombrie 1906, p. 494, 495 (Poezii).
2 2. Vasile Militaru, Stropi de rouã. Poezii, Bucureºti, [Editura

„Cartea Româneascã”], 1919, 192 pagini. Se cuvine sã precizez cã

numai în prima ediþie a acestei cãrþi figureazã, în facsimil,

manuscrisul poeziei Iubita noastrã Doamna Regina Maria, p. 3.



1010101010 OAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOI

IN MEMORIAM - DUMITRU DUMITRICÃ

Între 4 octombrie 1941 ºi 18 mai 2016 a trãit Dumitru Dumitricã
din Bolintin Deal, poet ºi zidar, fãuritor de versuri ºi de case, de
iluzii mãreþe ºi de bucurii mãrunte, ºi unele ºi altele înveºmântate
în toga imperialã a efemerului pe care visãtorii ca noi îl confundã
de cele mai multe ori, de regulã în zorii aureolaþi de cântul
cocoºilor, cu veºnicia...

L-am întâlnit relativ târziu pe Dumitricã, mai cãtre apusul vieþii
lui, în contextul adunãrilor de la „Catacomba” sau, în orice caz,
legat de scriitorii care frecventeazã acest „cenaclu”, când deja se
ºtia cã e suferind ºi cã nu o va mai duce prea mult, dar cine sã
creadã cã medicii mai au uneori ºi dreptate când el apãrea de
fiecare datã atât de senin ºi împãcat, chiar inocent în purtarea lui,
ca un fel de martir al poeziei intrat deja la modul iremediabil pe
itinerarul fãrã întoarcere cãtre Panteonul sfinþilor al cãror destin
în istorie numai timpul va ºti sã-l fixeze cumva ori sã-l risipeascã-
n neant, aidoma firicelelor de praf stelar...

S-a întâmplat sã calc ºi eu pragul acelui colþiºor de rai care este
– ºi trag nãdejde sã rãmânã – cãsuþa sa primitoare din Bolintin
Deal, am ascultat acolo, sub sãlciile umbroase ºi ample, cântecele
zdrãngãnite la chitarã pe versurile sale atât de calde, am gustat
cãpºuni cu gust adevãrat din grãdina sa impecabil îngrijitã ºi am
închinat un pahar de vin în cinstea lui cu speranþa cã o voi mai
putea face ºi altãdatã, în zile la fel de însorite, fãrã sã ºtiu cã într-
o astfel de zi, prea devreme totuºi, voi ajunge sã-l conduc pe
ultimul drum, alãturi de mulþi alþi confraþi, vânãtori de iluzii ca ºi
el. ªi dacã resimt o undã de satisfacþie, totuºi, aceasta vine de la
simplul amãnunt cã am apucat sã-i arãt preþuirea mea ca poet ºi
ca om dedicându-i o paginã cuminte în revista ProARME în
urmã nu cu mult timp, rãmânând sã preiau ulterior câteva dintre
poeziile sale între care una extrem de sugestivã pentru soldatul
care a fost, unul care ºtie precis rostul carabinei ca ºi pe acela al
condeiului. Poate într-o altã zi, poate...

Dumnezeu sã te aibã în paza Sa, Poet al Sabarului!...

Dan GÎJU

POMENIREA

POETULUI

În urmã cu un an, într-o zi însoritã, poetul bolintinean Dumitru
Dumitricã ne-a chemat la el acasã, la niºte mese aºezate între
pomi ºi viþã de vie ºi flori, am stat de vorbã despre poezie, despre
noi, ca niºte prieteni, ca niºte oameni care cred în aceleaºi lucruri.
Am recitit pentru gazda noastrã ºi pentru cei de faþã un text
intitulat Bolnav de albastru, pe care-l publicasem în frumoasa
revistã unde respira ºi el, Sud, dar ºi într-o carte apãrutã la
editura Ralucãi, prietena noastrã. Citam acolo versurile din care,
ziceam eu, Dumitricã îºi putea face o emblemã definitivã pentru
poezia lui:

Pierzându-te, ca steaua-ndepãrtatã, / Cu-o tristã libertate
am rãmas.

Poate fi libertatea tristã? Sigur cã poate, atunci când se însoþeºte
cu durerea, cu jertfa fiinþei, în sentimentul depãrtãrii noastre de
lume.

Doamne, mult aº vrea când mor / Sã-mi laºi sufletul pe-un
nor / Sã plutesc pe cer ca vântul / Sã vãd lumea ºi pãmântul.

Aºa zicea poetul care de atunci era bolnav de albastru, umbla
printre noi, ne zâmbea timid, cu toatã fiinþa lui fragilã de fir de
iarbã din lunca Sabarului.

N-am spus nimãnui, mi-e greu s-o spun ºi acum, când Dumitru
Dumitricã a plecat în marea plutire, dar am avut sentimentul cã
sunt prezent la o „pomenire de viu”, aºa cum se face în Oltenia
mea.

De fapt, aºa a ºi fost. Prietenul nostru din locul acoperit ca de
o aripã protectoare de umbra Bolintineanului a plecat, discret,
sfios, aºa cum a trãit, într-o zi de mai, înainte de Înãlþare, ceea ce
înseamnã, în credinþa veche, cã a primit loc în raiul poeþilor. El
ºi-a meritat deplin acest loc, nimeni nu i-a fãcut daruri ºi favoruri
atunci când l-a publicat, pentru cã iubea poezia ºi pe scriitorii
care-l înconjurau, trãia în Poezie ºi a adus aceastã stare ºi în viaþa
celor care i-au fost alãturi.

N-am putut sã fiu la Bolintin în ziua neagrã a plecãrii tale cãtre
trista libertate. Eu vreau sã te pãstrez în amintire, prietene, numai
aºa, în grãdina ta verde, zâmbind ºi plutind.

Dumnezeu sã te odihneascã ºi sã ocroteascã Bolintinul tãu
drag, poete Dumitru Dumitricã!

  Nicolae Dan FRUNTELATÃ

ÎNCHINARE BUNULUI

MEU PRIETEN, OMUL

ªI POETUL

DUMITRU DUMITRICÃ

Cei care l-aþi cunoscut pe omul ºi poetul Dumitru Dumitricã,
vã rog sã vã amintiþi lumina ochilor sãi din momentele, în care vã
împãrtãºeaþi trãiri aflate în partea de luminã a sufletului ºi îl veþi
simþi la distanþã de o frunzã. Ochii, o ºtim cu toþii, sunt ferestrele
sufletelor, ale boabelor de dumnezeire, pe care le aveþi în voi ºi
astfel amintindu-vã de ele, înfãptuiþi un miracol, împiedecaþi
uitarea sã se înstãpâneascã între voi ºi cei pe care i-aþi iubit ºi îi
iubiþi ca pe voi înºivã.

Dumitricã era omul care, când vorbea cu tine te privea în
lumina ochilor, determinându-te sã faci la fel. Cel pe care îl
evocãm este predestinat sã dãinuie în spaþiul de luminã cereascã,
datoritã credinþei profunde în Dumnezeu, în care a fost botezat
ºi-l va însoþi în eternitate. O a doua înzestrare de naturã divinã,
cãreia i-a dat viaþã ºi care îi va dãrui nemurire este opera sa liricã,
nãscutã la temperatura din cuvântul ce „exprimã adevãrul”
(Eminescu).

Am descoperit, într-o sumarã trecere în revistã a titlurilor
volumelor, care-i alcãtuiesc opera literarã, demnitatea, ce-l va
îndreptãþii sã stea în faþa lui Dumnezeu, cu fruntea sus, pentru a

dovedi cã „nu a strivit corola de minuni a lumii” ci a sporit-o cu
propria tainã.

Prin urmare, care sunt realitãþile vieþii, la care sufletul sãu a
vibrat iar Dumnezeu i-a dãruit harul de a le exprima întru dãinuire
eternã?

Este vorba despre: Paºnicã luminã – pioasã recunoºtinþã
închinatã mamei sale; Fãpturei tale, adoratã mamã, pare a spune
poetul cã îi datoreazã neodihna cãutãrii Þãrmului regãsirii; prima
iubire a trãit-o ca pe o Varã-n paradis, cu ochii-n lacrimi de
fericire, aþintiþi cãtre eternul nostru Rãsãrit de Luceafãr, la care
se închinã ºi îi dãruieºte Eternitãþii tale (sale), vremelnica mea
(sa) clipã.

Poemele tristeþii nu l-au ocolit, ci i-au potenþat sensibilitatea
receptãrii ºi mãrturisirii dureroaselor adevãruri cuprinse în „clipa
cea repede ce ni s-a dat” (Eminescu). Floare de colþ a fost pentru
poetul Dumitricã prietenia ºi s-a cãþãrat, cu trudã pe stânci abrupte
ºi, descoperind-o, s-a bucurat de binefacerile ei. Simfoniile
toamnei i-au însoþit clipele de reverie, generându-i melancolia
caracterizatã de sentimentul unor Visterii pierdute pentru
totdeauna nu ºi din memoria sufletului. Privind cu o undã de
tristeþe niºte Icoane din trecut, poetul s-a simþit prins ca într-o
horã Între gânduri, care l-au fãcut sã se simtã pentru câteva clipe
Pe eºafodul toamnei. Din negura vremurilor  a adus la luminã
aºchii din propria viaþã ºi a celor dragi, ferindu-le de nemiloasa

uitare. Pe o stea din Carul Mare, poetul Dumitru Dumitricã s-a
simþit uºurat de orice poveri ca ºi cum ar fi fost în vecinãtatea lui
Dumnezeu.

Privind iarba ºi florile de pe mormintele pãrinþilor atât de
iubiþi, care-i ºoptesc cã sunt acolo în lumea fãrã dureri ºi îi trimit
aceste mângâieri vegetale, se pomeneºte murmurând, ca apoi sã-
l înveºniceascã în paginã de carte pe atât de graþiosul fir de iarbã
Slavã fir de iarbã sfânt! Plimbându-se îngândurat pe Sub rondul
anotimpurilor are sentimentul apãsãtor al trecerii „clipei cea
repede” ºi îºi dã seama cât de dureros este cã trebuie sã spunã
Adio, copilãrie! Se adreseazã cerului ca unui prieten, pe care îl
implorã sã rãmânã deasupra sufletului sãu ºi sã-l apere: Albastrule
cer,... albastrule cer!... Poetul aduce prinos de recunoºtinþã lui
Dumnezeu cã i-a fost dat sã se nascã într-un loc asemenea unui
paradis Leagãn sfânt cu ºesuri line ºi sã se regãseascã în acest
spaþiu mirific pe el, cel adevãrat, omul ºi poetul atât de admirat
de semeni. În murmurul Sabarului, poetul Dumitru Dumitricã a
descoperit taina sonorã a poeziilor sale caracterizate de

muzicalitate ºi armonie. A fost un
pelerin Pe vadul timpului ºi, în
ultima vreme, a simþit Lângã
singurãtatea apei..., propria-i
singurãtate, pe care ºi-a atenuat-o
chemând în sufletul sãu pãdurea pe
care de atâtea ori a cântat-o iar
aceasta l-a mângâiat, fãcându-l sã
se simtã apãrat, nu doar pe timpul
vieþii ci ºi în eternitate. Poetul îi
vorbeºte codrului ca unei fiinþe
apropiate Codrule freamãtul tãu...
ºi, adaug eu, dã viaþã sufletului
meu, pe drumul cãtre Dumnezeu ºi neuitare prietenilor mei. Voi
consemna poezia pe care i-am dedicat-o, întru memoria sa, cu
titlul Amarã – dulce rãstignire: „Amarã-dulce rãstignire / Sã-
ncãrunþeºti între cuvinte / ªi sã le fii pe viaþã mire, / Cu toate cã
te scot din minte. / Amarã-dulce rãstignire / Pe crucea verbului a
fi, / Sã intri-n cartea de citire / A neamului, ce te-o iubi. / Amarã-
dulce rãstignire, / Limba-þi sfântã de la mamã, / Cum e a codrului
foºnire / Când, la umbra lui te cheamã. / Amarã-dulce rãstignire,
/ Pe care þi-o doreºti mereu, / Între cuvinte-ncãrunþire, / Blestem
ce l-am ales ºi eu; / Sã laºi, în urmã, în cuvinte / Din dulce-
amara-þi rãstignire, / Ceva spre aducere aminte / Pãstrat în cartea
de citire.”

În încheiere, reproduc poezia poetului Dumitru Dumitricã Vor
rãmâne-n urma mea... din volumul Codrule freamãtul tãu!...
apãrut la Editura Rawexcoms, 2016, în care îi asigurã pe toþi cei
care l-au admirat ºi iubit cã dorul de ei îl va lua cu el în nemurire:
„Vântul vieþii – a toamnã sunã, / Vor rãmâne-n urma mea / Codrii
fulguiþi de lunã, / Dealul rezemat de stea... / Reverii de vãi ºi
dealuri, / ªesuri blânde, munþi ºi ape, / Vis, speranþe ºi idealuri,
/ Dorul cuibãrit sub pleoape. / Iarba ce-mi va fi veºmântul / Pe-
al tãcerilor Olimp, / Marea-ºi va trimite cântul / Valurilor peste
timp... / ªi pornind spre veºnicie / Voi privi ºi înapoi, / Cãci
presimt cã o sã-mi fie / Dor nepotolit de voi... / Dar cãzut în

somnul greu / Voi dormi mereu, mereu...”.

      Geo CÃLUGÃRU

GÂNDURI

DE DESPÃRÞIRE

Tu ºedeai între flori, tãcând;
noi în bisericã, între lumini, plângând.
Erai doar un trup de boalã învins;
dar sufletul þi se înãlþase spre cer,
în spaþiul necuprins
al purificãrii ºi împãcãrii sfinte …
Eu nu-mi gãseam suficiente cuvinte
sã-mi iau la revedere de la tine .
Dar poate, cã-n vremea ce vine,
ne vom întâlni în Grãdina însoritã a Raiului…
Vom scrie versuri ºi va fi din nou bine,
speranþa se va purifica prin suferinþã

ºi se va reîntrupa în credinþã!

Ion C. ªTEFAN
Dumitru Dumitricã, la “Catacomba”

(continuare în pag. 11)
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„Noi, cei ce credem în Înviere, aparþinem culturii ºi civilizaþiei lui Hristos.”

Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (VIII)

Din grãdina cu
amintiri literare

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, aþi
afirmat în Pastorala de Paºti cã ºi în acest an Dumnezeu ne-a
ajutat ca, dupã un urcuº pe scara postului, sã ne bucurãm de
acest mare praznic al Luminii ºi cã dangãtele de clopot ºi
rãsunetul de toacã ne-au chemat în bisericile ºi mãnãstirile
noastre, de unde sã primim lumina Învierii lui
Hristos.

Î.P.S. Ioan: Niciodatã nu a fost pe pãmânt o
asemenea revãrsare de luminã ca la acest praznic
al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. La
Înviere, Hristos Domnul a lãsat pace ºi luminã în
inimile Sfinþilor Sãi Apostoli ºi a Preacuratei Sale
Maici.

Lumina Învierii este mai presus de lumina
soarelui, iar dacã lumina soarelui se va sfârºi,
lumina Învierii va rãmâne veºnic. Aceastã luminã
rãmâne mãrturie în veºnicie cã Cel Ce a spus
despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8,
12) a biruit întunericul în care zãcea omul în
urma cãderii în pãcat. Pãcatul a coborât lumea
în întuneric ºi a stins lumina din univers.
Hristos a venit în lume ca sã alunge pãcatul
din inima omului ºi sã facã loc luminii Învierii.
Astfel, omul poate sã se bucure în veºnicie de
darul Învierii lui Hristos.

Lumina Învierii lui Hristos nu o putem înþelege
prin studiul ei sub aspect fotonic ca lumina
soarelui, pentru cã lumina soarelui este mai palidã decât umbra
luminii Învierii Mântuitorului. Hristos este Soarele fãrã asfinþit.
Lumina Învierii este bucurie în Duhul Sfânt. Omul nu o poate
vedea aceastã luminã decât cu ochii sãi duhovniceºti. Aºa cum
la lumina soarelui cresc florile câmpului, tot aºa la lumina
Învierii, prin Duhul Sfânt, cresc sufletele oamenilor.

Lumina Învierii este dãtãtoare de viaþã, dar nu orice fel de
viaþã, ci viaþã veºnicã. Mintea omului este ogorul unde Hristos
seamãnã aceastã luminã. De aici avem în graiul nostru
românesc ºi expresia: „om luminat”. Hristos doreºte sã fim
fii ai Luminii celei de Sus.

Martorii luminii Învierii nu mai sunt astãzi printre noi, însã
la orice praznic al Învierii Domnului avem parte de bucuria
luminii Învierii Sale. Azi a înveºmântat Dumnezeu creaþia Sa în
luminã, aºa cum a fost ea la început.

Toþi cei care s-au ostenit cu postul, cu rugãciunea ºi cu
milostenia azi sunt îmbrãcaþi în lumina Învierii lui Hristos.
Aceastã luminã va fi hrana veºniciei noastre. Lumina Învierii
nu mai are înserare, ea are doar rãsãrit. Ferice de omul care
va avea parte de rãsãritul luminii lui Hristos.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã vã referiþi la acea comparaþie
dintre bucuria unui osândit la moarte care a fost iertat ºi bucuria
celui care a fost vestit cã a fost salvat din moartea cea veºnicã.

Î.P.S. Ioan: Câtã seninãtate ºi bucurie se aºazã pe faþa unui
osândit la moarte atunci când i se spune: „ai fost iertat”, dar câtã
bucurie trebuie sã fie în sufletul omului când, la Învierea lui Hristos,
primeºte vestea cã a fost salvat din moartea cea veºnicã. Aceastã
bucurie o vedem azi pe feþele celor care cred în Înviere. Rãstignitul
a trecut prin casa morþii ºi a sfãrâmat-o, ca niciunul dintre
pãmânteni sã nu mai rãmânã acolo, în întunericul neiubirii ºi al
suferinþei. De azi, omul nu se mai îndreaptã spre moarte, ci se
îndreaptã spre marea responsabilitate ce vine din nemoarte.

Oare ne-am rãstignit noi în acest post patimile pe Golgota

inimii noastre, am îngropat noi omul cel vechi (cf. Rom. 6, 4) cu
Hristos, pentru ca împreunã cu El sã învieze întru fãpturã nouã
(cf. II Cor. 5, 17)? Hristos ne cheamã azi la înnoirea vieþii.
Sfântul Apostol Pavel le spune romanilor: „Dupã cum Hristos
a înviat din morþi (…), aºa sã umblãm ºi noi întru înnoirea

vieþii” (Rom. 6, 4). Astfel, fãptura cea
nouã trãieºte întru dragoste, pace,
îndelungã-rãbdare, bunãtate, facere
de bine, credinþã, blândeþe (cf. Gal. 5,
22-23).

Iubite mame creºtine, aprindeþi din
fragedã pruncie candela credinþei în
inimile pruncilor pe care vi i-a dat
Dumnezeu, aprindeþi lumina în sufletul
lor, aºa cum s-a aprins, în tainica noapte
a Învierii, lumânare de la lumânare.
Sãrbãtoarea Învierii o trãim în
comuniune sfântã unii cu alþii, cãci unii
altora ne suntem mãdulare (cf. Rom. 12,
5). Eu pot fi braþul tãu atunci când eºti
la necaz. Sã iertãm celor care ne-au
greºit ºi sã ne îmbrãcãm în veºmântul
de luminã al iubirii care nu cade
niciodatã (cf. I Cor. 13, 8).

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog
sã insistaþi mai mult asupra motto-ului
pe care l-aþi pus în Pastoralã: „Îndrãzniþi.

Eu am biruit lumea” (Ioan 16, 33).
 Î.P.S. Ioan: „Îndrãzniþi, Eu am biruit lumea” le-a spus

Hristos Apostolilor ºi ucenicilor Sãi, iar nouã, celor de azi,
ne spune: „Îndrãzniþi, iubiþi-i pe semenii voºtri”!

Mormântul luminii s-a fãcut cãrare spre Cer pentru Hristos
Domnul. ªi al nostru mormânt va fi cãrare spre Învierea cea de
obºte pe care ne-a dãruit-o Hristos Domnul prin Învierea Sa.
Stelele cerului se veºtejesc, însã lumina Învierii lui Hristos nu
apune niciodatã. Lumina ne aºteptã sã intrãm în bucuria ei la
capãtul cãrãrii ce trece prin mormânt. Prin Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos a încetat a se mai auzi, în univers, glasul
morþii. De la acest praznic al Învierii omul este chemat sã trãiascã
în simfonia luminii. Omul nu este o tainã pentru Dumnezeu. El
doreºte ca omul sã trãiascã în simfonia luminii Sale ºi sã evadeze
din periferia vieþii celei fãrã de Hristos. Fericit e omul care în
viaþa lui a strâns un potir de lacrimi. Acesta este darul cel mai de
preþ pe care îl poate oferi omul lui Hristos în ziua cea mare a
venirii Sale când va judeca viii ºi morþii. Omul îºi spalã sufletul în
lacrimile pocãinþei, cãci lacrima este sângele iubirii. Lacrimile
iubirii se prefac în stele pe bolta cerului.

În Duminica dinaintea începerii Postului Mare, Biserica ne
aduce aminte de izgonirea lui Adam din Rai, iar azi, pe lângã
Învierea Domnului, ne mai aducem aminte ºi de întoarcerea lui
Adam în Rai. Iatã cã ºi în acest post Hristos l-a cãutat pe Adam,
dar ºi pe noi, ca sã ne ridice din umbra morþii ºi sã ne aºeze în
lumina Învierii. Prin Învierea Sa, Fiul lui Dumnezeu ne-a smuls
din braþele timpului ºi ne-a aºezat pe aripile veºniciei. Hristos a
fost o Persoanã realã, a fost împuns cu suliþa, iar din trupul Lui
a curs sânge. Candela care s-a aprins la Învierea lui Hristos nu
se va stinge niciodatã, pentru cã în ea a pus Hristos nu untdelemn,
ci Sângele Sãu. Candela Sângelui lumineazã veºnicia.

Iubirea nu ne deschide perspectiva unor amintiri din viitor, ci
a unui astãzi veºnic. Hristos ne-a dãruit, prin Patima ºi Moartea

Sa, dreptul la înviere. Pânã la Învierea Sa, eram sortiþi sã ajungem
în casa morþii, iar dupã, Hristos îi oferã omului dreptul la înviere,
dreptul la veºnicie. Este cel mai mare dar pe care-l poate da
Hristos omului, însã impune ºi o mare responsabilitate: a rãspunde
în veºnicie de tot ce ai fãcut pe acest pãmânt. Azi se pune pe
umerii omului bolta veºniciei. Viaþa o primim în dar, iar veºnicia,
prin Jertfa lui Hristos. Hristos a luat pe umerii Sãi Crucea ca tu
sã porþi, pe umerii tãi, veºnicia. Povara sau bucuria ei.

L.C.: Aþi spus atât de frumos, Înaltpreasfinþia Voastrã, cã
Dumnezeu l-a creat pe om ºi i-a dãruit vocaþia veºniciei, vocaþia
fericirii, vocaþia iubirii, dar ºi libertatea de a alege, întrebându-
ne pe noi, creºtinii, ce am ales.

Î.P.S. Ioan: Sfânta Evanghelie ne spune cã mormântul era
gol când au ajuns femeile mironosiþe. Giulgiurile zãceau singure
în mormânt (cf. Luca 24, 12). ªi totuºi Hristos S-a înãlþat la Cer
înveºmântat nu într-o cãmaºã þesutã din fir de in, ci þesutã din
pãcatele noastre. S-a îmbrãcat în pãcatele noastre luându-le
asupra Sa, iar El ne-a îmbrãcat pe noi cu Sine. Ne-am îmbrãcat
cu Hristos Care devine veºmântul veºniciei noastre. Mare este
taina Învierii: moartea naºte viaþã!

Dacã pânã la Hristos mormântul era uºa casei morþii, de
acum el devine uºa Raiului. Moartea este doar o lacrimã pe
obrazul istoriei. Hristos a experiat viaþa omului în integralitatea
ei, de la suferinþã ºi pânã la moarte. Bãtãlia dintre moarte ºi
viaþã nu a avut martori. Maria Magdalena nu zice cã a vãzut
Învierea, ci zice cã a vãzut pe Domnul Care a biruit moartea
(cf. Ioan 20, 18). Aceea era prima noapte care a fost mai
luminoasã decât cea mai strãlucitã zi. Acum se naºte ziua a
opta, cea care va avea doar rãsãrit.

Istoria este martorul vieþii, spuneau cei din vechime. Noi mai
putem spune cã istoria a fost martorã ºi a vieþii ºi a Înãlþãrii la
Cer a Înviatului Hristos. Azi, chiar dacã privim mormântul gol,
istoria ne spune al cui a fost acest mormânt ºi când a trecut
Hristos „dincolo”, în metaistorie. Hristos Domnul zice: „Eu
sunt uºa. De va intra cineva prin Mine se va mântui; ºi va
intra ºi va ieºi ºi pãºune va afla” (Ioan. 10, 7). Faptele reþinute
de istorie au fost reale, însã realitatea nu are timp, ea
transcende timpul ºi trece în veºnicie. Dându-ne Hristos
darul Învierii ºi al veºniciei, ne face sã ne întãrim credinþa
cã omul are rãdãcini în Cer. Cei care au avut rupere de
gândire au încercat boicotarea istoriei ºi n-au ascultat tãcerea
lui Dumnezeu, adicã mormântul gol al lui Hristos. Din
simfonia vieþii pãmânteºti a lui Hristos rãmãsese doar
cortina, giulgiul zãcând (cf. Ioan 20, 5). Iar dincolo de aceastã
cortinã începe ultimul act, veºnicia. Astãzi ne naºtem întru
Înviere ºi primim accesul la cultura de „dincolo”. Prin
Revelaþie, noi aparþinem unei culturi cereºti. Sunt oameni
care refuzã sã aparþinã unei astfel de culturi; ei intrã în
categoria celor care refuzã de „a fi”. Noi, cei ce credem în
Înviere, aparþinem culturii ºi civilizaþiei lui Hristos.

L.C.: În încheiere, vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, un mesaj, un cuvânt de mângâiere ºi de suflet.

Î.P.S. Ioan: Prin Jertfa Sa pe Cruce, Hristos Domnul ne-a
redat bucuria vieþii ºi darul de a dobândi viaþa veºnicã. Iertaþi-
vã, iubiþi-vã, mângâiaþi-vã ºi ajutaþi-vã, pentru a ajunge fii iubiþi
ai lui Dumnezeu. Vã îndemn pãrinteºte sã zicem împreunã cu
Sfântul Antim Ivireanul: „Voi întoarce cuvântul meu cãtre tine,
Þarã creºtinã, ºi dimpreunã cu tine mã voi bucura” (Cazania
la Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel).

(urmare din pagina 10)

Dumitru Dumitricã în 1979 la Bolintin Vale
alãturi de Ion Carbarãu, Virgil Carianopol...

IN MEMORIAM - Dumitru Dumitricã

Dumitru Dumitricã la Festivalul ºi Concursul “D. Bolintineanu”, Bolintin Vale, 23.10.2010

A consemnat Luminiþa Cornea
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ºi controlul performanþelor la entitãþile din domeniul construcþiilor – abordare

naþionalã ºi europeanã. Subiectul cercetat m-a pasionat de foarte mult timp ºi am

simþit nevoia particularizãrii sale ºi dezvoltãrii acestei teme, a performanþelor din

domeniul construcþiilor ºi legãtura lor cu sprijinirea culturii. Ca expert contabil am

avut o mulþime de clienþi care activeazã în domeniul construcþiilor, activitate

predominantã, de altfel, ca nivel al cifrelor de afaceri în zona Bolintin.

Cunoscând situaþia particularã ca membru al Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu încã de la înfiinþare, cã nu am reuºit sã atragem sponsorizãri

de la nicio firmã localã din domeniul construcþiilor, firme care ar fi trebuit sã fie

predispuse la asemenea acþiuni atâta vreme cât sunt predominante ca performanþe ºi

cu cifre de afaceri net superioare celorlalte domenii de activitate din zona noastrã.

Încã nu am reuºit sã determinãm cauza reticenþei administratorilor de a sponsoriza

acþiuni culturale de interes local, mai ales cã nu s-ar încãlca prevederi legale, ci

dimpotrivã, ar putea beneficia de anumite scutiri de la plata impozitului pe profit, ar

putea hotãrî direcþionarea  unei sume acolo unde doresc, cãtre un domeniu îndrãgit

de cãtre patroni, pentru anumite evenimente care necesitã sprijin: lansãri de carte,

consursuri, publicarea de reviste cultural-educative, acordarea de burse etc.

În continuare vom analiza patru agenþi economici, atât din Bolintin Vale cât si

din zona limitrofã, prezentând performanþele acestora prin prizma urmãtorilor

indicatori economici: cifra de afaceri, profitul net, profitul brut ºi reducerile de care

ar putea beneficia de la plata impozitului pe profit prin aplicarea marjei de scutire

datoratã cotei de sponsorizare.

Am urmat acest demers pentru a veni în sprijinul celor care negociazã un contract

de sponsorizare, cât ºi din dorinþa de a atrage pe o cale profesionistã noi sponsorizãri,

care pot duce la un buget echilibrat pentru dezvoltarea pachetului de acþiuni ºi

proiecte culturale ale Asociaþiei pentru Culturã ºi Traditie Istoricã Bolintineanu.

De regulã, sponsorizãrile se calculeazã ºi se acordã spre finalul anului, atunci

când se cunosc criteriile de acordare ºi situaþiile financiare anuale prezintã o imagine

fidelã. Menþionãm 8cã începând cu anul 2016, firmele vor putea sã deducã din

impozitul pe profit sumele acordate ca sponsorizãri într-o limitã de 5 la mie din cifra

de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Exemplu de calculaþie în cazul acordãrii unei sponsorizãri de cãtre o firmã:

– Venituri din vânzarea produselor finite aferente activitãþii de construcþii =

144.000 lei;

– Venituri din prestãri servicii aferente activitãþii de construcþii = 57. 600 lei;

– Venituri din dobânzi = 7.200 lei

– Cheltuieli cu materii prime = 57.600 lei;

– Cheltuieli cu salariile = 14.400 lei;

– Cheltuieli cu alte servicii primite de la terþi = 21.600 lei;

Sponsorizarea culturii ºi nevoia de management

al performanþelor în domeniul construcþiilor. Zona Bolintin

– Cheltuieli cu sponsorizarea plãtite = 5.760 lei;

– Cheltuieli cu impozitul pe profit = 17.280 lei.

Care este impozitul pe profit datorat la 31 decembrie 2016?

Total cifrã de afaceri = 144.000 lei + 57.600 lei = 201.600 lei

Total venituri = 201.600 lei + 7.200 lei = 208.800 lei

Total cheltuieli = 116.640 lei

Profit contabil brut = 208.800 lei – 116.640 lei + 17.280 lei = 109.440 lei

Cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile fiscal.

Rezultat fiscal = 109.440 lei + 5.760 lei (sponsorizare) = 115.200 lei

Impozit pe profit înainte de scãderea cheltuielii cu sponsorizarea = 115.200 lei x

16% = 18.432 lei

0,5 % din cifra de afaceri = 1.008 lei (201.600 lei x 50/00);

20% din impozitul pe profit = 3.686,40 lei (18.432 lei x 20%).

Pentru anul fiscal  2016:

Suma de scãzut din impozitul pe profit este 1.008. lei [Min (1.008 lei; 3.686,40 lei)].

Impozit pe profit datorat: 18.432 lei – 1.008 lei = 17.424  lei.

Suma de 4.752 lei (5.760 lei – 1.008 lei), reprezentând cheltuieli cu sponsorizarea

care nu s-au scãzut din impozitul pe profit aferent anului respectiv, se va recupera în

urmãtorii ºapte ani consecutivi, la fiecare termen de platã a impozitului pe profit.

Din tabelul prezentat ºi graficele aferente reiese comparaþia dintre impozitul pe

profit datorat ºi impozitul care poate fi scãzut datoritã acþiunii de sponsorizare astfel:

în cazul firmei B.V. întâlnim urmãtoarea situaþie – are un impozit pe profit datorat

înainte de sponsorizare în valoare de 1.709.816 lei ºi poate scãdea din acesta suma de

230.119 lei ºi exemplele pot continua cu celelate firme exemplificate.

Precizãm cã, pentru  analiza efectuatã, datele financiare au fost preluate din baza

de date a Ministerului Finanþelor Publice prin accesarea paginii de Internet unde sunt

publicate situaþiile financiare anuale ºi am folosit date reale, preluate din indicatorii

publicaþi la 31 decembrie 2015, cu menþiunea cã nu am folosit denumirea realã a

firmelor analizate.

Surse bibliografice :

Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, în Monitorul Oficial, nr. 688/

10.09.2015;

Legea nr. 358/31.12.2015 privind completarea Legii nr. 227/2015, în Monitorul

Oficial, nr. 988/31.12.2015;

http://www.mfinante.gov.ro/agenticod.html?pagina=domenii, accesare

04.06.2016;

http://www.mfinante.gov.ro/infocodfiscal.html, accesare 07.06.2016.

IP – impozit pe profit;  CA – cifrã de afaceri
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Alegerile locale: între promisiuni amãgitoare ºi zãngãnit de cãtuºe
 Motto: Oamenii se dispreþuiesc unii pe ceilalþi ºi se linguºesc

unii pe ceilalþi; ºi doresc sã se înalþe unii deasupra celorlalþi ºi
se ploconesc, totuºi  unii in  faþa altora. (Marcus Aurelius,
Meditaþii, 4)

Mãreþul ºi înþeleptul împãrat roman a fãcut aceastã caracterizare
a tipologiei omului politic în urmã cu peste 18 secole. Din pãcate,
sub aceste auspicii s-a desfãºurat campania electoralã pentru
alegerile locale din România anului 2016. În plus, am avut ºi
spectacolul, care a devenit cotidian, al zãngãnitului de cãtuºe la
adresa politicienilor ºi cu indicaþie precisã în direcþia candidaþilor
la aceste alegeri.

Oamenii se întrebau pe bunã dreptate cui va folosi acest
spectacol al DNA?

Puþin mai târziu vom desluºi acest mister!
Dar, situaþia de la noi nu este una singularã. La un alt nivel ºi

cu o amplitudine mai mare asistãm ºi la campania de desemnare
a candidaþilor pentru cursa prezidenþialã din SUA, din partea
Partidului Democrat ºi din partea Republicanilor. Confruntãrile
dintre candidaþi în interiorul celor douã partide ºi manifestatiile
de simpatie pentru unul sau altul dintre candidaþi au costat zeci
de miliarde de dolari, drept urmare, te întrebi de unde provin
aceste fonduri ºi de ce este nevoie de asemenea risipã când zeci
de mii de oameni rãmaºi fãrã locuinþã populeazã suburbiile
marilor oraºe americane? La aceasta mai putem adãuga ºi starea
jalnicã a sistemului american de sãnãtate ºi de protecþie socialã.

Am fãcut aceastã digresiune, nu întamplãtor, ºtiind cã pentru
noi modelul de democraþie ºi de funcþionare a instituþiilor statului
de drept este cel american.

Dar, sã revenim pe meleagurile mioritice.
În timpul campaniilor electorale, indiferent de natura lor,

electoratul trãieºte iluzia libertãþii de a alege, ca apoi, odatã cu
închiderea urnelor sã trãiascã o mare dezamãgire, când politicieni
care s-au jignit ºi scuipat, negociazã în spatele uºilor închise
votul cetãþeanului. Asistãm la trecerea de la jigniri la pupãturi,
linguºeli ºi ploconeli, unii în faþa altora pentru a se realiza
majoritãþi la nivelul consiliilor locale ºi judeþene.

„Acelaºi respect” pentru votul cetãþeanului are loc ºi la nivel
occidental în general, votul dat de cetãþean se negociazã fãrã a fi
consultat, de diverse partide ºi facþiuni politice arondate la
grupurile de interese nelegitime care le-a sponsorizat campania
electoralã. Democraþie fãrã moralitate. Se pare cã democraþia
nu este compatibilã cu moralitatea politicienilor!

Rezultatul alegerilor locale din România, din 2016, pare a fi
un rãspuns sfidãtor la ampla campanie de zãngãnit de cãtuºe ºi
de cozi interminabile la uºa DNA, pentru a pune sub acuzare
candidaþi la alegeri cotaþi cu ºanse mari de reuºitã, pentru fapte
de corupþie ºi abuz în serviciu din 2007-2009, ceea ce a ridicat 
semne serioase de întrebare privind seriozitatea acuzaþiilor, fiecare
gândind cã este vorba de rãfuialã politicã. Acest spectacol fãcut
la vedere ºi bine mediatizat de televiziuni, creeazã imaginea unei
þãri aflatã sub asaltul corupãtorilor, fie interlopi români, fie grupuri
de interese oculte din þarã ºi strãinãtate care s-au aliat pentru a
spolia în mod sistematic bogãþiile acestei þãri, a compromite
încrederea cetãþenilor în instituþiile statului de drept, cât ºi pentru
a induce ideea unei þãri care nu se poate guverna singurã ºi are
nevoie de un tutore american sau european.

Rãspunsul alegãtorului român, în ciuda apelurilor disperate ale
unui preºedinte care poartã în cocoaºã dosare penale ºi unui
ambasador american cu un discurs arogant la adresa cetãþeanului
român, a fost clar: da, suntem pentru combaterea corupþiei, dar nu
cauþionãm metodele abuzive ºi lipsite de minimã decenþã din partea
structurilor de putere care încalcã în mod flagrant dreptul la prezumþia
de nevinovãþie, demnitatea ºi drepturile elementare ale omului.

Drept urmare, cetãþeanul român, sãtul de acest spectacol jalnic,
care reprezintã o insultã la adresa democraþiei ºi libertãþilor omului,
a votat o serie de politicieni condamnaþi sau trimiºi în judecatã,
demonstrând cã a înþeles nevoia de a transmite un mesaj ferm
cãtre DNA ºi justiþiei, de a se respecta prevederile constituþionale
ºi de a nu se mai proceda la o justiþie selectivã.

Odatã încheiat scrutinul, ipocrizia unor politicieni de rang înalt
în frunte cu preºedintele Iohannis (care a fost condamnat definitiv
pentru fals ºi uz de fals în atribuirea unei locuinþe, dar care îºi
permite sã conteste o hotãrâre rãmasã definitivã), nu a întârziat
sã fie afirmatã prin declaraþii publice în care îºi manifestã
dezamagirea pentru alegerile fãcute de români, certându-i ºi
ironizându-i cã nu dispun de educaþie politicã.

Dar sã vedem pentru cine a lucrat preºedintele ºi DNA-ul
în aceastã campanie electoralã?

Surprizã! Pe scena din culisele tenebroase ale intereselor
oculte, magicianul a tras din joben un... „iepuraº”, curajos nevoie
mare, care s-a luptat timp de zece ani cu mafia imobiliarã
bucureºteanã, a apãrat parcurile, bla, bla, bla, numit Nicuºor
Dan, fondatorul partidului Uniunea pentru Salvarea Bucureºtilor
(USB) ºi a extensiei la nivel naþional USR, care îºi propune sã
ne salveze... De cine, vom vedea în rândurile ce urmeazã.

Magicianul nu este un necunoscut, ci marele sponsor la nivel
planetar al organizaþiilor neguvernamentale, miliardarul american
de origine ungarã George Soros, care prin reþeaua sa de ONG-
uri, institute de cercetãri sociologice, academii de pregãtire a
societãþii civile, se întinde ca o pânzã de pãianjen asupra þãrilor
din Europa de Est ºi nu numai, pentru implementarea planului
Noii Ordini Mondiale, prin destabilizare ºi haos politic, economic
ºi social, subordonând marilor corporaþii, state ºi popoare.

„Iepuraºul Duracell”, Nicuºor Dan, a apãrut de nicãieri, dar
cu aspiraþii sã câºtige alegerile parlamentare din toamnã ºi sã
formeze un nou guvern pe placul preºedintelui Iohannis.

Întrucât campania electoralã  a fost vãduvitã de mici, bere,
afiºe ºi bannere, trebuia sã fie animatã cu ceva picanterii, deci
„iepuraºul” nostru s-a metamorfozat în… leu ºi a fãcut deliciul
dezbaterilor televizate în care prezenta proiecte bucureºtenilor,
pe care le combãtea a doua zi. Ziariºtii ºi televiziunile au mediatizat
generos acest personaj pitoresc, care a devenit exponentul vocii
tinerilor nemulþumiþi care ºi-au dorit o altã clasã politicã, dar care
s-au prezentat mai greu la vot. Totuºi, USB a obþinut un scor

surprinzãtor la Bucureºti, umilind marele PNL, care anunþa cã
va câstiga capitala conform tradiþiei.

Dar, ghinion atât pentru PNL cât ºi pentru preºedintele Iohannis
care se aºtepta ca PNL ºi USB sã învingã decisiv alianþa PSD-
UNPR-ALDE!

Sã ne aplecãm puþin asupra anturajului ºi sprijinitorilor
domnului Nicuºor Dan.

ªeful sãu de campanie ºi eminenþa cenuºie a acestei noi
constucþii politice nu este altul decât Pãun Matei, personaj
cunoscut ca având legãturi apropiate ºi de afaceri cu Vitali
Buzdugan din Belarus (cu afaceri controversate ºi în România),
cât ºi cu Victor Khnarin, un intim al cercului interior de oameni
de afaceri dubioºi din apropierea preºedintelui Putin.

Ziariºtii de la Rise Project afirmau cã: „Uniunea Salvaþi
România, proiect care se pritoceºte în spatele emanatului de la
Colectiv, Nicuºor Dan, pentru alegerile parlamentare, pare sã
semene din ce în ce mai mult cu Frontul Salvãrii Naþionale al
emanatului Iliescu. Nu numai denumirea, dar ºi firele duc tot
acolo, la Moscova. Cine ºi-ar fi închipuit?!”

Oare preºedintele  Iohannis care coordoneazã serviciile secrete
româneºti ºi-a pus aceastã întrebare? Sau poate cã aºa s-a convenit
cu ambasada americanã sã fie sprijinit acest personaj pentru a fi
o momealã pentru serviciile ruseºti? Dacã aºa ar sta lucrurile ar
trebui sã le fim recunoscãtori lui Soros ºi lui Iohannis pentru
acest joc operativ inteligent!

Dar, prea miroase a votcã si gulaº!
Ca ºi cum nu ar fi fost de ajuns cã Nicuºor Dan este suþinut ºi

de Remus  Cernea ºi de tovarãºul sãu de pahar ºi idei, Willy
Schuster, mai este ajutat ºi de nimeni altul decât Erwin Albu,
cunoscut pentru mesajele secesioniste în favoarea aºa-zisului
Þinut Secuiesc (sursa Rise Project). Sugerãm a se consulta ºi
documentele de pe site-ul www.ziariºtionline.ro

Sã ne aºteptãm din partea USR ca în pregãtirea campaniei
pentru alegerile parlamentare  sã lanseze o serie de acþiuni
diversioniste, de manipulare ºi intimidare de genul celor lansate
în decembrie 1989 de cãtre agenþii serviciilor de informaþii
sovietice, franceze, americane ºi ungureºti aciuaþi sub pulpana
ocrotitoare a FSN-ului ºi sãracului ºi cinstitului domn Iliescu?

Vom trãi ºi vom vedea. Oricum, lupul îºi schimbã pãrul, dar
nãravul ba!

Tânãrul hipiot Nicuºor Dan ºi-a schimbat coafura, dar se pare
cã nãravul de revoluþionar anti-sistem, nu. Atenþie însã cã, în
1989 FSN-ul „lupta” împotriva dictaturii comuniste folosind
reprezentanþi de seamã ai celor care ne-au binecuvântat cu regimul
bolºevic adus de Moscova. Astãzi, într-o democraþie originalã,
Nicuºor Dan pozeazã în revoluþionar anti sistem democratic?
Ne propune eventual ca alternativã anarhia? Se pare cã USR
seamãnã cu surorile ei din Spania, Polonia, Grecia ºi Ungaria,
care se identificã cu extremismul.

Dar sã lãsãm acest personaj sã-ºi savureze victoria de la
Bucureºti ºi sã sperãm cã pânã la toamnã se mai lumineazã mintea
celor care cu bunã credinþã susþin aceastã construcþie politicã.

Sã ne aplecãm doar pentru câteva momente asupra
evenimentelor ce se petrec în spatele cortinei.

Printr-un mesaj recent, d-na Maria Stoicescu, director
departament geologie petrolierã ºi inginerie zãcãmânt Ploieºti,
dupã o excursie efectuatã la Budapesta, îºi exprimã îngrijorarea
faþã de acþiunile iredentiste ungare, care în mod coordonat prezintã
strãinilor (turiºti, oameni de culturã, ziariºti, parlamentari etc.)
care viziteazã Ungaria, „nedreptatea ce s-a fãcut  prin tratatul de
la Trianon. Mãsurile sunt bine gândite ºi vizeazã crearea la nivelul
european ºi nu numai, a unei atmosfere de compasiune, astfel ca
la împlinirea unui secol de la  semnarea tratatului (2018) sã poatã
solicita anularea lui ºi autonomia Transilvaniei, care sã fie pusã
sub protectoratul Ungariei”. Pentru a-ºi optimiza ºansele,
guvernul ungar va continua încurajarea românilor sã solicite
cetãþenia ungarã, promiþându-le cã vor primi mai uºor locuri de
muncã bine plãtite în þãrile din zona Schengen. Sunt atraºi în
acest demers ºi pensionarii români din Transilvania, cãrora li se
promite acordarea de pensii de douã, trei ori mai mari decât cele
din România.

Alãturi de Germania, Olanda, Finlanda ºi Ungaria va continua
sã blocheze primirea României în spaþiul Schengen.

Interesant cã deja 2,5 milioane de români au primit cetãþenia ºi
paºaportul ungar, iar pânã în 2018 se estimeazã sã se ajungã la
4,5 milioane.

Am putea ca la marcarea unui secol de la Marea Unire, sã ne
confruntãm cu acþiuni energice politico-diplomatice, culturale ºi
manifestaþii provocatoare în Transilvania din partea Ungariei ºi
extremiºtilor maghiari din Ardeal, pe lângã ONU, SUA ºi UE
pentru a solicita autodeterminarea teritorialã pe baza principiului
autodeterminãrii popoarelor aflate sub dominaþie strãinã. Este
un semnal care ar trebui sã cheme la vigilenþã atât serviciile de
informaþii româneºti, Parlamentul, clasa politicã ºi preºedinþia
pentru a pune în dezbaterea CSAT acest subiect ºi a pregãti
mãsuri adecvate de prevenire a acestor acþiuni iredentiste.

Dacã Europa are penalii sãi aleºi în demnitãþi publice, de
ce sã nu aibã ºi România faliþii sãi?

În ultimul timp, România este þinta unei campanii media de
discreditare a clasei politice ºi funcþionarilor publici care au comis
acte de corupþie ºi trafic de influenþã cu consecinþe grave pentru
siguranþa naþionalã. Pe fond, situaþia s-ar putea prezenta aºa,
însã se ignorã numãrul impresionant de dosare pregãtite de DNA,
soldate cu arestãri preventive bine mediatizate, care au fost
infirmate de hotãrârile definitive date de instanþele de judecatã.
Cine rãspunde pentru umilinþa la care au fost supuse acele
persoane cãrora în faþa opiniei publice li s-a pus eticheta de
vinovaþi fãrã vinã? Cine le reparã imaginea? Oare acþiunile
abuzive ale DNA, care foloseºte metode din perioada bolºevicã,
de descindere în forþã cu mascaþii la domiciliile sau birourile de
lucru ale celor în cauzã, pentru a ridica cu cãtuºe suspecþii, au
drept scop intimidarea oponenþilor politici sau a persoanelor
publice incomode? Revolta magistraþilor români faþã de aceste
abuzuri nu spune nimic?

Ce trebuie fãcut pentru ca separarea puterilor în stat sã fie
respectatã conform Constituþiei, fãrã a avea interferenþe sau

suprapuneri între acestea?
Oare preºedintele României are vreun rol în aceastã privinþã?
O parte din mass-media româneascã, aceea care slujeºte

necondiþionat stãpânul care o menþine în viaþã, cât ºi ambasadele
occidentale ºi cea americanã acreditate la Bucureºti, au fãcut
mare vâlvã privind votul acordat de cetãþeni unor candidaþi
cunoscuþi a avea probleme cu justiþia, neglijându-se voit prezumþia
de nevinovãþie ºi faptul cã ºi în þãri europene cu democraþii
consolidate, dar ºi în SUA, fenomenul corupþiei politice este
prezent, dar din „raþiuni de stat” nu este mediatizat excesiv.

Sã luãm de exemplu Franþa, „sora noastrã mai mare”, care ne
serveºte drept model de urmat nouã, balcanicilor neobiºnuiþi cu
democraþia. Recent, a fost lansatã la Paris cartea lui Phillipe
Pascot, Du goudron et des plumes – Delits d’elues (21 aprilie
2016), în care ni se dezvãluie o situaþie ºocantã ºi anume cã
„30%, adicã unu din trei din actualii aleºi locali ºi parlamentari
au probleme serioase cu legea, la care mai putem aminti ºi
scandalurile de mare corupþie ºi trafic de influenþã în care sunt
implicaþi miniºtri ºi foºtii preºedinþi Jaques Chiraq ºi Nicolas
Sarkozy, dar despre care nu s-a mai vorbit în ultima perioadã.
Faþã de aceastã situaþie îngrijorãtoare, Adunarea Naþionalã
examineazã posibilitatea legalã de a interzice exercitarea unui
mandat pentru funcþii alese (parlament, primarii etc.) ºi pentru
demnitãþi în stat, în absenþa unui cazier judiciar alb”.

Iatã deci cã modelele ce ni se servesc ca exemple ce ar trebui
urmate orbeºte de popoare, reflectã de fapt tendinþele manifestate
în cercurile elitiste europene ºi americane, în organizaþii iniþiatice
care conduc instituþii suprastatale europene ºi internationale, „de
a nu se supune dictaturii majoritãþi, care este esenþa democraþiei,
ci ar trebui ca aceste organizaþii sã-ºi numeascã, sã-ºi aleagã
liderii politici la nivelul statelor ºi sã nu mai depindã de votul
popular”. (nom vs meritocratia, voltaire.net.org).

Dar sã nu ne descurajãm nici de concluzia amarã la care ajungea
scriitorul Mark Twain:  „Dacã votul nostru ar putea schimba
ceva, nimeni nu ne-ar mai lãsa sã votãm”.

În încheierea acestui articol, doresc sã afirm cu convingere cã
votul responsabil al cetãþenilor poate schimba lucrurile în bine ºi
sunt suficiente exemple de tineri politicieni care au fost aleºi la
nivel local ºi care prin corectitudine, cumpãtare ºi transparenþã în
cheltuirea banului public, respect faþã de cetãþeni, au reuºit sã
schimbe faþa localitãþilor ºi sã îmbunãtaþeascã condiþiile de viaþã,
educaþie prin culturã ºi tradiþie a comunitãþilor unde au fost aleºi.

Un asemenea exemplu îl constituie tânãrul primar Laurenþiu
Moraru din comuna  Moroieni, judeþul Dâmboviþa, care în
mandatul 2012-2016, printr-o conlucrare beneficã cu membrii
consiliului local, a reusit sã îmbunãtãþeascã infrastructura rutierã
a comunei (care este pe locul doi în þarã ca întindere), a renovat
Cãminul Cultural cu fonduri europene (unde sãptãmânal se
organizeazã activitãþi cultural-educative), a construit un parc de
distracþii pentru copii care poate rivaliza cu cele din marile oraºe,
prin accesarea de fonduri europene a renovat ºi dotat cu biroticã
ºcoala ºi grãdiniþa din satul Glod (unde se aflã o numeroasã
comunitate rromã); a modernizat stadionul de fotbal ºi realizãrile
pot continua. Împreunã cu primarii din cinci localitãþi vecine, a
organizat grupul de acþiune localã (GAL) Leaota Bucegi care
promoveazã proiecte pentru diversificarea activitãþilor turistice
ºi încurajarea agroturismului în pensiunile existente în aceastã
zonã. În mandatul sãu, împreunã cu tinerii ºi entuziaºtii preoþi
Justin, Denis, Irineu ºi Daniel, alãturi de corpul didactic, a
organizat în mod exemplar marcarea unor sãrbatori laice ºi
religioase care au contribuit la atragerea tineretului ºi la o mai
bunã coeziune socio-culturalã, etnicã ºi religioasã la nivelul
comunitãþii. Pentru toate acestea, cât ºi pentru proiectele aflate
pe agenda sa de lucru ºi a Consiliului Judeþean, la 5 iunie 2016,
dl Laurenþiu Moraru a fost reales cu 70% din voturi,
demonstrându-se încrederea ºi susþinerea electoratului pentru
continuitate ºi dezvoltare.

Am prezentat acest caz pentru a sublinia cã votul conteazã
dacã este rodul unei  gândiri îndreptatã spre viitor ºi într-adevãr,
prin proiectele de dezvoltare turisticã existente ºi apobate la nivel
judeþean, comuna  Moroieni va beneficia la orizontul urmãtorilor
ani de 4-5.000 locuri de muncã în domeniul industriei turismului
ºi hotelier, locuri de muncã ce vor determina tineretul sã se
stabilizeze ºi sã dea o nouã direcþie dezvoltãrii comunitãþii.

Cred cã exemplul domnului Moraru poate fi urmat ºi de alþi
tineri primari aleºi, cum este cazul domnului Daniel Trãistaru în
oraºul Bolintinul din Vale, unde decisive pentru alegerea sa au fost
proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere, apã potabilã ºi
canalizare, cât ºi intenþia de a reabilita edificii culturale emblematice
(Cãmin Cultural, ªcoala Veche etc.) ºi de a crea noi locuri de
muncã prin atragerea de investitori, pentru a pune în valoare
potenþialul, inclusiv turistic, oferit de râurile Argeº ºi Sabar.

Centrul de Eticã ºi Strategii, care ºi-a deschis o sucursale în
Moroieni ca ºi în Bolintinul din Vale, va susþine proiectele lansate
de consiliul local, îndeosebi pentru a pune bazele economiei
sociale prin crearea de module de afaceri pornind de la
meºteºugurile tradiþionale, promovarea producerii de alimente
dupã reþete tradiþionale, cât ºi pentru organizarea de acþiuni cu
caracter educaþional, cultural ºi social.

În perspectiva alegerilor parlamentare, cetãþenii trebuie sã
analizeze cu maximã atenþie fiecare candidat prin prisma virtuþilor
ºi moralei creºtine, competenþei, comportamentului în familie ºi
societate, pentru a evita promovarea în forumul suprem al þãrii
de personaje controversate sau dubioase.

Cred cã se cuvine ca în încheiere sã amintesc reflecþia plinã de
amãrãciune a genialului compozitor ºi patriot român, George
Enescu, care constata cã: „Ne-am cãptuºit cu modele false,
modelul omului care reuºeºte uºor, se descurcã, ºtie sã facã bani.
Ne-am pierdut moralitatea, manierele ºi educaþia. Am uitat sã ne
îmbrãcãm frumos, sã ne mai purtãm elegant”.

Sã sperãm cã poporul român se va trezi din coma indusã în
care a fost adus de politicienii post-decembriºti ºi îºi va recãpãta
respectul de sine pânã nu va fi prea târziu!



1414141414 INTERVIUINTERVIUINTERVIUINTERVIUINTERVIU

?

?

În urma votului exprimat de cetãþenii oraºului Bolintinul din

Vale la scrutinul din 5 iunie 2016, a fost ales primar domnul

Daniel Trãistaru. De profesie inginer constructor, noul edil, în

vârstã de 48 de ani, este nãscut ºi domiciliat în localitate,

provenind dintr-o veche ºi respectatã familie. Reuºitele din

cariera profesionalã, ca ºi calitãþile personale l-au impus în

preferinþele electorilor la mare distanþã în faþa

contracandidaþilor. De aici, se înþelege cã ºi aºteptãrile de la

mandatul dumnealui sunt foarte mari.

Redacþia: Domnule Daniel Trãistaru, votul

cetãþenesc din 5 iunie 2016 a decis ca în

urmãtorii patru ani sã administraþi destinele

oraºului Bolintinul din Vale. Cunoaºtem despre

concetãþenii dvs cã se lasã greu când este vorba

sã-ºi acorde încrederea cuiva, dovadã cã sunteti

primul primar postdecembrist ales din primul

tur, cu mai mult de 50% din voturile exprimate.

Ce sentimente vã stârneºte aceastã încredere

specialã acordatã de bolintineni?

Daniel Trãistaru: Sentimentul predominant

este acela de recunoºtinþã faþã de cei care au

crezut în mine ºi m-au aºezat în poziþia de a

decide destinele Bolintinului din Vale în

urmãtorii patru ani. Faptul cã un procent atât de

mare din voturile exprimate mi-a fost atribuit

mie ºi echipei mele, mã mobilizeazã, mã obligã

încã ºi mai mult sã îndeplinesc ceea ce m-am

angajat în campania electoralã. Sunt conºtient

cã aºteptãrile cetãþenilor sunt pe mãsura

rezultatului votului, însã încrederea ce mi-a fost

acordatã mã motiveazã o datã în plus.

Red.: Programul dvs electoral conþine multe

proiecte menite sã readucã la o stare de

normalitate Bolintinul din Vale. Sunteþi în

continuare încrezãtor cã ele se pot realiza?

Consideraþi cã administraþia localã, aºa cum

se gãseºte astãzi, va putea face faþã uriaºului

volum de muncã care se întrevede? Care ar fi

prioritatea nr. 1?

D.T.: Proiectele pe care le-am propus în

campania electoralã s-au nãscut în urma

identificãrii nevoilor bolintinenilor ºi reprezintã

lucruri normale, deloc ieºite din comun. Da, sunt

încrezãtor, iar în urma rezultatelor alegerilor

locale avem premise bune sã înfãptuim proiectele propuse.

Administraþia localã, aºa cum se gãseºte în acest moment din

punct de vedere al organizãrii ca ºi al resurselor umane, va necesita

unele modificãri. Va fi un proces pe care îl voi demara imediat ºi

care estimez cã va dura câteva luni. Va fi necesarã o „radiografiere”

a capacitãþilor administraþiei din momentul actual. Apoi, se va

întocmi fiºa postului fiecãrui funcþionar public, se vor stabili

procedurile de lucru ºi, foarte important, criteriile de evaluare a

fiecãruia. Atunci vom fi în mãsurã sã cunoaºtem care funcþionar

îºi face treaba ºi care nu ºi sã acþionãm în consecinþã. În mãsura

în care se va considera cã este necesarã completarea cu personal

conform organigramei ºi statului de funcþii, vom demara

procedura de recrutare a forþei de muncã. Sunt hotãrât sã angajãm

numai oamenii strict necesari ºi capabili sã facã faþã postului.

Prioritatea nr. 1 s-a nãscut pentru a satisface nevoia nr. 1:

drumuri bune!

Pentru aceasta, vom face urgent demersurile necesare la

Consiliul Judeþean Giurgiu, care va trebui sã repare DJ601 ºi

DJ401A (str. Palanca, str. Partizani, str. Poarta Luncii ºi drumul

principal din Malu Spart, de la podul peste Argeº pânã la Ocolul

Silvic). Pentru drumurile de interes local, voi urmari personal ca

acestea sã fie reparate de cãtre executantul reþelelor de alimentare

cu apã ºi canalizare. La data recepþiei la terminarea lucrãrilor

toate drumurile afectate de lucrãri vor fi reparate, urmând ca

deficienþele constatate cu ocazia recepþiei sã fie consemnate.

Conform legii, toate neconformitãþile vor trebui îndreptate în

termen de maxim 90 de zile de la data recepþiei la terminarea

lucrãrilor. Din discuþiile pe care deja le-am avut cu factorii

implicaþi, recepþia la terminarea lucrãrilor se preconizeazã a se

face în luna iulie a acestui an. Dupã ce va trece perioada de

garanþie (12 luni de la data recepþiei la terminarea lucrãrilor),

avem în plan realizarea de investiþii privind modernizarea

drumurilor de interes local, cu includerea de sisteme de preluare

a apelor pluviale, trotuare, piste pentru biciclete ºi canalizaþie

pentru cablurile ce acum sunt aeriene.

Red.: Din acelaºi program electoral am observat cã propuneþi

un ambiþios proiect de investiþii în infrastructura educaþionalã.

Presupunem cã face parte dintr-un program cu bãtaie mai lungã,

menit sã dezvolte multilateral localitatea. Deºi este prea devreme,

totuºi, fiind vorba despre un domeniu la care cititorii Sud-ului

sunt cu deosebire sensibili, vã rugãm sã ne vorbiþi despre ce

poate aºtepta ºcoala bolintineanã de la mandatul dvs.

D.T.: Aºteptãrile principale referitoare la învãþãmânt trebuie

sã fie legate de asigurarea condiþiilor astfel încât procesul de

învãþãmânt sã fie unul performant. Primãria, Consiliul Local,

vor veni cu investiþii în infrastructurã, cu o deschidere realã ºi

sincerã la dialog cu dascãlii, cu pãrinþii, cu elevii ºi persoanele

capabile sã sprijine atingerea acestui obiectiv. Localurile ºi dotãrile

ºcolilor bolintinene vor fi unele superioare. Vreau ca învãþãmântul

sã creascã în valoare ºi voi susþine orice demers menit sã conducã

cãtre performanþã.

Red.: Ne puteþi detalia unele aspecte, termene, privitoare la

ªcoala Veche, a cãrei refacere este aºteptatã cu o deosebitã

emoþie de toþi bolintinenii ºi nu numai?

D.T.: Ceea ce vã pot spune acum, este cã aºteptãm sã se

deschidã sesiunile de depunere a proiectelor pe POR, axa 10,

pentru învãþãmânt. În afara criteriilor de oportunitate ºi de calitate

ale proiectului, prioritizarea se va face în ordinea depunerii, adicã

„primul venit, primul servit”. Proiectul nostru este gata (a rãmas

doar sã se intervinã rapid pe el, dupã publicarea definitivã a

ghidului specific), deci avem avantajul cã îl putem depune imediat.

Nu vreau sã mã hazardez acum sã spun cât va dura implementarea

proiectului, atâta timp cât nu deþin toate informaþiile ºi condiþiile

impuse de finanþator. Cert este cã voi face tot ce depinde de mine

astfel încât proiectul sã se finalizeze bine ºi într-un interval de

timp cât mai scurt.

Red.: Bolintinul din Vale a fost dintotdeauna un reper cultural

inconfundabil al zonei, motorul promovãrii ºi afirmãrii

adevãratelor valori româneºti. Sunt nenumãrate exemple ºi nu

numai din Vestul Europei, ci ºi din Ungaria, Grecia sau Turcia,

de localitãþi, de regiuni întregi în care industria de cãpãtâi este

cultura. Care consideraþi cã va fi în viitor „industria” de cãpãtâi

a Bolintinului, dacã va avea vreuna? Se poate întrevedea o

colaborare cu celelalte comune din zonã?

D.T.: Motorul, inima care va pompa „viaþa” în Bolintinul din

Vale, va trebui sã profite de aºezarea geograficã favorabilã, în

apropiere de Capitalã ºi în proximitatea autostrãzii A1 Bucureºti-

Piteºti. Prin urmare, în vecinãtatea autostrãzii, acolo unde avem

ºi proiectul de realizare a centurii ocolitoare, vom dezvolta o

zonã industrialã care va aduce plusvaloare în mai multe domenii.

Se vor crea locuri de muncã atât în perioada de construire, cât ºi

în cea de exploatare a obiectivelor ce se vor realiza. De asemenea,

va creºte venitul la bugetul local prin taxele ºi impozitele legale

ce vor fi colectate de la noii investitori. Cu alte cuvinte, prin

crearea acestei zone vom creºte autonomia bugetarã a Bolintinului,

având astfel resurse pentru a investi în celelalte domenii

(învãþãmânt, culturã, social etc.). În zona amintitã, ne învecinãm

cu comuna Floreºti-Stoeneºti ºi, cu siguranþã, va trebui sã

colaborãm pentru o dezvoltare armonioasã a întregului spaþiu.

Aºadar, nu vorbesc despre o industrie anume ci despre crearea

premiselor de dezvoltare ºi de atragere a investitorilor în Bolintin

Vale. Cred cã aceasta este soluþia pe termen mediu ºi lung, care

sã ne ajute în atingerea þintei: un Bolintin Vale dominat de

normalitate ºi în care energiile creatoare sã fie lãsate libere ºi sã

li se creeze condiþiile sã se dezvolte în voie.

Red.: Deºi nu se poate spune cã Bolintinul din

Vale a traversat cea mai fastã perioadã din

existenþa sa, cu toate acestea ºi-a pãstrat locul de

lider cultural zonal. Aveþi în localitate cea mai

prestigioasã publicaþie culturalã din judeþ (Sud)

ºi câteva manifestãri culturale importante. Cum

vedeþi colaborarea autoritãþilor locale, implicarea

dvs personalã în menþinerea standardului de

calitate ºi în sprijinirea ºi dezvoltarea acestor

proiecte de interes pentru promovarea oraºului

în exterior?

D.T.: Sunt un iubitor ºi consumator de culturã

ºi vã rog sã fiþi siguri cã înþeleg importanþa acesteia

pentru societate, rolul ei în creºterea coeziunii

sociale, în potenþarea patriotismului local, în

educarea cetãþenilor. Aþi menþionat în întrebarea

precedentã cazuri în care cultura a devenit

principala sursã de venit pentru localitãþi ºi regiuni

întregi. Sunt conºtient ce înseamnã acest lucru,

care este amploarea investiþiilor în infrastructurã,

pregãtirea oamenilor, legislaþia care permite sã

funcþioneze un asemenea sistem. Sunt chestiuni

care, deocamdatã ºi subliniez, deocamdatã,

depãºesc posibilitãþile Bolintinului din Vale. În

altã ordine de idei, bineînþeles cã voi fi alãturi ºi

voi sprijini miºcarea culturalã localã, incluzând

aici ºi revista de suflet a bolintinenilor – Sud – ca

ºi toate proiectele menite sã creascã zestrea

culturalã a localitãþii. Avem un program de

reabilitare a monumentelor istorice ºi de punere în

valoare a moºtenirii cultural-istorice a Bolintinului

ºi, în colaborare cu alte comune, ale zonei

înconjurãtoare. Este mult de muncã în acest

domeniu fundamental al românismului ºi sperãm

sã gãsim oamenii capabili sã o facã cu profesionalism.

Red.: Credem cã una dintre cele mai mari provocãri ale

mandatului dvs va fi legatã de integrarea populaþiei de etnie

rromã, care în curând va reprezenta jumãtate din populaþia

oraºului. O problemã dintre cele mai grave, cu repercusiuni

dramatice ºi periculoase, este cea a analfabetismului în rândul

tinerelor femei rrome, aspect care, conjugat cu „tradiþiile” etniei,

le condamnã exclusiv la îndeplinirea funcþiei de reproducere,

fãrã a aduce nici un fel de aport la dezvoltarea comunitãþii, ba

chiar dimpotrivã. Ce strategii, proiecte, programe aveþi în vedere

dvs personal, ca ºi partidul pe care îl reprezentaþi, pentru

rezolvarea acestei situaþii de neacceptat pentru o comunitate

europeanã a secolului XXI?

D.T.: Se spune cã primul pas spre rezolvarea unei probleme

este sã devii conºtient de ea. În actualul mandat, unul dintre

consilierii locali aleºi pe lista mea este domnul Marian Curt,

reprezentant respectat al etniei rrome, care se bucurã ºi de

aprecierea celorlalþi cetãþeni. Personal, îmi pun o mare speranþã

în implicarea acestuia, din interior, pentru identificarea celor mai

eficiente modalitãþi prin care sã rezolvãm problemele semnalate

de dvs ºi cunoscute ºi de mine. Din informaþiile pe care le am ºi

pânã acum s-au fãcut eforturi privind ºcolarizarea rromilor, atât

copii cât ºi adulþi. Au fost programe europene care s-au adresat

ºcolarizãrii adulþilor, dar este creatã ºi o clasã pentru „a doua

ºansã nivel primar”, pentru cei cu vârsta peste 14 ani. Este o

problemã privind ºcolarizarea copiilor cu vârsta sub 14 ani. O

soluþie pentru aceºtia ar fi accesarea de programe europene care

sã se adreseze acestei categorii de vârstã ºi prin care sã le fie

stimulatã integrarea. O altã uriaºã problemã este abandonul ºcolar

al fetelor, datoritã unor aspecte generate de „tradiþiile” la care

faceþi referire. Cele privitoare la securitate vor putea fi eliminate

prin asigurarea transportului de la domiciliu cãtre ºcoalã ºi de la

scoalã cãtre domiciliu în condiþii de siguranþã, pentru tinerele

fete care doresc sã înveþe carte. De fapt, aici este cheia problemei

ºi marea ºansã: atât fetele cât ºi familiile acestora doresc sã înveþe.

Noi va trebui sã asigurãm condiþiile pentru ca sã poatã face acest

lucru.

Vã mulþumim ºi vã urãm succes, un succes de care Bolintinul

are mare nevoie!

Dl. Primar Daniel Trãistaru asistând la
festivitãþile de Ziua Eroilor, 2016

Daniel Trãistaru

Primarul oraºului Bolintinul din Vale
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Istorie în imagini

Bolintin
23 aprilie 2016 a fost ziua care a marcat un eveniment de dimensiuni planetare: împlinirea a 400 de ani de la dispariþia celor doi

titani ai culturii mondiale, Miguel de Cervantes Saavedra ºi William Shakespeare. Bolintinul s-a simþit dator sã-ºi depunã omagiul

sãu ºi cu acest prilej, pe durata a trei zile – 21-23 aprilie – a organizat o serie de evenimente cu o participare prestigioasã.

De fapt, adevãraþii organizatori au fost Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi revista Sud, care au atras în

acest proiect, ca parteneri, Primãria oraºului Bolintin Vale, Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu” (director Mihaela Enache; bibliotecar

Silvia Popescu), Casa de Culturã (Cãtãlin Tudose), C54Photography (Mircea Paraschiv) ºi Zona Bolintin – Grup Facebook

(Luminiþa Stoica, Vasile ªtefan).

Manifestãrile au debutat pe 21 aprilie cu deschiderea Salonului de carte ºi presã bolintineanã, ajuns la cea de a doua ediþie ºi cu

vernisarea expoziþiei de fotografii „Scriitori la Bolintin”.

Momentul de vârf al evenimentului a fost atins în mod indubitabil vineri, 22 aprilie, când au fost invitaþi scriitorii Ion Andreiþã,

Nicolae Dan Fruntelatã, Victoria Milescu ºi Vasile Szolga. Curând locaþia Salonului ºi a Expoziþiei avea sã se dovedeascã neîncãpãtoare

în faþa afluxului de vizitatori: cadre didactice (Silvia Cîrstea, Diana Dima, Mihaela Enache, Andreea Grigore) ºi elevi de la Liceu ºi

ºcolile gimnaziale din Palanca ºi Stoeneºti, însoþiþi de dedicaþii dascãli Gianina Mehedinþu ºi Corneliu State, membrii Asociaþiei,

localnici etc. Cu toþii au rãmas surprinºi de numãrul foarte mare de scriitori ºi oameni de culturã, mulþi dintre cei mai importanþi, care

au participat de-a lungul timpului la manifestãrile culturale organizate la Bolintin Vale de diferite entitãþi.

Cea de a doua parte a zilei a fost dedicatã simpozionului intitulat „Cum m-am îmbogãþit citind” ºi s-a desfãºurat în Sala de Consiliu

a Primãriei. Aici, în faþa unui public nu atât de numeros pe cât ar fi trebuit þinând cont de nivelul invitaþilor ºi importanþa momentului

omagiat. Luãrile de cuvânt ºi discuþiile moderate de d-l Vasile Grigore, au avut ca preambul citirea în limbile originare (castilianã ºi

englezã) a unor fragmente din operele scriitorilor omagiaþi. Momentul a fost susþinut de elevele Laura Negoi, Nicoleta Mincu ºi

Petruþa Nae, îndrumate de profesoara Silvia Cîrstea. Au urmat frumoase mãrturii despre rolul lecturii în devenirea lor ca filologi ºi

scriitori ale celor patru invitaþi – Ion Andreiþã, Nicolae Dan Fruntelatã, Victoria Milescu ºi Vasile Szolga. Au intervenit cu întrebãri

ºi mãrturisiri de suflet Constanþa Crudu, ªtefan Crudu, Dan Floricã ºi Florin Iordache. Timpul a trecut pe nesimþite (trei ore!) ºi toþi

cei prezenþi au trãit o experienþã deosebitã, de neuitat.

Ziua avea sã se încheie minunat, sub semnul prieteniei literare, unde discuþiile alese, vinul bun ºi bucatele delicioase aveau sã mai

punã o cãramidã la fundamentul culturii române.

Pentru buna reuºitã a evenimentului se cuvin adresate mulþumiri tuturor membrilor Asociaþiei ºi remarcaþi în mod special

Constantina Chiva, ªtefania Costache, ªtefan Crudu, Marian Grigore, Mioara Mãnescu, Mircea Paraschiv, Corneliu State, Luminiþa

Stoica, Niculae Stoica.

Cervantes ºi Shakespeare la Bolintin

Echipa de fotbal din Bolintin Vale, 1975-1976
Rândul de sus: Costel Dumitrescu, Costel Þuculae, Gelu
Neagu, Ion Mincu, Marian Nicanor, Coco, Costel Udriºte
(Gojgaru), Florian Coleaºã;
Rândul de jos: Ion Bidirici, Adrian Rica, Viorel Ulmeanu,
Adrian Dumitrescu, Gicã Dinu (Roºioru), Andebui, Tudor
Paraschiv (Parase).

Echipe de fotbal ale Bolintinului din Vale de-a
lungul timpului
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Constantin Bãrbutã,

Þigani la râul Sabar, 1932

În arealul ciorogârlean, odatã cu

apariþia marilor proprietari pe la

începutul secolului al XVII-lea,

încep a fi semnalaþi ºi þiganii, robi

care erau folosiþi pe moºie. Acest

statut de aservire avea sã înceteze,

cel puþin formal, la data de 8/20

februarie 1856, când a fost votatã

Legiuirea pentru emanciparea

tuturor þiganilor din Principatul Þara Româneascã. Documentele

de arhivã studiate ºi din care vom prezenta câteva fragmente,

scot în evidenþã modul în care reprezentanþii acestei etnii au

apãrut pe aceste meleaguri.

Astfel, dintr-un hrisov dat de domnitorul Matei Basarab

la mâna boierilor Ghioca ºi Pãtru [Ciorogârleanu], negustori

domneºti, datat 3 aprilie 1639, proprietarii unei pãrþi a moºiei

de la Ciorogârla-Jigorani [Domneºti], prin care li se  întãrea

dreptul asupra unor ocine, rumâni ºi þigani cumpãraþi, aflãm

urmãtoarele: ,,ªi iar sã-i fie lui Ghioca ºi lui Pãtru negustori

un vecin [cu sensul de rumân], anume Gheorghe din [...] ºi

cu doi  fii, anume [...] ºi o fatã de þigan, anume Voica,

fiica Nanei þiganca, pentru cã au cumpãrat Ghioca ºi Pãtru

de la Badea vornic din Argeº, pe Gheorghe ºi fiii lui, pentru

3000 de aspri gata ºi pe fiica de þigan, pentru 1400 aspri

gata, ºi cu zapis de la mâna lui Badea vornic, în anul 7145

[1637] ºi cu mulþi boieri martori înscriºi în zapis.” (Gheorghe

Lazãr, Familii de boieri munteni cu origine negustoreascã.

I. Familia Ciorogârleanu, în Revista de Istorie Socialã,

XIII-XV, 2008-2010, p. 272-276). Ce au fãcut cei doi boieri

cu persoanele cumpãrate nu se ºtie, cert este cã era în practica

acelor timpuri astfel de tranzacþii.

Cartea de mãrturie a unor bãtrâni din satele Dârvari ºi

Ciorogârla, datã la mâna vornicului Radu Brãiloiu la data de 12

iulie  1739 în care se aratã cât din moºia Ciorogârla a fost ºi este

stãpânitã de neamul Brãiloiu, ne oferã amãnunte despre þiganii

care populau atunci aceastã moºie, din care citãm un fragment:

,,...ºi dumbrãviþa dupã moºia aceasta, la Ciorogârlã, am curãþat

eu, pãrcãlabul Dumitru [din Dârvari] cu þiganii ai dumnealui

banului Cornii ºi cu ai sãrdarului Barbu [Caþichi

Ciorogârleanu]”. (SMBAN, Colecþia Documente, nr. 6).

Alte informaþii despre þiganii din zonã aflãm dintr-o Carte de

judecatã a domnitorului Constantin Mihai Racoviþã din 20

februarie 1755, referitoare la hotãrnicia pãrþilor din moºia

Ciorogârla-Jugureni (Jigorani) stãpânite de Bãlaºa Bãleanu ºi

Fota Vlãdãianu, în care se spune cã: ,,...însuºi dumneaei jupâneasa

Bãlaºa Bãleanca au mersu pe moºie ºi au pus þiganii de au scos

o piiatrã [de hotar] din mijloc”. (Ibidem, nr. 21).

De asemenea, într-un hrisov al domnitorului Alexandru

Moruzi, datat ianuarie 1796, referitor la Fabrica de hârtie de la

Caþichea, pe Sabar, se menþioneazã cã: ,,4 sãlaºe de þigani,

meºteri în hier, afierosîm [dãruim] Domnia Mea Fabricei...” (

V.A. Urechia, Documente Moruzi, în AARMSI, XV, p.687-

692). Catagrafia judeþului Ilfov din anul 1810,  înregistreazã la

Caþichea un numãr de 89 de locuitori, din care 43 bãrbaþi ºi 46

femei ,,amestecãturã rumâni ºi þigani”.

Date interesante aflãm ºi din diata (testamentul) Sultanei

Drãcãchioaia (Ciorogârleanca), proprietara moºiilor Dârvari ºi

Caþichea, întocmitã la 15 martie 1805, în care, printre altele, se

gãsesc referiri în legãturã cu unii þigani de pe moºiile sale, din

care citãm: ,,Orâduiala pomenirilor ºi ale milosteniilor, cum sã

se urmeze: ...100 [taleri] la douã þigãnci ce sunt sloboade, anume

Ioana ºi Manta, fiind iertate de mine; 30 [taleri] Radului bucãtarul

þiganul mieu, carele voiesc dupã moartea mea sã fie ºi acesta

iertat. [...] Trei copii dã þigani, anume Nicolae i Dinul ºi Ioan;

doi dintre aceºtia anume Nicolae ºi Dinul, dupã moartea mea sã

fie ai copilului, iar pe Ioan copil þiganu îl dau dã acum sã-i fie de

posluºanie [sã-i munceascã pe moºie], iar cându vreme sã va

întâmpla moarte fiului mieu Costache, aceºti þigani sã fie iertaþi

ºi dã cãtre nimeni supãraþi.” (BAR, Ms. 612, f.104v-107v)

Aceste câteva documente, vin sã adevereascã posibila origine

a þiganilor robi ºi prezenþa lor pe moºiile boiereºti din zonã,

þigani care alãturi de populaþia autohtonã rumânitã, constituiau

forþa de muncã principalã ce

asigura lucrarea pãmântului.

Studierea Hãrþii Specht de

la 1791, cea mai veche

reprezentare cartograficã a

acestui þinut, ne aratã cã pe

lunca dintre Argeº ºi Sabar,

pe o suprafaþã de aproximativ

15 km pãtraþi existau la acea

vreme nu mai puþin de ºase cãtune, corespunzãtoare la tot atâtea

moºii: Tentava (Tântava), Kaciky in valie (Caþichea din Vale sau

Adunaþi), Kaciky (Caþichea), Derivar (Dârvari), Kaciky in Dial

(Caþichea din Deal) ºi Kodalba (Codalba). Numãrul

mare al acestor mici comunitãþi umane a fost generat de

un singur interes, acela al apropierii faþã de pãmântul

muncit. Aceastã stare avea sã înceteze odatã cu mãsura

,,alinierii satelor” dispusã în urma punerii în aplicare a

Regulamentului Organic, dupã anul 1831, când aceste

cãtune au fost destrãmate, locuitorii fiind mutaþi în satele

din deal, respectiv Dârvari ºi Caþichea.

Mãsurile luate au coincis cu dobândirea moºiilor

Dârvari ºi Caþichea de cãtre boierul Niculescu

Dorobanþu. Ca urmare, în satul Dârvari  au fost stabilite

douã aliniamente pe care cei strãmutaþi ºi-au construit

locuinþele, respectiv Linia Mare, denumitã astãzi strada

Adunaþi în amintirea celor strãmutaþi (în prezent un

segment al DJ 602) ºi cel de al doilea aliniament, denumit

iniþial Linia Þiganilor, devenitã astãzi strada 1 Martie,

unde au fost amplasaþi toþi þiganii robi.

Nu peste mult timp a venit ºi Legiuirea emancipãrii

tuturor þiganilor  de la 1856, însã aºa cum s-a vãzut, dezrobirea

unora începuse de facto cu mult înainte. Însã aceºti etnci nu  au

ieºit complet de sub controlul proprietarilor, existenþa lor

depinzând în continuare de ei. Totuºi, începe sã se manifeste o

oarecare separare a ocupaþiilor determinatã de însãºi nevoile

obºtei, cum a fost cea referitoare la construcþia de locuinþe. Astfel,

apar þiganii cãrãmidari, zidari, tâmplari, dulgheri ºi fierari.

Mai târziu, dupã anul 1945, odatã cu venirea comuniºtilor la

putere, în sânul comunitãþii rrome se produc unele mutaþii atât ca

mentalitate, cât ºi din punct de vedere demografic, generate în

primul rând de mãsurile prost gândite ale guvernanþilor. Deºi

majoritatea rromilor muncesc, unii fiind recunoscuþi ca buni

meseriaºi, totuºi încet dar sigur, în conduita  multora ºi-a fãcut

loc dispreþul faþã de muncã, preferând traiul din diverse

expediente, de cele mai multe ori ignorând legea ºi normele de

civilizaþie. La ultimul recensãmânt efectuat în anul 2011, populaþia

comunei Ciorogârla numãra 6188 locuitori din care: 90,41%

erau români, 5,49% rromi, 0,14% alte etnii, iar pentru 3,96%

necunoscându-se apartanenþa etnicã.

O altã filã din istoria
comunei Ciorogârla: rromii

Niculae STOICA

Alegerile recent

încheiate pentru

funcþia de primar ºi

consilieri locali la

Bolintinul din Vale se

înscriu în rândul

evenimentelor de

rezonanþã din istoria

acestei aºezãri

multiseculare.

Dupã risipirea

incertitudinii cu privire

la decizia pe care urma

sã o ia fostul edil al oraºului, aflat la finalul celui de al treilea

mandat, acesta anunþându-ºi retragerea chiar înaintea declanºãrii

procesului electoral, miza, sau mai bine spus interesul vizavi de

cea mai importantã demnitate a administraþiei locale a crescut

instantaneu ºi constant. Expresia, mai mult decât elocventã, a

acestei noi stãri de spirit subzistã în aceea cã, deºi la data alegerilor

locale imaginea urbei era ºi continuã sã ofere o realitate dezolantã,

consecinþã a întârzierii excesive ºi de neînþeles a finalizãrii

lucrãrilor la un proiect edilitar indispensabil pentru comunitate,

aceasta nu a fãcut decât sã impulsioneze candidaþii, parcã mai

hotãrâþi sã ia taurul de coarne, altfel spus, sã se înscrie în competiþie

cu programe doldora de obiective, proiecte, teme sau mãsuri mai

mult sau mai puþin realiste ºi concrete, unele excelând în

generalitãþi, animate însã de un autentic patriotism local.

Nota definitorie, salutarã ºi demnã a fi relevatã a acestor proiecte

ºi programe cu care aspiranþii la fotoliul de primar sau consilier

local ai Bolintinului s-au prezentat în faþa concetãþenilor-alegãtori,

este datã de o cunoaºtere foarte bunã a realitãþilor oraºului, de la

cele globale sau de perspectivã, fãrã de care este de neconceput

o civilizaþie superioarã, pânã la cele punctuale, inclusiv din satele

Crivina, Malu Spart ºi Suseni, a nevoilor ºi aºteptãrilor oamenilor,

chemaþi sã se alãture eforturilor, deloc uºoare, viitoare: „Împreunã

reuºim”, „Veniþi alãturi de noi”, „Împreunã pentru Bolintin”...

La fel de importantã, actualã ºi bogatã în semnificaþii ni se pare

opþiunea, fermã ºi fapticã, a organizaþiilor locale ale partidelor

politice angajate în bãtãlia electoralã, de promovare a unor principii

ºi criterii solide, convingãtoare ºi clare, precum competenþa,

onestitatea, integritatea ºi exemplul bun sau transparenþa

decizionalã, începând cu selectarea candidaþilor, asigurându-se

echilibrul necesar ºi firesc relativ la vârstã, sex, minoritãþi. În

acest sens, faptul cã pentru funcþia de primar s-au confruntat doi

ingineri, profesioniºti cu experienþã (ºi) în administraþia localã

(PSD, PNL), doi juriºti (ALDE, Independent), un profesor

(PACT) ºi un manager de firmã, este mai mult decât ilustrativ.

Bolintinenii au fost martori activi ai unei campanii electorale

atipice, decentã ºi calmã, fãrã atacuri sub centurã sau stridente,

dacã facem abstracþie de unele expresii inadecvate pe site-uri de

socializare. Competitorii ºi-au transmis intenþiile ºi programele

prin pliante ºi afiºe colorate, broºuri, ziare editate ad-hoc,

fotografii ale candidaþilor însoþite de sinteze a ceea ce doreau sã

realizeze pentru binele comun, însã predominante ºi determinante

s-au dovedit vizitele ºi întâlnirile directe în casele ºi curþile

alegãtorilor, prilej pentru o mai bunã cunoaºtere, dezbateri,

întrebãri, clarificãri, propuneri etc.

În dorinþa de a convinge ºi atrage un numãr cât mai mare de

alegãtori, partidele politice, candidaþii lor sau independenþi, au

prezentat liste de obiective: PSD – 32, în bunã parte obiective

concrete, direcþii de acþiune; PSRO – 14, teme ºi soluþii pentru

Bolintin; PACT – 12, ALDE – 11, prin care s-au putut distinge

marile proiecte, apte sã sensibilizeze conºtiinþa bolintineanã, ele

necesitând resurse financiare mari, inclusiv europene, cât ºi sprijin

legislativ ºi logistic din partea unor autoritãþi de vârf ale statului.

Între acestea: realizarea unei centuri ocolitoare a oraºului Bolintin

Vale, extinderea reþelei de apã potabilã, gaze, canalizare în cele

trei sate, reabilitarea în regim de urgenþã a reþelei stradale ºi

amenajarea unor parcãri, modernizãri ºi dotãri la instituþiile de

învãþãmânt, culturã, sãnãtate, amenajarea târgului etc.

Un aspect cu totul remarcabil, preocupant pentru bolintineni

ºi demn a fi luat în seamã de noii aleºi locali, se referã la asigurarea

unei transparenþe reale ºi totale a modului cum sunt realizate ºi

angajate resursele financiare ºi patrimoniale ale comunitãþii, ca ºi

transformarea actului administrativ local într-un vector al

încrederii publice, al competenþei ºi profesionalismului.

Pentru ca cei 10.422 alegãtori bolintineni sã-ºi poatã exercita

liber dreptul constituþional de vot, prevederile legii electorale ºi

administraþiei publice au fost aplicate cu rigoare ºi promptitudine

înainte, în timpul campaniei electorale cât ºi în ziua desfãºurãrii

efective a alegerilor, membrii biroului electoral de circumscripþie,

ai celor opt secþii de votare, informaticienii ataºaþi, dovedind

profesionalism ºi o generoasã capacitate ºi rezistenþã la efort.

Prezenþa la vot a bolintinenilor a fost redusã (sub 45%) faþã de

cea a judeþului (63%) sau la nivel naþional ºi se datoreazã unor

cauze eminamente de sorginte localã, respectiv numãrul relativ

mare al celor aflaþi la muncã în strãinatate, o anumitã nemulþumire

pentru modul cum aratã urbea ºi, nu în ultimul rând, absenteismul

surprinzãtor ºi masiv (50%) al votanþilor din rândul comunitãþii

rome, de multe ori decisivi în alegerile precedente.

Derularea scrutinului electoral la Bolintin Vale a evidenþiat un

fapt, recunoscut unanim de obºtea localã, acela al implicãrii ºi

determinãrii pentru schimbare a tinerilor educaþi ºi formaþi la

ºcoala ºi liceul din localitate, deveniþi profesioniºti ºi cetãþeni

valoroºi, gata sã-ºi asume responsabilitãþile izvorâte din

necesitatea dinamizãrii evoluþiei spre progres a localitãþii natale.

Astfel, voinþa liber exprimatã de alegãtorii bolintineni în ziua

de graþie 5 iunie 2016, consemnatã ºi asumatã conform legii de

Biroul de Circumscripþie nr. 2, consacrã victoria lui Daniel

Trãistaru (PSD) pentru funcþia de primar al oraºului Bolintin

Vale, care a obþinut 57,6% din voturi, urmat de candidatul PACT,

Gabriel Pintilie (17,9%) ºi PNL – Tãnase Rotaru (17%), viitorul

Consiliu Local urmând a fi constituit din reprezentanþii PSD (10

mandate), PNL (4) ºi PACT (3).

În vârstã de 48 de ani, de profesie inginer constructor ºi având

doi copii, noul primar al Bolintinului îºi începe mandatul conºtient

de faptul cã greul ºi truda cea mare de acum încep, având dorinþe

sincere ºi proiecte multe pentru concetãþenii sãi, în slujba cãrora

promite sã punã „toatã priceperea ºi puterea de muncã”.

Nu putem încheia aceste gânduri fãrã a semnala spiritul ridicat

de civilitate cu care bolintinenii s-au prezentat la urne, incidentele

din campanie sau din ziua votãrii fiind minore ºi irelevante, cât ºi

contribuþia prin discreþie ºi eficienþã a autoritãþilor în asigurarea

desfãºurãrii scrutinului în condiþii de ordine perfectã ºi legalitate.

Este motivul pentru care adresãm tuturor, felicitãri sincere!

Prof. Constantin Bãrbuþã, membru al Biroului electoral din

Circumscripþia nr. 2 Bolintin Vale

Bolintinenii au votat pentru „Schimbare”,

„Un nou început” ºi „Un viitor mai bun”
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Documente recent descoperite întãresc tot mai mult supoziþia

cã bolintinenii vechi nu erau tocmai normali. Iatã ce-ºi propuneau

sã construiascã la anul 1939, într-un oarecare sat cu nici mãcar

5.000 de locuitori – o ºcoalã care sã rivalizeze cu cele mai strãlucite

ale Capitalei. Vã veþi întreba ºi pe bunã dreptate, oare chiar nu le

mai rãmãsese nimic de fãcut prin sat? Doar exista în localitate

impunãtoarea clãdire a ªcolii Vechi, recent mãritã ºi modernizatã.

Cum de au ajuns consãtenii noºtri sã considere fireascã

aspiraþia cãtre un edificiu de asemenea grandoare?

O primã disputã pe care a trebuit sã o câºtige Bolintinul pe

calea acestei modificãri de atitudine, a fost una administrativã. Nu

a fost simplu ca sediul Preturii, al plasei,

sã fie stabilit tocmai la Bolintin, când,

de exemplu, satul Domneºti oferea

avantajul apropierii de Capitalã, ori mai

târziu, cel al prezenþei cãii ferate. Urmare

a victoriei, dar mai ales a unui program

propriu de dezvoltare, se vor clãdi la

Bolintinul din Vale sedii adecvate pentru

Preturã (actuala Primãrie), Primãrie,

Sediul Serviciului Tehnic (lângã

Policlinicã), Judecãtorie (azi Policlinicã),

Jandarmerie (azi Poliþie), Dispensar de

Circumscripþie, Dispensar

antituberculos, Dispensar veterinar,

Abator comunal, Farmacie, Cãmin

Cultural, Bibliotecã, Bancã Popularã.

Dupã ce filantropul Dimitrie

Poenãrescu îºi lasã averea pentru construirea ºi funcþionarea

unui Spital, vor avea grijã ca acesta sã fie înãlþat pe moºia pe care

donatorul o avea în Bolintin ºi nu pe celelalte bucãþi, de la Poenari

sau Ulmi. Vor face numai concesia ca Spitalul sã fie numit

„Poenari” deºi, cum am spus, se afla în Bolintinul din Vale.

Când va fi vorba sã se construiascã o ªcoalã, vor avea ambiþia

sã facã una aparte, cea mai mare ºcoalã sãteascã din tot judeþul

Ilfov, inauguratã la anul 1889, cea pe care o vom numi mai apoi

ªcoala Veche. În 1939 avea ºapte sãli de clasã ºi era frecventatã

de 350 bãieþi ºi 280 fete. Peste câteva decenii de la momentul

inaugurãrii ºcolii, imediat dupã Marele Rãzboi, prin strãdania

fraþilor Constantin ºi Athanasie Bolintineanu, se va întemeia,

dotându-se cu cele necesare (sãli de clasã, ateliere, scule,

dormitoare, cantinã etc.), gimnaziul industrial de bãieþi, loc unde

au învãþat meserie mulþi dintre bunii meºteºugari ai Bolintinului

ºi nu numai. Tot fraþii Bolintineanu sunt cei care au insistat pânã

s-a fãcut în sat „Grãdina de copii” ºi cantina socialã.

Pentru noi, astãzi, este evident cã mãsura înfiinþãrii târgului

duminical a avut ca scop principal crearea de meºteºugari, cãci,

nu-i aºa, cererea naºte oferta. A fost o mãsurã determinatã de

lipsa acutã de pãmânt din localitate ºi care a condus ca, în 1939,

principala sursã de venit a locuitorilor sã provinã din alte

îndeletniciri decât munca pãmântului. Deºi din statisticile oficiale

s-ar putea crede altceva, majoritatea bolintinenilor practicau în

paralel cu agricultura ºi o meserie sau negoþ pentru a putea trãi

convenabil. A ºti o meserie, la fel cu a ºti carte, fãcea la bolintineni

diferenþa între om ºi neom. Însemna, de fapt, cã eforturile de

conºtientizare, de deºteptare a spiritului liber depuse de atâtea

personalitãþi bolintinene, dãduserã roade. Un exemplu din familie:

bunicii materni, nãscuþi la 1894, respectiv 1900; el agricultor ºi

cizmar, ea agricultoare ºi croitoreasã, proveniþi din ºtiutori de

carte, au fost ºtiutori de carte ºi au avut nouã copii ºtiutori de

carte. Bunicii paterni, la fel: nãscuþi în 1911, respectiv 1913; el

agricultor ºi brutar-covrigar, ea agricultoare ºi covrigãreasã. Pe

bunicii amândoi, matern ºi patern, îi va rãpune Rãzboiul Mondial

ce sta sã izbucneascã.

Conform statisticilor, atunci la anul ’39 am fi gãsit la

Bolintinul din Vale 860 familii agricultori (3982 suflete), 146

familii meseriaºi (590 suflete), 66 comercianþi ºi 53 intelectuali.

Satul, intravilan ºi arabil, avea numai 1372 ha, ceea ce revine

undeva la un hectar de familie. Nu erau mari proprietari, cele mai

importante suprafeþe, însã sub 30 ha, stãpânindu-le familiile

Bolintineanu, Niculescu-Bolintin, Oprea Cristescu sau Gogu

Cãpriþã Bolintineanu. Terenurile fuseserã însãmânþate cu grâu

(156 ha), orz (14 ha), porumb (580 ha), lucernã (55 ha), mei (14

ha), tutun (16 ha), zarzavaturi diverse (8 ha), ceapã (2 ha), varzã

(3 ha), vii ºi livezi (89 ha). Însã, cum am spus, baza o constituiau

meseriile, negoþul ºi micile afaceri. Nu existau stabilimente

industriale în adevãratul sens al cuvântului, funcþionau numai

câteva ateliere mari de cizmãrie (Dumitrescu, Zinca etc.), mai

multe brutãrii ºi mãcelãrii, o fabricã de ulei ºi una de spirt, trei

mori, nouã cârciumi, patru restaurante, mai multe magazine

universale ºi dughene, câteva ferme model (Bolintineanu,

Niculescu-Bolintin, Dae, popa Tãnase etc.)

Legãtura cu Bucureºtii era asiguratã prin curse regulate,

efectuate de autobuze care ridicau o prãfãraie de nedescris prin

satele pe unde treceau. Mai puþin la Bolintinul din Vale, care

pavase toatã zona centralã, mai cu seamã cea strãbãtutã de cursele

ce continuau spre Vlaºca. Programul de pavare cu piatrã cubicã

a drumurilor începuse mai de mult ºi se extindea cu încetul, câte

o bucatã în fiecare an, pentru cã era o lucrare susþinutã numai din

bugetul propriu. Desigur, toatã zona pietruitã era dotatã cu

trotuarele corespuzãtoare, cu borduri, cu toate cele, inclusiv cu

serviciu de curãþenie a strãzilor. Apropo de buget, cel de venituri

al comunei Bolintinul din Vale la anul 1939 era 837.798 lei, de

departe, cel mai mare din judeþ. (Bolintin Deal 351.477 lei;

Poenari-Ulmi 368.582 lei; Stoeneºti-Palanca 289.910) Trecerea

peste ape era asiguratã de patru poduri: douã peste Rãstoacã/

Sabar, unul peste Argeº ºi unul peste Moarta.

Printr-un program asemãnãtor, cu fonduri proprii ºi la modul

„pe fiecare an câte o stradã”, fusese introdusã electricitatea în sat

ºi iluminatul public. Contorizatã, desigur, pentru cã-mi amintesc

uluirea posesoarei unui asemenea contor strãvechi – nemþesc –

vãzând cum se certau, care sã-l fure, „specialiºtii” ENEL-ului

veniþi sã-l înlocuiascã, dupã 80 de ani de funcþionare neîntreruptã,

cu altul „digital”.

Exista telefon, telegraf, poºtã, tot aºa cum bolintinenii se

mândreau cu douã monumente de for public, executate de artiºti

strãluciþi. Strãzile purtau denumiri cumsecade, evocând vechi

toponime ºi personalitãþi ale satului sau neamului: Dimitrie

Bolintineanu, Constantin ªt. Bolintineanu, Octavian Goga, Regina

Maria, Lt. Tãnescu, Bordieri, Burtan etc. „Apa curentã” fusese

introdusã cu peste 30 de ani în urmã, printr-un program înfãptuit

sub privegherea severã a primarului Constantin ªt. Bolintineanu.

S-au sãpat atunci, la micã distanþã unul de altul, câteva sute de

puþuri, cu tuburi din beton cu diametrul de cca. un metru, pe toate

strãzile satului. Concomitent, s-au aplicat mãsuri draconice de

igienã pentru a se împiedica contaminarea apei ºi rãspândirea

epidemiilor.

Un singur lucru nu le reuºise bãtrânilor noºtri: aducerea cãii

ferate la Bolintin. ªi asta nu pentru cã nu ºi-ar fi propus ci, ca la

noi, din cauza unei insuficiente susþineri politice. În anul 1899, se

întocmea proiectul pentru o linie de cale feratã îngustã, care sã

funcþioneze în regim de tramvai, de tren de piaþã (metrou uºor, i-

am zice acum) ºi care sã transporte spre Capitalã produsele agricole,

forestiere ºi de tot felul ale vãilor Sabarului ºi Neajlovului. Ea

urma sã lege Bucureºtii (Piaþa Rahova) cu satul Golãºei (azi Dealu),

trecând prin Bragadiru, Domneºti, Bolintin Deal, Bolintinul din

Vale ºi Malu Spart. (Toader Popescu, Proiectul feroviar românesc,

Bucureºti, Editura Simetria, 2014, p. 173, apud SMBAN, Fond

Primãria Municipiului Bucureºti, 601/1899)

Bag seamã, privind de la înãlþimea zilei de azi, cã singurul

lucru care le lipsea era Internetul de mare vitezã!

Pe bunã dreptate atunci cã-ºi propuneau edificarea unui

strãlucit local de ºcoalã, unde sã se formeze cei care urmau sã

ducã mai departe aceste impresionante realizãri. Sub conducerea

arhitectului C.N. Minescu vor fi

elaborate trei variante ale

proiectului Grupului ªcolar, ce

vor fi propuse spre selecþie

primarului ºi consiliului local. Cea

aleasã va primi aprobarea finalã

pentru execuþie din partea

Rezidenþei Regale a Þinutului

Bucegi, Comisiunea Planurilor de

Sistematizare, Îmfrumuseþare ºi

Desvoltare a Comunelor, la 23

iunie 1939. Cele douã niveluri ale

Grupului ªcolar urmau sã

adãposteascã, în jurul unei vaste

curþi interioare, 14 sãli de clasã

(opt la parter, ºase la etaj), vestiare,

bibliotecã, salã de serbãri ºi

activitãþi, douã spaþii muzeale,

grupuri sanitare, trei ateliere, salã de gimnasticã dotatã cu vestiare

ºi duºuri, cantinã ºcolarã cu bucãtãrie ºi depozit, farmacie. În

grãdina ce acompania Grupul ªcolar erau prevãzute douã case –

locuinþe pentru directori.

Rãzboiul mondial care avea sã izbucneascã peste douã luni

numai, va curma aspiraþiile bolintinenilor în privinþa Grupului

ªcolar. Apoi, cu instalarea regimului „democratic”, localitatea va

intra pe panta unui declin inexorabil. Aºa numitele avansuri ce s-

ar putea invoca de cãtre unii, n-au fost decât un trist dans cu un

pas înainte, doi înapoi. Nu avem azi nimic mai mult decât ei la

anul ’39. Dimpotrivã!
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Cândva,  la  anul  ’39
Vasile GRIGORESCU
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Dina DANCIU
UITE CALU’, NU E CALU’…

Mergi prin oraºul acesta pestriþ, care este Bolintinul, în care autohtonii au

rãmas tot mai puþini, iar veneticii, în sensul bun al cuvântului, au gãsit locul

ideal pentru a se stabili aici, atât de aproape de Capitalã, dar oarecum

departe de tumultul ei.

Evoluând cãtre statutul de oraº, transformãrile n-au întârziat sã aparã.

Locuitorii de la blocuri, din colonie, au dat tonul. Ei erau mai mult nou

veniþi, care ºi-au abandonat gospodãriile, mica lor ogradã, complãcându-se

în confortabilele apartamente. O serie de localnici, cu servicii, i-au urmat,

adãpostindu-se în cutiile de chibrituri unde femeile nu mai aveau mare

lucru de fãcut, nu mai munceau din greu pentru a obþine de pe bucãþica de

pãmânt, bine parcelatã, cele necesare traiului.

ªi aºa, rând pe rând, au început sã disparã ºi animalele de pe lângã casa

omului. Câinele de curte a fost înlocuit cu cel de rasã, mâþele banale cu

birmanezele, siamezele. Vacile de lapte cu care ºi-au crescut copiii au luat

drumul abatoarelor, iar caii, mândrele fiinþe leale nouã, la fel.

Acest prieten strãvechi al omului a fost abandonat treptat, adesea fãrã

remuºcãri, ajungându-se pânã la ideea cã e o ruºine sã mai creºti o vitã, cã

þi s-ar ºtirbi ,,nobleþea”. A fost abandonatã, uºor-uºor, viaþa aparent

independentã, dusã în aer liber, în câmpul cu vipie ori cu vânturi nebune,

unde în pasul calului mergeai la muncile istovitoare.

Au apãrut zeii ºoselelor, bolizii sau elegantele autovehicule ºi nu e casã

care sã nu aibã cel puþin o maºinã, de altfel, absolut necesarã.

Dar caii? Cu ei ce s-a întâmplat? A rãmas numai nostalgia dupã vremuri

de mult apuse?

Am aflat de curând cã în judeþul Vaslui, de pildã, existã cu douã mii de

cãruþe mai multe decât maºinile. Acolo de ce n-au dispãrut? Poate din

cauza sãrãciei? Un om cu calul lui poate supravieþui, pânã la urmã. Sau se

vorbea acum câþiva ani despre caii sãlbatici din Dobrogea, din ciudata

pãdure Letea, care trãiesc în libertate, cã nici ei n-au parte de liniºte, cã sunt

uciºi fãrã prea mari regrete.

ªi dacã ar fi sã numãrãm caii de la Bolintin, cel

mult o sutã au supravieþuit tãvãlugului

metamorfozelor. Nu cele din basmele cu Fãt-Frumos

unde calul era sfãtuitorul, mentorul chiar, ce-l ducea

pe stãpânul lui ca vântul ºi ca gândul, peste nouã mãri

ºi nouã þãri. Sunt peste 50 la Bolintin-Vale ºi tot cam

atâþia la Crivina ºi Malu Spart, satele-cartiere

mãrginaºe.

La Vale, fraþii Dobre, Dumitru ªovãrel, Mitu, care

pãstreazã ºi un faeton ºi Alexandru ªovãrel, fiii lui

Gheorghe Dobre; Constantin Bobe, zis Hrusciov, ai

cãrui cai au fost cu toþii, succesiv, botezaþi, Mugurel;

Titel al lui Câmpeanu; Caterina Constantin, nãscutã

Ciubuc, soþia rãposatului Ion al lui Tetene, care mai

posedã ºi camion; Drãgãnescu; Ion ªovãrel, poreclit

Gâneaþ; Alexe Bãeþel, bãiatul lui Apostu lui Ricã;

Florica Ducanu, a lui Gelu Manafu de

pe Agricultori; Cãtãlin Ghergan, al lui

ªepete; Victor Neagu, care a moºtenit

pasiunea din moºi strãmoºi,

neacceptând sã nu aibã cal ºi cãruþã pe

lângã casã, nefiindu-i absolut necesare,

aproximativ zece proprietari care mai

cresc aceste rare apariþii, în total 6 cai

ºi 5 iepe sirepe.

La Crivina au rãmas puþin mai mulþi,

dintre care Marin Constantin, al lui

Gogu, singurul ce deþine un armãsar

de prãsilã, iar la Suseni, Alexandru

Constantin, cunoscut ca Gicã

Mangeac, crescãtor al unei perechi

frumoase.

O apariþie de senzaþie este Ileana a

lui Câmpeanu, înlocuind motocicleta

pentru o cursã pe strãzile principale, la

galop cu calul ca o amazoanã

anacronicã, pentru a epata în acest mod insolit,

imaginându-se, nonconformistã cum e, în Vestul

sãlbatic.

Mulþi dintre ei chiar îi iubesc, unii se întreþin numai

din munca la câmp sau cãrãuºie, alþii îºi rotunjesc

pensia. Poneii de la marginea localitãþilor sunt de

decor, de curiozitate, ca ºi cei câþiva cai de rasã, de

lux din aceeaºi zonã. În rest, statistica în ceea ce

priveºte roibii spoitorilor este greu de realizat, cãci azi îi cumpãrã,

mâine îi vând. I-au folosit la cãratul „ferului”, la „cumpãrarea”

porumbului oamenilor de pe câmp, la diferite alte deplasãri.

Aproape toþi niºte mârþoage, nemâncaþi, neþesãlaþi, „slabi ºi

ogârjiþi”, lipsiþi de afecþiunea stãpânului. Animale mari, pursânge,

mai au doar ursarii, infatuaþi cãruþaºi, pe care-i îngrijesc ºi îi

cresc doar ca sã se dea mari. Cândva ei dominau târgul, când mai

existau geambaºi în zonã.

L-am vãzut odatã pe Ariton, adolescent de vreo 14 ani ce

abandonase ºcoala, care deja îºi întemeiase o familie, conform

tradiþiei etniei lor, negru tuci cu ochii de abanos, sclipitori,

inteligenþi, încãpãþînat ºi taciturn, resemnat cu soarta, plecat la

muncã cu cãluþul ºi cãrucioara. Îºi cîºtiga pâinea în mod onest,

pãtruns de rolul lui cel nou ce nu pãrea sã i se potriveascã. Sau

mai nefericitul Auricã, român crescut de spoitori, cu suferinþa

întipãritã pe chip, în mersul calului, ca vânzãtor ambulant de

legume, mai ales pepeni, cumpãraþi la prima mânã de la

producãtorii din jur sau de la piaþa de zarzavaturi, aduºi din

Turcia.

Vremea cailor a apus. Copilaºii de pretutindeni pot sã-i vadã la

circ, biete animale dresate pentru amuzament, fãrã strãlucirea de

altãdatã. Mai apare uneori câte o trãsurã lucitoare, cu cai albi la trap,

transportând mirii la bisericã, spre fala neamului. Rãmânem aºadar

cu gustul amar ºi întrebarea: „ªi caii se împuºcã, nu-i aºa!?”

Timpul trece pe nesimþite ºi nu aºteaptã sã ne terminãm treburile, astfel

încât cele douã luni trecute de la precedenta ediþie a Clubului de Istorie ne-

au aruncat în plinã... campanie electoralã. Am zice noi cã nu prea avem de-

a face cu politica, însã iatã cã unii dintre membrii de seamã ai Clubului sunt

bine angrenaþi în aceastã treabã foarte importantã pentru obºte: care simplu

bãgãtor de seamã, care pentru o funcþie de consilier, ba chiar ºi pentru

primãrie. Una peste alta, Clubul de Istorie noteazã ºi aceastã premierã: din

sânul sãu au ieºit un primar ºi câþiva consilieri. Sperãm sã fie un semn bun!

Lãsând la o parte aceste aspecte electorale, ediþia din 14 mai 2016 a

Clubului de Istorie ºi-a propus ca temã „Despre Tudor Vladimirescu ºi alte

întâmplãri”, pornind de la faptul cã luna mai a anului 1821 consemna o

ultimã trecere a conducãtorului pandurilor pe meleaguri bolintinene. Strict

la temã se vor referi domnii Niculae Stoica ºi Constantin Bãrbuþã, însã

întâmplãrile rãzboinice din alt veac vor fi îmblânzite de poeziile recitate de

elevii d-lui profesor Corneliu State: Oana Bianca Marinicã, Ana Cârciumaru,

Natalia Stan, Adriana Pãduraru sau Raul Cârciumaru. O revelaþie a constituit-

o eleva Florentina Grigore de la ºcoala din Floreºti, autoare a unor versuri

de mare sensibilitate, descoperitã ºi „oferitã” Clubului de profesorii Raluca

ºi Marius Niþescu (primar ales al comunei Floreºti Stoeneºti).

Continuarea a aparþinut moderatorului „ostilitãþilor”, Vasile Grigore, care

a anunþat, cu documentarea de rigoare, descoperirea a douã lãcaºuri de cult,

pânã acum necunoscute, aflate în spaþiul localitãþii Bolintin Vale. S-au

adãugat comentariile celorlalþi participanþi la ºedinþã, care au fãcut ca

dezbaterile sã devinã mai interesante ºi mai pline de învãþãminte.

Au mai fost prezenþi: Marian Grigore, Marian ªtefan, Mioara Mãnescu,

Vasile Valeriu Dumitrescu, Valeriu Creþu-Taulescu, Constantin Vasile, Ana

Maria Guler, Iulia Lazãr, Marian Þuþurescu, Rãzvan Preda, ªtefan Crudu,

Constanþa Crudu, Constantina Chiva, Andreea Grigore.

Iarãºi, cu voia dumneavoastrã, nu au lipsit, creînd o atmosferã

„incendiarã”, mezinii Clubului: Dinu Grigore (4 ani) ºi Vlad Crudu (3 ani),

care se pregãtesc intens sã preia organizarea prestigioasei manifestãri.

Urmãtoarea întâlnire, la care vã invitãm ºi vã aºteptãm cu drag, va avea

loc sâmbãtã, pe 16 iulie 2016, de la ora 16.30. Tema va fi: Istorii vechi ºi

noi din satele vecine Bolintinului ºi câte ceva despre o strãveche artã

marþialã – arcul japonez. Invitat special sensei 5 dani Marian ªtefan.

Clubul
de istorie

Ciprian NECªUÞU

Florentina GRIGORE

Debut

PE-O ARIPÃ DE PHOENIX

Un zbor interminabil ºi nul, neînþeles,

Închipuiri deºarte rodesc al vieþii mers.

Totul e-un vis, ce-i creionat în noapte

Când singurul concret sunt zorii dinspre moarte.

Miraje infinite mã-npiedicã-n cale

Toþi suntem numai aburi ai focurilor care,

Se sting atât de gol, mocnind inexpresiv

Zburãm printr-un neant, cãdem într-un abis.

Doar ielele-nceþoºate... Dansãm în infinit!

Sãdim speranþe goale, clãdindu-ne un mit!

ªi printr-un cerc ying-yang ce nu se mai sfârºeºte

Se ostenesc fragmente din jalnica poveste...

Toate-s închipuiri din mintea-mi încordatã,

Scriindu-mi însãmi piesa cea încã nejucatã!

Scriind biografia-mi cea încã netrãitã!

Atât de criticatã ,dar niciodat‘ cititã!

Nesiguranþã-n valuri ºi întrebãri nepuse

Se învârtesc haotic prin visele rãpuse!

Dar ºtiu...! Când Gongul Vieþii va bate miezul fix

Eu nu am sã mai zbor pe-o aripã de Phoenix!...

FRUNZE-N VÂNT /

VORBE-N VÂNT

Apele trec, apele vin...

În vânt se leagãnã frunza de arin,

Adie vântul, soarele bate,

Danseazã frunza de arin pe ape...

Valseazã-n aer, pe apã pluteºte

În vale curge râul, vântul se-nteþeºte,

Fierbinte-i nisipul, drumul e amar,

Atât de rar... De ce-i atât de rar?

Neagra rândunicã din zborul lung ºi lin

Ca pe un loc sfânt se-aºeazã pe arin,

Ramura i-o-nclinã, frunza din nou cade,

Rândunica zboarã frunza iar pe ape...

Florentina Grigore este elevã în clasa a V-a la ªcoala Gimnazialã Floreºti, din comuna

Floreºti Stoeneºti, judeþul Giurgiu, unde este îndrumatã de profesorii Raluca ºi Marius Niþescu.
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Mersul târgului
ªtefan CRUDU

10.04.2016 – Bani sã ai, cã-þi umpli traista!

ªi-þi mai bucuri ºi nevasta dacã merge cu tine. Spectacol pe

gratis. Cam tot ce ai nevoie se gãseºte în aceastã dimineaþã în

târgul bolintinean. Mulþi amatori de rãsaduri cumpãrã la greu sã-

ºi punã în solarii. În special cei mai tineri care s-au convins de

avantajele unui mic solar pe lângã casã. Primãvara timpurie a

forþat creºterea ºi dezvoltarea legumelor ºi zarzavaturilor care

acum umplu tarabele. Preþuri relativ bune. Florile la ghiveci se

vând ºi ele bine, deºi au preþuri mari, chiar duble faþã de cum

sunt cumpãrate de la producãtorul aflat la 5 km spre Ciorogârla.

Ofertã ºi la puii de gãinã, sau bobocii de raþã de diferite vârste.

17.04.2016 – „Nomol” de rãsaduri

Aºa ar fi spus Romica Puceanu dacã ar fi vãzut mulþimea de

vânzãtori cu dubiþe pline de lãdiþe cu rãsaduri (repet, vânzãtori,

nu producãtori). Ca ºi florile, cele mai multe sunt luate en-gros

de la producãtori ºi revândute cu preþ dublu de la o zi la alta.

Problema nu e numai preþul, dar, deºi au denumiri afiºate pe

bucãþi de cartoane cu soiurile expuse, nu poþi fi sigur pe ce iei.

Cererea e mare pentru cã foarte mulþi ºi-au construit solarii unde

plantele sunt protejate de temperaturile încã scãzute din timpul

nopþii dar ºi de ploile reci ºi acide. ªi azi a venit controlul la

brânzeturi ºi lapte, unde s-au dat amenzi ºi s-au confiscat câteva

gãleþi cu brânzã. A cãzut în plasã o bãbuþã care a rãcnit speriatã,

a lãsat marfa ºi a fugit. Mica busculadã a dat rãgaz celor mai

depãrtaþi sã-ºi ascundã marfa în portbagaje ºi sã se depãrteze în

grabã.

În schimb au amendat pe o producãtoare din Bãleni cã nu a

afiºat preþul la legãtura de usturoi verde. ªtiau cã la târg nu existã

preþ de mercurial, ca altã datã, ci negociezi direct. Nici nu ºtii ce

sã mai crezi. Vezi ºi te minunezi cã inspectorii ANAF cred cã au

gãsit marea fraudã financiarã la o biatã bãtrânã cocoºatã de truda

depusã ca sã avem noi zarzavaturi proaspete. Pãcat. Huo! (Huo,

cuvânt cu sonoritate chinezã dar cu înþeles necunoscut chinezilor,

în mod sigur). ªtiu cã v-aþi prins!

24.04.2016 – Jale ºi disperare de Florii!

ªef jandarmi cãtre superiori:

– Raportez, am arestat lapte, brânzã, ouã ºi carne. Misiune

îndeplinitã!

Trei bãbuþe au fost bãgate în sperieþi ºi nu cred cã vor mai

reveni în acest târg. 20 de jandarmi echipaþi complet pentru o

acþiune în forþã au descins direct (în jurul orei 8:00) la sectorul

brânzeturi ºi carne, pe care deja îl cunosc destul de bine dupã

ultimele „vizite” inopinate din aceastã primãvarã. Aºadar, a fost

vizat tocmai sectorul cel mai cãutat de cumpãrãtori pentru

produsele proaspete necesare în dietele bãtrânilor ºi bolnavilor,

cãutate azi ºi pentru marea sãrbãtoare de Paºte. Foarte multe

rãsaduri ºi flori au umplut literalmente târgul, atât în interior cât

ºi pe strada Republicii. Starea de stres cauzatã de acþiunea

jandarmeriei, care patrula ostentativ pe aleile dintre tarabe, a

alungat cumpãrãtorii ºi a timorat pe vânzãtori, aºa cã preþurile nu

erau deloc mari. Varza nouã autohtonã vândutã ieri cu 4 lei/kg în

piaþa din centrul localitãþii, am cumpãrat-o azi cu 1,5 lei/kg. Chilipir

taicã, chiar pomanã þinând cont cã eu am cumpãrat firul de rãsad

acum o lunã cu 0,5 lei/buc. Cartofii vechi: 1,4 lei/kg (mai þinem

ºi post, mãcar în sãptãmâna patimilor). Nu ºtiu ce s-a întâmplat

cu brânza ºi laptele confiscate ºi pãzite de cei 20 jandarmi pe care

nu am avut curajul sã-i fotografiez. Poate ne spune d-l ºef al

A.D.P., Victor Doandeº care era în dialog cu aceºtia. Sunt curios

dacã recunoaºte cã este cel mai vinovat despre starea târgului,

vaca de muls de la þâþa cãreia suge de peste 20 de ani ºi pe care a

dus-o la faliment!

Au apãrut ºi cartofii noi (6 lei/kg). Despre flori, numai de

bine.

P.S. Aþi înþeles cã nu am gãsit nici lapte ºi nici brânzã dulce

acum, cã aveam nevoie. Bidoanele confiscate erau expuse pe

câteva tarabe adãpostite de o aplecãtoare iar lângã ele jandarmii

baricadaserã cu mese intrãrile ºi aºteptau pe eventualii proprietari

mai îndrãzneþi ce ar fi încercat sã-ºi recupereze marfa ca sã-i

„înhaþe”. Unul de-al lor filma ºi fotografia de jur-imprejur în

încercarea de a-i identifica ulterior pe infractori („prin metode

specifice”). Se ºtie, criminalii revin la locul faptei! ªi sã trimitã

amenzile acasã, cum au fãcut ºi acum o sãptãmânã. Teoria

conspiraþiei îmi spune cã poate fi o legãturã între înfiinþarea în

viitorul apropiat al unui nou super-mega-magazin pe str. Partizani

ºi intenþia de desfiinþare a târgului prin prea desele controale. Ce

vremuri domnilor, ce vremuri!

1.05.2016 – Bilanþ Pascal

În sãptãmâna Patimilor, searã de searã, bisericile s-au umplut

de credincioºi. Dimineþile însã, la „târgul dinlãuntru” – citeºte

minipiaþa centralã – lumea s-a cam înghesuit la legume ºi

zarzavaturi, carne de viþel, vitã ºi porc precum ºi lapte proaspãt

(care nu s-au prea vândut ca în alþi ani). În schimb ceapa sau

usturoiul verde au fost la mare cãutare. Un vânzãtor mi-a spus cã

se duce sã mai aducã ceapã verde de acasã deoarece pânã la ora

9:30 vânduse tot. Se cumpãra cu snopul nu cu legãtura, pentru

stufatul tradiþional din miel cumpãrat direct de la ciobani.

Concluzii: oamenii s-au boierit, nu mai cultivã nici ceapã pe

lângã casã, iar cozonacii îi cumpãrã din magazine (termen de

garanþie un an!) sau de la Vlador. În final, în ziua de Paºte, (când

târgul este închis) am mâncat de toate, dar scump. Hristos a

înviat!

8.05.2016 – Blândeþea lui Toma

Sunt sigur cã Toma Necredinciosul a fost un om blând. Ca ºi

ziua aceasta liniºtitã în care fiecare-ºi vede de treaba sa: sã vândã

sau sã cumpere. Pentru cã spoitorii serbeazã Paºtele Blajinilor,

cu miei tãiaþi din care împart bucãþi crude vecinilor împreunã cu

flori ºi leuºtean, tarabele s-au golit de parfumata frunzã aliment

iar florãriile din centru ºi-au sporit vânzãrile. Marfa din belºug

ºi lipsa controlului ANAF au stimulat apetitul de cumpãrare.

Rãsadurile au fost iarãºi în top. Laptele ºi brânzeturile au rãmas

în stoc. Cartofii noi 3,5 lei/kg iar cei vechi 1,4 lei/kg. Varza nouã

a rãmas în final la un leu/kg. Curat chilipir, coane Fãnicã. Cine

nu a venit azi în târg cumpãrã mâine de la piaþa centralã la preþ

mai mare cu peste 100% aceleaºi produse.

15.05.2016 – Punctul de saturaþie

Primãvara este în toi. Au apãrut cãpºunile (7 lei/kg) ºi mazãrea

pãstai (tot 7 lei/kg). În curând vom avea ºi roºii de solar autohtone.

Tocmai de aceea vremea rãsadurilor s-a cam dus. Supraoferta a

saturat piaþa încã de la începutul lui aprilie. Oamenii au cumpãrat

(ca ºi mine) cât le-a trebuit aºa cã acum doar completeazã golurile.

Dubiþele ºi tarabele erau pline dar producãtorii ºi intermediarii

au plecat cu marfa acasã. La fel florile la ghiveci. Deºi erau

foarte frumoase nu au mai avut clienþi. Legea pieþei a rãsturnat

calculele vânzãtorilor. Aºa-i când toatã lumea vinde aceeaºi marfã.

22.05.2016 – Campania electoralã salveazã târgul de...

controale!

Dupã incursiunile ANAF-ului din luna aprilie, toatã lumea a

presupus cã în campania electoralã nu vor mai fi controale. Aºa

a ºi fost pânã acum. A apãrut încã de acum 4 ani moda colindului

pe strãzi de cãtre alaiurile electorale ale diferiþilor candidaþi ai

partidelor înscrise în cursa electoralã. Mai toþi s-au gândit la târg

unde sunt mulþi alegãtori. Existã însã riscuri în astfel de

aglomerãri printre care posibila întâlnire a unora dintre alaiurile

care cerºesc voturi ºi care interferând genereazã energii negative

cu efecte nedorite, precum miresele care din superstiþie se evitã

reciproc. Una peste alta, ca sã vinã tocmai de la Giurgiu d-l

Beianu (PNL) în târgul din Bolintin Vale este un eveniment

chiar dacã nu este decât un pretext pentru manipulare electoralã

(citeºte „prostire”). M-a emoþionat pânã la lacrimi (!?) aceastã

vizitã istoricã (o datã la 4 ani) care a însemnat împãrþirea de

fluturaºi dar a ºi stârnit nemulþumirea vânzãtorilor care au ridicat

problema controalelor („D-le candidat, azi târgul este autorizat?

De ce nu aþi venit acum o lunã când ne-au terorizat jandarmii ºi

ANAF-ul?”). Vânzãtorii, vãzând albastrul semn electoral au

crezut cã iar au venit „forþele” ºi au dosit marfa prohibitã. Când

s-au dumirit, nu ºi-au mai scuzat înjurãturile. Deci, nu au fost

întâmpinaþi cu pâine ci doar cu sare. Deh, riscuri electorale!

29.05.2016 – Azi... „Fiesta”

Rar, dar mai lipsesc ºi eu din târgul bolintinean. Ca acum,

când mã aflu într-o excursie mult doritã în Spania. Întâmplarea

fericitã a fãcut sã prind sãrbãtorile, când au loc procesiuni

religioase tradiþionale în mai toate localitãþile. Iar azi, aflându-

mã la mãnãstirea Montserrat, sã ascult un celebru cor de copii cu

glasuri de înger ºi apoi, pe platforma din faþa bazilicii, un festival,

tot anual – „bal de gitanos” – la care au participat peste 20 de

formaþii din diverse localitãþi ale Cataluniei. Diversitatea

costumelor, muzica ºi dansurile au încântat mulþimea de turiºti

aproape douã ore, fiind aplaudaþi la scenã deschisã. Interesat de

târguri, am constatat cã în multe pieþe centrale, duminica

dimineaþa, câþiva comercianþi expuneau spre vânzare produse

proaspete – legume ºi fructe de sezon. Totul în condiþii de

curãþenie desãvârºitã, iar o parte din mãrfuri frumos ambalate în

caserole. În marile oraºe, pieþele agroalimentare (Mercado)

pãreau adevãrate expoziþii în care gãseai orice doreai (la preþurile

lor, evident). Lipsea însã farmecul negocierii directe, praful sau

noroiul, mirosul de brânzã sau de balegã, marfa de calitate

îndoielnicã, chiar ºi muºtele sau câinii vagabonzi. Lipsea muzica

ºi evident Didina ºi alþii ca ea. Lipsea aroma micilor ºi fumul

grãtarelor. Un tablou frumos, dar fãrã viaþã!?

5.06.2016 – Votaþi ºi pentru târg!

Mergeþi la votare gândindu-vã ºi la viitorul târgului nostru,

pentru cã dacã nu se vor lua mãsuri urgente de amenajare ºi

autorizare, va rãmâne în amintire. El trebuie sã serveascã interesele

tuturor cetãþenilor, sã se ridice la standarde de comerþ civilizat ºi

sã aducã venituri la bugetul local, nu sã fie o „vacã de muls”

pentru cine ºtie toatã lumea ºi un loc unde prosperã fãrã mari

eforturi negustori („producãtori”!) dubioºi ºi grataragii versaþi.

În rest, marfã multã pentru fiecare. Preþuri mici la cartofii noi

(0,7-1,5 lei/kg), preþuri mari la fructe de sezon (5 lei/kg cãpºunile,

8 lei/kg cireºele). Au fost afectate de ploile din ultimele sãptãmâni.

Încã sunt multe rãsaduri de zarzavaturi ºi legume. Puþinã mazãre

(3-4 lei/kg). Lactate foarte multe, la fel ºi pãsãri. Ai de unde

alege. Pe tarabe sunt afiºate la vedere preþurile ºi omniprezentul

„româneºti”. Ei, nici chiar aºa!

12.06.2016 – Ce-i mult stricã!

O ploaie de varã de cca. douã ore a dat peste cap bunul mers

al târgului. Deja excesul de apã a afectat mult agricultura pe toate

planurile, inclusiv fructele de sezon iar în vara care se apropie

tomatele ºi legumele de grãdinã vor fi trufandale. Aºadar, doar

cei cu maºini personale s-au deplasat azi în târg. Fiind deja

marfã din abundenþã, preþurile au scãzut mult. Roºiile, de exemplu,

s-au vândut cu 2,5 lei/kg (cele calitatea a doua cu doar 1 leu/kg!).

Ieri în piaþa centralã erau la 4 lei/kg. La fel cartofii, maxim 1 leu/

kg superfrumoºi. Varza nouã tot la 1 leu/kg. Preþuri mari au

rãmas la fructele momentului: 7,5 lei/kg cireºele, 5 lei/kg caisele.

Cãpºunile s-au stricat de prea multe ploi, ca ºi mazãrea pãstãi

(3,5 lei/kg). Se prefigureazã o crizã de ceapã pentru cã s-a mãnat

mai rãu ca niciodatã. Din cauza ploii, cred cã pastrama de pe

taraba unui cioban s-a desãrat. Pagube colaterale.

Dinu Grigore ºi mamaia la târg
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DADA –Promenada
ARTEARTEARTEARTEARTE

(urmare din pagina 4)

Despre aceºti doi, ca ºi despre Hugo Ball, Emmy

Hennings, Richard Huelsenbeck ºi alþi câþiva eroi

principali ai acestui episod care a introdus noutatea nu

numai în domeniul poeziei, dar ºi în teatru, picturã, artã

decorativã, dans, muzicã, film, arta tipãriturilor, curent

care a început sã traverseze graniþele, rãspândindu-se pe

toate continentele, în forme germinate de un nucleu, care

avea în interiorul sãu acel liant care transmitea informaþia

ºi fãcea posibilã trecerea de la o formã de artã la alta.

Este cazul sã citãm aici un articol apãrut în numãrul

71 al Contimporanului (1926), semnat de Ion Vinea, care

forþând nota face aluziv referire la Demetrescu-Buzãu ca

fiind un precursor al Cabaret Voltaire.

Aºa cum se preconizeazã în introducerea unei

minuscule expoziþii de la Muzeul de Artã Contemporanã

din Bucureºti, Dada nu este un produs de import, ci mai

degrabã de export, Capitala noastrã fiind un loc

semnificaþiv pe harta avangardei europene.

Încep cu aceastã expoziþie, cea mai recent deschisã,

dar ºi cea mai redusã ca exponate, din seria de manifestãri

aniversare din cadrul centenarului Dada. Din pãcate, chiar

publicaþia invocatã mai sus nu este expusã, alãturi de

alte trei reviste deosebit de importante: Urmuz, Unu ºi

Punct – cea din urmã având pe ultima paginã reclame la

75HP, dar ºi referiri la „surorile” avangardiste De Stijl,

G, Blok, Merz ºi altele. Alãturi de ºase desene în tuº de

Paul Pãun, unul de Brauner (profilul lui Hitler, obþinut

prin arderea hârtiei cu flacãra brichetei) ºi o piesã de

mobilier a lui Vinea (un tron), scriitorul având ºi câteva

pagini de manuscris (cu cernealã neagrã) ºi bineînþeles,

un manuscris de Tzara, ca o prevestire a ceea ce va urma,

Cãlãtoria (1915). Va exista dupã 26 iunie ºi „secondo

tempo” expoziþional. Cam anemicã, pentru o asemenea

instituþie ºi oricum, nu cred cã era nevoie de un curator

adus din strãinãtate pentru a o organiza.

Dar pe când se deschidea aceasta se pregãtea

închiderea unei expoziþii gãzduitã la Hanul Gabroveni,

din Centrul Vechi, unde un numãr bun de piese valoroase

alcãtuiesc un ansamblu „pe cinste” sub sloganul Tzara,

Dada, Etc. Norocul cel mare, un colecþionar

particular care a pus la dispoziþie materialul

documentar, distribuit elegant în douã sãli, care

timp de trei luni au umplut de bucurie pe cei ce s-

au aplecat asupra exponatelor.

La Bucureºti, trebuie sã menþionãm sesiunea

de comunicãri Dada, „Reverberaþii în arta

secolului XX.” Douã zile pline de comunicãri ºi

conferinþe, una mai interesantã decât cealaltã. Tot

la capitolul conferinþe, este de notat prelegerea

þinutã la Teatrul Naþional, într-o duminicã, în

cadrul ciclului de la orele 11, de cãtre profesorul

Ion Pop, starostele cercetãrilor în domeniu.

Au fost însã ºi mari expoziþii în strãinãtate,

începând cu grandioasa expoziþie dedicatã

lui Tzara, organizatã de Muzeul de Artã

Modernã ºi Contemporanã din Strasbourg

în toamna lui 2015, sau o expoziþie privind

Dada din perioada elveþianã, deschisã în 5

februarie la Berlin, exact în acelaºi moment

cu cea de la Arcub – Gabroveni. În cadrul

ei au fost expuse piese de o valoare

documentara unicã, cum ar fi Aventurile

domnului Antipyrine, cu xilogravurile

colorate manual de Iancu (unicat!) ºi mapa

aceluiaºi, având toate cele opt piese (doar

douã exemplare sunt complete în lume).

Dada, fãrã expoziþii elveþiene, se

putea? Categoric, nu! În calendarul

evenimentelor centenarului sunt prevãzute

multe ºi diferite manifestaþii: expoziþii,

lansãri de carte, spectacole de teatru, dans,

conferinþe, simpozioane, filme.

La început de primãvarã în ªviþera,

vizitatorul avizat putea vizita la Zürich, la Muzeul

de Artã, expoziþia Dada reconstruit, în care se

încerca refacerea tentativei de la Zürich ºi apoi

de la Paris a lui Tzara, de a face o culegere de

opere dadaiste apelând la cincizeci de artiºti care

i-au trimis fotografii ºi texte pentru a recompune

miºcarea. Încercarea a eºuat... însã de douã ori a

fost recompusã „post factum” de specialiºti din

Zürich.

Tot la Zürich, la Ritsberg Museum este

deschisã expoziþia Dada-Africa, fãcând legãtura

dintre arta continentului negru ºi influenþa

acestuia asura creaþiei avangardiºtilor. De amintit

Mãºtile lui Marcel Iancu, expuse la loc de cinste ºi faptul

cã Tzara, dealtfel ca ºi Breton, era un mare colecþionar de

artã neagrã, element pus în evidenþã ºi la expoziþia de la

Strasbourg. O expoziþie de artã africanã s-a organizat ºi

la Universitatea din Zürich.

Un al treilea muzeu, din acelaºi oraº helvetic,

Bellevue, gãzduieºte o minunatã înºiruire de imagini

fotografice ale marilor maeºtri, între care ºi doi cu rãdãcini

româneºti: George Brassaï ºi Eliazar Lotar.

Cel mai mare oraº al Elveþiei are multe muzee, locaþii

moderne, oricum ºi cele vechi ºi cele noi sunt puse la

punct, aºa cã nu este de mirare cã simultan s-a deschis ºi

Dada altfel, o expoziþie a unui trio feminin la Haus

Konstruktion. Trei pictoriþe din preajma Dada, Elsa

Freytag baronesã de Loringhofen, Haanah Höch ºi Sophie

Taueber-Arp, expun lucrãri importante dintr-o creaþie

artisticã de mare valoare dadaistã.

Putea capitala Elveþiei, Berna, sã nu participe la

aceastã sãrbãtoare? Rãspunsul a fost expoziþia de la

Tristan Tzara de Robert Delaunay, 1923

Arhivele Naþionale de Literaturã în care Iancu ºi Tzara

sunt la loc de cinste, dar unde îi întâlnim ºi pe Hugo Ball

ºi Emmy Hennings. Aº nota faptul cã în aceastã locaþie

se aflã originalul celebrei fotografii a lui Hugo Ball,

surprins de obiectivul foto pe când recita poemul

Caravana.

Pe încântãtoarea vale a Rinului, într-o fostã staþie de

cale feratã dezafectatã cu ani în urmã, marele arhitect

american Richard Meier a aplicat soluþii curajoase pentru

a realiza o mândreþe de construcþie arhitecturalã, Fundaþia

Arp, care a organizat de asemenea o expoziþie Dada,

Geneza. Nici nu se putea altfel. Era vorba de un artist

implicat direct în miºcarea Dada. Hans Arp nu putea lipsi

din acest mare dans Dada 2016, alãturi de cea care i-a

imortalizat ideile ºi l-a acompaniat în aceastã activitate,

Sophie Taueber.

Ce surprize ne mai aºteaptã în acest an Dada? Vom

vedea!

La noi, Safari Art a avut ambiþia de a gãzdui o

expoziþie de avangardã apropo de Dada. Poate ºi

Academia Românã ne prezintã în sala de expoziþii a

Bibliotecii sale expoziþia cu cei de la Contimporanul,

prezentatã la I.C.R. Madrid.

Sã nu uitãm cã sunt ºi douã mari târguri de carte care

nu pot trece fãrã sã ne ofere ceva surprize.

Aº mai aminti de întâlnirea anualã, din octombrie, de

la Craiova, unde vin cercetãtori din domeniul avangardei

ºi unde în acest an subiectul este Dada.

Alãturi de manifestarea ºtiinþificã din Aula Bibliotecii

Academiei, acum când revista Sud este sub teascuri, aflãm

programul unei sãptãmâni în care, în fiecare zi avem câte

o manifestare din Sãptãmâna Dada Vizual, organizatã

de CESI (Universitatea Bucureºti). Totodatã, se deschide

o expoziþie Brâncuºi, „Omul ºi lucrãrile” la Gabroveni,

cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la naºtere.

În rest, tot ce este în legãturã cu aceastã temã este

binevenit! Promenada continuã!

Hugo Ball la Cabaret Voltaire, 1916


